
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

উদজরা মৄফ উন্নয়ন কভ মকতমায কাম মারয় 

মৄফ উন্নয়ন অধধদপ্তয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা । 

অপ্রাধতষ্ঠাধনক প্রধক্ষণাথীদদয তাধরকা 

‘ছক’-খ 

 

নাং প্রধক্ষনাথীয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নাং  প্রধক্ষণ মকাদ ময 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

০১ মভাোঃ ধভজানুয যভান 

 

গ্রাভোঃ দীঘা,ডাক : দীঘা 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৯২৪০৩১০৩ গাবী ারন ০৩/০৯/২০২০-

১০/০৯/২০২০ 

 

০২ মভাোঃ ভদনায়ায মাদন 

 

গ্রাভোঃ দীঘা,ডাক : দীঘা 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৯২৪০৩১০৩ গাবী ারন ০৩/০৯/২০২০-

১০/০৯/২০২০ 

 

০৩ মভা: যভজান আরী 

 

গ্রাভোঃ দীঘা,ডাক : দীঘা 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৪৫৫৫৯৪০৪ গাবী ারন ০৩/০৯/২০২০-

১০/০৯/২০২০ 

 

০৪ মভাোঃ ইয়াদ আরী 

 

গ্রাভোঃ দীঘা,ডাক : দীঘা 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৪৭৮৩৬৮৪৪ গাবী ারন ০৩/০৯/২০২০-

১০/০৯/২০২০ 

 

০৫ মভাছা: মযদনা খাতুন 

 

গ্রাভোঃ দীঘা,ডাক : দীঘা 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭১৮৭৬৫৮৫৩ গাবী ারন ০৩/০৯/২০২০-

১০/০৯/২০২০ 

 

০৬ মভা: জাধদুর ইরাভ 

 

গ্রাভোঃ দীঘা,ডাক : দীঘা 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭১৮৭৬৫৮৫৩ গাবী ারন ০৩/০৯/২০২০-

১০/০৯/২০২০ 

 

০৭ মভা: যধপকুর ইরাভ 

 

গ্রাভোঃ দীঘা,ডাক : দীঘা 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭১৯৮২৬৪৩৩ গাবী ারন ০৩/০৯/২০২০-

১০/০৯/২০২০ 

 

০৮ মভাচা: চায়না খাতুন 

 

গ্রাভোঃ দীঘা,ডাক : দীঘা 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭১৮৭৬৫৮৫৩ গাবী ারন ০৩/০৯/২০২০-

১০/০৯/২০২০ 

 

০৯ মভা: ধযফুর ইরাভ 

 

গ্রাভোঃ দীঘা,ডাক : দীঘা 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭০৫১৫৯২২৪ গাবী ারন ০৩/০৯/২০২০-

১০/০৯/২০২০ 

 

১০ মভাোঃ ধভজানুয যভান 

 

গ্রাভোঃ দীঘা,ডাক : দীঘা 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯১৮০১৯৮৪৪ গাবী ারন ০৩/০৯/২০২০-

১০/০৯/২০২০ 

 

১১ মভা: ছদযায়ায মাদন 

 

গ্রাভোঃ দীঘা,ডাক : দীঘা 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭১৮৭৬৫৮৫৩ গাবী ারন ০৩/০৯/২০২০-

১০/০৯/২০২০ 

 

১২ মভাছা: আপদযাজা 

 

গ্রাভোঃ দীঘা,ডাক : দীঘা 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭১৮৭৬৫৮৫৩ গাবী ারন ০৩/০৯/২০২০-

১০/০৯/২০২০ 

 

১৩ মভা: যধফউর ইরাভ 

 

গ্রাভোঃ দীঘা,ডাক : দীঘা 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭১৮৭৬৫৮৫৩ গাবী ারন ০৩/০৯/২০২০-

১০/০৯/২০২০ 

 

১৪ মভা: রাদয়ফ ধকদায 

 

গ্রাভোঃ দীঘা,ডাক : দীঘা 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৪৭১৯৩৬১৩ গাবী ারন ০৩/০৯/২০২০-

১০/০৯/২০২০ 

 

১৫ মতু খাতুন 

 

গ্রাভোঃ মগাারনগয 

ডাক : ভম্মদপুয 

০১৭৭৬২৮১৬৩৬ গাবী ারন ০৩/০৯/২০২০-

১০/০৯/২০২০ 

 

১৬ মভা: কধফয মাদন 

 

গ্রাভোঃ ধুপুধফয়া 

ডাক : ভম্মদপুয 

০১৯৬২০২৫০০৩ গাবী ারন ০৩/০৯/২০২০-

১০/০৯/২০২০ 

 

১৭ ল্লফ কুভায ভন্ডর গ্রাভোঃ দীঘা,ডাক : দীঘা 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭১৮৭৬৫৮৫৩ গাবী ারন ০৩/০৯/২০২০-

১০/০৯/২০২০ 

 

১৮ মভা: াযদবজ াান 

 

গ্রাভোঃ দীঘা,ডাক : দীঘা 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭১৮৭৬৫৮৫৩ গাবী ারন ০৩/০৯/২০২০-

১০/০৯/২০২০ 

 

১৯ মভা: আধরভ ধভয়া 

 

গ্রাভোঃ দীঘা,ডাক : দীঘা 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭১৮৭৬৫৮৫৩ গাবী ারন ০৩/০৯/২০২০-

১০/০৯/২০২০ 

 



২০ তাব্দী যকায শুক্লা 

 

গ্রাভোঃ ভম্মদপুয 

ডাক : ভম্মদপুয 

০১৭১৫৮০৯৪২৬ গাবী ারন ০৩/০৯/২০২০-

১০/০৯/২০২০ 

 

২১ মভা: মধরভ মযজা 

 

গ্রাভোঃ দীঘা,ডাক : দীঘা 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭১৮৭৬৫৮৫৩ গাবী ারন ০৩/০৯/২০২০-

১০/০৯/২০২০ 

 

২২ আপানা মযজা আধখ 

 

গ্রাভোঃ মধায়াইর 

ডাক : মধায়াইর 

০১৭১৮৭৬৫৮৫৩ গাবী ারন ০৩/০৯/২০২০-

১০/০৯/২০২০ 

 

২৩ মভা: মাান ধভয়া 

 

গ্রাভোঃ দীঘা,ডাক : দীঘা 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭১৮৭৬৫৮৫৩ গাবী ারন ০৩/০৯/২০২০-

১০/০৯/২০২০ 

 

২৪ মভাছা: ধখণা খাতুন 

 

গ্রাভোঃ দীঘা,ডাক : দীঘা 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭১৮৭৬৫৮৫৩ গাবী ারন ০৩/০৯/২০২০-

১০/০৯/২০২০ 

 

২৫ জয় কুভায যায় 

 

গ্রাভোঃ কানাইনগয ,ভম্মদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭১৮৭৬৫৮৫৩ গাবী ারন ০৩/০৯/২০২০-

১০/০৯/২০২০ 

 

২৬ আভা খাতুন 

 

গ্রাভ : মভৌা,ডাক : মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯২৮৭৪৯৩১৩ গাবী ারন ১৪/০৯/২০২০-

২১/০৯/২০২০ 

 

২৭ মভা: জুদয়র যানা 

 

গ্রাভ : মভৌা,ডাক : মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৫৯১৬৯৬৬৬ গাবী ারন ১৪/০৯/২০২০-

২১/০৯/২০২০ 

 

২৮ মভাছা: মছাযায়যা সুরতানা 

ধভধভ  

গ্রাভ : মভৌাডাক : মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭০৭০৫১৫২৬ গাবী ারন ১৪/০৯/২০২০-

২১/০৯/২০২০ 

 

২৯ রুধভ খাতুন 

 

গ্রাভ : ফাজাযযাধানগয,ভম্মদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯১৬৯০২৭৮৬ গাবী ারন ১৪/০৯/২০২০-

২১/০৯/২০২০ 

 

৩০ আকা অধধকাযী 

 

গ্রাভ : চাাতরা,ডাক : কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭১৮৭৬৫৮৫৩ গাবী ারন ১৪/০৯/২০২০-

২১/০৯/২০২০ 

 

৩১ যত্না খাতুন 

 

গ্রাভ : মভৌা,ডাক : মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৮৬১২৬৭৫৩১ গাবী ারন ১৪/০৯/২০২০-

২১/০৯/২০২০ 

 

৩২ মযফা মফগভ 

 

গ্রাভ : চাাতরা,ডাক : কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৪৯৬৯৯৪৩৬ গাবী ারন ১৪/০৯/২০২০-

২১/০৯/২০২০ 

 

৩৩ মভা: াধভউর আরভ 

 

গ্রাভ : চাাতরা,ডাক : কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৮৬৮৯২৪৩৩৮ গাবী ারন ১৪/০৯/২০২০-

২১/০৯/২০২০ 

 

৩৪ মভা: সুজন ধভয়া 

 

গ্রাভ : চাাতরা,ডাক : কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯০৯২২৮১৩৪ গাবী ারন ১৪/০৯/২০২০-

২১/০৯/২০২০ 

 

৩৫ মভাছা: কাভরুন্নাায 

 

গ্রাভ : চাাতরা,ডাক : কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৪৬৪১০৫১৮ গাবী ারন ১৪/০৯/২০২০-

২১/০৯/২০২০ 

 

৩৬ যাব্বী 

 

গ্রাভ : চাাতরা,ডাক : কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৪৯৮৯৯৪৩৬ গাবী ারন ১৪/০৯/২০২০-

২১/০৯/২০২০ 

 

৩৭ মভা: ইকযামূর 

 

গ্রাভ : চাাতরা,ডাক : কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৪৭৮৩৬৮৩৫ গাবী ারন ১৪/০৯/২০২০-

২১/০৯/২০২০ 

 

৩৭ আধনকা তাধন 

 

গ্রাভোঃ দীঘা,ডাক : দীঘা 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৪৪৫০৬৪৯৮ গাবী ারন ১৪/০৯/২০২০-

২১/০৯/২০২০ 

 

৩৯ তাধরভা খাতন গ্রাভ : চাাতরা,ডাক : কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৪৯৮৯৯৪৩৬ গাবী ারন ১৪/০৯/২০২০-

২১/০৯/২০২০ 

 

৪০ গুরুদ অধধকাযী 

 

গ্রাভ: ফাজাযযাধাযনগয,ভম্মদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৩৬৬৩১৬৯৬ গাবী ারন ১৪/০৯/২০২০-

২১/০৯/২০২০ 

 

৪১ মভা: ভধকদুর ইরাভ 

(নাইভন) 

গ্রাভ: কানুটিয়া,ডাক : ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৮৮৯৬১৭৩৪৭ গাবী ারন ১৪/০৯/২০২০-

২১/০৯/২০২০ 

 

৪২ মভাছা: মযদনা মফগভ 

 

গ্রাভ: কানুটিয়া,ডাক : ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৪১৮৮১৬৪৩ গাবী ারন ১৪/০৯/২০২০-

২১/০৯/২০২০ 

 

৪৩ দীান্ত গু উৎ গ্রাভ: পূফ মনাযায়নপুয ,ভম্মদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৬৩০৪৭৭৮৮০ গাবী ারন ১৪/০৯/২০২০-

২১/০৯/২০২০ 

 

৪৪ মভাছা: ীভা খাতুন 

 

গ্রাভ: কানুটিয়া,ডাক : ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৯৭৭২৬১১১ গাবী ারন ১৪/০৯/২০২০-

২১/০৯/২০২০ 

 



৪৫ ধজধযনা খাতুন 

 

গ্রাভ: কানুটিয়া,ডাক : ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৯৭৭২৬১১১ গাবী ারন ১৪/০৯/২০২০-

২১/০৯/২০২০ 

 

৪৬ ানাজ মফগভ 

 

গ্রাভ: কানুটিয়া,ডাক : ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯০২৮০৫১৪৫ গাবী ারন ১৪/০৯/২০২০-

২১/০৯/২০২০ 

 

৪৭ মভা: াগয মৃধা 

 

গ্রাভ: কানুটিয়া,ডাক : ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৭৮৯৯০২৩২ গাবী ারন ১৪/০৯/২০২০-

২১/০৯/২০২০ 

 

৪৮ মভাছা: কুরছুভ খাতুন 

 

গ্রাভ: কানুটিয়া,ডাক : ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৫৬২৯৭৮৯২ গাবী ারন ১৪/০৯/২০২০-

২১/০৯/২০২০ 

 

৪৯ মভা: মভদদী াান 

 

গ্রাভ: পূফ মনাযায়নপুয ,ভম্মদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৮১৭৫৪২২৬ গাবী ারন ১৪/০৯/২০২০-

২১/০৯/২০২০ 

 

৫০ মভাছা: ভাছুযা খাতুন 

 

গ্রা: ভাইজাড়া,ডাকোঃ মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯২৪২২৯৫১৬ গাবী ারন ১৪/০৯/২০২০-

২১/০৯/২০২০ 

 

৫১ মভাোঃ ভাাবুবুয যভান গ্রাভ:ধফদনাদপুয ডা: ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৮৬৪৬৮৪১৬০ ভৎস্য চাল ০৪/১০/২০২০-

১১/১০/২০২০ 

 

৫২ জুদয়র মভাল্যা গ্রাভ:ধফদনাদপুয ডা: ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৪১৮৬৫৫৫২ ভৎস্য চাল ০৪/১০/২০২০-

১১/১০/২০২০ 

 

৫৩ মভাোঃ ইভযান মাদন গ্রাভ:ধফদনাদপুয ডা: ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৮৫৫৩৪৯৮০৫ ভৎস্য চাল ০৪/১০/২০২০-

১১/১০/২০২০ 

 

৫৪ মভাোঃ াভীভ মাদন গ্রাভ:ধফদনাদপুয ডা: ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭০৯১৩৭৮৪০ ভৎস্য চাল ০৪/১০/২০২০-

১১/১০/২০২০ 

 

৫৫ জীফ সুত্রধয গ্রাভ:ধফদনাদপুয ডা: ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৮৬৪৬০৩৬১ ভৎস্য চাল ০৪/১০/২০২০-

১১/১০/২০২০ 

 

৫৬ মভাোঃ ইব্রাধভ মখ গ্রাভ:ধফদনাদপুয ডা: ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৮৭২৯৩৪০১১ ভৎস্য চাল ০৪/১০/২০২০-

১১/১০/২০২০ 

 

৫৭ মভা: সুজন ধফশ্বা গ্রাভ:ধফদনাদপুয ডা: ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৬২৩৩০০৬৭২ ভৎস্য চাল ০৪/১০/২০২০-

১১/১০/২০২০ 

 

৫৮ মভা: কাভার মভাল্যা গ্রাভ:ধফদনাদপুয ডা: ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৮৩২৩৫০০১০ ভৎস্য চাল ০৪/১০/২০২০-

১১/১০/২০২০ 

 

৫৯ মভাোঃ ভাাবুবুর ধফশ্বা গ্রাভ:ধফদনাদপুয ডা: ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৬০৯৫৭৬১৮৯ ভৎস্য চাল ০৪/১০/২০২০-

১১/১০/২০২০ 

 

৬০ মভাোঃধফপ্লফ কুভায ভন্ডর গ্রাভ:ধফদনাদপুয ডা: ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৮০৩০৫৯৩১ ভৎস্য চাল ০৪/১০/২০২০-

১১/১০/২০২০ 

 

৬১ মভাছাোঃ নধছভা মফগভ গ্রাভ:ধফদনাদপুয ডা: ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯১৬১৯৪৫১২ ভৎস্য চাল ০৪/১০/২০২০-

১১/১০/২০২০ 

 

৬২ তনুশ্রী মঘাল গ্রাভ:ধফদনাদপুয ডা: ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৯৭৮৮৬৭৯৭ ভৎস্য চাল ০৪/১০/২০২০-

১১/১০/২০২০ 

 

৬৩ মভাোঃ জাীদ াান গ্রাভ:ধফদনাদপুয ডা: ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৪৪৩২৭২৫৯ ভৎস্য চাল ০৪/১০/২০২০-

১১/১০/২০২০ 

 

৬৪ মৌধখন মঘাল গ্রাভ:ধফদনাদপুয ডা: ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৬২৭৫৩৭৬৪৫ ভৎস্য চাল ০৪/১০/২০২০-

১১/১০/২০২০ 

 

৬৫ ম্পা মঘাল গ্রাভ:ধফদনাদপুয ডা: ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৩৫১০৭৫৪২ ভৎস্য চাল ০৪/১০/২০২০-

১১/১০/২০২০ 

 

৬৬ বৃধি মঘাল গ্রাভ:ধফদনাদপুয ডা: ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৩১৯৯৯৭১৩১ ভৎস্য চাল ০৪/১০/২০২০-

১১/১০/২০২০ 

 

৬৭ জয়শ্রী মঘাল গ্রাভ:ধফদনাদপুয ডা: ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৩৮১৩৮১৬২ ভৎস্য চাল ০৪/১০/২০২০-

১১/১০/২০২০ 

 

৬৮ মদফ মগাার মঘাল গ্রাভ:ধফদনাদপুয ডা: ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৩৬৫৭০৮০৬ ভৎস্য চাল ০৪/১০/২০২০-

১১/১০/২০২০ 

 

৬৯ আব্দুল্লা আর ভামুন গ্রাভ:ধফদনাদপুয ডা: ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৩০৭৭১৪৯৭৪ ভৎস্য চাল ০৪/১০/২০২০-

১১/১০/২০২০ 

 



৭০ চম্পা ধফশ্বা গ্রাভ:ধফদনাদপুয ডা: ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৮৯৩৫৮৭২৩৪ ভৎস্য চাল ০৪/১০/২০২০-

১১/১০/২০২০ 

 

৭১ তন্ময় কুভায যকায গ্রাভ:ধফদনাদপুয ডা: ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

--- ভৎস্য চাল ০৪/১০/২০২০-

১১/১০/২০২০ 

 

৭২ মভাোঃ নাজমুর ইরাভ গ্রাভ:তল্লাফধড়য়া ডা: ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৫২১৪৬২১৯৮ ভৎস্য চাল ০৪/১০/২০২০-

১১/১০/২০২০ 

 

৭৩ মভাোঃ চুন্নু পধকয গ্রাভ:ধফদনাদপুয ডা: ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৩০৭৬৫৭৭৬ ভৎস্য চাল ০৪/১০/২০২০-

১১/১০/২০২০ 

 

৭৪ মভাোঃ সুভন ধফশ্বা গ্রাভ:উরুড়া, ডা: ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৩১২৮১৬৩৮৫ ভৎস্য চাল ০৪/১০/২০২০-

১১/১০/২০২০ 

 

৭৫ মভাোঃ সুজন খান গ্রাভ:ধফদনাদপুয ডা: ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৪১৮৬৫৫৫২ ভৎস্য চাল ০৪/১০/২০২০-

১১/১০/২০২০ 

 

৭৬ মভা: আরা উধিদন গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৬৪১৫২৭১০ াঁ-মুযগী ারন ১৫/১০/২০২০-

২২/১০/২০২০  

 

৭৭ মভাোঃ ভাজারুর গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৫৬২১৩৭১৮ াঁ-মুযগী ারন ১৫/১০/২০২০-

২২/১০/২০২০  

 

৭৮ মভাোঃ আযভান মাদন গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৭৭৪২১৮৪৮ াঁ-মুযগী ারন ১৫/১০/২০২০-

২২/১০/২০২০  

 

৭৯ মভাছাোঃ ধদররুফা খাতুন গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৭১৩৩৮৮৪৫ াঁ-মুযগী ারন ১৫/১০/২০২০-

২২/১০/২০২০  

 

৮০ াধরভা খাতুন গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৫৬২৫৬৮৩৬ াঁ-মুযগী ারন ১৫/১০/২০২০-

২২/১০/২০২০  

 

৮১ মভাোঃ ভজনু ধভয়া গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭২৩৫৪৬১৯৪ াঁ-মুযগী ারন ১৫/১০/২০২০-

২২/১০/২০২০  

 

৮২ মভাোঃ জাকাধযয়া গ্রাভ:কাওড়া,ডাক: কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৫৪১৫২৭১০ াঁ-মুযগী ারন ১৫/১০/২০২০-

২২/১০/২০২০  

 

৮৩ মভাোঃ যধপকুর ইরাভ গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭০৪৬৪৫২৯২ াঁ-মুযগী ারন ১৫/১০/২০২০-

২২/১০/২০২০  

 

৮৪ যাধজফ মাদন গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৫৪১৫২৭১০ াঁ-মুযগী ারন ১৫/১০/২০২০-

২২/১০/২০২০  

 

৮৫ বুজ ধভয়া গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৮৭১২০৯০৪৬ াঁ-মুযগী ারন ১৫/১০/২০২০-

২২/১০/২০২০  

 

৮৬ মভাোঃ ভধনরুর ইরাভ গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৮৯৩৭০৮২২৩ াঁ-মুযগী ারন ১৫/১০/২০২০-

২২/১০/২০২০  

 

৮৭ মভাোঃ যাজু ধভয়া গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৩০০৬৯৬৬৪৮ াঁ-মুযগী ারন ১৫/১০/২০২০-

২২/১০/২০২০  

 

৮৮ মভাোঃ তাধযকুর ইরাভ গ্রাভ:কাওড়া,ডাক: কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯০৪২৩২৩১১ াঁ-মুযগী ারন ১৫/১০/২০২০-

২২/১০/২০২০  

 

৮৯ মভাোঃ ধজফ গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৯১৯৯০১৭৩ াঁ-মুযগী ারন ১৫/১০/২০২০-

২২/১০/২০২০  

 

৯০ মভাোঃ ইভযান গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৬৪৯৬৩১৪২ াঁ-মুযগী ারন ১৫/১০/২০২০-

২২/১০/২০২০  

 

৯১ মভাোঃ াধফফ যভান গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৮৬৮৮৪৬৯১৯ াঁ-মুযগী ারন ১৫/১০/২০২০-

২২/১০/২০২০  

 

৯২ মভাোঃ নাধজয আরী গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৩১০২৫০৪৫০ াঁ-মুযগী ারন ১৫/১০/২০২০-

২২/১০/২০২০  

 

৯৩ মভাোঃ ওধদুর ইরাভ গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৭৯৮৭৫৪৫৩ াঁ-মুযগী ারন ১৫/১০/২০২০-

২২/১০/২০২০  

 

৯৪ যধপকুর গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৮৭৯৮৭৭৬২৩ াঁ-মুযগী ারন ১৫/১০/২০২০-

২২/১০/২০২০  

 



৯৫ মভা: যাধব্ব মখ গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৩১০৩৮১৯৭৭ াঁ-মুযগী ারন ১৫/১০/২০২০-

২২/১০/২০২০  

 

৯৬ ভধউয যভান গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৮৪২৫৭০৭৫৪ াঁ-মুযগী ারন ১৫/১০/২০২০-

২২/১০/২০২০  

 

৯৭ ভধউয যভান গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৮৬৩৯৪৭০৬ াঁ-মুযগী ারন ১৫/১০/২০২০-

২২/১০/২০২০  

 

৯৮ মভাোঃ আর আধভন গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৮২১৯১১৭৭২ াঁ-মুযগী ারন ১৫/১০/২০২০-

২২/১০/২০২০  

 

৯৯ মভাোঃ ারাউধিন গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৩৫১৩৬২৮৬ াঁ-মুযগী ারন ১৫/১০/২০২০-

২২/১০/২০২০  

 

১০০ মভাোঃ নাইমুয যভান গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৫৪১৫২৭১০ াঁ-মুযগী ারন ১৫/১০/২০২০-

২২/১০/২০২০  

 

১০১ মভাোঃ ইব্রাধভ মাদন গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯২৫৭১৫০১৩ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১০/১১/২০২০-

১৭/১১/২০২০ 

 

১০২ মভা: মযজাউর ইরাভ গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৯৩৯৮২৬৯৫ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১০/১১/২০২০-

১৭/১১/২০২০ 

 

১০৩ মভাোঃ াধপজুয যভান গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭২৭৯৮৮৬২৭ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১০/১১/২০২০-

১৭/১১/২০২০ 

 

১০৪ পাদতভা গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৩০৩১৯১৭১৭ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১০/১১/২০২০-

১৭/১১/২০২০ 

 

১০৫ মভাোঃ তাধযকুর ইরাভ গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭২৬০২৫৪৭৩ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১০/১১/২০২০-

১৭/১১/২০২০ 

 

১০৬ মভাোঃ াধবুর ইরাভ গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৮৭৪০৬৩৯৮ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১০/১১/২০২০-

১৭/১১/২০২০ 

 

১০৭ মভাছাোঃ মযাধজনা আকতায গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭০৮৯৮৭৮২৭ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১০/১১/২০২০-

১৭/১১/২০২০ 

 

১০৮ মভাোঃ আরাউধিন গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৩৫১৩৬২৮৬ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১০/১১/২০২০-

১৭/১১/২০২০ 

 

১০৯ মভাছাোঃ রুভা াযবীন গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯১০১৯২৩৭৫ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১০/১১/২০২০-

১৭/১১/২০২০ 

 

১১০ আব্দুল্লা আর ভামুন গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭০০৬৫৫৩৫৪ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১০/১১/২০২০-

১৭/১১/২০২০ 

 

১১১ আযফ আরী গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৮৬৭১৯৩৭১৫ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১০/১১/২০২০-

১৭/১১/২০২০ 

 

১১২ কাধনজ পাযানা গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৬৪৫৫৬১২৮ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১০/১১/২০২০-

১৭/১১/২০২০ 

 

১১৩ মভাোঃ ইভযান মাদন গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৩১৬৩০১৩৯৮ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১০/১১/২০২০-

১৭/১১/২০২০ 

 

১১৪ মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৫৮৯৮৫৫৫ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১০/১১/২০২০-

১৭/১১/২০২০ 

 

১১৫ এনামুর ক গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৩০৫৮৭৩৯৫৯ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১০/১১/২০২০-

১৭/১১/২০২০ 

 

১১৬ ইভন গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৩১৬৮৩১৬৮৫ 

 

গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১০/১১/২০২০-

১৭/১১/২০২০ 

 

১১৭ মভাোঃ ইভাইর মাদন গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৩০৮৫৯৫৮৩ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১০/১১/২০২০-

১৭/১১/২০২০ 

 

১১৮ মভাোঃ রুদফর মখ গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৫১৫৬৪০৫৫৯ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১০/১১/২০২০-

১৭/১১/২০২০ 

 

১১৯ মভাোঃ ইয়াধন মজায়ািায গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭১৪০০৩৫৮৩ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১০/১১/২০২০-

১৭/১১/২০২০ 

 



১২০ মভাোঃ আম্মদ আরী গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৩০৫৭৭৬৭০ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১০/১১/২০২০-

১৭/১১/২০২০ 

 

১২১ মভাোঃ মাাইন মজায়ািায গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৫৮৬৪২৫৬৪ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১০/১১/২০২০-

১৭/১১/২০২০ 

 

১২২ মপারী খানভ গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৮২৩৬২১৩১৪ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১০/১১/২০২০-

১৭/১১/২০২০ 

 

১২৩ চাদনী খাতুন গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৮৪০৬৪৯৩৮১ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১০/১১/২০২০-

১৭/১১/২০২০ 

 

১২৪ ইয়াধন মভাল্যা গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৬৭৩১৬২৭৫ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১০/১১/২০২০-

১৭/১১/২০২০ 

 

১২৫ মভাোঃ যাধপউর ইরাভ গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৯১০৯৫৩৩৮ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১০/১১/২০২০-

১৭/১১/২০২০ 

 

১২৬ মভাোঃ পধযদুর ইরাভ গ্রাভোঃ ফাধনয়াফহু,ডাক:কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৩৯৪৯৯৩২২ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১২/১১/২০২০-

১৯/১১/২০২০ 

 

১২৭ মভাোঃ যাধকবুর ইরাভ গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১০১৯৯৯০৬৪০ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১২/১১/২০২০-

১৯/১১/২০২০ 

 

১২৮ আধযপ মাদন গ্রাভোঃ ফাধনয়াফহু,ডাক:কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৫২৬৬৭৩০৫ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১২/১১/২০২০-

১৯/১১/২০২০ 

 

১২৯ সুধপয়া মফগভ গ্রাভোঃ াল্লা,ডাক : াল্লা 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৪১৩৫২২৮৩ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১২/১১/২০২০-

১৯/১১/২০২০ 

 

১৩০ মাদর মভাল্যা গ্রাভোঃ ফাধনয়াফহু,ডাক:কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৩০৪০৪১৭৯২ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১২/১১/২০২০-

১৯/১১/২০২০ 

 

১৩১ মভাোঃ ফাচ্চু ধভয়া গ্রাভোঃ ফাধনয়াফহু,ডাক:কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৮২৫০৪৩৩১৭ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১২/১১/২০২০-

১৯/১১/২০২০ 

 

১৩২ মভাোঃ ধপকুর ইরাভ গ্রাভোঃ ফাধনয়াফহু,ডাক:কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৯৯৮০৩৮৪৮ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১২/১১/২০২০-

১৯/১১/২০২০ 

 

১৩৩ াযধভন গ্রাভোঃ ফাধনয়াফহু,ডাক:কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৩০৭০১৫৭৩৩ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১২/১১/২০২০-

১৯/১১/২০২০ 

 

১৩৪ মভা: মাার্দ্ম যভান গ্রাভোঃ ফাধনয়াফহু,ডাক:কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৫৮০৯৯২৪৯ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১২/১১/২০২০-

১৯/১১/২০২০ 

 

১৩৫ আকা মভাল্যা গ্রাভোঃ ফাধনয়াফহু,ডাক:কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৫২২৭৮২৪৮ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১২/১১/২০২০-

১৯/১১/২০২০ 

 

১৩৬ মভাোঃ জধভ উধিন গ্রাভোঃ ফাধনয়াফহু,ডাক:কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৫১৫৬৪০৫৫৯ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১২/১১/২০২০-

১৯/১১/২০২০ 

 

১৩৭ মভাোঃ পজলুর কধযভ গ্রাভ:মডাকোঃ কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৮৫২৬০১৪৫৩ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১২/১১/২০২০-

১৯/১১/২০২০ 

 

১৩৮ মভাছাোঃ পাইভা খাতুন গ্রাভ:মডাকোঃ কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৮৩৮৬২৪৫৬৬ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১২/১১/২০২০-

১৯/১১/২০২০ 

 

১৩৯ মভাোঃ আধযফুর ইরাভ গ্রাভ:মডাকোঃ কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৮২৩৩৪৪০৬৬ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১২/১১/২০২০-

১৯/১১/২০২০ 

 

১৪০ মভাোঃ ইভযান মাদন গ্রাভ:মডাকোঃ কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৮৫৯১৯৯১১ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১২/১১/২০২০-

১৯/১১/২০২০ 

 

১৪১ যভজান আরী জাঙ্গাধরয়া,ভম্মদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৩০১৯১৭৭৬ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১২/১১/২০২০-

১৯/১১/২০২০ 

 

১৪২ মভাছাোঃ াযধভনা খাতুন গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৩০১৫৬৬৭৭৭৯ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১২/১১/২০২০-

১৯/১১/২০২০ 

 

১৪৩ মভাোঃ াধফবুল্লা গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯২৪৩৯৫৭৭৫ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১২/১১/২০২০-

১৯/১১/২০২০ 

 

১৪৪ ান্তা াযধবন গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯২৬৭৮২৪৪৮ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১২/১১/২০২০-

১৯/১১/২০২০ 

 



১৪৫ মভাোঃ ভাজারুর গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯২৫৭১৫০১৩ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১২/১১/২০২০-

১৯/১১/২০২০ 

 

১৪৬ মভাছাোঃ রুানাযা গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৩০১৫২৯৮১৫ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১২/১১/২০২০-

১৯/১১/২০২০ 

 

১৪৭ কধফতা খাতুন গ্রাভ:াযবাটাড়া,কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৪৫১৮৩৬৭২ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১২/১১/২০২০-

১৯/১১/২০২০ 

 

১৪৮ মভাছাোঃ াফানা খাতুন গ্রাভোঃ ফাধনয়াফহু,ডাক:কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৮২৫১১৪৪৭৪ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১২/১১/২০২০-

১৯/১১/২০২০ 

 

১৪৯ মভা: যইচ ধফশ্বা জাঙ্গাধরয়া,ভম্মদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৩০১৫২৯৮১৫ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১২/১১/২০২০-

১৯/১১/২০২০ 

 

১৫০ মভা: ইভযান গ্রাভোঃ ফাধনয়াফহু,ডাক:কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৬২৫৭৭৮৪৩০ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১২/১১/২০২০-

১৯/১১/২০২০ 

 

১৫১ ধকুর রস্কয গ্রাভোঃ ঘুধল্লয়া,ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৬০৯১৬৪২৫ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৯/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

১৫২ পজদর যাধব্ব গ্রাভোঃ ঘুধল্লয়া,ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯০২৪০৫৪৯৯ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৯/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

১৫৩ আযজু মভাল্যা গ্রাভোঃ ঘুধল্লয়া,ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৩১৬৩০১৩৮৩ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৯/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

১৫৪ মভাোঃ মধরমুজ্জাভান গ্রাভোঃ ঘুধল্লয়া,ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৯৫৯৮৯১০৮ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৯/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

১৫৫ ধযভা খাতুন গ্রাভোঃ ঘুধল্লয়া,ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯১৪৫৩৭৮৭১ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৯/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

১৫৬ তুধনুয সুরতানা গ্রাভোঃ ঘুধল্লয়া,ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭২১৯২২০৪৬ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৯/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

১৫৭ মভাোঃ াদফ আরী গ্রাভোঃ ঘুধল্লয়া,ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৪২২৯৭৬৯৬ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৯/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

১৫৮ মভাোঃ সুভন মভাল্যা গ্রাভোঃ ঘুধল্লয়া,ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৩০৮৪১৯২২ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৯/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

১৫৯ ইধত খাতুন গ্রাভোঃ ঘুধল্লয়া,ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৭৫২২৪৯২৯ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৯/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

১৬০ মজভীন নাায গ্রাভোঃ ঘুধল্লয়া,ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭২৩৯৩৮৫৪৭ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৯/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

১৬১ মভাছাোঃ আপদযাজা খানভ গ্রাভোঃ ঘুধল্লয়া,ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭২৬৯৩৮৪৭ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৯/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

১৬২ মভাছাোঃ তাধনয়া মফগভ গ্রাভোঃ ঘুধল্লয়া,ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৮১২৪৪০৪২৭ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৯/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

১৬৩ মভাছাোঃ চম্পা মফগভ গ্রাভোঃ ঘুধল্লয়া,ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৩৪০৯০৭৪৪ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৯/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

১৬৪ মভা: নাদয়ফ আরী গ্রাভোঃ ঘুধল্লয়া,ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৩৪০৯০৭৪৪ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৯/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

১৬৫ পাদতভা খাতুন গ্রাভোঃ ঘুধল্লয়া,ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৪৭৯৬৯৫৮৯ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৯/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

১৬৬ ধভতু খাতুন গ্রাভোঃ ঘুধল্লয়া,ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৬১৮৩২৩৫৪ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৯/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

১৬৭ মভা: যাধকবুর ইরাভ গ্রাভোঃ ফড়ধযয়া,ডাকোঃ মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯১৬৬১৭৯২৭ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৯/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

১৬৮ মভাছাোঃ াথী খাতুন গ্রাভোঃ ঘুধল্লয়া,ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯২৫৪৩০৯২৯ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৯/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

১৬৯ চম্পা খাতুন গ্রাভোঃ ঘুধল্লয়া,ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৮২৫৭১৮৭২৫ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৯/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 



১৭০ মভাছাোঃ তাধরভা গ্রাভোঃ ঘুধল্লয়া,ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৮১৮৮০০০৩১ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৯/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

১৭১ মভাোঃ আরাধভন মভাল্যা গ্রাভোঃ ঘুধল্লয়া,ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৩১৯৯৯৬৯৩৯ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৯/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

১৭২ মভাছাোঃ মভৌসুভী খাতুন গ্রাভোঃ ঘুধল্লয়া,ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৩১৯৯৯৬৯৩৯ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৯/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

১৭৩ ধজফ ধভয়া গ্রাভোঃ ঘুধল্লয়া,ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭১০০১৬২২১ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৯/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

১৭৪ মুধন্ন খাতুন গ্রাভোঃ ঘুধল্লয়া,ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৩১৯৯৯৬৯৩৯ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৯/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

১৭৫ মভাোঃ উজ্জর ধকদায গ্রাভোঃ মধায়াইর,ডাকোঃ মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৪০২৮০০৬১ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৯/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

১৭৬ দীঙ্কয মঘাল গ্রাভ+ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭০৭৬০৭৭৩৩ গাবী ারন ১৫/১২/২০২০-

২৪/১২/২০২০ 

 

১৭৭ অধনক  মঘাল গ্রাভ+ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৯৬৪৯৫০১০ গাবী ারন ১৫/১২/২০২০-

২৪/১২/২০২০ 

 

১৭৮ অপু মঘাল গ্রাভ+ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৯৭০০৯২১২ গাবী ারন ১৫/১২/২০২০-

২৪/১২/২০২০ 

 

১৭৯ মভা: জাধদ াান ভন্ডর গ্রাভ+ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৪৪৩২৭২৫৯ গাবী ারন ১৫/১২/২০২০-

২৪/১২/২০২০ 

 

১৮০ ধ সুত্রধায গ্রাভ+ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৭০৪১৭২৩১ গাবী ারন ১৫/১২/২০২০-

২৪/১২/২০২০ 

 

১৮১ ধফপ্লফ কুভায ভন্ডর গ্রাভ+ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৮০৩০৫৯৩১ গাবী ারন ১৫/১২/২০২০-

২৪/১২/২০২০ 

 

১৮২ শ্রভ্র চক্রফতী গ্রাভ+ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৪০৮৩৬৮৪৮০ গাবী ারন ১৫/১২/২০২০-

২৪/১২/২০২০ 

 

১৮৩ মভাোঃ ভাাবুবুর ধফশ্বা গ্রাভ+ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৯৩৪৩৮৯৭০ গাবী ারন ১৫/১২/২০২০-

২৪/১২/২০২০ 

 

১৮৪ মভাোঃ জারার মভাল্যা গ্রাভ+ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৩১২৪৭৪১১৫ গাবী ারন ১৫/১২/২০২০-

২৪/১২/২০২০ 

 

১৮৫ মভাোঃ কাভার মভাল্যা গ্রাভ+ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৮৩২৩৫০০১০ গাবী ারন ১৫/১২/২০২০-

২৪/১২/২০২০ 

 

১৮৬ প্না মজায়াযদায গ্রাভ+ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৬১১৯৮৯৫৫১ গাবী ারন ১৫/১২/২০২০-

২৪/১২/২০২০ 

 

১৮৭ চন্দন যায় গ্রাভ+ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৮৬০৯৬৮৯৭ গাবী ারন ১৫/১২/২০২০-

২৪/১২/২০২০ 

 

১৮৮ অন্তু মঘাল গ্রাভ+ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৪৭৮৫২২৫৮ গাবী ারন ১৫/১২/২০২০-

২৪/১২/২০২০ 

 

১৮৯ হ্নদয় াখাযী গ্রাভ+ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৭১৩৯৬১০৪ গাবী ারন ১৫/১২/২০২০-

২৪/১২/২০২০ 

 

১৯০ মভাোঃ সুজন ধফশ্বা গ্রাভ+ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৪৭৮৩৬৯৭৩ গাবী ারন ১৫/১২/২০২০-

২৪/১২/২০২০ 

 

১৯১ ারভা আক্তায গ্রাভ+ডাকোঃ মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৪০২০২১৯৩৪ গাবী ারন ১৫/১২/২০২০-

২৪/১২/২০২০ 

 

১৯২ ধফপ্লফ কুভায াখাযী গ্রাভ+ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৭০৪১৭৩১৯ গাবী ারন ১৫/১২/২০২০-

২৪/১২/২০২০ 

 

১৯৩ স্বযজীত অধধকাযী গ্রাভ+ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৫৫৯২৯১২৯ গাবী ারন ১৫/১২/২০২০-

২৪/১২/২০২০ 

 

১৯৪ মভাোঃ ইব্রাধভ মখ গ্রাভ+ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৬৫৮৬৫৫১১ গাবী ারন ১৫/১২/২০২০-

২৪/১২/২০২০ 

 



১৯৫ কাজর যকায গ্রাভ+ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৮৩৫৬৭৫৮১ গাবী ারন ১৫/১২/২০২০-

২৪/১২/২০২০ 

 

১৯৬ মভাোঃ আধকদুর ইরাভ গ্রাভ+ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭০৭৭২০৩২৯ গাবী ারন ১৫/১২/২০২০-

২৪/১২/২০২০ 

 

১৯৭ মভাোঃ জাধদুর ইরাভ গ্রাভ+ডাকোঃ মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৩৫০৩৩১৯০ গাবী ারন ১৫/১২/২০২০-

২৪/১২/২০২০ 

 

১৯৮ ওধদুর মভাল্যা গ্রাভ+ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৪০০১৫৩১২৮ গাবী ারন ১৫/১২/২০২০-

২৪/১২/২০২০ 

 

১৯৯ মভাোঃ সুভন মাাই গ্রাভ+ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭০৭৭২০৩২৯ গাবী ারন ১৫/১২/২০২০-

২৪/১২/২০২০ 

 

২০০ মভাোঃ আরভগীয মাদনধফশ্বা: গ্রাভ+ডাকোঃ ভম্মদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৪৪৩৪৬৪৫৫ গাবী ারন ১৫/১২/২০২০-

২৪/১২/২০২০ 

 

২০১ যধপকুর ইরাভ গ্রাভ:নাযায়নপুয,ডা: ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৩২১০২৪৬৪ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৭/১২/২০২০-

২৭/১২/২০২০ 

 

২০২ মভা: ধফপ্লফ ইরাভ গ্রাভোঃ যাড়ীখারী,ডাক:ধফদনাদপুয 

ভম্দপুয,ভাগুযা 

০১৯৪৪৫২৩৩১৭ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৭/১২/২০২০-

২৭/১২/২০২০ 

 

২০৩ মভা: যভজান আরী গ্রাভোঃ যাড়ীখারী,ডাক:ধফদনাদপুয 

ভম্দপুয,ভাগুযা 

০১৭০৪৪৭৫৮৬৩ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৭/১২/২০২০-

২৭/১২/২০২০ 

 

২০৪ শ্যাভরী গ্রাভোঃ যাড়ীখারী,ডাক:ধফদনাদপুয 

ভম্দপুয,ভাগুযা 

০১৮৫৫১১৪৮৮৭ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৭/১২/২০২০-

২৭/১২/২০২০ 

 

২০৫ মভা: আাদ আরী গ্রাভ+ডাকোঃ মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৮৬৫৪৬২০৮৮ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৭/১২/২০২০-

২৭/১২/২০২০ 

 

২০৬ আযাফুর গ্রাভ:নাযায়নপুয,ডা: ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৩০৩১৮৯৮২০ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৭/১২/২০২০-

২৭/১২/২০২০ 

 

২০৭ সুভাইয়া খাতুন গ্রাভোঃ যাড়ীখারী,ডাক:ধফদনাদপুয 

ভম্দপুয,ভাগুযা 

০০ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৭/১২/২০২০-

২৭/১২/২০২০ 

 

২০৮ মভা: জাপয ইকফার গ্রাভোঃ যাড়ীখারী,ডাক:ধফদনাদপুয 

ভম্দপুয,ভাগুযা 

০১৭৫৫৯৩৬৪৯৪ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৭/১২/২০২০-

২৭/১২/২০২০ 

 

২০৯ মভা: ানদজরা গ্রাভ: ফড়ধযয়া,ডাক: মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৫৬৮০৮৬৬২ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৭/১২/২০২০-

২৭/১২/২০২০ 

 

২১০ মভা: মাাগ মভাল্যা গ্রাভোঃ যাড়ীখারী,ডাক:ধফদনাদপুয 

ভম্দপুয,ভাগুযা 

০১৩০৪৮১৭৯৬১ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৭/১২/২০২০-

২৭/১২/২০২০ 

 

২১১ মভা: নাধয মাাইন গ্রাভ:নাযায়নপুয,ডা: ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৮৪৩৬৭৩৬২ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৭/১২/২০২০-

২৭/১২/২০২০ 

 

২১২ মভাোঃ আযফ আরী মখ গ্রাভোঃ যাড়ীখারী,ডাক:ধফদনাদপুয 

ভম্দপুয,ভাগুযা 

০১৭০৬৫৬৯৬৬২ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৭/১২/২০২০-

২৭/১২/২০২০ 

 

২১৩ মভাছাোঃ স্বণ মা মফগভ গ্রাভোঃ যাড়ীখারী,ডাক:ধফদনাদপুয 

ভম্দপুয,ভাগুযা 

০১৭৬৫৩৭২২৯৯ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৭/১২/২০২০-

২৭/১২/২০২০ 

 

২১৪ মভাছা: ারভা খাতুন গ্রাভোঃ +ডাক: কাওড়া 

ভম্দপুয,ভাগুযা 

০১৭১৩৯২৮১৭৯ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৭/১২/২০২০-

২৭/১২/২০২০ 

 

২১৫ মভাোঃ াদফ আরী মখ গ্রাভোঃ যাড়ীখারী,ডাক:ধফদনাদপুয 

ভম্দপুয,ভাগুযা 

০১৬৭৯২৩২০১৭ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৭/১২/২০২০-

২৭/১২/২০২০ 

 

২১৬ ইভযান মাদন গ্রাভোঃ +ডাক: কাওড়া 

ভম্দপুয,ভাগুযা 

০১৮১৫৮২০৫৫৮ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৭/১২/২০২০-

২৭/১২/২০২০ 

 

২১৭ মভা: ধভকাইর মাদন গ্রাভোঃ যাড়ীখারী,ডাক:ধফদনাদপুয 

ভম্দপুয,ভাগুযা 

০১৭১০৯১৯৩২৫ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৭/১২/২০২০-

২৭/১২/২০২০ 

 

২১৮ মভা: মাদন আরী গ্রাভ:নাযায়নপুয,ডা: ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৫২৬৩০৮৭৭ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৭/১২/২০২০-

২৭/১২/২০২০ 

 

২১৯ মভা: আজগয অঅরী গ্রাভোঃ যাড়ীখারী,ডাক:ধফদনাদপুয 

ভম্দপুয,ভাগুযা 

০১৭৯৭১৬৩২০৫ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৭/১২/২০২০-

২৭/১২/২০২০ 

 



২২০ মভাোঃ আর আধভন মভাল্যা গ্রাভ:নাযায়নপুয,ডা: ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৬৭৯২৩২০১৪ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৭/১২/২০২০-

২৭/১২/২০২০ 

 

২২১ মভা: তাধযকুর ইরাভ গ্রাভোঃ যাড়ীখারী,ডাক:ধফদনাদপুয 

ভম্দপুয,ভাগুযা 

০১৯৫৭৫৩৬৬৯০ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৭/১২/২০২০-

২৭/১২/২০২০ 

 

২২২ মভাোঃ এদরাভ মভাল্যা গ্রাভোঃ যাড়ীখারী,ডাক:ধফদনাদপুয 

ভম্দপুয,ভাগুযা 

০১৭২০৬৭৮৫৬ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৭/১২/২০২০-

২৭/১২/২০২০ 

 

২২৩ মভা: ভারুপ মখ গ্রাভোঃ যাড়ীখারী,ডাক:ধফদনাদপুয 

ভম্দপুয,ভাগুযা 

০১৭৪৬৩৬৪৭৬৬ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৭/১২/২০২০-

২৭/১২/২০২০ 

 

২২৪ মভা: ধপকুর ইরাভ গ্রাভোঃ যাড়ীখারী,ডাক:ধফদনাদপুয 

ভম্দপুয,ভাগুযা 

০১৭১৮৮৭৩৬৭৯ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৭/১২/২০২০-

২৭/১২/২০২০ 

 

২২৫ মভাোঃ ইভাইর মখ গ্রাভোঃ যাড়ীখারী,ডাক:ধফদনাদপুয 

ভম্দপুয,ভাগুযা 

০১৭৫১৭৫৮৭১৭ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৭/১২/২০২০-

২৭/১২/২০২০ 

 

২২৬ অধচন্ত কুভায ধফশ্বা গ্রাভোঃ ধুরদজাড়া,চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯১১৬৭৩৯০৫ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

২০/১২/২০২০-

২৮/১২/২০২০ 

 

২২৭ মভাোঃ রুদফর মাাইন 

আরাধভন 

গ্রাভোঃ ধুরদজাড়া,চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৫১৬৬৩৩৯৪ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

২০/১২/২০২০-

২৮/১২/২০২০ 

 

২২৮ মাবন ভন্ডর গ্রাভোঃ ধুরদজাড়া,চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭০৪৪২১৮০৪ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

২০/১২/২০২০-

২৮/১২/২০২০ 

 

২২৯ মভাোঃ মভাস্তাক মাদন গ্রাভোঃ খাধরয়া,ডাকোঃ ধফদনাদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯২১৯৪৩৮৫৩ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

২০/১২/২০২০-

২৮/১২/২০২০ 

 

২৩০ মভাোঃ আধজজুর াান ফাজাযযাধানগয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭১২৫৭৬৩৫১ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

২০/১২/২০২০-

২৮/১২/২০২০ 

 

২৩১ মভাোঃ এ,আয ইভাজ ান খান গ্রাভোঃ আকাযচয,চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৪৩২৬৭৪৯৭ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

২০/১২/২০২০-

২৮/১২/২০২০ 

 

২৩২ জীফ ধফশ্বা 

 

গ্রাভোঃ কুধরাড়া,চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭০৬১২৪৭৪০ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

২০/১২/২০২০-

২৮/১২/২০২০ 

 

২৩৩ ভদনাধজত কুভায ধফশ্বা গ্রাভোঃ কুধরাড়া,চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৬৬৯৮৫৪৯৩ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

২০/১২/২০২০-

২৮/১২/২০২০ 

 

২৩৪ যাধকফ মান যাজন গ্রাভোঃ কুধরাড়া,চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৩১৮৪৬০৩৭৯ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

২০/১২/২০২০-

২৮/১২/২০২০ 

 

২৩৫ বুজ ধফশ্বা গ্রাভোঃ কুধরাড়া,চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭০৫১৫৯২৩২ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

২০/১২/২০২০-

২৮/১২/২০২০ 

 

২৩৬ মভাোঃ এনামুর মাদন গ্রাভোঃ আকাযচয,চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৪৬২০০৯০৯ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

২০/১২/২০২০-

২৮/১২/২০২০ 

 

২৩৭ ধরটন কুভায ভন্ডর গ্রাভোঃ ধুরদজাড়া,চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৪৩১০০১৩৬ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

২০/১২/২০২০-

২৮/১২/২০২০ 

 

২৩৮ াথ ম প্রতীভ ভন্ডর গ্রাভোঃ ধুরদজাড়া,চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭২৭৫৭৭৩৯৮ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

২০/১২/২০২০-

২৮/১২/২০২০ 

 

২৩৯ মভাোঃ ধভন্টু মভাল্যা গ্রাভোঃ ধুরদজাড়া,চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭০৬৯৭২৯৯৭ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

২০/১২/২০২০-

২৮/১২/২০২০ 

 

২৪০ সুভন ভন্ডর গ্রাভোঃ ধুরদজাড়া,চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭০৬৯৭২৯৯৭ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

২০/১২/২০২০-

২৮/১২/২০২০ 

 

২৪১ ান্ত ধফশ্বা গ্রাভোঃ চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৯৩৬২২০৭৩ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

২০/১২/২০২০-

২৮/১২/২০২০ 

 

২৪২ অমৃত ভন্ডর গ্রাভোঃ ধুরদজাড়া,চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৭৬৬৬৭৫২৯ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

২০/১২/২০২০-

২৮/১২/২০২০ 

 

২৪৩ মভাোঃ ভারুপ ভধল্লক গ্রাভোঃ আকাযচয,চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯০৯৭৩১০৮৭ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

২০/১২/২০২০-

২৮/১২/২০২০ 

 

২৪৪ মগারক ধফশ্বা গ্রাভোঃ চুড়াযগাতী,চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৯৬৩১৬২২৯ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

২০/১২/২০২০-

২৮/১২/২০২০ 

 



২৪৫ মভাোঃ ইভযান  ভধল্লক গ্রাভোঃ আকাযচয,চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৬০৪২৭৬২৪ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

২০/১২/২০২০-

২৮/১২/২০২০ 

 

২৪৬ মদফাধল ধফশ্বা গ্রাভোঃ কুধরাড়া,চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৭০৭৩৮৭৫৩ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

২০/১২/২০২০-

২৮/১২/২০২০ 

 

২৪৭ রা যায় গ্রাভোঃ চুড়াযগাতী,চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯২৩৭৬৬৯৪৯ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

২০/১২/২০২০-

২৮/১২/২০২০ 

 

২৪৮ মভাোঃ ভারু মাদন গ্রাভোঃ ধুরদজাড়া,চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯১৬৬২৪৭৮০ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

২০/১২/২০২০-

২৮/১২/২০২০ 

 

২৪৯ মভাোঃ ধযন গ্রাভোঃ ধুরদজাড়া,চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৪০৩৭৭৭৯৪৪ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

২০/১২/২০২০-

২৮/১২/২০২০ 

 

২৫০ মভাোঃ লুটাজ গ্রাভোঃ ধুরদজাড়া,চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৯৪১৯৯৫৭৬ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

২০/১২/২০২০-

২৮/১২/২০২০ 

 

২৫১ মভাোঃ আধপ পয়ার গ্রাভোঃ ফড়ধযয়া,ডাক: মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭০৫৭৬৭৩৬৯ াঁ-মুযগী ারন ১০/০১/২০২১-

১৮/০১/২০২১ 

 

২৫২ মভা: মুজাধদুর ইরাভ গ্রাভোঃ ফড়ধযয়া,ডাক: মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯১২৯৬৯০১ াঁ-মুযগী ারন ১০/০১/২০২১-

১৮/০১/২০২১ 

 

২৫৩ াধরভা মফগভ গ্রাভোঃ ফড়ধযয়া,ডাক: মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৮৫৫৪৫৫২১ াঁ-মুযগী ারন ১০/০১/২০২১-

১৮/০১/২০২১ 

 

২৫৪ যভজান আরী গ্রাভোঃ ফড়ধযয়া,ডাক: মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৮৫৫৪৫৫২১ াঁ-মুযগী ারন ১০/০১/২০২১-

১৮/০১/২০২১ 

 

২৫৫ াাজাান ধযাজ গ্রাভোঃ ফড়ধযয়া,ডাক: মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৮৩৪১৫৩৩৬ াঁ-মুযগী ারন ১০/০১/২০২১-

১৮/০১/২০২১ 

 

২৫৬ যাজু ধফশ্বা গ্রাভোঃ ফড়ধযয়া,ডাক: মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৪৭৮৫১৫৩৯ াঁ-মুযগী ারন ১০/০১/২০২১-

১৮/০১/২০২১ 

 

২৫৭ মভাোঃ যাদর পধকয গ্রাভোঃ ফড়ধযয়া,ডাক: মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৫৬৬৯৪৮৫২ াঁ-মুযগী ারন ১০/০১/২০২১-

১৮/০১/২০২১ 

 

২৫৮ যাদর ধকদায গ্রাভোঃ ফড়ধযয়া,ডাক: মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৮২৭৫২৬৯৬ াঁ-মুযগী ারন ১০/০১/২০২১-

১৮/০১/২০২১ 

 

২৫৯ মভাোঃ যভজান আরী গ্রাভোঃ ফড়ধযয়া,ডাক: মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭০৪৪০০৫০২ াঁ-মুযগী ারন ১০/০১/২০২১-

১৮/০১/২০২১ 

 

২৬০ এ,এভ,ধভযাজুর ইরাভ গ্রাভোঃ ফড়ধযয়া,ডাক: মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৮৬০২১২৫৫৫ াঁ-মুযগী ারন ১০/০১/২০২১-

১৮/০১/২০২১ 

 

২৬১ ধভযাজ ধভয়া গ্রাভোঃ ফড়ধযয়া,ডাক: মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৫৬৬৯৪৮৫২ াঁ-মুযগী ারন ১০/০১/২০২১-

১৮/০১/২০২১ 

 

২৬২ মভাোঃ মফাযান উধিন গ্রাভোঃ ফড়ধযয়া,ডাক: মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৫৬৬৯৪৮৫২ াঁ-মুযগী ারন ১০/০১/২০২১-

১৮/০১/২০২১ 

 

২৬৩ মভা: আরভগীয ধকদায গ্রাভোঃ ফড়ধযয়া,ডাক: মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৫৬৬৯৪৮৫২ াঁ-মুযগী ারন ১০/০১/২০২১-

১৮/০১/২০২১ 

 

২৬৪ মভা: আরাধভন ধভয়া গ্রাভোঃ ফড়ধযয়া,ডাক: মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৫৬৬৯৪৮৫২ াঁ-মুযগী ারন ১০/০১/২০২১-

১৮/০১/২০২১ 

 

২৬৫ মভা: ধরটন মখ গ্রাভোঃ ফড়ধযয়া,ডাক: মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৫৬৬৯৪৮৫২ াঁ-মুযগী ারন ১০/০১/২০২১-

১৮/০১/২০২১ 

 

২৬৬ মভা: ধযাজুর ইরাভ গ্রাভোঃ ফড়ধযয়া,ডাক: মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯১৭১৫৮৬৯৬ াঁ-মুযগী ারন ১০/০১/২০২১-

১৮/০১/২০২১ 

 

২৬৭ মভা: জাধদুর গ্রাভোঃ ফড়ধযয়া,ডাক: মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৪০৪৪০৬৯৫ াঁ-মুযগী ারন ১০/০১/২০২১-

১৮/০১/২০২১ 

 

২৬৮ মভা: যভজান আরী গ্রাভোঃ ফড়ধযয়া,ডাক: মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭১৬৮১২১২৭ াঁ-মুযগী ারন ১০/০১/২০২১-

১৮/০১/২০২১ 

 

২৬৯ াপাদয়ত গ্রাভোঃ ফড়ধযয়া,ডাক: মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৭৪০৫৫৬০ াঁ-মুযগী ারন ১০/০১/২০২১-

১৮/০১/২০২১ 

 



২৭০ স্বপ্না খাতুন গ্রাভোঃ ফড়ধযয়া,ডাক: মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৯৪৮৮৭২৭৭ াঁ-মুযগী ারন ১০/০১/২০২১-

১৮/০১/২০২১ 

 

২৭১ াধফনা ইয়াধভন গ্রাভোঃ ফড়ধযয়া,ডাক: মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯১৬৬০২৩৪৩ াঁ-মুযগী ারন ১০/০১/২০২১-

১৮/০১/২০২১ 

 

২৭২ আয়া খাতুন গ্রাভোঃ ফড়ধযয়া,ডাক: মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৩৯৪১৯৫২৮ াঁ-মুযগী ারন ১০/০১/২০২১-

১৮/০১/২০২১ 

 

২৭৩ ফধন আধভন গ্রাভোঃ ফড়ধযয়া,ডাক: মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৫৬৬৯৪৮৫২ াঁ-মুযগী ারন ১০/০১/২০২১-

১৮/০১/২০২১ 

 

২৭৪ মভা: আযাপাত খন্দকায গ্রাভোঃ ফড়ধযয়া,ডাক: মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৮১৭৩৪৫৮০৯ াঁ-মুযগী ারন ১০/০১/২০২১-

১৮/০১/২০২১ 

 

২৭৫ চম্পা খানভ গ্রাভোঃ ফড়ধযয়া,ডাক: মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৪২৯৬০৭৩৬ াঁ-মুযগী ারন ১০/০১/২০২১-

১৮/০১/২০২১ 

 

২৭৬ মভাোঃ পজদর ফাব্বী গ্রাভোঃ কাওড়া,ডাক: কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯২৯১৮৯৬০০ াঁ-মুযগী ারন ১৮/০১/২০২১-

২৫/০১/২০২১ 

 

২৭৭ মভাোঃ মৌধখন মখ গ্রাভোঃ কাওড়া,ডাক: কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৪৪২০৫৪১০ াঁ-মুযগী ারন ১৮/০১/২০২১-

২৫/০১/২০২১ 

 

২৭৮ মভাোঃ মাদর যানা গ্রাভোঃ কাওড়া,ডাক: কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৫৮০১৭০২৯ াঁ-মুযগী ারন ১৮/০১/২০২১-

২৫/০১/২০২১ 

 

২৭৯ মভা: াইফুউধিন গ্রাভোঃ কাওড়া,ডাক: কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৩৬৩৬৯৭৯৯ াঁ-মুযগী ারন ১৮/০১/২০২১-

২৫/০১/২০২১ 

 

২৮০ মভাোঃ ধযভন আরী গ্রাভোঃ কাওড়া,ডাক: কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৩৮১৬৬৭৮৯ াঁ-মুযগী ারন ১৮/০১/২০২১-

২৫/০১/২০২১ 

 

২৮১ মভাোঃ নাইমুয যভান গ্রাভোঃ কাওড়া,ডাক: কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৩০৩৬৮২৮৬৮ াঁ-মুযগী ারন ১৮/০১/২০২১-

২৫/০১/২০২১ 

 

২৮২ মভাোঃ াদয়ক উধিন গ্রাভোঃ কাওড়া,ডাক: কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৬২১৯২৮১০ াঁ-মুযগী ারন ১৮/০১/২০২১-

২৫/০১/২০২১ 

 

২৮৩ মভাোঃ াধবুর াান গ্রাভোঃ কাওড়া,ডাক: কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭১০১৫৬৬০৫ াঁ-মুযগী ারন ১৮/০১/২০২১-

২৫/০১/২০২১ 

 

২৮৪ মভাোঃ আযাপাত গ্রাভোঃ কাওড়া,ডাক: কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৯২৩৭৬১৮৬ াঁ-মুযগী ারন ১৮/০১/২০২১-

২৫/০১/২০২১ 

 

২৮৫ মভাোঃ আবু মুা গ্রাভোঃ কাওড়া,ডাক: কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৩৫৬৪২০৫১ াঁ-মুযগী ারন ১৮/০১/২০২১-

২৫/০১/২০২১ 

 

২৮৬ মখ ধলু মাাইন ফাধি গ্রাভোঃ কাওড়া,ডাক: কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

১৫০৪২৯১২৯৩ াঁ-মুযগী ারন ১৮/০১/২০২১-

২৫/০১/২০২১ 

 

২৮৭ আধফ ইকফার গ্রাভোঃ কাওড়া,ডাক: কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৩১২৪০২৭২৭ াঁ-মুযগী ারন ১৮/০১/২০২১-

২৫/০১/২০২১ 

 

২৮৮ মভাছাোঃ মযাধজনা খাতুন গ্রাভোঃ কাওড়া,ডাক: কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৫২৯৫৭৪২৪ াঁ-মুযগী ারন ১৮/০১/২০২১-

২৫/০১/২০২১ 

 

২৮৯ ধন গ্রাভোঃ কাওড়া,ডাক: কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৮৮৪৮৫২০৯ াঁ-মুযগী ারন ১৮/০১/২০২১-

২৫/০১/২০২১ 

 

২৯০ মভাোঃ আধন গ্রাভোঃ কাওড়া,ডাক: কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৩৫৬৪২০৫১ াঁ-মুযগী ারন ১৮/০১/২০২১-

২৫/০১/২০২১ 

 

২৯১ মভাোঃ মযাকনুজ্জাভান গ্রাভোঃ কাওড়া,ডাক: কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৫১৩১০৭৬০ াঁ-মুযগী ারন ১৮/০১/২০২১-

২৫/০১/২০২১ 

 

২৯২ াধদকুর ইরাভ াধকর গ্রাভোঃ কাওড়া,ডাক: কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৬২১৯২৮১০ াঁ-মুযগী ারন ১৮/০১/২০২১-

২৫/০১/২০২১ 

 

২৯৩ াগধযকা খাতুন গ্রাভোঃ কাওড়া,ডাক: কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৫২৯৫৭৪২৪ াঁ-মুযগী ারন ১৮/০১/২০২১-

২৫/০১/২০২১ 

 

২৯৪ ারা যকায গ্রাভোঃ করাগাছী,ডাক: নাটা 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭২৩৪৫৯৬৪৩ াঁ-মুযগী ারন ১৮/০১/২০২১-

২৫/০১/২০২১ 

 



২৯৫ মভাোঃ মভাোঃ নজরুর ইরাভ গ্রাভোঃ কাওড়া,ডাক: কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৮৩১৮৭৫৯৯৫ াঁ-মুযগী ারন ১৮/০১/২০২১-

২৫/০১/২০২১ 

 

২৯৬ আধছভা াযবীন গ্রাভোঃ কাওড়া,ডাক: কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৪৯২৮৫১৩১ াঁ-মুযগী ারন ১৮/০১/২০২১-

২৫/০১/২০২১ 

 

২৯৭ মভাছাোঃ ভাযা খানভ গ্রাভোঃ কাওড়া,ডাক: কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৩১৪৭০৩৫৪ াঁ-মুযগী ারন ১৮/০১/২০২১-

২৫/০১/২০২১ 

 

২৯৮ াফনধয খাতুন গ্রাভোঃ কাওড়া,ডাক: কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭২২৯২১৭০৮ াঁ-মুযগী ারন ১৮/০১/২০২১-

২৫/০১/২০২১ 

 

২৯৯  মভাোঃ ধধি খাতুন গ্রাভোঃ কাওড়া,ডাক: কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৩০৭২১৫২৭২ াঁ-মুযগী ারন ১৮/০১/২০২১-

২৫/০১/২০২১ 

 

৩০০ আপানা ারবীন আা গ্রাভোঃ কাওড়া,ডাক: কাওড়া 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৪২৩৯৫৮১৬ াঁ-মুযগী ারন ১৮/০১/২০২১-

২৫/০১/২০২১ 

 

৩০১ ভধন কুভায যায় গ্রাভ: ফাধযচয,ডা:চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৮৬৫৬৬০২৬৭ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৬/০২/২০২১-

২৪/০২/২০২১ 

 

৩০২ ধনান্ত কুভায যকায গ্রাভ+ডাক: চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯২০২৩৪৫৯০ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৬/০২/২০২১-

২৪/০২/২০২১ 

 

৩০৩ অধত কুভায ফারা গ্রাভ+ডাক: চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৮৮৫৫৫৯৮১ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৬/০২/২০২১-

২৪/০২/২০২১ 

 

৩০৪ ধদরী কুভায ধফশ্বা গ্রাভ+ডাক: চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯১৫০০৯৬৩৮ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৬/০২/২০২১-

২৪/০২/২০২১ 

 

৩০৫ ধজফ ধফশ্বা গ্রাভ+ডাক: চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৫৩৩৬৮২১১ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৬/০২/২০২১-

২৪/০২/২০২১ 

 

৩০৬ প্রদী ধফশ্বা গ্রাভ: ফাধযচয,ডা:চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭১৪৫৫৩৫৩৮ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৬/০২/২০২১-

২৪/০২/২০২১ 

 

৩০৭ ধপ্রয়াাংকা ধফশ্বা গ্রাভ: ফাধযচয,ডা:চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭১৪৫৫৩৫৩৮ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৬/০২/২০২১-

২৪/০২/২০২১ 

 

৩০৮ রাকী ধফশ্বা গ্রাভ:চুযাড়গাতী,ডা:চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৯৫৭১৭৭৪৭১ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৬/০২/২০২১-

২৪/০২/২০২১ 

 

৩০৯ তৃধপ্ত মচৌধুযী গ্রাভ:চুযাড়গাতী,ডা:চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৫০১৬১৬৬২ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৬/০২/২০২১-

২৪/০২/২০২১ 

 

৩১০ ধফউটি যানী ধফশ্বা গ্রাভ+ডাক: চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৫২৪৪০২৫৪ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৬/০২/২০২১-

২৪/০২/২০২১ 

 

৩১১ দতেন্দ্রনাথ ধফশ্বা গ্রাভ+ডাক: চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৯০৫৩৯৮৯২ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৬/০২/২০২১-

২৪/০২/২০২১ 

 

৩১২ ধফপুর ধফশ্বা গ্রাভ+ডাক: চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯২৭৪৫৯০৩৯ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৬/০২/২০২১-

২৪/০২/২০২১ 

 

৩১৩ যাভ প্রদা গ্রাভ+ডাক: চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৭৮৭০২৯৫৩ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৬/০২/২০২১-

২৪/০২/২০২১ 

 

৩১৪ সুজন কুভায ধফশ্বা গ্রাভ+ডাক: চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৩২০৮৭৮৯১ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৬/০২/২০২১-

২৪/০২/২০২১ 

 

৩১৫ স্বন ধফশ্বা গ্রাভ+ডাক: চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭১৬২২৮০৬৬ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৬/০২/২০২১-

২৪/০২/২০২১ 

 

৩১৬ ফরযাভ ধফশ্বা গ্রাভ+ডাক: চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৬৬২১৩২১৪ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৬/০২/২০২১-

২৪/০২/২০২১ 

 

৩১৭ ধভযন ধফশ্বা গ্রাভ+ডাক: চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৭৭৪২৯৫৩৪ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৬/০২/২০২১-

২৪/০২/২০২১ 

 

৩১৮ উত্তভ ধফশ্বা গ্রাভ+ডাক: চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৩০৪২৮৯৩১ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৬/০২/২০২১-

২৪/০২/২০২১ 

 

৩১৯ প্রকা চন্দ্র ধফশ্বা গ্রাভ+ডাক: চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৩০৪২৮৯৩১ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৬/০২/২০২১-

২৪/০২/২০২১ 

 



৩২০ ধমুর মচৌধুযী গ্রাভ+ডাক: চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৮১২৯৮৭৬৮ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৬/০২/২০২১-

২৪/০২/২০২১ 

 

৩২১ ধযন মচৌধুযী গ্রাভ+ডাক: চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৭৩৭৬৩৯৩৮ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৬/০২/২০২১-

২৪/০২/২০২১ 

 

৩২২ ধভঠুন  ধফশ্বা গ্রাভ+ডাক: চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৩০৪২৮৯৩১ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৬/০২/২০২১-

২৪/০২/২০২১ 

 

৩২৩ ধমুর কুভায ধফশ্বা গ্রাভ+ডাক: চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৩০৪২৮৯৩১ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৬/০২/২০২১-

২৪/০২/২০২১ 

 

৩২৪ ভূদন ধফশ্বা গ্রাভ+ডাক: চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৩০৪২৮৯৩১ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৬/০২/২০২১-

২৪/০২/২০২১ 

 

৩২৫ ধদপুর কুভায ধফশ্বা গ্রাভ+ডাক: চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৯৪৪৫৮০৮৮ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৬/০২/২০২১-

২৪/০২/২০২১ 

 

৩২৬ ধদী কৃষ্ন ধফশ্বা গ্রাভ:চুযাড়গাতী,ডা:চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭২৮৬০২৪২০ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৮/০২/২০২১-

২৭/০২/২০২১ 

 

৩২৭ যধজজত ধফশ্বা গ্রাভ+ডাক: চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৪০৯৫৫৩৬১৩ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৮/০২/২০২১-

২৭/০২/২০২১ 

 

৩২৮ ভধন কুভায ধফশ্বা গ্রাভ+ডাক: চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৪৫৯৫৭৮২৭ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৮/০২/২০২১-

২৭/০২/২০২১ 

 

৩২৯ ধরধকা যানী গ্রাভ+ডাক: চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯২৭৬২০৫৭৪ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৮/০২/২০২১-

২৭/০২/২০২১ 

 

৩৩০ শুকরা যানী ধফশ্বা গ্রাভ:চুযাড়গাতী,ডা:চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৩০৬৭৭১৫৮৪ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৮/০২/২০২১-

২৭/০২/২০২১ 

 

৩৩১ ম্পা ধফশ্বা গ্রাভ:ধুরদজাযা,ডা:চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৩০৬৭৭১৫৮৪ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৮/০২/২০২১-

২৭/০২/২০২১ 

 

 ৩৩২ ারা যকায গ্রাভ:করাগছী,নাটা 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭২৩৪৫৯৬৪৩ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৮/০২/২০২১-

২৭/০২/২০২১ 

 

৩৩৩ ধভঠুন কুভায ধফশ্বা গ্রাভ:চুযাড়গাতী,ডা:চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭২৫৬২৪২৬১ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৮/০২/২০২১-

২৭/০২/২০২১ 

 

৩৩৪ ধদদজন ধফশ্বা গ্রাভ:চুযাড়গাতী,ডা:চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭২৫৬২৪২৬১ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৮/০২/২০২১-

২৭/০২/২০২১ 

 

৩৩৫ অপু কুভায ধফশ্বা গ্রাভ+ডাক: চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৪০৪২০৩৫০১ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৮/০২/২০২১-

২৭/০২/২০২১ 

 

৩৩৬ ধযনা ধফশ্বা গ্রাভ+ডাক: চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৪০৪২০৩৫০১ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৮/০২/২০২১-

২৭/০২/২০২১ 

 

৩৩৭ অন্তযা মন গ্রাভ:ধুদনাধচয়া ডা চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৪০৪২০৩৫০১ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৮/০২/২০২১-

২৭/০২/২০২১ 

 

৩৩৮ ধমুর ধকদায ভম্মদপুয,ভম্মদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯২৪৩৮৩২৪২ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৮/০২/২০২১-

২৭/০২/২০২১ 

 

৩৩৯ কাধথ মক চন্দ্র ধফশ্বা গ্রাভ:চুযাড়গাতী,ডা:চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭২৩৩৩৩৩১২ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৮/০২/২০২১-

২৭/০২/২০২১ 

 

৩৪০ সুজন কুভায ধফশ্বা গ্রাভ:চুযাড়গাতী,ডা:চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯১৩৩৬৯৩৫২ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৮/০২/২০২১-

২৭/০২/২০২১ 

 

৩৪১ ধদায়ন যায় গ্রাভ:চুযাড়গাতী,ডা:চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯১৩৩৬৯৩৫২ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৮/০২/২০২১-

২৭/০২/২০২১ 

 

৩৪২ মুধকদুর ইরাভ গ্রাভ:চুযাড়গাতী,ডা:চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৯২৫৪৯৩৯২ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৮/০২/২০২১-

২৭/০২/২০২১ 

 

৩৪৩ জাধদুর ইরাভ গ্রাভ:চুযাড়গাতী,ডা:চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৪৫৬৫০২২০ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৮/০২/২০২১-

২৭/০২/২০২১ 

 

৩৪৪ মখাকন কুভায ধফশ্বা গ্রাভ:চুযাড়গাতী,ডা:চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৭৭০৬৩৪৯৭ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৮/০২/২০২১-

২৭/০২/২০২১ 

 



৩৪৫ প্রবাতী ধফশ্বা গ্রাভ:চুযাড়গাতী,ডা:চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৭৭৮৯৯০০৩ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৮/০২/২০২১-

২৭/০২/২০২১ 

 

৩৪৬ ভদনাধজত কুভায ধফশ্বা গ্রাভ:চুযাড়গাতী,ডা:চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৬০৯১৮১৫৫ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৮/০২/২০২১-

২৭/০২/২০২১ 

 

৩৪৭ যাধকফ মাদন যাজন গ্রাভ:চুযাড়গাতী,ডা:চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৫৪৪৯৮১৭৬ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৮/০২/২০২১-

২৭/০২/২০২১ 

 

৩৪৮ সুজন ধফশ্বা গ্রাভ: কুধরাড়া,ডাক: 

চযদরাভতপুয 

০১৭৭০০৫৩৪১২ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৮/০২/২০২১-

২৭/০২/২০২১ 

 

৩৪৯ ধফশ্বধজত ধফশ্বা গ্রাভ:চুযাড়গাতী,ডা:চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭১৯৬৮৪০২৫ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৮/০২/২০২১-

২৭/০২/২০২১ 

 

৩৫০ স্বজজীত ধফশ্বা গ্রাভ:চুযাড়গাতী,ডা:চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৪০৯৫৫৩৬১৩ গরু 

মভাটাতাজাকযণ 

১৮/০২/২০২১-

২৭/০২/২০২১ 

 

৩৫১ রাইজু আক্তায গ্রাভ:+মা: ঝাভা 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৫৯৭৭০১৫৯ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০২/০৩/২০২১-

১৬/০৩/২০২১ 

 

৩৫২ াধজয়া খাতুন গ্রাভোঃ জাঙ্গাধরয়া,মা: ভম্মদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৭৫৬৩৪৩৬৬ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০২/০৩/২০২১-

১৬/০৩/২০২১ 

 

৩৫৩ ীযা খাতুন গ্রাভোঃ ধন্দাইন ডাক: াল্লা 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৫৮০১৯৯০৩ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০২/০৩/২০২১-

১৬/০৩/২০২১ 

 

৩৫৪ আদযী খাতুন গ্রাভোঃ মঘালপুয,ডাকোঃ মধায়াইর 

ভম্দপুয,ভাগুযা 

০১৩০৭২১৫১১২ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০২/০৩/২০২১-

১৬/০৩/২০২১ 

 

৩৫৫ অঞ্জযা খাতুন গ্রাভোঃ যাভপুয,ডাকোঃঝাভাফাজায 

ভম্দপুয,ভাগুযা  

০১৯০৭০৪১৪৯০ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০২/০৩/২০২১-

১৬/০৩/২০২১ 

 

৩৫৬ মভাছা: নুপুয মফগভ গ্রাভ: জাঙ্গাধরয়া,ডা: ভম্মদপুয 

ভম্মপুয,ভাগুযা 

০১৩২৩৩৪০০৯০ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০২/০৩/২০২১-

১৬/০৩/২০২১ 

 

৩৫৭ ফণ মা খাতুন গ্রাভ: জাঙ্গাধরয়া,ডা: ভম্মদপুয 

ভম্মপুয,ভাগুযা 

০১৯৮০৯১৯১৯৮ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০২/০৩/২০২১-

১৬/০৩/২০২১ 

 

৩৫৮ মভাছাোঃ আপানা খাতুন গ্রাভোঃ যাভপুয,ডাকোঃঝাভাফাজায 

ভম্দপুয,ভাগুযা  

০০ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০২/০৩/২০২১-

১৬/০৩/২০২১ 

 

৩৫৯ ইযাত জাান গ্রাভ: পূফ মনাযায়নপুয,ভম্মদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৮২৪৫১৯৮০ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০২/০৩/২০২১-

১৬/০৩/২০২১ 

 

৩৬০ মভাছাোঃ আধিয়া গ্রাভ: মধায়াইর,ডা: মধায়াইর 

ভম্দপুয,ভাগুযা 

০১৪০৫৪৬০৮৫৭ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০২/০৩/২০২১-

১৬/০৩/২০২১ 

 

৩৬১ মুধ মদা আক্তায ধ গ্রাভ: ভম্মদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৮১৭৩৪১৪৫১ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০২/০৩/২০২১-

১৬/০৩/২০২১ 

 

৩৬২ ধযয়া খাতুন গ্রাভ: ভম্মদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৩২৩১৬৯২৮৩ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০২/০৩/২০২১-

১৬/০৩/২০২১ 

 

৩৬৩ মভৌসুভী যভান গ্রাভ: ভম্মদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৮৬৭০০৬৬২৪ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০২/০৩/২০২১-

১৬/০৩/২০২১ 

 

৩৬৪ মভাছাোঃ াধপয়া খাতুন গ্রাভ: ভাইজাড়া,ডা:মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০০ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০২/০৩/২০২১-

১৬/০৩/২০২১ 

 

৩৬৫ মভাছাোঃ আদভনা মফগভ গ্রাভ: ভম্মদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০০ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০২/০৩/২০২১-

১৬/০৩/২০২১ 

 

৩৬৬ মযভা খাতুন গ্রাভ: দীঘা, ডাকোঃ দীঘা 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০০ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০২/০৩/২০২১-

১৬/০৩/২০২১ 

 

৩৬৭ মযক্্স না খাতুন গ্রাভোঃ মগাারনগয,ডা: ভম্মদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০০ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০২/০৩/২০২১-

১৬/০৩/২০২১ 

 

৩৬৮ াযভীন সুরতানা গ্রাভ: ভম্মদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০০ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০২/০৩/২০২১-

১৬/০৩/২০২১ 

 

৩৬৯ আধছয়া মচৌধুযী গ্রাভ: পদরাধয়া,ডাক: দীঘা 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০০ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০২/০৩/২০২১-

১৬/০৩/২০২১ 

 



৩৭০ সুভাইয়া খাতুন গ্রাভ: + ,ডা: মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৮২১৭৪৭২০৯ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০২/০৩/২০২১-

১৬/০৩/২০২১ 

 

৩৭১ জান্নাতুর মপদদৌ গ্রাভ:+মা: ঝাভা 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৪০৫৬৪৯৬৭৭ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০২/০৩/২০২১-

১৬/০৩/২০২১ 

 

৩৭২ ধযক্তা খাতুন গ্রাভ: আউনাড়া ,ডাক: দীঘা 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৬১৪৬৭৬৪৫৮ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০২/০৩/২০২১-

১৬/০৩/২০২১ 

 

৩৭৩ নাধযন নাায গ্রাভ: বাটযা ,ডাক: দীঘা 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৪৭১৮৮২৫৬ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০২/০৩/২০২১-

১৬/০৩/২০২১ 

 

৩৭৪ আজজুয়াযা গ্রাভ: দযকৃষ্ণপুয ডা: ভম্মদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৬৮০০২২৫৮ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০২/০৩/২০২১-

১৬/০৩/২০২১ 

 

৩৭৫ নাজমুন নাায গ্রাভ: ভম্মদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৫০৭৯৮৭২১ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০২/০৩/২০২১-

১৬/০৩/২০২১ 

 

৩৭৬ কাধনজ পাদতভা গ্রাভ: আউনাড়া,ডাকোঃ দীঘা 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৯৯৪৪৭৯১৪ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০৩/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১ 

 

৩৭৭ মযদনা খাতুন গ্রাভোঃ মগাারনগয,ডা: ভম্মদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০০ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০৩/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১ 

 

৩৭৮ নাজধভন গ্রাভোঃ মগাারনগয,ডা: ভম্মদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০০ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০৩/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১ 

 

৩৭৯ ানধজদা মজধযন গ্রাভোঃ +মা: মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০০ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০৩/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১ 

 

৩৮০ মভাছাোঃ আকধরভা গ্রাভ: ভম্মদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০০ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০৩/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১ 

 

৩৮১ মভাছাোঃ মজানা গ্রাভোঃ +মা: মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৬১৬৩০৯১৩ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০৩/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১ 

 

৩৮২ মভাছাোঃ ধযক্তা খাতুন গ্রাভ: আউনাড়া,ডাকোঃ দীঘা 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০০ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০৩/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১ 

 

৩৮৩ মভাছা”: সুভাইয়া গ্রাভ: চাকুধরয়া ডাকোঃ নাটা 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০০ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০৩/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১ 

 

৩৮৪ ধউধর মফগভ গ্রাভ: ভম্মদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯৫১০১৩৪১৮ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০৩/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১ 

 

৩৮৫ ছধনয়া াযবীন গ্রাভ: ভম্মদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৯২১৪৫০৬২৩ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০৩/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১ 

 

৩৮৬ মভাছা: রুকাইয়া গ্রাভ: ভম্মদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০০ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০৩/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১ 

 

৩৮৭ সুধভতা গ্রাভ: রুইজানী,ভম্মদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০০ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০৩/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১ 

 

৩৮৮ অঞ্জনা গ্রাভ: ভম্মদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০০ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০৩/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১ 

 

৩৮৯ ধভদ নাধযন সুরতানা গ্রাভোঃ মগাারনগয,ডা: ভম্মদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০০ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০৩/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১ 

 

৩৯০ াধনুয মফগভ গ্রাভ: জয়যাভপুয,ডাকোঃ নাটা 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০০ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০৩/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১ 

 

৩৯১ মজধভন গ্রাভোঃ মগাারনগয,ডা: ভম্মদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০০ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০৩/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১ 

 

৩৯২ ম্পা গ্রাভ: ভম্মদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

১৯২১৪৫০৬২৩ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০৩/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১ 

 

৩৯৩ মভাছাোঃ াগধযকা গ্রাভোঃ মগাারনগয,ডা: ভম্মদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

১৯২১৪৫০৬২৩ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০৩/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১ 

 

৩৯৪ রুধফয়া গ্রাভ: জাঙ্গাধরয়া,ডা: ভম্মদপুয 

ভম্মপুয,ভাগুযা 

১৯২১৪৫০৬২৩ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০৩/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১ 

 



৩৯৫ ভধনযা ইয়াধভন গ্রাভোঃ ধন্দাইন ডাক: াল্লা 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

১৯২১৪৫০৬২৩ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০৩/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১ 

 

৩৯৬ আপধযন যভান নুন গ্রাভ: জাঙ্গাধরয়া,ডা: ভম্মদপুয 

ভম্মপুয,ভাগুযা 

১৯২১৪৫০৬২৩ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০৩/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১ 

 

৩৯৭ নুযাত জাান গ্রাভ: জাঙ্গাধরয়া,ডা: ভম্মদপুয 

ভম্মপুয,ভাগুযা 

১৯২১৪৫০৬২৩ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০৩/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১ 

 

৩৯৮ যধভা খাতুন গ্রাভ: রাহুধড়য়া,ডা: ভম্মদপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

১৯২১৪৫০৬২৩ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০৩/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১ 

 

৩৯৯ ধযনা ধফশ্বা গ্রাভ+ডাক: চযদরাভতপুয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৪০৪২০৩৫০১ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০৩/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১ 

 

৪০০ চম্পা খানভ গ্রাভোঃ ফড়ধযয়া,ডাক: মধায়াইর 

ভম্মদপুয,ভাগুযা 

০১৭৪২৯৬০৭৩৬ ব্লক ও ফাটিক 

ধপ্রধরাং 

০৩/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১ 

 

 

 

 

( মভাোঃ ধপউর ইরাভ ) 

উদজরা মৄফ উন্নয়ন কভ মকতমা 

মৄফ উন্নয়ন অধধদপ্তয 

ভম্মদপুয,ভাগুযা । 

  



খ) প্রাতিষ্ঠাতনক প্রতক্ষণঃ াতরখা,ভাগুযা। 

নং প্রতক্ষণার্থীয নাভ ঠিকানা মভাফাআর নং প্রতক্ষণ মকার্ েয 

নাভ 

মভয়াদ ভন্ত

ব্য 

1 াযতভন অক্তায গ্রাভ: শ্রীট্ট,মা: 

অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৯৩৪২৬১২৮৯ মালক তিযী ২৩/০৮/২০২০-

৩০/০৮/২০২০=০৭

তদন 

 

2 তরা মফগভ গ্রাভ: শ্রীট্ট,মা: 

অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৯৩৬৮৩০৮১৯ মালক তিযী ২৩/০৮/২০২০-

৩০/০৮/২০২০=০৭

তদন 

 

3 মতরনা খাতুন গ্রাভ: শ্রীট্ট,মা: 

অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৯১৩৫৭৩৩৯৪ মালক তিযী ২৩/০৮/২০২০-

৩০/০৮/২০২০=০৭

তদন 

 

4 মভাছা: ভতনযা খাতুন গ্রাভ: শ্রীট্ট,মা: 

অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৫১৭৫৪৬৪২ মালক তিযী ২৩/০৮/২০২০-

৩০/০৮/২০২০=০৭

তদন 

 

5 মভাছা: ততযনা খাতুন গ্রাভ: শ্রীট্ট,মা: 

অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭১৭৮৩২১৭৪ মালক তিযী ২৩/০৮/২০২০-

৩০/০৮/২০২০=০৭

তদন 

 

6 িতভনা খাতুন গ্রাভ: শ্রীট্ট,মা: 

অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৮৭২১৫৩৭৫০ মালক তিযী ২৩/০৮/২০২০-

৩০/০৮/২০২০=০৭

তদন 

 

7 সুভী র্থাতুন গ্রাভ: শ্রীট্ট,মা: 

অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৯৩৪২৬১২৮9 মালক তিযী ২৩/০৮/২০২০-

৩০/০৮/২০২০=০৭

তদন 

 

8 ভাতযয়া মফগভ গ্রাভ: শ্রীট্ট,মা: 

অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৯১২৪৬৩২৮৫ মালক তিযী ২৩/০৮/২০২০-

৩০/০৮/২০২০=০৭

তদন 

 

9 মভাছা: মদার্রনা খাতুন গ্রাভ: শ্রীট্ট,মা: 

অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৯৩৪২৬১২৮9 মালক তিযী ২৩/০৮/২০২০-

৩০/০৮/২০২০=০৭

তদন 

 

1

0 

মভাছা: তখনা অক্তায 

তযমু 

গ্রাভ: শ্রীট্ট,মা: 

অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৯১৩৫৭৩৩9৪ মালক তিযী ২৩/০৮/২০২০-

৩০/০৮/২০২০=০৭

তদন 

 

1

1 

মভাছা: মজানা খাতুন গ্রাভ: শ্রীট্ট,মা: 

অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৫১৭৫৪৬৪২ মালক তিযী ২৩/০৮/২০২০-

৩০/০৮/২০২০=০৭

তদন 

 

1

2 

মযাতজনা খাতুন গ্রাভ: শ্রীট্ট,মা: 

অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৮৬৪১২৪২৬২ মালক তিযী ২৩/০৮/২০২০-

৩০/০৮/২০২০=০৭

তদন 

 

1

3 

মভাছা: নাজভা খাতুন গ্রাভ: শ্রীট্ট,মা: 

অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৯৩৬৫৮৫৬১০ মালক তিযী ২৩/০৮/২০২০-

৩০/০৮/২০২০=০৭

তদন 

 

1

4 

সুযাআয়া াযবীন তযা গ্রাভ: শ্রীট্ট,মা: 

অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৯৬৬৫২৪9১ মালক তিযী ২৩/০৮/২০২০-

৩০/০৮/২০২০=০৭

তদন 

 

1

5 

মভাছা: ভভিাজ মফগভ গ্রাভ: শ্রীট্ট,মা: 

অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৭০৩৫৩৩৫১ মালক তিযী ২৩/০৮/২০২০-

৩০/০৮/২০২০=০৭

তদন 

 



1

6 

মভাছা: বৃতি গ্রাভ: শ্রীট্ট,মা: 

অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৯১৯৯০৩৪৮ মালক তিযী ২৩/০৮/২০২০-

৩০/০৮/২০২০=০৭

তদন 

 

1

7 

মভাছা: সুভাআয়া 

াযবীন 

গ্রাভ: শ্রীট্ট,মা: 

অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৯১৮০৪৭৫৮৭ মালক তিযী ২৩/০৮/২০২০-

৩০/০৮/২০২০=০৭

তদন 

 

1

8 

মভাছা: অতছয়া মফগভ গ্রাভ: শ্রীট্ট,মা: 

অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৫৮২২৪১২২ মালক তিযী ২৩/০৮/২০২০-

৩০/০৮/২০২০=০৭

তদন 

 

1

9 

মভাছা: সুরিানা খাতুন গ্রাভ: শ্রীট্ট,মা: 

অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৩১২৯৬৩২৮৫ মালক তিযী ২৩/০৮/২০২০-

৩০/০৮/২০২০=০৭

তদন 

 

2

0 

মভাছা: ভতনযা খাতুন গ্রাভ: শ্রীট্ট,মা: 

অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৪০৭৯০০২০১ মালক তিযী ২৩/০৮/২০২০-

৩০/০৮/২০২০=০৭

তদন 

 

2

1 

তপ্রা খাতুন গ্রাভ: শ্রীট্ট,মা: 

অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৮৬৪১২৪২৬২ মালক তিযী ২৩/০৮/২০২০-

৩০/০৮/২০২০=০৭

তদন 

 

2

2 

মভাছা: াফানা খাতুন গ্রাভ: শ্রীট্ট,মা: 

অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৯১৭৪১৮৫৩২ মালক তিযী ২৩/০৮/২০২০-

৩০/০৮/২০২০=০৭

তদন 

 

2

3 

নাতযন সুরিানা গ্রাভ: শ্রীট্ট,মা: 

অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭১৮৮৩৪৩৫৪ মালক তিযী ২৩/০৮/২০২০-

৩০/০৮/২০২০=০৭

তদন 

 

2

4 

মাতনয়া মফগভ গ্রাভ: শ্রীট্ট,মা: 

অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৮২৬৭৭৩৬৩১ মালক তিযী ২৩/০৮/২০২০-

৩০/০৮/২০২০=০৭

তদন 

 

2

5 

তরত খাতুন গ্রাভ: শ্রীট্ট,মা: 

অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৯১৩৩৩৩১০৩ মালক তিযী ২৩/০৮/২০২০-

৩০/০৮/২০২০=০৭

তদন 

 

নং প্রতক্ষণার্থীয নাভ ঠিকানা মভাফাআর নং প্রতক্ষণ মকার্ েয 

নাভ 

মভয়াদ ভন্ত

ব্য  

2

6 

ডতর াত্র গ্রাভ: তর্থাড়া,মা: 

ধর্নশ্বযগািী 

,াতরখা,ভাগুযা 

০১৮৭৫২৫৭৬১৪ তফউটিতপর্কন ০৯/০৯/২০২০-

১৬/০৯/২০২০=০৭

তদন 

 

2

7 

আতি াত্র গ্রাভ: তর্থাড়া,মা: 

ধর্নশ্বযগািী 

,াতরখা,ভাগুযা 

০১৯২৯১১৭২৩৩ তফউটিতপর্কন ০৯/০৯/২০২০-

১৬/০৯/২০২০=০৭

তদন 

 

2

8 

ম্পা তফশ্বা গ্রাভ: তর্থাড়া,মা: 

ধর্নশ্বযগািী 

,াতরখা,ভাগুযা 

০১৮৬৫৫৩৯৩১১ তফউটিতপর্কন ০৯/০৯/২০২০-

১৬/০৯/২০২০=০৭

তদন 

 

2

9 

তদতি তফশ্বা গ্রাভ: তর্থাড়া,মা: 

ধর্নশ্বযগািী 

,াতরখা,ভাগুযা 

০১৮৮৮৫৯৬৬০৩ তফউটিতপর্কন ০৯/০৯/২০২০-

১৬/০৯/২০২০=০৭

তদন 

 

3

0 

রুভা তফশ্বা গ্রাভ: তর্থাড়া,মা: 

ধর্নশ্বযগািী 

,াতরখা,ভাগুযা 

০১৮৮৮৫৯৬৬০৩ তফউটিতপর্কন ০৯/০৯/২০২০-

১৬/০৯/২০২০=০৭

তদন 

 

3

1 

তভতু তফশ্বা গ্রাভ: তর্থাড়া,মা: 

ধর্নশ্বযগািী 

০১৮৭৫২৫৭৬১৪ তফউটিতপর্কন ০৯/০৯/২০২০-

১৬/০৯/২০২০=০৭

 



,াতরখা,ভাগুযা তদন 

3

2 

তযতুন ো তফশ্বা গ্রাভ: তর্থাড়া,মা: 

ধর্নশ্বযগািী 

,াতরখা,ভাগুযা 

০১৮৬৫৫৩৯৩১১ তফউটিতপর্কন ০৯/০৯/২০২০-

১৬/০৯/২০২০=০৭

তদন 

 

3

3 

যভা তফশ্বা গ্রাভ: তর্থাড়া,মা: 

ধর্নশ্বযগািী 

,াতরখা,ভাগুযা 

০১৮২১৩১৪০৪৩ তফউটিতপর্কন ০৯/০৯/২০২০-

১৬/০৯/২০২০=০৭

তদন 

 

3

4 

জয়ন্তী ভন্ডর গ্রাভ: তর্থাড়া,মা: 

ধর্নশ্বযগািী 

,াতরখা,ভাগুযা 

০১৭১৮৭৭৪১২৭ তফউটিতপর্কন ০৯/০৯/২০২০-

১৬/০৯/২০২০=০৭

তদন 

 

3

5 

তপ্রিয়া তফশ্বা গ্রাভ: তর্থাড়া,মা: 

ধর্নশ্বযগািী 

,াতরখা,ভাগুযা 

০১৮৭৭৫০৬০৮৫ তফউটিতপর্কন ০৯/০৯/২০২০-

১৬/০৯/২০২০=০৭

তদন 

 

3

6 

মুক্তা ফাড়আ গ্রাভ: তর্থাড়া,মা: 

ধর্নশ্বযগািী 

,াতরখা,ভাগুযা 

০১৮১৭৪৭৪০৭০ তফউটিতপর্কন ০৯/০৯/২০২০-

১৬/০৯/২০২০=০৭

তদন 

 

3

7 

চন্দনা তফশ্বা গ্রাভ: তর্থাড়া,মা: 

ধর্নশ্বযগািী 

,াতরখা,ভাগুযা 

০১৮৭৩০৬৬৪২০ তফউটিতপর্কন ০৯/০৯/২০২০-

১৬/০৯/২০২০=০৭

তদন 

 

3

8 

রাফনী তফশ্বা গ্রাভ: তর্থাড়া,মা: 

ধর্নশ্বযগািী 

,াতরখা,ভাগুযা 

০১৮৯২২১২০৫৬ তফউটিতপর্কন ০৯/০৯/২০২০-

১৬/০৯/২০২০=০৭

তদন 

 

3

9 

তর তফশ্বা গ্রাভ: তর্থাড়া,মা: 

ধর্নশ্বযগািী 

,াতরখা,ভাগুযা 

০১৮১৭৫০৯৬১৯ তফউটিতপর্কন ০৯/০৯/২০২০-

১৬/০৯/২০২০=০৭

তদন 

 

4

0 

সুন ো তফশ্বা গ্রাভ: তর্থাড়া,মা: 

ধর্নশ্বযগািী 

,াতরখা,ভাগুযা 

০১৮৭২২৭৬০৫৭ তফউটিতপর্কন ০৯/০৯/২০২০-

১৬/০৯/২০২০=০৭

তদন 

 

4

1 

মতু ভজুভদায গ্রাভ: তর্থাড়া,মা: 

ধর্নশ্বযগািী 

,াতরখা,ভাগুযা 

০১৪০৬২৬১৭৮২ তফউটিতপর্কন ০৯/০৯/২০২০-

১৬/০৯/২০২০=০৭

তদন 

 

4

2 

মযতভ তফশ্বা গ্রাভ: তর্থাড়া,মা: 

ধর্নশ্বযগািী 

,াতরখা,ভাগুযা 

০১৮৫৮৩১৯১৭৬ তফউটিতপর্কন ০৯/০৯/২০২০-

১৬/০৯/২০২০=০৭

তদন 

 

4

3 

তযা তফশ্ববা গ্রাভ: তর্থাড়া,মা: 

ধর্নশ্বযগািী 

,াতরখা,ভাগুযা 

০১৮৬১৬৮৫৩৬৯ তফউটিতপর্কন ০৯/০৯/২০২০-

১৬/০৯/২০২০=০৭

তদন 

 

4

4 

শ্রাফন্তী তফশ্বা গ্রাভ: তর্থাড়া,মা: 

ধর্নশ্বযগািী 

,াতরখা,ভাগুযা 

০১৭২৩৫৪৬০৯৯ তফউটিতপর্কন ০৯/০৯/২০২০-

১৬/০৯/২০২০=০৭

তদন 

 

4

5 

রাকী ভন্ডর গ্রাভ: তর্থাড়া,মা: 

ধর্নশ্বযগািী 

,াতরখা,ভাগুযা 

০১৮৭২২৭৬০৫৪ তফউটিতপর্কন ০৯/০৯/২০২০-

১৬/০৯/২০২০=০৭

তদন 

 

4

6 

মতু তফশ্ববা গ্রাভ: তর্থাড়া,মা: 

ধর্নশ্বযগািী 

,াতরখা,ভাগুযা 

০১৪০৬২৬১৭৮২ তফউটিতপর্কন ০৯/০৯/২০২০-

১৬/০৯/২০২০=০৭

তদন 

 

4

7 

তযনা তফশ্বা গ্রাভ: তর্থাড়া,মা: 

ধর্নশ্বযগািী 

,াতরখা,ভাগুযা 

০১৮৬১৬৮৫৩৬৯ তফউটিতপর্কন ০৯/০৯/২০২০-

১৬/০৯/২০২০=০৭

তদন 

 



4

8 

স্মৃতি াত্র গ্রাভ: তর্থাড়া,মা: 

ধর্নশ্বযগািী 

,াতরখা,ভাগুযা 

০১৯১৩৭৩১৫৭৫ তফউটিতপর্কন ০৯/০৯/২০২০-

১৬/০৯/২০২০=০৭

তদন 

 

4

9 

মুন্নী তফশ্বা গ্রাভ: তর্থাড়া,মা: 

ধর্নশ্বযগািী 

,াতরখা,ভাগুযা 

০১৯২৫৫৫৪৯২০ তফউটিতপর্কন ০৯/০৯/২০২০-

১৬/০৯/২০২০=০৭

তদন 

 

5

0 

শ্রাফনী তফশ্বা গ্রাভ: তর্থাড়া,মা: 

ধর্নশ্বযগািী 

,াতরখা,ভাগুযা 

০১৮২১৮২৫৮২৬ তফউটিতপর্কন ০৯/০৯/২০২০-

১৬/০৯/২০২০=০৭

তদন 

 

 

 

 

নং প্রতক্ষণার্থীয নাভ ঠিকানা মভাফাআর নং প্রতক্ষণ মকার্ েয 

নাভ 

মভয়াদ ভন্ত

ব্য  

5

1 

নাতভকা তকদায গ্রাভ+মা: তংড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭২০৬১১৬২৭ মালাক তিযী ২৯/০০৯/২০২০-

০৬/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

5

2 

তফর্থীকা যানী তফশ্বা গ্রাভ+মা: তংড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৬২৩৭৩০০৯৩ মালাক তিযী ২৯/০০৯/২০২০-

০৬/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

5

3 

তভভ তকদায গ্রাভ+মা: তংড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭২১0৩৩৫২২ মালাক তিযী ২৯/০০৯/২০২০-

০৬/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

5

4 

চন্দনা তফশ্বা গ্রাভ+মা: তংড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৬২১৫৯৮৬৮৫ মালাক তিযী ২৯/০০৯/২০২০-

০৬/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

5

5 

তফাখী তফশ্বা গ্রাভ+মা: তংড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৯৯৫৪৩৭৭০৮ মালাক তিযী ২৯/০০৯/২০২০-

০৬/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

5

6 

তভিা তফশ্বা গ্রাভ+মা: তংড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৫১৫৪৫১৭৭ মালাক তিযী ২৯/০০৯/২০২০-

০৬/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

5

7 

চন্দ্রা ভন্ডর গ্রাভ+মা: তংড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৮৭৮২৯১৩০৮ মালাক তিযী ২৯/০০৯/২০২০-

০৬/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

5

8 

তরতকা  তফশ্বা গ্রাভ+মা: তংড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৯১৭২৪০৬৭৫ মালাক তিযী ২৯/০০৯/২০২০-

০৬/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

5

9 

সুতপ্রয়া যায়  গ্রাভ+মা: তংড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৩৯০৩৫৭৭৫ মালাক তিযী ২৯/০০৯/২০২০-

০৬/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

6

0 

ফল ো তফশ্বা গ্রাভ+মা: তংড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭১৩৬২১৬৩৩ মালাক তিযী ২৯/০০৯/২০২০-

০৬/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

6

1 

তভিা তফশ্বা গ্রাভ+মা: তংড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৬৫৮৯০৪৫৯৫ মালাক তিযী ২৯/০০৯/২০২০-

০৬/১০/২০২০=০৭ 

 



তদন 

6

2 

তর তফশ্বা গ্রাভ+মা: তংড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৮৮৪৫২৪০৯৯ মালাক তিযী ২৯/০০৯/২০২০-

০৬/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

6

3 

ন্ধ্যা তফশ্বা গ্রাভ+মা: তংড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৮১৪৫৮১৫১৬ মালাক তিযী ২৯/০০৯/২০২০-

০৬/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

6

4 

মভাছা: ভাছুযা মফগভ গ্রাভ+মা: তংড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৯২৬৭৫৪৩১ মালাক তিযী ২৯/০০৯/২০২০-

০৬/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

6

5 

তরত তফশ্বা গ্রাভ+মা: তংড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭১৯৮৩৭১৯৮ মালাক তিযী ২৯/০০৯/২০২০-

০৬/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

6

6 

ীভা তফশ্বা গ্রাভ+মা: তংড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭২৭৭২৭৯৯১ মালাক তিযী ২৯/০০৯/২০২০-

০৬/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

6

7 

নফতনিা তফশ্বা গ্রাভ+মা: তংড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৬৮৭২১৫১৮৫ মালাক তিযী ২৯/০০৯/২০২০-

০৬/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

6

8 

খুত তফশ্বা গ্রাভ+মা: তংড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৬৩১৬৬৯৪৮৩ মালাক তিযী ২৯/০০৯/২০২০-

০৬/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

6

9 

তভনা তফশ্বা গ্রাভ+মা: তংড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৭৯২৭৬৮৩৭ মালাক তিযী ২৯/০০৯/২০২০-

০৬/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

7

0 

অতন্ন খাতুন গ্রাভ+মা: তংড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৮৩৮৫৯০৬১১ মালাক তিযী ২৯/০০৯/২০২০-

০৬/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

7

1 

পুজা তফশ্বা গ্রাভ+মা: তংড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৮৫৬০৮১৩৯৫ মালাক তিযী ২৯/০০৯/২০২০-

০৬/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

7

2 

জয়শ্রী ভতিক  গ্রাভ+মা: তংড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭২০০৫২৮৮৩ মালাক তিযী ২৯/০০৯/২০২০-

০৬/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

7

3 

প্রাতি যায় গ্রাভ+মা: তংড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৩১২৪৫১২৭৫ মালাক তিযী ২৯/০০৯/২০২০-

০৬/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

7

4 

িতভশ্রী যায় গ্রাভ+মা: তংড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৫৮৩১২০৪৪ মালাক তিযী ২৯/০০৯/২০২০-

০৬/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

7

5 

সুফণ ো তফশ্বা গ্রাভ+মা: তংড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৯৮৭২৯২৯৭ মালাক তিযী ২৯/০০৯/২০২০-

০৬/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

 

 

 



নং প্রতক্ষণার্থীয নাভ ঠিকানা মভাফাআর নং প্রতক্ষণ মকার্ েয 

নাভ 

মভয়াদ ভন্ত

ব্য  

76 রিা খানভ গ্রাভ+মা: অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭২১৭৫২৫০১ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

১২/১০/২০২০-

১৯/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

77 কল্পনা যাণী যাা গ্রাভ+মা: অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৮২১৯৯৪৪৬২ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

১২/১০/২০২০-

১৯/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

78 মভাছা: ঝযা মফগভ গ্রাভ+মা: অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৮২১৯৯৪৪০২ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

১২/১০/২০২০-

১৯/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

79 রুা মফগভ গ্রাভ+মা: অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৮৬৪৪৬২৫২৯ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

১২/১০/২০২০-

১৯/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

80 মভাছা: াতনা মফগভ গ্রাভ+মা: অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৮৪০৬৪৯২০৭ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

১২/১০/২০২০-

১৯/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

81 মভাছা: যাতফয়া মফগভ গ্রাভ+মা: অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৮৫৫৩৩৫৩৫৩ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

১২/১০/২০২০-

১৯/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

82 মফরা খাতুন গ্রাভ+মা: অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৫৮২২৪৪৪০ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

১২/১০/২০২০-

১৯/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

83 সুতভ খাতুন গ্রাভ+মা: অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৪৩১৬২৭১২ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

১২/১০/২০২০-

১৯/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

84 রাফনী াযবীন গ্রাভ+মা: অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৮৪০২২০৫২২ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

১২/১০/২০২০-

১৯/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

85 মভাছা: াতনা খাতুন গ্রাভ+মা: অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৮১৭৩৪৮৬৪০ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

১২/১০/২০২০-

১৯/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

86 মভাছা: মনা মফগভ গ্রাভ+মা: অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৩৫১৩১৫৭১ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

১২/১০/২০২০-

১৯/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

87 মভাছা: অভা খাতুন গ্রাভ+মা: অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭২৪৭৮৩৯৬৯ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

১২/১০/২০২০-

১৯/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

88 অপানা গ্রাভ+মা: অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৩১২৩৬৫৬৩ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

১২/১০/২০২০-

১৯/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

89 কল্পনা খাতুন গ্রাভ+মা: অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭১৩১৯৪৩৯৪ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

১২/১০/২০২০-

১৯/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

90 মভাছা: কতনকা খাতুন গ্রাভ+মা: অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৩১২১৮৬৩৪৪ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

১২/১০/২০২০-

১৯/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

91 মভাছা: িাছতরভা 

খাতুন 

গ্রাভ+মা: অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭১৯৮১৬৭৬২ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

১২/১০/২০২০-

১৯/১০/২০২০=০৭ 

 



তদন 

92 মভাছা: িতভনা খাতুন গ্রাভ+মা: অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৯৯৫৬২৫৩১১ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

১২/১০/২০২০-

১৯/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

93 জান্নাতুর  ভাওয়া গ্রাভ+মা: অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৮৭৭৩২৯৪৬ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

১২/১০/২০২০-

১৯/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

94 ম্পা  গ্রাভ+মা: অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৮৩৬৬৫৭০০৫ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

১২/১০/২০২০-

১৯/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

95 মভাছা: তখা মফগভ গ্রাভ+মা: অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৯২৫৭২১১৪৯ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

১২/১০/২০২০-

১৯/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

96 জান্নাতুর মপযর্র্দেৌী গ্রাভ+মা: অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৯৩১৬২৭১২ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

১২/১০/২০২০-

১৯/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

97 তভা খাতুন গ্রাভ+মা: অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৩১২৩৬৫৬৩ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

১২/১০/২০২০-

১৯/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

98 মভাছা: চার্ভরী মফগভ গ্রাভ+মা: অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৮৬৪৪৬২৫২৯ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

১২/১০/২০২০-

১৯/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

99 অতনিা খাতুন গ্রাভ+মা: অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৮৬১৭৮৭৭১৫ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

১২/১০/২০২০-

১৯/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

10

0 

মভাছা: ভতযয়ভ খাতুন গ্রাভ+মা: অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৩৫১৩৯৫৭১ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

১২/১০/২০২০-

১৯/১০/২০২০=০৭ 

তদন 

 

 

 

 

নং প্রতক্ষণার্থীয নাভ ঠিকানা মভাফাআর নং প্রতক্ষণ মকার্ েয 

নাভ 

মভয়াদ ভন্ত

ব্য  

10

1 

মভা: গাউছুর অজভ গ্রাভ:ফরাআনার্ঘাা,মা:ছা

ন্দড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৪১৩৫২৩২৯ গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

১৮/১০/২০২০-

২৩/১০/২০২০=০৭

তদন 

 

10

2 

তভঠু মার্ন গ্রাভ:ফরাআনার্ঘাা,মা:ছা

ন্দড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৯১২০৪৪৭৪৭ গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

১৮/১০/২০২০-

২৩/১০/২০২০=০৭

তদন 

 

10

3 

মভা: াতভদ মার্ন গ্রাভ:ফরাআনার্ঘাা,মা:ছা

ন্দড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৯২৮৬৩০৬০৮ গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

১৮/১০/২০২০-

২৩/১০/২০২০=০৭

তদন 

 

10

4 

ভার্জদুর আরাভ গ্রাভ:ফরাআনার্ঘাা,মা:ছা

ন্দড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭০৩৭৫৫২৮২ গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

১৮/১০/২০২০-

২৩/১০/২০২০=০৭

তদন 

 

10 যতন খাতুন গ্রাভ:ফরাআনার্ঘাা,মা:ছা ০১৮১৬৯৯০৫২৮ গরুর্ভাটািাজাক ১৮/১০/২০২০-  



5 ন্দড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

যণ ২৩/১০/২০২০=০৭

তদন 

10

6 

মভা: মাান 

মার্ন 

গ্রাভ:ফরাআনার্ঘাা,মা:ছা

ন্দড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৮৮৪৩৪৬৬৯১ গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

১৮/১০/২০২০-

২৩/১০/২০২০=০৭

তদন 

 

10

7 

মভাছা: ারুর 

াযবীন 

গ্রাভ:ফরাআনার্ঘাা,মা:ছা

ন্দড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৩৯১১৬৫১৫ গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

১৮/১০/২০২০-

২৩/১০/২০২০=০৭

তদন 

 

10

8 

তউরী খাতুন গ্রাভ:ফরাআনার্ঘাা,মা:ছা

ন্দড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭১০৭০৭০৭১ গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

১৮/১০/২০২০-

২৩/১০/২০২০=০৭

তদন 

 

10

9 

মভাছা: ফতফিা 

খাতুন 

গ্রাভ:ফরাআনার্ঘাা,মা:ছা

ন্দড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৪৩৫৩৩৮৬২ গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

১৮/১০/২০২০-

২৩/১০/২০২০=০৭

তদন 

 

11

0 

মভাছা: তচয়াযী 

মফগভ 

গ্রাভ:ফরাআনার্ঘাা,মা:ছা

ন্দড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৪৭৫২৩০৩৩ গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

১৮/১০/২০২০-

২৩/১০/২০২০=০৭

তদন 

 

11

1 

নাজমুর মার্ন গ্রাভ:ফরাআনার্ঘাা,মা:ছা

ন্দড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৮৪৪৬২১১২৮ গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

১৮/১০/২০২০-

২৩/১০/২০২০=০৭

তদন 

 

11

2 

অবু কারাভ অজাদ গ্রাভ:ফরাআনার্ঘাা,মা:ছা

ন্দড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৮৭১০৬৮১৫৬ গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

১৮/১০/২০২০-

২৩/১০/২০২০=০৭

তদন 

 

11

3 

মভা: আভযান 

মার্ন 

গ্রাভ:ফরাআনার্ঘাা,মা:ছা

ন্দড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৭৯১৩১১৭৯ গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

১৮/১০/২০২০-

২৩/১০/২০২০=০৭

তদন 

 

11

4 

জুন ভাতুন 

মপযর্র্দেৌত 

গ্রাভ:ফরাআনার্ঘাা,মা:ছা

ন্দড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭১০৭০৭০৭১ গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

১৮/১০/২০২০-

২৩/১০/২০২০=০৭

তদন 

 

11

5 

মভা: তযয়াজ গ্রাভ:ফরাআনার্ঘাা,মা:ছা

ন্দড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৬২৯০৪৮৯১৭ গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

১৮/১০/২০২০-

২৩/১০/২০২০=০৭

তদন 

 

11

6 

মভা: আরাভ গ্রাভ:ফরাআনার্ঘাা,মা:ছা

ন্দড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭২৭৮৩১৫৬০ গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

১৮/১০/২০২০-

২৩/১০/২০২০=০৭

তদন 

 

11

7 

টির্টা তফশ্বা গ্রাভ:ফরাআনার্ঘাা,মা:ছা

ন্দড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৪৮৫৯৫৪৪৩ গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

১৮/১০/২০২০-

২৩/১০/২০২০=০৭

তদন 

 

11

8 

মভা: নান্নু রস্কায গ্রাভ:ফরাআনার্ঘাা,মা:ছা

ন্দড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৪০৩১৬৭৫৩২ গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

১৮/১০/২০২০-

২৩/১০/২০২০=০৭

তদন 

 

11

9 

পার্িভা খাতুন গ্রাভ:ফরাআনার্ঘাা,মা:ছা

ন্দড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৯১২৪৪৭৪৭৪ গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

১৮/১০/২০২০-

২৩/১০/২০২০=০৭

তদন 

 

12

0 

মভা: অব্দু ারাভ গ্রাভ:ফরাআনার্ঘাা,মা:ছা

ন্দড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৬৩৩৮৬৪১৫৫ গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

১৮/১০/২০২০-

২৩/১০/২০২০=০৭

তদন 

 

12

1 

জতভ উদ্দীন গ্রাভ:ফরাআনার্ঘাা,মা:ছা

ন্দড়া 

০১৮৭১০৮৫৮০২ গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

১৮/১০/২০২০-

২৩/১০/২০২০=০৭

 



াতরখা,ভাগুযা। তদন 

12

2 

জাাঙ্গীয মার্ন গ্রাভ:ফরাআনার্ঘাা,মা:ছা

ন্দড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭১০৭০৭০৭১ গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

১৮/১০/২০২০-

২৩/১০/২০২০=০৭

তদন 

 

12

3 

মভা: ভাফুজ মার্ন গ্রাভ:ফরাআনার্ঘাা,মা:ছা

ন্দড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭১০৭০৭০৭১ গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

১৮/১০/২০২০-

২৩/১০/২০২০=০৭

তদন 

 

12

4 

মভা: অওয়ার 

মভাল্যা 

গ্রাভ:ফরাআনার্ঘাা,মা:ছা

ন্দড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৩৫১৭৪০৩১ গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

১৮/১০/২০২০-

২৩/১০/২০২০=০৭

তদন 

 

12

5 

মভা: আভামুর  গ্রাভ:ফরাআনার্ঘাা,মা:ছা

ন্দড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৩৩১৩৯০৮৯ গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

১৮/১০/২০২০-

২৩/১০/২০২০=০৭

তদন 

 

 

 

 

নং প্রতক্ষণার্থীয নাভ ঠিকানা মভাফাআর নং প্রতক্ষণ মকার্ েয 

নাভ 

মভয়াদ ভন্ত

ব্য  

12

6 

জান্নাতুর নাআভা গ্রাভঃবার্টায়াআর ,মাঃ 

বাফনাটি ,াতরখা,ভাগুযা 

01647212

343 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 21/10/2020-

29/10/2020=

07তদন 

 

12

7 

মাানুয যভান 

ফাতি 

গ্রাভঃবার্টায়াআর ,মাঃ 

বাফনাটি ,াতরখা,ভাগুযা 

01723819

093 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 21/10/2020-

29/10/2020=

07তদন 

 

12

8 

ভব্বি মার্ন গ্রাভঃবার্টায়াআর ,মাঃ 

বাফনাটি ,াতরখা,ভাগুযা 

01709137

795 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 21/10/2020-

29/10/2020=

07তদন 

 

12

9 

নাতছভা অক্তায গ্রাভঃবার্টায়াআর ,মাঃ 

বাফনাটি ,াতরখা,ভাগুযা 

01711280

186 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 21/10/2020-

29/10/2020=

07তদন 

 

13

0 

মভাছঃ মযার্কয়া 

খাতুন 

গ্রাভঃবার্টায়াআর ,মাঃ 

বাফনাটি ,াতরখা,ভাগুযা 

01721943

121 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 21/10/2020-

29/10/2020=

07তদন 

 

13

1 

অফজার মুতি গ্রাভঃবার্টায়াআর ,মাঃ 

বাফনাটি ,াতরখা,ভাগুযা 

01736169

325 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 21/10/2020-

29/10/2020=

07তদন 

 

13

2 

ভাসুভা খাতুন গ্রাভঃবার্টায়াআর ,মাঃ 

বাফনাটি ,াতরখা,ভাগুযা 

01701321

416 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 21/10/2020-

29/10/2020=

07তদন 

 

13

3 

াজাান মুতি গ্রাভঃবার্টায়াআর ,মাঃ 

বাফনাটি ,াতরখা,ভাগুযা 

01729723

382 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 21/10/2020-

29/10/2020=

07তদন 

 

13

4 

াতরভা খাতুন গ্রাভঃবার্টায়াআর ,মাঃ 

বাফনাটি ,াতরখা,ভাগুযা 

01724718

831 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 21/10/2020-

29/10/2020=

07তদন 

 

13 অভা খাতুন গ্রাভঃবার্টায়াআর ,মাঃ 01722653 গরুর্ভাটািাজাকযণ 21/10/2020-  



5 বাফনাটি ,াতরখা,ভাগুযা 035 29/10/2020=

07তদন 

13

6 

ফাধন মুতি গ্রাভঃবার্টায়াআর ,মাঃ 

বাফনাটি ,াতরখা,ভাগুযা 

01892566

266 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 21/10/2020-

29/10/2020=

07তদন 

 

13

7 

াতর্থ খাতুন গ্রাভঃবার্টায়াআর ,মাঃ 

বাফনাটি ,াতরখা,ভাগুযা 

01759629

269 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 21/10/2020-

29/10/2020=

07তদন 

 

13

8 

মযর্না খাতুন গ্রাভঃবার্টায়াআর ,মাঃ 

বাফনাটি ,াতরখা,ভাগুযা 

01790424

553 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 21/10/2020-

29/10/2020=

07তদন 

 

13

9 

অকা ভন্ডর গ্রাভঃবার্টায়াআর ,মাঃ 

বাফনাটি ,াতরখা,ভাগুযা 

01885715

375 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 21/10/2020-

29/10/2020=

07তদন 

 

14

0 

তযন তফশ্বা গ্রাভঃবার্টায়াআর ,মাঃ 

বাফনাটি ,াতরখা,ভাগুযা 

01778383

211 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 21/10/2020-

29/10/2020=

07তদন 

 

14

1 

মভাছাঃ তমু খাতুন গ্রাভঃবার্টায়াআর ,মাঃ 

বাফনাটি ,াতরখা,ভাগুযা 

01835014

279 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 21/10/2020-

29/10/2020=

07তদন 

 

14

2 

তনা মভানাতরা গ্রাভঃবার্টায়াআর ,মাঃ 

বাফনাটি ,াতরখা,ভাগুযা 

01761983

220 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 21/10/2020-

29/10/2020=

07তদন 

 

14

3 

যার্ফয়া খাতুন গ্রাভঃবার্টায়াআর ,মাঃ 

বাফনাটি ,াতরখা,ভাগুযা 

01725817

877 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 21/10/2020-

29/10/2020=

07তদন 

 

14

4 

মভাঃ মাাগ 

মার্ন 

গ্রাভঃবার্টায়াআর ,মাঃ 

বাফনাটি ,াতরখা,ভাগুযা 

01711280

186 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 21/10/2020-

29/10/2020=

07তদন 

 

14

5 

চরা খাতুন গ্রাভঃবার্টায়াআর ,মাঃ 

বাফনাটি ,াতরখা,ভাগুযা 

01743100

225 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 21/10/2020-

29/10/2020=

07তদন 

 

14

6 

ভাামুদুয যভান গ্রাভঃবার্টায়াআর ,মাঃ 

বাফনাটি ,াতরখা,ভাগুযা 

01770779

576 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 21/10/2020-

29/10/2020=

07তদন 

 

14

7 

অতজজুর মভাল্যা গ্রাভঃবার্টায়াআর ,মাঃ 

বাফনাটি ,াতরখা,ভাগুযা 

01317072

294 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 21/10/2020-

29/10/2020=

07তদন 

 

14

8 

জুর্য়র মভাল্যা গ্রাভঃবার্টায়াআর ,মাঃ 

বাফনাটি ,াতরখা,ভাগুযা 

01724318

877 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 21/10/2020-

29/10/2020=

07তদন 

 

14

9 

তল্পী খাতুন গ্রাভঃবার্টায়াআর ,মাঃ 

বাফনাটি ,াতরখা,ভাগুযা 

01647212

343 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 21/10/2020-

29/10/2020=

07তদন 

 

15

0 

এ এভ াতফফয 

অর্ভদ 

গ্রাভঃবার্টায়াআর ,মাঃ 

বাফনাটি ,াতরখা,ভাগুযা 

01775412

462 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 21/10/2020-

29/10/2020=

07তদন 

 

 



 

 

 

নং প্রতক্ষণার্থীয নাভ ঠিকানা মভাফাআর নং প্রতক্ষণ মকার্ েয নাভ মভয়াদ ভন্তব্য  

15

1 

মযাতজনা খাতুন গ্রাভ+মা: 

িখারী 

াতরখা,ভাগুযা। 

017907298

27 

াতযফাতযক া-মুযগী 

ারন 

16/11/2020-

24/11/2020=

07 তদন 

 

15

2 

মভা: অযাফুর 

অরভ 

গ্রাভ+মা: 

িখারী 

াতরখা,ভাগুযা। 

018519693

30 

াতযফাতযক া-মুযগী 

ারন 

16/11/2020-

24/11/2020=

07 তদন 

 

15

3 

মভা: াতকর গ্রাভ+মা: 

িখারী 

াতরখা,ভাগুযা। 

018267710

89 

াতযফাতযক া-মুযগী 

ারন 

16/11/2020-

24/11/2020=

07 তদন 

 

15

4 

ফাতি গ্রাভ+মা: 

িখারী 

াতরখা,ভাগুযা। 

017346689

53 

াতযফাতযক া-মুযগী 

ারন 

16/11/2020-

24/11/2020=

07 তদন 

 

15

5 

অভা খাতুন গ্রাভ+মা: 

িখারী 

াতরখা,ভাগুযা। 

017354703

29 

াতযফাতযক া-মুযগী 

ারন 

16/11/2020-

24/11/2020=

07 তদন 

 

15

6 

উতভ ে খাতুন গ্রাভ+মা: 

িখারী 

াতরখা,ভাগুযা। 

019311863

69 

াতযফাতযক া-মুযগী 

ারন 

16/11/2020-

24/11/2020=

07 তদন 

 

15

7 

রুর্ফর মার্ন গ্রাভ+মা: 

িখারী 

াতরখা,ভাগুযা। 

017915662

46 

াতযফাতযক া-মুযগী 

ারন 

16/11/2020-

24/11/2020=

07 তদন 

 

15

8 

মভাছা: মতু খাতুন গ্রাভ+মা: 

িখারী 

াতরখা,ভাগুযা। 

018267710

89 

াতযফাতযক া-মুযগী 

ারন 

16/11/2020-

24/11/2020=

07 তদন 

 

15

9 

মাতনয়া অপতযন গ্রাভ+মা: 

িখারী 

াতরখা,ভাগুযা। 

018386404

99 

াতযফাতযক া-মুযগী 

ারন 

16/11/2020-

24/11/2020=

07 তদন 

 

16

0 

মভা: িতযকুর আরভ গ্রাভ+মা: 

িখারী 

াতরখা,ভাগুযা। 

018346404

79 

াতযফাতযক া-মুযগী 

ারন 

16/11/2020-

24/11/2020=

07 তদন 

 

16

1 

রুর্ফর মার্ন গ্রাভ+মা: 

িখারী 

াতরখা,ভাগুযা। 

018376319

77 

াতযফাতযক া-মুযগী 

ারন 

16/11/2020-

24/11/2020=

07 তদন 

 

16

2 

অযভান গ্রাভ+মা: 

িখারী 

াতরখা,ভাগুযা। 

017945939

03 

াতযফাতযক া-মুযগী 

ারন 

16/11/2020-

24/11/2020=

07 তদন 

 

16

3 

মভা: াতন ভামুদ গ্রাভ+মা: 

িখারী 

াতরখা,ভাগুযা। 

019350359

34 

াতযফাতযক া-মুযগী 

ারন 

16/11/2020-

24/11/2020=

07 তদন 

 

16

4 

যাতদা গ্রাভ+মা: 

িখারী 

াতরখা,ভাগুযা। 

017583281

27 

াতযফাতযক া-মুযগী 

ারন 

16/11/2020-

24/11/2020=

07 তদন 

 



16

5 

মভাছা: যতন খাতুন গ্রাভ+মা: 

িখারী 

াতরখা,ভাগুযা। 

017735006

36 

াতযফাতযক া-মুযগী 

ারন 

16/11/2020-

24/11/2020=

07 তদন 

 

16

6 

মভা: তযতদুয জাভান 

জয় 

গ্রাভ+মা: 

িখারী 

াতরখা,ভাগুযা। 

014921599

44 

াতযফাতযক া-মুযগী 

ারন 

16/11/2020-

24/11/2020=

07 তদন 

 

16

7 

জুর্য়র গ্রাভ+মা: 

িখারী 

াতরখা,ভাগুযা। 

018307544

10 

াতযফাতযক া-মুযগী 

ারন 

16/11/2020-

24/11/2020=

07 তদন 

 

16

8 

পাআভা খাতুন গ্রাভ+মা: 

িখারী 

াতরখা,ভাগুযা। 

016502973

29 

াতযফাতযক া-মুযগী 

ারন 

16/11/2020-

24/11/2020=

07 তদন 

 

16

9 

অব্দুিা অর ভামুন গ্রাভ+মা: 

িখারী 

াতরখা,ভাগুযা। 

018729354

29 

াতযফাতযক া-মুযগী 

ারন 

16/11/2020-

24/11/2020=

07 তদন 

 

17

0 

মভাছা: নুযনাায 

খাতুন 

গ্রাভ+মা: 

িখারী 

াতরখা,ভাগুযা। 

017230766

54 

াতযফাতযক া-মুযগী 

ারন 

16/11/2020-

24/11/2020=

07 তদন 

 

17

1 

অবু িার্র গ্রাভ+মা: 

িখারী 

াতরখা,ভাগুযা। 

016501521

09 

াতযফাতযক া-মুযগী 

ারন 

16/11/2020-

24/11/2020=

07 তদন 

 

17

2 

মভাছা: মুত েদা গ্রাভ+মা: 

িখারী 

াতরখা,ভাগুযা। 

017160451

06 

াতযফাতযক া-মুযগী 

ারন 

16/11/2020-

24/11/2020=

07 তদন 

 

17

3 

আয়াতভন গ্রাভ+মা: 

িখারী 

াতরখা,ভাগুযা। 

017107617

14 

াতযফাতযক া-মুযগী 

ারন 

16/11/2020-

24/11/2020=

07 তদন 

 

17

4 

তগয়া উতদ্দন গ্রাভ+মা: 

িখারী 

াতরখা,ভাগুযা। 

016501521

09 

াতযফাতযক া-মুযগী 

ারন 

16/11/2020-

24/11/2020=

07 তদন 

 

17

5 

তরখন গ্রাভ+মা: 

িখারী 

াতরখা,ভাগুযা। 

017230766

54 

াতযফাতযক া-মুযগী 

ারন 

16/11/2020-

24/11/2020=

07 তদন 

 

 

 

 

 

নং প্রতক্ষণার্থীয 

নাভ 

ঠিকানা মভাফাআর নং প্রতক্ষণ মকার্ েয 

নাভ 

মভয়াদ ভন্ত

ব্য  

176 সুভন তফশ্বা গ্রাভঃ+মাঃ অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

0173936854

0 

গরুর্ভাটািাজাকয

ণ 

11/11/20   

—
26/11/20

= 07 তদন 

 

177 তভশু তফশ্বা গ্রাভ+মাঃ িারখতড় 

াতরখা,ভাগুযা। 

0181449060

1 

গরুর্ভাটািাজাকয

ণ 

11/11/20   

—

 



26/11/20

= 07 তদন 

178 অব্দুিা অর 

ভামুন 

গ্রাভঃ ািনাফুতযয়া 

মাঃিারখতড়,াতরখা 

01738177716 গরুর্ভাটািাজাকয

ণ 

11/11/20   

—
26/11/20

= 07 তদন 

 

17

9 

অতভয 

মার্ন 

গ্রাভঃদীঘরগ্রাভ,মাঃ 

িারখতড়,াতরখা,ভাগুযা

। 

01777428114 গরুর্ভাটািাজাকয

ণ 

11/11/20   

—
26/11/20

= 07 তদন 

 

180 আতি তকদায গ্রাভ+মাঃিারখতড় 

াতরখা,ভাগুযা। 

01746935926 গরুর্ভাটািাজাকয

ণ 

11/11/20   

—
26/11/20

= 07 তদন 

 

181 জ্ঞয় কুভায 

তফশ্বা 

গ্রাভ+মাঃিারখতড় 

াতরখা,ভাগুযা। 

01786077291 গরুর্ভাটািাজাকয

ণ 

11/11/20   

—
26/11/20

= 07 তদন 

 

182 মভাছাঃ ারা 

মফগভ 

গ্রাভ+মাঃিারখতড় 

াতরখা,ভাগুযা। 

01792207286 গরুর্ভাটািাজাকয

ণ 

11/11/20   

—
26/11/20

= 07 তদন 

 

183 ভতর খাতুন গ্রাভ+মাঃিারখতড় 

াতরখা,ভাগুযা। 

01300252675 গরুর্ভাটািাজাকয

ণ 

11/11/20   

—
26/11/20

= 07 তদন 

 

184 াযবীন 

খাতুন 

গ্রাভ+মাঃিারখতড় 

াতরখা,ভাগুযা। 

0140023727

9 

গরুর্ভাটািাজাকয

ণ 

11/11/20   

—
26/11/20

= 07 তদন 

 

185 তভল্টন তভনা গ্রাভ+মাঃিারখতড় 

াতরখা,ভাগুযা। 

01714941230 গরুর্ভাটািাজাকয

ণ 

11/11/20   

—
26/11/20

= 07 তদন 

 

186 তযফুর 

আরাভ 

গ্রাভ+মাঃিারখতড় 

াতরখা,ভাগুযা। 

01869722329 গরুর্ভাটািাজাকয

ণ 

11/11/20   

—
26/11/20

= 07 তদন 

 

187 প্রবািী যায় গ্রাভ+মাঃিারখতড় 

াতরখা,ভাগুযা। 

01760668652 গরুর্ভাটািাজাকয

ণ 

11/11/20   

—
26/11/20

= 07 তদন 

 

188 তদিী গাঙ্গরী গ্রাভ+মাঃিারখতড় 

াতরখা,ভাগুযা। 

01712772558 গরুর্ভাটািাজাকয

ণ 

11/11/20   

—
26/11/20

= 07 তদন 

 

18

9 

তফপ্লফ কুভায গ্রাভ+মাঃিারখতড় 

াতরখা,ভাগুযা। 

0177187382

9 

গরুর্ভাটািাজাকয

ণ 

11/11/20   

—
26/11/20

 



= 07 তদন 

19

0 

ীভা তফশ্বা গ্রাভ+মাঃিারখতড় 

াতরখা,ভাগুযা। 

0174083062

9 

গরুর্ভাটািাজাকয

ণ 

11/11/20   

—
26/11/20

= 07 তদন 

 

191 সুভন তফশ্বা গ্রাভ+মাঃিারখতড় 

াতরখা,ভাগুযা। 

01771160310 গরুর্ভাটািাজাকয

ণ 

11/11/20   

—
26/11/20

= 07 তদন 

 

192 তদপু তফশ্বা গ্রাভ+মাঃিারখতড় 

াতরখা,ভাগুযা। 

0173679789

9 

গরুর্ভাটািাজাকয

ণ 

11/11/20   

—
26/11/20

= 07 তদন 

 

193 উৎর যায় গ্রাভ+মাঃিারখতড় 

াতরখা,ভাগুযা। 

01852561972 গরুর্ভাটািাজাকয

ণ 

11/11/20   

—
26/11/20

= 07 তদন 

 

19

4 

ডতর ান্তনী গ্রাভ+মাঃিারখতড় 

াতরখা,ভাগুযা। 

01720141684 গরুর্ভাটািাজাকয

ণ 

11/11/20   

—
26/11/20

= 07 তদন 

 

195 সুআট খাতুন গ্রাভ+মাঃিারখতড় 

াতরখা,ভাগুযা। 

01770563534 গরুর্ভাটািাজাকয

ণ 

11/11/20   

—
26/11/20

= 07 তদন 

 

196 চায়না মফগভ গ্রাভ+মাঃিারখতড় 

াতরখা,ভাগুযা। 

01759805337 গরুর্ভাটািাজাকয

ণ 

11/11/20   

—
26/11/20

= 07 তদন 

 

19

7 

মভাছাঃঅতি

দা ভাজাতফন 

গ্রাভ+মাঃিারখতড় 

াতরখা,ভাগুযা। 

01726134025 গরুর্ভাটািাজাকয

ণ 

11/11/20   

—
26/11/20

= 07 তদন 

 

19

8 

জতয়িা তফশ্বা গ্রাভ+মাঃিারখতড় 

াতরখা,ভাগুযা। 

01729425045 গরুর্ভাটািাজাকয

ণ 

11/11/20   

—
26/11/20

= 07 তদন 

 

19

9 

ান্তনা যায় গ্রাভ+মাঃিারখতড় 

াতরখা,ভাগুযা। 

01877280716 গরুর্ভাটািাজাকয

ণ 

11/11/20   

—
26/11/20

= 07 তদন 

 

200 ানতজযা 

খাতুন 

গ্রাভঃ রক্ষীপুয, 

মাঃজাগরা,ভাগুযা। 

0182197889

4 

গরুর্ভাটািাজাকয

ণ 

11/11/20   

—
26/11/20

= 07 তদন 

 

 

 



 

নং প্রতক্ষণার্থী

য নাভ 

ঠিকানা মভাফাআর নং প্রতক্ষ

ণ 

মকার্ েয 

নাভ 

মভয়াদ ভন্ত

ব্য  

201 তপ্রা খাতুন গ্রাভঃঅনন্দনগয,মাঃ 

অড়াড়া,াতরখা,ভাগু

যা 

01745450164 মালাক 

তিযী 

26/11/2020-

06/12/2020=07তদ

ন 

 

202 মযভা 

খাতুন 

গ্রাভঃঅনন্দনগয,মাঃ 

অড়াড়া,াতরখা,ভাগু

যা 

01753253374 মালাক 

তিযী 

26/11/2020-

06/12/2020=07তদ

ন 

 

20

3 

মুতন্ন খাতুন গ্রাভঃঅনন্দনগয,মাঃ 

অড়াড়া,াতরখা,ভাগু

যা 

01724350055 মালাক 

তিযী 

26/11/2020-

06/12/2020=07তদ

ন 

 

20

4 

মভাছাঃ 

খাতদজা 

খাতুন 

গ্রাভঃঅনন্দনগয,মাঃ 

অড়াড়া,াতরখা,ভাগু

যা 

01765951222 মালাক 

তিযী 

26/11/2020-

06/12/2020=07তদ

ন 

 

205 তফতর্থ খাতুন গ্রাভঃঅনন্দনগয,মাঃ 

অড়াড়া,াতরখা,ভাগু

যা 

01717139626

5 

মালাক 

তিযী 

26/11/2020-

06/12/2020=07তদ

ন 

 

206 মভাছাঃ তভভ 

খাতুন 

গ্রাভঃঅনন্দনগয,মাঃ 

অড়াড়া,াতরখা,ভাগু

যা 

01726877307 মালাক 

তিযী 

26/11/2020-

06/12/2020=07তদ

ন 

 

20

7 

অপর্যাজা 

খাতুন 

গ্রাভঃঅনন্দনগয,মাঃ 

অড়াড়া,াতরখা,ভাগু

যা 

01879238429 মালাক 

তিযী 

26/11/2020-

06/12/2020=07তদ

ন 

 

20

8 

াতভদা 

াযবীন 

গ্রাভঃঅনন্দনগয,মাঃ 

অড়াড়া,াতরখা,ভাগু

যা 

01760786520 মালাক 

তিযী 

26/11/2020-

06/12/2020=07তদ

ন 

 

20

9 

ীযা খাতুন গ্রাভঃঅনন্দনগয,মাঃ 

অড়াড়া,াতরখা,ভাগু

যা 

01307197840 মালাক 

তিযী 

26/11/2020-

06/12/2020=07তদ

ন 

 

210 সুফ েনা 

াযর্বজ 

তযনা 

গ্রাভঃঅনন্দনগয,মাঃ 

অড়াড়া,াতরখা,ভাগু

যা 

01915903068 মালাক 

তিযী 

26/11/2020-

06/12/2020=07তদ

ন 

 

211 মভাছাঃ 

অনতজযা 

খাতুন 

গ্রাভঃঅনন্দনগয,মাঃ 

অড়াড়া,াতরখা,ভাগু

যা 

01798043992 মালাক 

তিযী 

26/11/2020-

06/12/2020=07তদ

ন 

 

212 অপ মযাজা 

খাতুন 

গ্রাভঃঅনন্দনগয,মাঃ 

অড়াড়া,াতরখা,ভাগু

যা 

01768999860 মালাক 

তিযী 

26/11/2020-

06/12/2020=07তদ

ন 

 

213 মভাছাঃ 

ভতনযা 

খাতুন 

গ্রাভঃঅনন্দনগয,মাঃ 

অড়াড়া,াতরখা,ভাগু

যা 

01858663135 মালাক 

তিযী 

26/11/2020-

06/12/2020=07তদ

ন 

 

214 মভাছাঃ 

ঝুমুয খাতুন 

গ্রাভঃঅনন্দনগয,মাঃ 

অড়াড়া,াতরখা,ভাগু

যা 

01867441372 মালাক 

তিযী 

26/11/2020-

06/12/2020=07তদ

ন 

 

215 াভীভা  গ্রাভঃঅনন্দনগয,মাঃ 01644510757 মালাক 26/11/2020-  



খাতুন অড়াড়া,াতরখা,ভাগু

যা 

তিযী 06/12/2020=07তদ

ন 

216 মযভা 

মফগভ 

গ্রাভঃঅনন্দনগয,মাঃ 

অড়াড়া,াতরখা,ভাগু

যা 

01843929886 মালাক 

তিযী 

26/11/2020-

06/12/2020=07তদ

ন 

 

217 াতফনা 

মফগভ 

গ্রাভঃঅনন্দনগয,মাঃ 

অড়াড়া,াতরখা,ভাগু

যা 

01916414270 মালাক 

তিযী 

26/11/2020-

06/12/2020=07তদ

ন 

 

218 মভাছাঃ 

তপর্যাজা 

খাতুন 

গ্রাভঃঅনন্দনগয,মাঃ 

অড়াড়া,াতরখা,ভাগু

যা 

01751545907 মালাক 

তিযী 

26/11/2020-

06/12/2020=07তদ

ন 

 

21

9 

াতরভা 

খাতুন 

গ্রাভঃঅনন্দনগয,মাঃ 

অড়াড়া,াতরখা,ভাগু

যা 

01725226736 মালাক 

তিযী 

26/11/2020-

06/12/2020=07তদ

ন 

 

220 াতভয়া 

াযবীন 

গ্রাভঃঅনন্দনগয,মাঃ 

অড়াড়া,াতরখা,ভাগু

যা 

01921450318 মালাক 

তিযী 

26/11/2020-

06/12/2020=07তদ

ন 

 

221 তন্জযা 

খাতুন 

গ্রাভঃঅনন্দনগয,মাঃ 

অড়াড়া,াতরখা,ভাগু

যা 

01993580787 মালাক 

তিযী 

26/11/2020-

06/12/2020=07তদ

ন 

 

222 তনাি 

িাতরভ 

তরয়া 

গ্রাভঃঅনন্দনগয,মাঃ 

অড়াড়া,াতরখা,ভাগু

যা 

01926058848 মালাক 

তিযী 

26/11/2020-

06/12/2020=07তদ

ন 

 

223 অতছয়া 

খাতুন 

গ্রাভঃঅনন্দনগয,মাঃ 

অড়াড়া,াতরখা,ভাগু

যা 

01765315670 মালাক 

তিযী 

26/11/2020-

06/12/2020=07তদ

ন 

 

224 তফতর্থ 

াযবীন 

গ্রাভঃঅনন্দনগয,মাঃ 

অড়াড়া,াতরখা,ভাগু

যা 

01817372501 মালাক 

তিযী 

26/11/2020-

06/12/2020=07তদ

ন 

 

225 জুতর খাতুন গ্রাভঃঅনন্দনগয,মাঃ 

অড়াড়া,াতরখা,ভাগু

যা 

01745450164 মালাক 

তিযী 

26/11/2020-

06/12/2020=07তদ

ন 

 

 

 

 

 

নং প্রতক্ষণার্থী

য নাভ 

ঠিকানা মভাফাআর নং প্রতক্ষণ মকার্ েয 

নাভ 

মভয়াদ ভন্ত

ব্য  

22

6 

মভা: 

াভীভ 

তফশ্বা 

গ্রাভ:পুকুতযয়া,মা:অড়

াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

014086990

12 

গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

09/12/2020-

20/12/2020=07

তদন 

 

22

7 

জীভ 

তভতঝ 

গ্রাভ:পুকুতযয়া,মা:অড়

াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

017747330

85 

গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

09/12/2020-

20/12/2020=07

তদন 

 

22 াভীভ গ্রাভ:পুকুতযয়া,মা:অড় 017106137 গরুর্ভাটািাজাক 09/12/2020-  



8 মার্ন াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

70 যণ 20/12/2020=07

তদন 

22

9 

 মভাছাঃ 

যতন খাতুন 

গ্রাভ:পুকুতযয়া,মা:অড়

াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

013044954

04 

গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

09/12/2020-

20/12/2020=07

তদন 

 

23

0 

তুতর খাতুন গ্রাভ:পুকুতযয়া,মা:অড়

াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

018386361

13 

গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

09/12/2020-

20/12/2020=07

তদন 

 

23

1 

মভা:অ:  

যভান 

গ্রাভ:পুকুতযয়া,মা:অড়

াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

018826231

59 

গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

09/12/2020-

20/12/2020=07

তদন 

 

23

2 

মভাছা: 

ান্তা 

মফগভ 

গ্রাভ:পুকুতযয়া,মা:অড়

াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

018173722

30 

গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

09/12/2020-

20/12/2020=07

তদন 

 

23

3 

আতি খাতুন গ্রাভ:পুকুতযয়া,মা:অড়

াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

017437140

49 

গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

09/12/2020-

20/12/2020=07

তদন 

 

23

4 

রুা খাতুন গ্রাভ:পুকুতযয়া,মা:অড়

াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

018450573

72 

গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

09/12/2020-

20/12/2020=07

তদন 

 

23

5 

ভতজেনা 

খাতুন 

গ্রাভ:পুকুতযয়া,মা:অড়

াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

017843124

96 

গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

09/12/2020-

20/12/2020=07

তদন 

 

23

6 

মভা: 

অতজজুয 

যভান 

গ্রাভ:পুকুতযয়া,মা:অড়

াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

017651820

70 

গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

09/12/2020-

20/12/2020=07

তদন 

 

23

7 

চম্পা 

খাতুন 

গ্রাভ:পুকুতযয়া,মা:অড়

াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

018857036

31 

গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

09/12/2020-

20/12/2020=07

তদন 

 

23

8 

যওন 

অযা 

খাতুন 

গ্রাভ:পুকুতযয়া,মা:অড়

াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

017152700

28 

গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

09/12/2020-

20/12/2020=07

তদন 

 

23

9 

সুতভনা 

খাতুন 

গ্রাভ:পুকুতযয়া,মা:অড়

াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

018164646

72 

গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

09/12/2020-

20/12/2020=07

তদন 

 

24

0 

জার্দা 

মফগভ 

গ্রাভ:পুকুতযয়া,মা:অড়

াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

018646791

28 

গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

09/12/2020-

20/12/2020=07

তদন 

 

24

1 

রুর্ফর 

তফশ্বা 

গ্রাভ:পুকুতযয়া,মা:অড়

াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

018646791

28 

গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

09/12/2020-

20/12/2020=07

তদন 

 

24

2 

াানাজ 

অক্তায 

তভতু 

গ্রাভ:পুকুতযয়া,মা:অড়

াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

018709664

20 

গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

09/12/2020-

20/12/2020=07

তদন 

 

24

3 

তখা 

খাতুন 

গ্রাভ:পুকুতযয়া,মা:অড়

াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

018405920

28 

গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

09/12/2020-

20/12/2020=07

তদন 

 

24

4 

তরত 

খাতুন 

গ্রাভ:পুকুতযয়া,মা:অড়

াড়া 

019357162

98 

গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

09/12/2020-

20/12/2020=07

 



াতরখা,ভাগুযা। তদন 

24

5 

মভা: তুতন 

তফশ্বা 

গ্রাভ:পুকুতযয়া,মা:অড়

াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

017381051

80 

গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

09/12/2020-

20/12/2020=07

তদন 

 

24

6 

জাযজানা 

খাতুন 

গ্রাভ:পুকুতযয়া,মা:অড়

াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

017438016

75 

গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

09/12/2020-

20/12/2020=07

তদন 

 

24

7 

খায়রুর 

আরাভ 

গ্রাভ:পুকুতযয়া,মা:অড়

াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

017253340

99 

গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

09/12/2020-

20/12/2020=07

তদন 

 

24

8 

তমুর 

হুাআন 

গ্রাভ:পুকুতযয়া,মা:অড়

াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

018225487

66 

গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

09/12/2020-

20/12/2020=07

তদন 

 

24

9 

আতিা 

খাতুন 

গ্রাভ:পুকুতযয়া,মা:অড়

াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

017749005

50 

গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

09/12/2020-

20/12/2020=07

তদন 

 

25

0 

পযাদ 

তফশ্বা 

গ্রাভ:পুকুতযয়া,মা:অড়

াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

013102480

55 

গরুর্ভাটািাজাক

যণ 

09/12/2020-

20/12/2020=07

তদন 

 

 

 

 

 

নং প্রতক্ষণার্থীয নাভ ঠিকানা মভাফাআর নং প্রতক্ষণ মকার্ েয 

নাভ 

মভয়াদ ভন্ত

ব্য  

25

1 

অযাফুর অরভ গ্রাভঃ ািনাফুতযয়া মাঃ 

িারখতড়,াতরখা,ভাগুযা। 

01753569

278 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

23/12/2020-

31/12/2020= 

07 তদন 

 

25

2 

উজ্জর মার্ন গ্রাভঃ ািনাফুতযয়া মাঃ 

িারখতড়,াতরখা,ভাগুযা। 

01728585

211 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

23/12/2020-

31/12/2020= 

07 তদন 

 

25

3 

মভাঃ াতবুর 

মার্ন 

গ্রাভঃ ািনাফুতযয়া মাঃ 

িারখতড়,াতরখা,ভাগুযা। 

01842595

660 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

23/12/2020-

31/12/2020= 

07 তদন 

 

25

4 

মভাঃ ভার্জদুর 

মভাল্যা 

গ্রাভঃ ািনাফুতযয়া মাঃ 

িারখতড়,াতরখা,ভাগুযা। 

01786460

091 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

23/12/2020-

31/12/2020= 

07 তদন 

 

25

5 

মভাছ: মভাসুভী 

খাতুন মভেৌ 

গ্রাভঃ ািনাফুতযয়া মাঃ 

িারখতড়,াতরখা,ভাগুযা। 

01319744

783 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

23/12/2020-

31/12/2020= 

07 তদন 

 

25

6 

মভাঃ নাআভ আরাভ 

পাআভ 

গ্রাভঃ ািনাফুতযয়া মাঃ 

িারখতড়,াতরখা,ভাগুযা। 

01793759

765 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

23/12/2020-

31/12/2020= 

07 তদন 

 

25

7 

রুনা াান গ্রাভঃ ািনাফুতযয়া মাঃ 

িারখতড়,াতরখা,ভাগুযা। 

01793759

765 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

23/12/2020-

31/12/2020= 

 



07 তদন 

25

8 

তনউটন কুভায দা গ্রাভঃ াতভপুয,মাঃ 

িারখতড়,াতরখা,ভাগুযা। 

01851670

937 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

23/12/2020-

31/12/2020= 

07 তদন 

 

25

9 

মভাঃাতদুয 

যভান 

গ্রাভঃ ািনাফুতযয়া মাঃ 

িারখতড়,াতরখা,ভাগুযা। 

01885717

300 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

23/12/2020-

31/12/2020= 

07 তদন 

 

26

0 

হুভায়ুন কতযফ গ্রাভঃ ািনাফুতযয়া মাঃ 

িারখতড়,াতরখা,ভাগুযা। 

01637853

272 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

23/12/2020-

31/12/2020= 

07 তদন 

 

26

1 

নুা তফশ্বা গ্রাভঃ াতভপুয মাঃ 

িারখতড়,াতরখা,ভাগুযা। 

01857294

546 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

23/12/2020-

31/12/2020= 

07 তদন 

 

26

2 

স্বাগিভ তফশ্বা গ্রাভঃ াতভপুয মাঃ 

িারখতড়,াতরখা,ভাগুযা। 

01943538

047 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

23/12/2020-

31/12/2020= 

07 তদন 

 

26

3 

ারা তফশ্বা গ্রাভঃ াতভপুয মাঃ 

িারখতড়,াতরখা,ভাগুযা। 

01729682

255 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

23/12/2020-

31/12/2020= 

07 তদন 

 

26

4 

তনভা তফশ্বা গ্রাভঃ াতভপুয মাঃ 

িারখতড়,াতরখা,ভাগুযা। 

01857294

546 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

23/12/2020-

31/12/2020= 

07 তদন 

 

26

5 

তভঠুন কুভায তফশ্বা গ্রাভঃ াতভপুয মাঃ 

িারখতড়,াতরখা,ভাগুযা। 

01917699

390 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

23/12/2020-

31/12/2020= 

07 তদন 

 

26

6 

তনন্ধ্ জয় দা গ্রাভঃ াতভপুয মাঃ 

িারখতড়,াতরখা,ভাগুযা। 

01779170

059 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

23/12/2020-

31/12/2020= 

07 তদন 

 

26

7 

তউতর খাতুন গ্রাভঃ ািনাফুতযয়া মাঃ 

িারখতড়,াতরখা,ভাগুযা। 

01755883

817 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

23/12/2020-

31/12/2020= 

07 তদন 

 

26

8 

রুর্ফর মার্ন গ্রাভঃ ািনাফুতযয়া মাঃ 

িারখতড়,াতরখা,ভাগুযা। 

01730227

276 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

23/12/2020-

31/12/2020= 

07 তদন 

 

26

9 

মভাঃ মার্র 

তকদায 

গ্রাভঃবার্টায়াআর মাঃ 

বাফনাটি,,াতরখা,ভাগুযা

। 

01917699

390 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

23/12/2020-

31/12/2020= 

07 তদন 

 

27

0 

অতকুর আরাভ গ্রাভঃ উজগ্রাভ, মাঃ 

িারখতড়,াতরখা,ভাগুযা। 

01915699

390 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

23/12/2020-

31/12/2020= 

07 তদন 

 

27

1 

নাতভকা তফশ্বা গ্রাভঃ াতভপুয মাঃ 

িারখতড়,াতরখা,ভাগুযা। 

01857294

586 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

23/12/2020-

31/12/2020= 

07 তদন 

 

27

2 

মভাঃ অরাতভন গ্রাভঃফুরফাতড়,মাঃ 

িারখতড়,াতরখা,ভাগুযা। 

01937775

168 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

23/12/2020-

31/12/2020= 

07 তদন 

 

27

3 

কতফিা মফগভ গ্রাভঃ ফরাআ 

নার্ঘাা,মাঃ 

িারখতড়,াতরখা,ভাগুযা। 

01739116

515 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

23/12/2020-

31/12/2020= 

07 তদন 

 



27

4 

তজফ তফশ্বা গ্রাভঃ াতভপুয মাঃ 

িারখতড়,াতরখা,ভাগুযা। 

01609180

505 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

23/12/2020-

31/12/2020= 

07 তদন 

 

27

5 

সুতম্পিা দা গ্রাভঃ াতভপুয মাঃ 

িারখতড়,াতরখা,ভাগুযা। 

01713545

572 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

23/12/2020-

31/12/2020= 

07 তদন 

 

নং প্রতক্ষণার্থীয নাভ ঠিকানা মভাফাআর নং প্রতক্ষণ মকার্ েয 

নাভ 

মভয়াদ ভন্ত

ব্য  

27

6 

মভাছা:নুরুন্নাায গ্রাভ:িাড়া,মা: 

াজযাাটি 

াতরখা,ভাগুযা। 

01902870

474 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 13/01/2021-

21/09/2021=0

7তদন 

 

27

7 

ভতযয়ভ খাতুন গ্রাভ:িাড়া,মা: 

াজযাাটি 

াতরখা,ভাগুযা। 

01982749

493 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 13/01/2021-

21/09/2021=0

7তদন 

 

27

8 

াতনা খাতুন গ্রাভ:িাড়া,মা: 

াজযাাটি 

াতরখা,ভাগুযা। 

16692781

59 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 13/01/2021-

21/09/2021=0

7তদন 

 

27

9 

ীভা খাতুন গ্রাভ:িাড়া,মা: 

াজযাাটি 

াতরখা,ভাগুযা। 

01834557

117 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 13/01/2021-

21/09/2021=0

7তদন 

 

28

0 

মজযাৎস্না খাতুন গ্রাভ:িাড়া,মা: 

াজযাাটি 

াতরখা,ভাগুযা। 

01932697

014 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 13/01/2021-

21/09/2021=0

7তদন 

 

28

1 

যার্দ অরী গ্রাভ:িাড়া,মা: 

াজযাাটি 

াতরখা,ভাগুযা। 

01962044

821 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 13/01/2021-

21/09/2021=0

7তদন 

 

28

2 

কনা অক্তায 

কাতভতন 

গ্রাভ:িাড়া,মা: 

াজযাাটি 

াতরখা,ভাগুযা। 

01623391

104 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 13/01/2021-

21/09/2021=0

7তদন 

 

28

3 

মুতদা খানভ গ্রাভ:িাড়া,মা: 

াজযাাটি 

াতরখা,ভাগুযা। 

01943194

355 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 13/01/2021-

21/09/2021=0

7তদন 

 

28

4 

তযতজয়া খাতুন গ্রাভ:িাড়া,মা: 

াজযাাটি 

াতরখা,ভাগুযা। 

01935032

454 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 13/01/2021-

21/09/2021=0

7তদন 

 

28

5 

াফানা খাতুন গ্রাভ:িাড়া,মা: 

াজযাাটি 

াতরখা,ভাগুযা। 

01941229

749 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 13/01/2021-

21/09/2021=0

7তদন 

 

28

6 

তফউটি খাতুন গ্রাভ:িাড়া,মা: 

াজযাাটি 

াতরখা,ভাগুযা। 

01959436

858 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 13/01/2021-

21/09/2021=0

7তদন 

 

28

7 

সুভা খাতুন গ্রাভ:িাড়া,মা: 

াজযাাটি 

াতরখা,ভাগুযা। 

01822048

349 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 13/01/2021-

21/09/2021=0

7তদন 

 

28

8 

াতনা খাতুন গ্রাভ:িাড়া,মা: 

াজযাাটি 

াতরখা,ভাগুযা। 

01767915

933 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 13/01/2021-

21/09/2021=0

7তদন 

 

28

9 

াচনা খাতুন গ্রাভ:িাড়া,মা: 

াজযাাটি 

01731843

8065 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 13/01/2021-

21/09/2021=0

 



াতরখা,ভাগুযা। 7তদন 

29

0 

তনয়া খাতুন গ্রাভ:িাড়া,মা: 

াজযাাটি 

াতরখা,ভাগুযা। 

01810343

695 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 13/01/2021-

21/09/2021=0

7তদন 

 

29

1 

জার্ফয মাাআন গ্রাভ:িাড়া,মা: 

াজযাাটি 

াতরখা,ভাগুযা। 

01775410

378 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 13/01/2021-

21/09/2021=0

7তদন 

 

29

2 

ভতনযা খাতুন গ্রাভ:িাড়া,মা: 

াজযাাটি 

াতরখা,ভাগুযা। 

01816990

219 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 13/01/2021-

21/09/2021=0

7তদন 

 

29

3 

তউতর খাতুন গ্রাভ:িাড়া,মা: 

াজযাাটি 

াতরখা,ভাগুযা। 

01817348

922 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 13/01/2021-

21/09/2021=0

7তদন 

 

29

4 

অবু হুযাআযা গ্রাভ:িাড়া,মা: 

াজযাাটি 

াতরখা,ভাগুযা। 

01901733

223 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 13/01/2021-

21/09/2021=0

7তদন 

 

29

5 

অতরযাজ মার্ন গ্রাভ:িাড়া,মা: 

াজযাাটি 

াতরখা,ভাগুযা। 

01914031

717 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 13/01/2021-

21/09/2021=0

7তদন 

 

29

6 

পার্িভা খাতুন গ্রাভ:িাড়া,মা: 

াজযাাটি 

াতরখা,ভাগুযা। 

01749559

790 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 13/01/2021-

21/09/2021=0

7তদন 

 

29

7 

িাছতরভা খাতুন গ্রাভ:িাড়া,মা: 

াজযাাটি 

াতরখা,ভাগুযা। 

01865774

012 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 13/01/2021-

21/09/2021=0

7তদন 

 

29

8 

মভেৌসুভী খাতুন গ্রাভ:িাড়া,মা: 

াজযাাটি 

াতরখা,ভাগুযা। 

01878227

948 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 13/01/2021-

21/09/2021=0

7তদন 

 

29

9 

ান্না খাতুন গ্রাভ:িাড়া,মা: 

াজযাাটি 

াতরখা,ভাগুযা। 

01771887

077 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 13/01/2021-

21/09/2021=0

7তদন 

 

30

0 

াগতযকা তফশ্বা গ্রাভ:িাড়া,মা: 

াজযাাটি 

াতরখা,ভাগুযা। 

01966961

074 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 13/01/2021-

21/09/2021=0

7তদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

নং প্রতক্ষণার্থীয নাভ ঠিকানা মভাফাআর নং প্রতক্ষণ মকার্ েয 

নাভ 

মভয়াদ ভন্ত

ব্য  

30

1 

তভঠুন তফশ্বা গ্রাভ+মা:ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

01516768

201 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 14/01/2021-

24/01/2021 

=07তদন 

 

30

2 

িপু তকদায গ্রাভ+মা:ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

01794442

932 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 14/01/2021-

24/01/2021 

=07তদন 

 

30

3 

হৃদয় তফশ্বা গ্রাভ+মা:ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

01787434

731 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 14/01/2021-

24/01/2021 

=07তদন 

 

30

4 

জীফ তফশ্বা গ্রাভ+মা:ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

01703597

675 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 14/01/2021-

24/01/2021 

=07তদন 

 

30

5 

নুজ তফশ্বা গ্রাভ+মা:ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

01706137

161 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 14/01/2021-

24/01/2021 

=07তদন 

 

30

6 

সুচন্দন তফশ্বা গ্রাভ+মা:ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

01850764

462 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 14/01/2021-

24/01/2021 

=07তদন 

 

30

7 

তদাংকয তফশ্বা গ্রাভ+মা:ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

01713994

580 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 14/01/2021-

24/01/2021 

=07তদন 

 

30

8 

উজ্জর তফশ্বা গ্রাভ+মা:ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

01733198

632 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 14/01/2021-

24/01/2021 

=07তদন 

 

30

9 

তবতজি তফশ্বা গ্রাভ+মা:ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

01611215

805 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 14/01/2021-

24/01/2021 

=07তদন 

 

31

0 

তমুর তফশ্বা গ্রাভ+মা:ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

01713911

079 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 14/01/2021-

24/01/2021 

=07তদন 

 

31

1 

হৃদয় তফশ্বা গ্রাভ+মা:ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

01636595

924 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 14/01/2021-

24/01/2021 

=07তদন 

 

31

2 

যভয় ভন্ডর গ্রাভ+মা:ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

01724909

032 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 14/01/2021-

24/01/2021 

=07তদন 

 

31

3 

ভাতনক তফশ্বা গ্রাভ+মা:ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

01872933

808 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 14/01/2021-

24/01/2021 

=07তদন 

 

31

4 

নর্যন্দু তফশ্বা গ্রাভ+মা:ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

01874796

211 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 14/01/2021-

24/01/2021 

=07তদন 

 

31

5 

াা্ওন তফশ্বা গ্রাভ+মা:ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

01608157

311 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 14/01/2021-

24/01/2021 

=07তদন 

 



31

6 

তদগন্ত তফশ্বা গ্রাভ+মা:ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

01712421

892 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 14/01/2021-

24/01/2021 

=07তদন 

 

31

7 

তভন্টু তফশ্বা গ্রাভ+মা:ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

01743708

339 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 14/01/2021-

24/01/2021 

=07তদন 

 

31

8 

সুব্রি তফশ্বা গ্রাভ+মা:ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

01881565

324 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 14/01/2021-

24/01/2021 

=07তদন 

 

31

9 

তমুর তফশ্বা গ্রাভ+মা:ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

01831656

270 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 14/01/2021-

24/01/2021 

=07তদন 

 

32

0 

নুভ তফশ্বা গ্রাভ+মা:ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

01846065

040 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 14/01/2021-

24/01/2021 

=07তদন 

 

32

1 

স্বপ্না তফশ্বা গ্রাভ+মা:ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

01762617

878 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 14/01/2021-

24/01/2021 

=07তদন 

 

32

2 

তউতর তফশ্বা গ্রাভ+মা:ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

01304892

197 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 14/01/2021-

24/01/2021 

=07তদন 

 

32

3 

তভিারী তফশ্বা গ্রাভ+মা:ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

01869009

861 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 14/01/2021-

24/01/2021 

=07তদন 

 

32

4 

তভতি তফশ্বা গ্রাভ+মা:ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

01735204

413 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 14/01/2021-

24/01/2021 

=07তদন 

 

32

5 

তনা তফশ্বা গ্রাভ+মা:ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

01838171

717 

গরুর্ভাটািাজাকযণ 14/01/2021-

24/01/2021 

=07তদন 

 

নং প্রতক্ষণার্থীয নাভ ঠিকানা মভাফাআর নং প্রতক্ষণ মকার্ েয 

নাভ 

মভয়াদ ভন্ত

ব্য  

32

6 

মভাছাঃ চায়না 

খাতুন 

গ্রাভ+মাঃ িারখতড় 

াতরখা,ভাগুযা। 

01857698

943 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

17/02/2021--

28/02/2021=0

7 তদন 

 

32

7 

তরভা খাতুন গ্রাভঃ উজগ্রাভ,মাঃ 

িারখতড়,াতরখা,ভাগুযা। 

01779828

618 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

17/02/2021--

28/02/2021=0

7 তদন 

 

32

8 

যভজান অরী গ্রাভঃ নার্ঘাা ,মাঃ 

িারখতড়, াতরখা ভাগুযা 

01703115

362 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

17/02/2021--

28/02/2021=0

7 তদন 

 

32

9 

তফদুযৎ ভন্ডর গ্রাভঃ ািনাফুতযয়া মাঃ 

িারখতড়,াতরখা,ভাগুযা। 

01833433

353 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

17/02/2021--

28/02/2021=0

7 তদন 

 

33

0 

তদাংকয যায় গ্রাভ+মাঃ িারখতড় 

াতরখা,ভাগুযা। 

01650183

774 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

17/02/2021--

28/02/2021=0

7 তদন 

 

33

1 

মভাঃঅতভরুর 

আরাভ 

প্রাভঃ =মাঃ অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

01854196

719 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

17/02/2021--

28/02/2021=0

 



7 তদন 

33

2 

াগয তফশ্বা গ্রাভঃ 

ধাওখারী,মাঃতংড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

01628384

186 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

17/02/2021--

28/02/2021=0

7 তদন 

 

33

3 

জয় তফশ্বা গ্রাভ+মাঃ িারখতড় 

াতরখা,ভাগুযা। 

01625762

011 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

17/02/2021--

28/02/2021=0

7 তদন 

 

33

4 

াগয কুভায তফশ্বা গ্রাভ+মাঃ িারখতড় 

াতরখা,ভাগুযা। 

01856509

640 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

17/02/2021--

28/02/2021=0

7 তদন 

 

33

5 

মভাঃ নাতজভ উতদ্দন গ্রাভ+মাঃ িারখতড় 

াতরখা,ভাগুযা। 

01840665

613 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

17/02/2021--

28/02/2021=0

7 তদন 

 

33

6 

অকা ভন্ডর গ্রাভঃচতিয়া,মাঃিারখ

তড় 

াতরখা,ভাগুযা। 

01752283

797 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

17/02/2021--

28/02/2021=0

7 তদন 

 

33

7 

তপ্রিভ তফশ্বা গ্রাভ+মাঃ িারখতড় 

াতরখা,ভাগুযা। 

01834469

415 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

17/02/2021--

28/02/2021=0

7 তদন 

 

33

8 

ন্জীফন তধকাযী গ্রাভঃতবুদাপুয,মাঃিা

রখতড় 

াতরখা,ভাগুযা। 

01765980

013 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

17/02/2021--

28/02/2021=0

7 তদন 

 

33

9 

তুলায ভন্ডর গ্রাভ+মাঃ িারখতড় 

াতরখা,ভাগুযা। 

01317072

475 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

17/02/2021--

28/02/2021=0

7 তদন 

 

34

0 

সুকান্ত তফশ্বা গ্রাভ+মাঃ িারখতড় 

াতরখা,ভাগুযা। 

01754633

054 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

17/02/2021--

28/02/2021=0

7 তদন 

 

34

1 

প্রিা তফশ্বা গ্রাভঃ চতিয়া মাঃ 

িারখতড়, াতরখা ভাগুযা 

01625806

714 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

17/02/2021--

28/02/2021=0

7 তদন 

 

34

2 

তফপ্লফ ভন্ডর গ্রাভঃ চতিয়া মাঃ 

িারখতড়, াতরখা ভাগুযা 

01876990

094 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

17/02/2021--

28/02/2021=0

7 তদন 

 

34

3 

তবভান্য কুভায 

ভন্ডর 

গ্রাভ+মাঃ িারখতড় 

াতরখা,ভাগুযা। 

01728257

639 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

17/02/2021--

28/02/2021=0

7 তদন 

 

34

4 

পুফ ে যায় গ্রাভ+মাঃ িারখতড় 

াতরখা,ভাগুযা। 

01821979

181 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

17/02/2021--

28/02/2021=0

7 তদন 

 

34

5 

ওফাআদুয  গ্রাভঃ দতড়রআ,মাঃ 

অড়াড়া,াতরখা,ভাগুযা। 

01920275

277 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

17/02/2021--

28/02/2021=0

7 তদন 

 

34

6 

মেৌযব তফশ্বা গ্রাভঃতবুদাপুয,মাঃিা

রখতড় 

াতরখা,ভাগুযা। 

01842595

285 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

17/02/2021--

28/02/2021=0

7 তদন 

 

34

7 

াানুজ্জাভান গ্রাভ+মাঃ অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

01870700

652 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

17/02/2021--

28/02/2021=0

7 তদন 

 



34

8 

এ এভ াতব্বয 

অর্ভদ 

গ্রাভ+মাঃ অড়াড়া 

াতরখা,ভাগুযা। 

01793693

387 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

17/02/2021--

28/02/2021=0

7 তদন 

 

34

9 

সুভাআয়া গ্রাভঃর্গাড়াগাতছ,মাঃঅ

ড়াড়া 

াতরখা.ভাগুযা। 

01728600

650 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

17/02/2021--

28/02/2021=0

7 তদন 

 

35

0 

মদফাীল তফশ্বা গ্রাভ+মাঃ িারখতড় 

াতরখা,ভাগুযা। 

01834962

822 

াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

17/02/2021--

28/02/2021=0

7 তদন 

 

 

 

 

নং প্রতক্ষণার্থীয নাভ ঠিকানা মভাফাআর নং প্রতক্ষণ মকার্ েয 

নাভ 

মভয়াদ ভন্ত

ব্য 

35

1 

মৃিা দা গ্রাভ: +মা: ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭০৯১১৮৪০৩ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

২২/02/2021--

০২/0৩/2021=

07 তদন 

 

35

2 

তদাী দা গ্রাভ: +মা: ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৮৪৭১২২৪১ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

২২/02/2021--

০২/0৩/2021=

07 তদন 

 

35

3 

পুতন েভা তফশ্বা গ্রাভ: +মা: ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭২৯৪৫৫৯৩৪ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

২২/02/2021--

০২/0৩/2021=

07 তদন 

 

35

4 

তউরী তফশ্বা গ্রাভ: +মা: ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৩০৪৮৯২১৯৭ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

২২/02/2021--

০২/0৩/2021=

07 তদন 

 

35

5 

মানারী ভন্ডর গ্রাভ: +মা: ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৯৩৫২০৯৬৭৬ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

২২/02/2021--

০২/0৩/2021=

07 তদন 

 

35

6 

চ েনা ীর গ্রাভ: +মা: ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৯৬০০৬৬১১২ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

২২/02/2021--

০২/0৩/2021=

07 তদন 

 

35

7 

মানারী তফশ্বা গ্রাভ: +মা: ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৮৩৮৪০৭৪৯০ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

২২/02/2021--

০২/0৩/2021=

07 তদন 

 

35

8 

তভতু যাণী তফশ্বা গ্রাভ: +মা: ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৯৬৩১৬২৫৩ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

২২/02/2021--

০২/0৩/2021=

07 তদন 

 

35

9 

তপ্রয়াংকা ভজুভদায গ্রাভ: +মা: ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৮৯৩১৯২২৬৭ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

২২/02/2021--

০২/0৩/2021=

07 তদন 

 

36

0 

তভিারী তফশ্বা গ্রাভ: +মা: ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৮৬৯০০৯৮৬১ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

২২/02/2021--

০২/0৩/2021=

07 তদন 

 

36

1 

বাযিী যাণী তফশ্বা গ্রাভ: +মা: ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৫০৮৫৫৩০৫ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

২২/02/2021--

০২/0৩/2021=

 



07 তদন 

36

2 

মরী যাণী ভন্ডর গ্রাভ: +মা: ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৫০৮৫৫৩০৫ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

২২/02/2021--

০২/0৩/2021=

07 তদন 

 

36

3 

কতনক ীর গ্রাভ: +মা: ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৮৩৭৯৯৬১৪১ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

২২/02/2021--

০২/0৩/2021=

07 তদন 

 

36

4 

তরত যাণী ীর গ্রাভ: +মা: ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৬৩৯৮১৯১৪৯ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

২২/02/2021--

০২/0৩/2021=

07 তদন 

 

36

5 

সুতপ্রয়া তফশ্বা গ্রাভ: +মা: ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৭৯৫৫৬৯৪৯ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

২২/02/2021--

০২/0৩/2021=

07 তদন 

 

36

6 

তপ্রা তফশ্বা গ্রাভ: +মা: ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৯৪৫৪১২৩৫১ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

২২/02/2021--

০২/0৩/2021=

07 তদন 

 

36

7 

কাজর যায় গ্রাভ: +মা: ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৮৪৩০০৫১৭ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

২২/02/2021--

০২/0৩/2021=

07 তদন 

 

36

8 

স্বপ্না তফশ্বা গ্রাভ: +মা: ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৬২৬১৭৮৭৮ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

২২/02/2021--

০২/0৩/2021=

07 তদন 

 

36

9 

তৃতি তফশ্বা গ্রাভ: +মা: ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৪৪৭২৭৬৫৫ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

২২/02/2021--

০২/0৩/2021=

07 তদন 

 

37

0 

তদা তফশ্বা গ্রাভ: +মা: ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৮৪৩৩৬৪৪০২ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

২২/02/2021--

০২/0৩/2021=

07 তদন 

 

37

1 

তভতি তফশ্বা গ্রাভ: +মা: ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৮২১২৮৫২৪১ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

২২/02/2021--

০২/0৩/2021=

07 তদন 

 

37

2 

মমুনা তফশ্বা গ্রাভ: +মা: ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৩১২১৬৪৭৩৮ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

২২/02/2021--

০২/0৩/2021=

07 তদন 

 

37

3 

পুস্প যাণী তফশ্বা গ্রাভ: +মা: ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৮৪৭৩৮৯০৮ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

২২/02/2021--

০২/0৩/2021=

07 তদন 

 

37

4 

ভানলী তফশ্বা গ্রাভ: +মা: ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৩৩১৮৪৯১১ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

২২/02/2021--

০২/0৩/2021=

07 তদন 

 

37

5 

তযিা তফশ্বা গ্রাভ: +মা: ধর্নশ্বযগািী 

াতরখা,ভাগুযা। 

০১৭৬২৯১৬৫৩০ াতযফাতযক া-

মুযগী ারন 

২২/02/2021--

০২/0৩/2021=

07 তদন 

 

 

 মভাঃ আতরয়াসুয যভান 



                                                                                                                               উর্জরা যুফ উন্নয়ন 

কভ েকিো 

                                                                                                                                      াতরখা, ভাগুযা। 
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