
উপ
, িসেলট

, লাউয়াই, িসেলট।
“ ”
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২য় ’21 হেত ’২১

,

নং নাম, িপতা ও মাতার নাম কানা

1 ,
বাজার, ০১৭৮২৬৩৭৯৫৭ ০৬ মাস

2
, িসেলট। ০১৭২৩৪২৫৮৮৮ ঐ ঐ

3 পলাশবািড়-২, , -
িস,িসেলট সদর,শাহপরান

(রহঃ),িসেলট।
০১৭৭১৬৩২১৪৭ ঐ ঐ

4 ,ইছামিত, ০১৭৪৬৮৪৩৪৬৬ ঐ ঐ

5  আল আিমন
আখািলয়া,সদর,িসেলট। ০১৭৮৬৯৩১৩০২ ঐ ঐ

6
বাজার, ,িসেলট ০১৭১২৬৫০৮১৫ ঐ ঐ

7
র, ,িসেলট। ০১৭৫৮৫৫৮১১২ ঐ ঐ

8 .সদর,
,িসেলট। ০১৭২০১৪৯০২০ ঐ ঐ

9 সাজন িময়া
ফজর আলী ,িসেলট

সদর,িসেলট। ০১৭২৬০৬৫০৯০ ঐ ঐ

10 ,িসেলট
সদর,িসেলট। ০১৭৭৫০৯৯২১৪ ঐ ঐ

11 , ,
,িসেলট। ০১৭৭৭৬২৮৪৬৫ ঐ ঐ



নং নাম, িপতা ও মাতার নাম কানা

12
,িসেলট। ০১৩১৮৭৮২৬৭২ ঐ ঐ

13 ,সদর,
,িসেলট। ০১৭৮৮৪৮৪২১৩ ঐ ঐ

14 , ,কানাইঘা
ট,িসেলট। ০১৭৪২৪৯৫৫৩৫ ঐ ঐ

15 ,
,িসেলট। ০১৭৭৪৯৯৫১৮০ ঐ ঐ

16 ,
,িসেলট। ০১৭১৯২৮২৫৫১ ঐ ঐ

17 ,
বাজার, ,িসেলট। ০১৭৫৯৪৫৮৮৭৫ ঐ ঐ

18 শাহ সােহেবর
গাও. , ,িসেলট

।
০১৭৯২৯০৪৯১৭ ঐ ঐ

19 ,
,িসেলট। ০১৩০৯৮২৫০৪০ ঐ ঐ

20 লাউয়াই,
,িসেলট। ০১৭৫১০৬৫৬০৯ ঐ ঐ

21
রধর

বাসা-
৩৫, /িব,দািড়য়াপাড়া,

িসেলট সদর,িসেলট।
০১৭৭৬৩৫৫৮৫৬ ঐ ঐ

2২ শািহনা জাহান ফারজানা
,সদর,িসেলট। ০১৩০২২৯৫০১১ ঐ ঐ

2৩
হাবড়া, ,িসেলট। ০১৩১৫৯৬৩৮২২ ঐ ঐ

24

িনয়িত মালাকার
,

,িসেলট। ০১৭২৭০৩৭১১৬ ঐ ঐ

25 ,
,িসেলট। ০১৩১৪৬৭৮৭০৩ ঐ ঐ

26
কামাল িময়া , ,

িসেলট। ০১৬২৬৬০৫৮৮৪ ঐ ঐ



নং নাম, িপতা ও মাতার নাম কানা

27 , ,
িসেলট। 01753160424 ঐ ঐ

28
অলংকাির, , িসেলট। ০১৭৮৫৭৮৪১৭৪ ঐ ঐ

29 শ
,িসেলট

সদর,িসেলট। ০১৩১৬১৫৯৭৭০ ঐ ঐ

30 ৬৩/িব,িসেলট,সদর,
িসেলট। ০১৭১১৭৩৯০৬২ ঐ ঐ

৩১
মতিছর আলী হিরকলস,

বাজার, ,িসেলট। ০১৭৯৬৬০৯৭৭০ ঐ ঐ

৩২ হিরকলস,
বাজার, ,িসেলট। ০১৭২৭৫১৩১৪৯ ঐ ঐ

৩৩
আিমর আলী , ,িসেলট। ০১৭৭৭৬৬৯১১০ ঐ ঐ

৩৪ িডিবর
হাওড়, ,িসেলট। ০১৭৯০২৭০৯৮৪ ঐ ঐ

৩৫
ফিরদ িময়া ,

,িসেলট। ০১৭৩৭২৮২৮৩৩ ঐ ঐ

৩৬ ,
,িসেলট। ০১৭১৭৪৬৫৮০৯ ঐ ঐ

৩৭ লাউয়াই,
,িসেলট। ০১৭৭১১৪৬৯২০ ঐ ঐ

৩৮
আজমল আলী ,

,িসেলট। ০১৭৩১৭৫২৫৯৩ ঐ ঐ

৩৯ হািনফ আহমদ ,
,িসেলট। ০১৭১৪৪৯৯১৯০ ঐ ঐ

৪০ িরয়াজ ইসলাম িসলাম মাঝপাড়া,
,িসেলট। ০১৩০৮২২৪৩০৮ ঐ ঐ

৪১ ,
,িসেলট। ০১৭৪৩৭৬৩১৩৮ ঐ ঐ



নং নাম, িপতা ও মাতার নাম কানা

৪২ ,
,িসেলট। ০১৭৫৮৫৫৮১৬৮ ঐ ঐ

৪৩
,সদর,িসেলট। ০১৩১৪৯১১১৪৫ ঐ ঐ

৪৪
,

,িসেলট। ০১৮৩৯০২৮২৪১ ঐ ঐ

৪৫
,

,িসেলট। ০১৮৭৮৬১২৫৮৮ ঐ ঐ

৪৬ , ,
থ,িসেলট। ০১৬৪৮৭৪৭৮২০ ঐ ঐ

৪৭
আ/এ,ইসলাম ,িসেলট। ০১৯৫০১৭৫০৭৫ ঐ ঐ

৪৮ , , ,িস ০১৭৫৪৪৭৬০৮৩ ঐ ঐ

৪৯ মামরখানী, ,জিকগ
,িসেলট। ০১৭৯০০২২৮৭৬ ঐ ঐ

৫০

িম
,

,িসেলট। ০১৭৪৪২০৫৯৩০ ঐ ঐ

৫১ তােয়ব আহমদ বােরক
,সদর,িসেলট। ০১৬৪১১৯৭৫৪৫ ঐ ঐ

৫২ শািকর আহমদ শািকল লাউয়াই,
,িসেলট। ০১৭১৯৪২৪০৮৬ ঐ ঐ

৫৩ রানা লাউয়াই ,
,িসেলট। ০১৭১৮২৬৮৪৬২ ঐ ঐ

৫৪ ,
,িসেলট। ০১৮৩৯১২৯৩২২ ঐ ঐ

৫৫ ,
,িসেলট। ০১৭৮৮৩৭৮০৫৪ ঐ ঐ

৫৬ ,
,িসেলট। ০১৭২১৩৫৯৫৭৫ ঐ ঐ



নং নাম, িপতা ও মাতার নাম কানা

৫৭
,

,িসেলট। ০১৭২৯৫৫৬০১৮ ঐ ঐ

৫৮
,িসেলট। ০১৭৪৮১৯৩১৫৫ ঐ ঐ

৫৯
ফিরদ িময়া আলীনগর,

বাজার,সদর,িসেলট। ০১৭৩৪৭১৩৪২০ ঐ ঐ

৬০
,সদর,িসেলট। ০১৭৫৯৮৯৩৫০২ ঐ ঐ

৬১
,িনজ

,ওসমানীনগর,িসেলট। ০১৭১৯৪০০৫৫২ ঐ ঐ

৬২ মােঝরগাও,চড়ার
বাজার, ,িসেলট। ০১৭৩৭৭৯০৯৩২ ঐ ঐ

৬৩
িশববাড়ী,িসেলট
সদর,িসেলট। ০১৭৭৬৩০৬৪৫৭ ঐ ঐ

৬৪

েদ লামাবাজার,সদর,িসেলট। ০১৭৫২১৪২৮৯২ ঐ ঐ

৬৫ , ,সদর,
িসেলট। ০১৭৩২১৪৩৫২০ ঐ ঐ

৬৬

গম
লাউয়াই ,

,িসেলট। 01675300479 ঐ ঐ

৬৭ ,খািদমনগর,সদর,িস ০১৭৩০২৮২৭৩৮ ঐ ঐ

৬৮ ,
খািদমনগর,সদর,িসেলট। ০১৭০১৩৬৪২৪৪ ঐ ঐ

৬৯ মদ উপশহর,িসেলট সদর,
িসেলট 01711320747 ঐ ঐ



নং নাম, িপতা ও মাতার নাম কানা

সাঈদা আহেমদ

৭০ ,
,িসেলট। ০১৭১৮৭৭৭৩৭০ ঐ ঐ



২০২০-২০২১ ২য়

নং নাম, িপতা ও মাতার নাম র
নাম

০১
িপতা: :
মাতা:

,
,সদর, িসেলট

, ,
,

০১৭৪৪৯৯৩৮০৯

০২
িপতা:
মাতা: আিফয়া

,
,সদর-৩১০০,

িসেলট ,
িসেলট

,
,সদর-৩১০০,

,
িসেলট

০১৭৫৩৮৮৩৩৪১

০৩
িপতা:
মাতা:

-২৯, খরািদপাড়া,
, িসেলট

, ,
, িসেলট

০১৭১০২৬৩০৬৩

০৪
িপতা: :
মাতা: :

,সদর, িসেলট , ,
, িসেলট

০১৭১৬৮৩৭০৪৫

০৫
িপতা:
মাতা:

-২৯, খরািদপাড়া,
, িসেলট

, ,
, িসেলট

০১৮৬৭৮৭০৫০৯

০৬
িপতা: র আলী
মাতা:

-২৯, খরািদপাড়া,
, িসেলট

, ,
, িসেলট

০১৭২৩১৬৭১৫২

০৭
িপতা: :
মাতা: :

, ,
, বাসা-১১৮,

,
, লাখাউড়া-

৩১০০, সদর, িসেলট

০১৭২৫২৫৬৭০২

০৮ : জােবদ খান
িপতা: :
মাতা:

হাজরাই, মাঝপাড়া,
-৩১০০,
, িসেলট

দ হাজরাই, মাঝপাড়া,
-৩১০০,
, িসেলট

০১৭১৯৪২৬৮৮১

০৯
িপতা: মাও:
মাতা: সািবনা খানম

১০৯, ,
, সদর, িসেলট

, গিচয়া বাজার-
৩০০২, িদরাই,

০১৯৬৮৭২৬০৩৫

১০ :
িপতা: :
মাতা:

, নবীনগর,
িসেলট

,
নবীনগর, িসেলট

০১৭৩৪৯৬২৬৬৯

১১
িপতা: :
মাতা:

, ,
সদর, িসেলট

, গাছবািড়
বাজার, কানাইঘাট,

িসেলট

০১৭৫৫৪৫৮৫৯৫

১২
িপতা:
মাতা:

, ,
-৩১০০, সদর,

িসেলট

,
, -

৩১০০, সদর, িসেলট

০১৭৫৬২৯৭০০১

১৩
িপতা: মােলক িময়া
মাতা:

, ,
-৩১০০, সদর,

িসেলট

,
, -

৩১০০, সদর, িসেলট

০১৯২৫৭০৭৩৪৩



নং নাম, িপতা ও মাতার নাম র
নাম

১৪
িপতা:
মাতা:

, ,
-৩১০০, সদর,

িসেলট

,
,

-৩১০০,
সদর, িসেলট

০১৭৬৪৫৬০৮৪৩

১৫
িপতা: িশদ
মাতা:

, ,
কানাইঘাট, িসেলট

, ,
কানাইঘাট, িসেলট

০১৭১৫৪৯৮০৬৭

১৬
িপতা: এ. .

মাতা;

১১৭, ,
, সদর, িসেলট

-৫,
,

০১৭৮৩০৫৬১১৭

১৭
িপতা: মািনক িময়া
মাতা;

বাসা ৫৯ (খ), ,
, সদর, িসেলট

বাসা ৫৯ (খ),
, ,

সদর, িসেলট

০১৭৮১৫০৭৯৩৮

১৮
িপতা: ওসমান িময়া
মাতা:

বাঘমারা, ৫
ইউিপ, . ,

সদর, িসেলট

বাঘমারা, ৫
ইউিপ, .

, সদর, িসেলট

০১৭৭৬৪৯০১৬৫

১৯
িপতা: :
মাতা:

, িসেলট-৩১০০,
সদর, িসেলট

বাঘমারা,
সানারপাড়,

সদর,

০১৫১৫৬১৬৮১২

২০
িপতা:
মাতা: িপয়ারা

মদনীবাগ, ,
সদর, িসেলট

, নয়আিন, ০১৯১১৫৪৪৫৩৬

২১ হািলমা
িপতা:
মাতা:

বহর, ৩ ,
দাশপাড়া, খািদমনগর,

সদর, িসেলট

মইয়ারচর, -
৩১০০, িসেলট সদর,

িসেলট

০১৭৯২৩২২৪৮৩

২২ ফােতমা
িপতা:
মাতা:

বহর, ৩ ,
দাশপাড়া, খািদমনগর,

সদর, িসেলট

মইয়ারচর, -
৩১০০, িসেলট সদর,

িসেলট

০১৭৯২৩২২৪৮৩

২৩
িপতা: মিনর িময়া
িপতা: নাজমা

বাঘমারা, ৫
ইউিপ, . ,

সদর, িসেলট

বাঘমারা, ৫
ইউিপ, .

, সদর, িসেলট

০১৭৮৬১২৬২১৭

২৪
িপতা: মিনর িময়া
িপতা:

বাঘমারা, ৫
ইউিপ, . ,

সদর, িসেলট

বাঘমারা, ৫
ইউিপ, .

, সদর, িসেলট

০১৭৮৬১২৬২১৭

২৫ কাজী িলপা রহমান
িপতা:
মাতা: লায়লা রহমান

আল- -১৭১,
, সদর, িসেলট

আল- -১৭১,
, সদর, িসেলট

০১৭৬৫২১২৫৭০

২৬
িপতা:
মাতা:

বাঘমারা, ,
,সদর, িসেলট

বাঘমারা, ,
,সদর, িসেলট

০১৭৩৪৭০৮৫৬৩



২০২০-২০২১ ১ম

নং নাম, িপতা ও মাতার নাম র
নাম

০১
িপতা:
মাতা:

৪/২ , খাসদবীর,
সদর, িসেলট

মহালিদক, সােহেবর
বাজার, সদর,িসেলট ০১৫৩১৭৪৩৬৪৬

০২ :
িপতা:
মাতা:

, ,
শাহপরান, সদর, িসেলট

, ,
শাহপরান, সদর, িসেলট ০১৮৩৮৫৪৬৯০৬

০৩ :
িপতা: :
মাতা: : িশবলী

৩ , ,
িমরাপাড়া, গড়,

িসেলট

বাঘময়না, -
৩০৬০, , ০১৭৭১১৪৬৭০৮

০৪ :
িপতা: :
মাতা: : িশবলী

৩ , ,
িমরাপাড়া, ,

িসেলট

বাঘময়না, -
৩০৬০, , ০১৭৭১৪২৫১৪৫

০৫
িপতা:
িচশতী
মাতা:

২ , ,
িমরাপাড়া, ,

িসেলট

পাগিল, -২৪৪০,
, ০১৭১১৭০০৫৮২

০৬
িপতা:
মাতা:

,
, সদর, িসেলট

, ৯ নং ইউিপ,
, িসেলট ০১৭২৭৭৮৫৬০১

০৭ :
িপতা: : আলী

মাতা:

৩৪ নং খরাদীপাড়া,
, সদর,

িসেলট

, চালতা,
ডাক: -৩১০০,

সদর, িসেলট ০১৭৩৪৫৫৬৬৫১

০৮ ফােতমা
িপতা: :
মাতা:

বহর আ/এ, খািদম-
৩১০৩, সদর,িসেলট

বহর আ/এ, খািদম-
৩১০৩, সদর,িসেলট ০১৭৬৩৮৭৪৭৩৩

০৯
িপতা: :
মাতা: : মমতা

১০৩ ,
খরািদপাড়া, সদর, িসেলট

, খাগাইল
বাজার, ,

িসেলট
০১৭৭৫২৩০৫৯৮

১০ :
িপতা: : আরছান

,
, সদর, িসেলট

৪ নং ইউিপ,
খািদমনগর,সদর িসেলট ০১৯১৮৭৭১৭৬২



নং নাম, িপতা ও মাতার নাম র
নাম

মাতা: :
১১ :

িপতা: : আরছান

মাতা: :

খামার,
, সদর, িসেলট

৪ নং ইউিপ,
খািদমনগর,সদর িসেলট ০১৯১৮৭৭১৭৬২

১২
িপতা: :
মাতা:

,
, সদর, িসেলট

, হিরধর,
, ০১৭৯০৪৯৪৬৯৪

১৩ :
িপতা: :
রহমান
মাতা: : রায়না

,
, সদর, িসেলট

কামাল বাজার, ৭নং
ণাবন ইউিপ,

, িসেলট ০১৮৯০০৩৪৩৪৩

১৪
িপতা: লাল িময়া
মাতা:

, খরাদীপাড়া,
, সদর, িসেলট

, খরাদীপাড়া,
, সদর, িসেলট ০১৭০৪৫০১৬১০

১৫ :
িপতা:
হাওলাদার
মাতা:

 খামার,
, সদর, িসেলট

,
বাংলাবাজার,বানরীপা

ড়া, বিরশাল
০১৭৩৯৫১৬৫৬৯

১৬ আলী
িপতা:

মাতা:

পলাশী ১৭, কাজী
ইিলয়াস, ,

সদর, িসেলট

পলাশী ১৭, কাজী
ইিলয়াস, বাজার,

সদর, িসেলট
০১৩১১২৬০৯৮৮

১৭
িপতা: রইছ আলী
মাতা;

/৩৩, খান
, সদর,

িসেলট

, ,
, িসেলট ০১৮৩২৫৩২৯৯৬

১৮ ফােত
িপতা: রইছ আলী
মাতা;

/৩৩, খান
, সদর,

িসেলট

, ,
, িসেলট ০১৩১১২৬০৯৮৯

১৯
িপতা: :
মাতা: ফােতমা

লাউয়াই, ,
, িসেলট

,
আড়াইহাজার, ০১৭৭৯৯৭১৭৪৮

২০
িপতা: :
মাতা: : িশবলী

৩ , ,
িমরাপাড়া, ,

িসেলট

বাঘময়না, রানী -
৩০৬০, , ০১৭৬১০২০৪৬৮

২১ ১নং লামাকাজী, , ১নং লামাকাজী, ০১৮৫০৬৮৪৫৩৯



নং নাম, িপতা ও মাতার নাম র
নাম

িপতা:
মাতা:

,
, িসেলট

,
বাজার, ,

িসেলট
২২

িপতা:
মাতা:

১নং লামাকাজী, ,
,

, িসেলট

১নং লামাকাজী,
,

বাজার, ,
িসেলট

০১৭৬২৬৫৩০৩৬

২৩
িপতা: তািহর আলী
িপতা:

,
, সদর,িসেলট

,
-৩১৯০, ,

িসেলট
০১৭১৬৯৫৪০০৬

২৪
িপতা: : কামাল
আহমদ
িপতা: মেনায়ারা

,
, সদর,িসেলট

,
খািদমনগর,
সদর,িসেলট

০১৭৭৩৪৪২৬১৪

২৫
িপতা: : কামাল
আহমদ
িপতা:

,
, সদর,িসেলট

,
খািদমনগর,
সদর,িসেলট

০১৭৭৩৪৪২৬১৪

২৬ :
সাথী
িপতা: : ফয়সল
আহমদ
মাতা: :

১০১ , খরািদপাড়া,
সদর,িসেলট

, ,
কানাইঘাট, িসেলট

০১৭৭০৪৭৫৪৮৩



, িসেলট
২০২০-২০২১ ৩য়

নং নাম, িপতা ও মাতার নাম র
নাম

০১
িপতা:
মাতা:

, -
৯৯৯, -২৬, িসেলট-

৩১৬০, সদর, িসেলট

, আমািনয়া
বাজার-৩১৬০, ,

িসেলট

০১৭২০০৬০৩৯০

০২ :
িপতা: :
মাতা:

,
বাজার, সদর, িসেলট

,
বাজার, সদর, িসেলট

০১৭৪৭২৯৯৪৭৯

০৩
িপতা:
মাতা:

বাঘমারা, ০৫
ইউিপ, সদর,িসেলট

বাঘমারা, ০৫
ইউিপ, সদর,িসেলট

০১৭২৮৬৯৮৭৬
৫

০৪
িপতা:
মাতা:

বাঘমারা, ০৫
ইউিপ, সদর,িসেলট

বাঘমারা, ০৫ নং
ইউিপ, সদর,িসেলট

০১৭২৩৮৭৫১৭২

০৫
িপতা:
মাতা:

বাঘমারা, ০৫
ইউিপ, সদর,িসেলট

বাঘমারা, ০৫
ইউিপ, সদর,িসেলট

০১৭২৩৮৭৫১৭২

০৬
িপতা: লাল িময়া
মাতা:

বাঘমারা, ০৫
ইউিপ, সদর,িসেলট

বাঘমারা, ০৫
ইউিপ, সদর,িসেলট

০১৭১৭৮৬৯০৮৮

০৭
িপতা:
মাতা: ঊষা রানী শীল

, ,
সদর,িসেলট

, ,
,

০১৭৪৪৫২১৬৮৮

০৮
িপতা: :
মাতা:

, খািদমনগর-
৩১০৩, সদর, িসেলট

লাল , খািদমনগর-
৩১০৩, সদর, িসেলট

০১৯২৫৭৭৫০৮৯

০৯
িপতা: :
মালাকার
মাত:

, ণ ,
িসেলট-৩১০০, িসেলট

, ,
িসেলট-৩১০০, িসেলট

০১৭২০০৬০৩৯০

১০ ঝলিক রায়
িপতা:
মাতা:

বহর, দাসপাড়া,
খািদমনগর, শাহপরান,

িসেলট

বহর, দাসপাড়া,
খািদমনগর, শাহপরান,

িসেলট

০১৭৮৮৮৩৭৩৪
১

১১
িপতা: রায়
মাতা:

বহর, দাসপাড়া,
খািদমনগর, শাহপরান,

িসেলট

বহর, দাসপাড়া,
খািদমনগর, শাহপরান,

িসেলট

০১৯৯১২৫৫৪৮১

১২
িপতা: :
মাতা: :

-০২, ,
শাহপরান, সদর,িসেলট

-০২, ,
শাহপরান, সদর,িসেলট

০৪৬৪৭০২৬৫৩
৯

১৩
িপতা:
মাতা:

,
কলাপাড়া,

বাসা, সদর, িসেলট

, বড়নগর,
, িসেলট

০১৭৮৭৪৮৪৮০২



নং নাম, িপতা ও মাতার নাম র
নাম

১৪
িপতা:
মাতা:

ইসলামাবাদ, খািদমনগর,
সদর, িসেলট

ইসলামাবাদ, খািদমনগর,
সদর, িসেলট

০১৭৫৩৭৯৬১৭০

১৫
িপতা: : হািনফ িময়া
মাতা:

-৫২,
, সদর,িসেলট

-৫২,
, সদর,িসেলট

০১৭৮০১৬২২০২

১৬
িপতা: : হািনফ িময়া
মাতা:

-৫২,
, সদর,িসেলট

-৫২,
র, সদর,িসেলট

০১৭৩৭২৭৯৬৪৭

১৭
িপতা: :জামাল িময়া
মাতা:

, ,
, সদর, িসেলট

, ,
, সদর, িসেলট

০১৭৭৯০৮২৮২১

১৮
িপতা: িলটন িময়া
মাতা:

, ,
, সদর, িসেলট

ণাবন, ,
, িসেলট

০১৭৭৯০৮২৮২১

১৯
িপতা: রিফক িময়া
মাতা: :

করসনা, মামরক,
লালাবাজার, ,

িসেলট

করসনা, মামরক,
লালাবাজার, ,

িসেলট

০১৭৪৭৮১৩২২৯

২০
িপতা: :
মাতা:

,
, িসেলট

১/১ ,
ময়মনিসংহ-২২০০,

ময়মনিসংহ

০১৯২৩৪৮২২১০

২১
িপতা:
মাতা:

আখািলয়া, , ৬ নং
, সদর, িসেলট

আখািলয়া, , ৬ নং
, সদর, িসেলট

০১৯১৯৭৪৬৯৩৪

২২
িপতা:
মাতা:

, ০৫ নং
,

সদর,িসেলট

, ০৫ নং
,

সদর,িসেলট

০১৭৬১২০০২৪৩

২৩ আফসানা িমিম
িপতা: : ফিরদ আহমদ
মাতা: িমছবা খানম

৫৫/িব, হািতমবাগ,
, িসেলট

, ,
িসেলট

০১৭৮৭০৩৯৫০
৩



1

উপ-
, িসেলট

নাম: , লাউয়াই, িসেলট।
নং 46, ২০২০-২০২১

( 21 হেত ২১) ২য় নােমর তািলকা ◌ঃ

নং নাম, িপতা ও মাতার নাম

1 হাসান শাওন
, , িসেলট। 01307098086 ০৬

মাস
2

, ,িসেলট। 01778592808 ০৬
মাস

3
হেমদ বােদয়ালী, ,িসেলট। 01790672796 ০৬

মাস
4 রািকব আহেমদ

হািরস িময়া বােদয়ালী, ,িসেলট। 01715013702 ০৬
মাস

5
বােদয়ালী, ,িসেলট। 01314065800 ০৬

মাস

6
, সদর, িসেলট। 01728728120 ০৬

মাস
7

লাউয়াই, ,িসেলট 01725585371 ০৬
মাস

8
সমেশর আলী , , িসেলট। 01622670955 ০৬

মাস

9
. , ,িসেলট। 0127753856 ০৬

মাস
10 শাহজাহান শােয়ক

আিশক িময়া ,ছাতক, 01781318347 ০৬
মাস

11
খান ব , , িসেলট। 01758570758 ০৬

মাস

12
,সদর, ,িসেলট। 01726251144 ০৬

মাস



2

নং নাম, িপতা ও মাতার নাম

13
, ,িসেলট 01911989118 ০৬

মাস
14

িমলন িময়া ,কামাল বাজার,
,িসেলট 01309622125 ০৬

মাস
15

, ,শাহপরান,িসেলট। 01753903774 ০৬
মাস

16
মেহশ দাস ,সদর,িসেলট। 01763928113 ০৬

মাস
17 ল দাশ

ছানা লাল দাশ লামাবাজার,িসেলট সদর ,িসেলট 01736192570 ০৬
মাস

18
ছানা লাল দাশ লামাবাজার,িসেলট সদর ,িসেলট 01727647881 ০৬

মাস
19

িরনা রানী দাস
নালীয়া,লাখউরা,িসেলট। 01645628481 ০৬

মাস
20 না

লাউয়াই, ,িসেলট 01911890601 ০৬
মাস

21
সমিজদ আলী , ,িসেলট 01717208349 ০৬

মাস
22

, ,িসেলট 01741871140 ০৬
মাস

23
সাতিবলা, , ,িসেলট 01719193352 ০৬

মাস

24 আবদাল আহমদ আজাদ
ভরাউট,লালাবাজার, ,িসেলট 01825071400 ০৬

মাস
25 িনজগাঁও, ,

রাজনগর, 01779843813 ০৬
মাস

26 আঃ রহমান
আঃ আওয়াল ,কািজরেখালা, ,

িসেলট। 01740405366 ০৬
মাস

27
, ,িসেলট। 01766197046 ০৬

মাস
28 ,আিছর

নগর, , 01715560447 ০৬
মাস



3

নং নাম, িপতা ও মাতার নাম

29 আিরফ হাছান ,আিছর
নগর, , 01714242601 ০৬

মাস
30 কয়ছর আহমদ

জামাল আহমদ খলামাধব,হাদারপার, ইনঘাট,িসেলট। 01750303871 ০৬
মাস

উপপিরচালক
,িসেলট

ট



নং
নাম, িপতা ও মাতার নাম নাম

1 আফসর আহমদ ইফাজ , ,
, িসেলট।

০১৭১০১৮৫৭২৬ 06 মাস

2
নািহদ

,
, িসেলট।

০১৬১৮৫১৯৬৭৩ 06 মাস

3 , ,
, িসেলট।

০১৬২৩১০০৭৫৬ 06 মাস

4 ,
, , িসেলট।

017575801
22

06 মাস

5 , -
এ,৩৫/৯, ,

িসেলট

০১৬৩৩২৫২৮৮২ 06 মাস

6 , -
এ,৩৫/৯, ,

িসেলট

০১৭৭৭২২০৩২৩
০১৬৪৬৮৬৬৯৭৪

06 মাস

7 -
২১,লামাবাজার,িসেলট

।

০১৭০৬৮৯৩৮৯৪ 06 মাস

8 ,
বাজার,িসেলট

০১৭৪৮৪৪০১৬৬ 06 মাস

9 ,খািদমনগর,সদ
র,িসেলট।

০১৭৫৪০৫৩৪১১ 06 মাস

10 সািকফ আল হাসান লামাবাজার,িসেলট
সদর ,িসেলট।

০১৭০৩৩৬৬৩৪২ 06 মাস

11 রায়হান িময়া ,ওসমানীন
গর,িসেলট।

০১৭৬৭৯২৫৪৯৮ 06 মাস

12 ছািলম আহমদ ,সদর,
,িসেলট।

০১৭২৩০৬৬৫৩২ 06 মাস

13 হমদ
ছােলখ

,সদর,
,িসেলট।

০১৭২৮৯৭১৭৩৭ 06 মাস

14 ,সদর,
,িসেলট।

017663521
97

06 মাস

15
সিজব

,
,িসেলট।

০১৭৫৬১৮৫৪৬০ 06 মাস

16
, ,িসেলট।

০১৭৪৯৭৪৫২৭১ 06 মাস

17 রািহম আহমদ জীবন লাউয়াই,
,িসেলট

013148230
26

06 মাস

18 ,
,িসেলট

০১৭৩৯২১৩০৪২ 06 মাস



নং
নাম, িপতা ও মাতার নাম নাম

19

রিহমা খানম

,িসেলট। ০১৭৪৫৯১৮৮৩৮ 06 মাস

20
আঃ মিতন

,সদর,
,িসেলট।

০১৭৬৬৭০০০৪৬ 06 মাস

21
জােবদ আলী

,সদর,িস ০১৭৪৬৮৬৫৫৭১ 06 মাস

2২ লালিদিঘরপাড়,সদর,
িসেলট।

০১৭৫৭৫৭৯১০৮ 06 মাস

2৩ ,বাদাঘাট,তা
,

০১৭১০৬৮৫০৩১ 06 মাস

24 ,
,িসেলট।

০১৭৭১৫৮৩৮২০ 06 মাস

25
, ,িসেলট।

০১৭০৬৪৯২৯৯৫
০১৭২৬৩০৬৯৩৭

06 মাস

26
শাওন

, ,
িসেলট।

০১৭৬৫৫৯৬৮৪২ 06 মাস

27 , ,
িসেলট।

০১৯৬৮৭২৬৩১০ 06 মাস

28 , ,
িসেলট।

০১৩০৪৭৫৪৬০২ 06 মাস

29
সাফােয়ত
আলী হায়দার

লামাপাড়া
,সদর,িসেলট।

০১৮২২৯৫৬১৫৬ 06 মাস

30 আহমদ

ছােলহা

িসলাম ,
, িসেলট।

০১৭৪৫৯০৬৮৯৫ 06 মাস



1

বাংলােদশ সরকার
উপপিরচালেকর

,িসেলট।

২০20 -২০২1 ’২০২০ হেত ’২০২০ এর (১ম ) ৪৫-তম নােমর তািলকা

নােমর তািলকাঃ

নং নাম ও
িপতার নাম নাম ও িপতার নাম নাম

01 িরপন
অিনল
িমনা রানী

,সদর, িসেলট। 01779878618 06 মাস

02 দাস
মেহশ দাস

রানী দাস
লাউয়াই, , দঃ 01763928113 06 মাস

03 লাল দাশ
ছানা লাল দাশ

রানী দাশ
লাউয়াই, , দঃ 01727647881 06 মাস

04 সরওয়ার আহমদ
আহমদ

নাজমা
সদর, িসেলট। 01704309050 06 মাস

05 িময়া
আলী

ফটক
লাউয়াই , দঃ , িসেলট 06 মাস

06 তােরক আহমদ
আিজজুর রহমান
জােয়দা

, লাউয়াই, দঃ ,
িসেলট। 06 মাস

07 খােলদ আহমদ
হক

আয়শা খানম
, িসেলট। 06 মাস

08 ইকবাল
হািনফ িময়া

ফিজলত
পায়রা, িসেলট, সদর 06 মাস

09 তািনম আহেমদ
আনা িময়া
নািসমা

শাহ, সদর, িসেলট। 06 মাস

10 আলম রিক
ইরশাদ িময়া

রািজয়া
লাউয়াই , দঃ , িসেলট 06 মাস

11 আিমর খান
ইসলাম

িশলিপ

, লাউয়াই, দঃ ,
িসেলট। 06 মাস

12 লােয়ক আহমদ
আরব , লাউয়াই, দঃ ,

িসেলট। 06 মাস

13
িসরাজুল

রােসদা

, লাউয়াই, দঃ ,
িসেলট। 06 মাস

14 হাসান
মহরম আলী লাউয়াই, দঃ , িসেলট। 01754965742 06 মাস

15 কাওছার আহেমদ
িময়া

ছােয়রা

, লাউয়াই, দঃ ,
িসেলট। 06 মাস

16 পলক
িবজয়

রানী
, লাউয়াই, দঃ , িসেলট। 06 মাস

17 হাসান তািমম
ইসলাম

শােকরা

, লাউয়াই, দঃ ,
িসেলট। 06 মাস

18 রিশদ সািদ
অর রিশদ িসলাম,দঃ , িসেলট। 01753454342 06 মাস



2

নং নাম ও
িপতার নাম নাম ও িপতার নাম নাম

19 িময়া
জািহর িময়া

জিরনা
বরই , দঃ ,িসেলট। 01766017085 06 মাস

20 নাইম খান
আিজজ খান

লাভলী

, লাউয়াই, দঃ ,
িসেলট। 06 মাস

21 নািসর আহমদ
রহমান , িসেলট 06 মাস

22 ছালমান আহমদ
ইসলাম

সািকয়া
লাউয়াই, দঃ , িসেলট। 06 মাস

23 শািকল আহেমদ
কিবর আহমদ

ফােতমা
লাউয়াই, দঃ , িসেলট। 06 মাস

24 আবদাল আহমদ আজাদ
আলী

আিফয়া
লামাবাজার, িসেলট। 01752090442 06 মাস

25 রহমান
,দঃ , িসেলট। 0134577101 06 মাস

িমজানরু রহমান
উপপিরচালক
যুব , িসেলট

Kvgiæb bvnvi
( )

,িসেলট



উপ-
, িসেলট

, লাউয়াই, িসেলট।
—03 তম

২০২০-২০২১ ১ ( ’ 20’  )

নং নাম, িপতা ও মাতার নাম

1
ইয়াসিমন

, ,িসেলট 01716023739 ০৬ মাস

2 আগেফৗদ
,কানাইঘাট, িসেলট 01795196658 ঐ ঐ

3
রিন িময়া
রানা িময়া ,িসেলট

সদর,িসেলট ০১৭৪৯৭৪৬৯১৫ ঐ ঐ

4 , ১ ,
,িসেলট 01710904320 ঐ ঐ

5
:
: , ১ ,

,িসেলট ঐ ঐ

6
িলবন দাস

দ: , িসেলট 1753422558 ঐ ঐ

7
মাহািদ হাসান িমহাদ ,

,িসেলট। 01755822547 ঐ ঐ

8
রায়হান িময়া , ,

ওসমািননগর, িসেলট। 01767925498 ঐ ঐ

9 : আলী হায়দার ,লামাপাড়া,সদর,
িসেলট। 01748388804 ঐ ঐ

10 ,িসেলট। 01914492573 ঐ ঐ

11
:
:

:

, িসেলট সদর,
িসেলট। 01756367911 ঐ ঐ

12
:
: ,িসেলট সদর,

িসেলট। 01681312898 ঐ ঐ

13 : হাউজ নং-, -, উপশহর,
িসেলট 01767282233 ঐ ঐ



নং নাম, িপতা ও মাতার নাম

14 , সদর,
িসেলট। 01754506962 ঐ ঐ

15 ৪/ , িসেলট
সদর, িসেলট। 01307090483 ঐ ঐ

16
: ফারহান আহমদ

:
: , িসেলট। 01671990622 ঐ ঐ

17 ফািজলিচশত, ,
িসেলট। 01790577775 ঐ ঐ

18 , দ: , িসেলট। 01751707264 ঐ ঐ

উপপিরচালক
,িসেলট ।



1

উপ-
, িসেলট

, লাউয়াই, িসেলট।

নং নাম, িপতা ও মাতার নাম

1 ,
,িসেলট। 01792325969 িডজাইন মাস ৪

2

সাঈদা আহেমদ
উপশহর, িসেলট। 01711320747 ঐ ঐ

3
উপশহর, িসেলট। 01709330673 ঐ ঐ

4 আলমগী ,৩-গ,বাদাঘাট
বাজার, , 01781784313 ঐ ঐ

5 বড়তলা,
বাজার, ,িসেলট। 01788772040 ঐ ঐ

6

গম

,
,িসেলট। 01893940742 ঐ ঐ

7 লাউয়াই,িসেলট-৩১০০,
,িসেলট। 01707631154 ঐ ঐ

8

রওশন আরা খান

/-এ,
ঈদগাহ,সদর,িসেলট। 01711392379 ঐ ঐ

9

গাও, , িসেলট। 01744892271 ঐ ঐ

10 ,
,িসেলট 01301556400 ঐ ঐ

11

সিফক িময়া ,
বাজার, ,িসেলট। 01762936857 ঐ ঐ

12 ,
,িসেলট 01742282827 ঐ ঐ

13 করসনা, , ন
,িসেলট 01319435466 ঐ ঐ

14 ,
,িসেলট 01915935569 ঐ ঐ



2



1

বাংলােদশ সরকার
উপপিরচালেকর

,িসেলট।

২০20 -২০২1 ’২০২০ হেত ’২০২০ এর (১ম ) ৪৫-তম হাউজ
নােমর তািলকা ◌ঃ

নােমর তািলকাঃ

নং নাম ও িপতার
নাম নাম

01 ন
উবায় হক

, , িসেলট
01750384163 হাউজ ০৬ মাস

02 সাগর মিন
ওয়ােহদ আলী

সামরদািন, ,
. 01718102032 ঐ

03 হাসান
রিকব

, িশেবরবাজার,
জালালাবাদ,িসেলট। 01731921008 ঐ

04 িমলন আল ফারহান
কমর

, জয়নগর
বাজার, ,

।
01754302631 ঐ

05 আহমদ
মইন
ফািতমা

িনিকরপাড়া, ,
কানাইঘাট, িসেলট। ঐ

06 রহমান
আলী

নাহার

, জয়নগর
বাজার, ,

।
01754302631 ঐ

07 আহমদ
সফর আলী

রিহমা

, , দঃ
, িসেলট। 01730644567 ঐ

08 তাহিমদ
জয়নাল আেবিদন

আছমা

, িসেলট-৩১০০
দঃ ,িসেলট। 01754936398 ঐ

09 নািবল আেগউন ,সাতহাল,
। 01742871414 ঐ

10 কািমল আহমদ
রহমান

, ,
বাজার, ,

িসেলট।
01778570284 ঐ

11 শাহিরয়ার ইসলাম ইমন
িময়া

ফােতমা
কেলজ, ,

িসেলট।
01719811915 ঐ

12 আিজর আলী
িময়া কেলজ, ,

িসেলট।
01778570037 ঐ

13
ইংেরজ আলী

,পলাশবাড়ী,
। 01796920817 ঐ



2

নং নাম ও িপতার
নাম নাম

14 } বািছদ
সালাম

, , দঃ
, িসেলট। 01891944532 ঐ

15 আল সােজদ
কিবর আহমদ
রােবয়া

বিদেকাণা,িসেলট-3100,
দঃ , িসেলট। 01763100474 ঐ

16 আশরাফ আহমদ রিফ
আহমদ

,িসেলট-
3100,

দঃ , িসেলট।
ঐ

17 মিতউর রহমান
আলী

নাহার

, জয়নগর
বাজার, ,

।
01754302631 ঐ

18 আিসফ
শািকব

শােহদ আলী
কেলজ, ,

িসেলট। 01711967191 ঐ

19 দাস
সিতশ দাস

রানী দাস

বড়শলা, কেলজ,
, িসেলট। ঐ

20 পাল
অিনল পাল
রানী পাল

,বািগচাবাজার,
, িসেলট। 01716387200 ঐ

21 অলক

রানী

, -৪,
, 01760633079 ঐ

22 বারই
বারই
বারই

চা বাগান,
, ,
।

01755415023 ঐ

23
হাজী আলী

লাউয়াই, িসেলট-৩১০০,
দঃ , িসেলট। 01779971748 ঐ

24 আহমদ
মাহমদ আলী

শাখা

, , দঃ
, িসেলট। ঐ

25 আরশাদ ইসলাম
ইসলাম

ছািমনা ইসলাম

,িসেলট
01515616812 ঐ

26 রিশদ আহমদ
িময়া

খািদজা

,
বাজার, দঃ

, িসেলট।
01772833439 ঐ

27 আতাউর রহমান
করম আলী

আেমলা

লাউয়াই, , দঃ
, িসেলট। 01858804594 ঐ

28 ইমরান আহমদ
মিতন

খািলগাও, ,
সদর, িসেলট। 01714627905 ঐ



3

নং নাম ও িপতার
নাম নাম

বাহার
29

কলমদর আলী
নািছমা

বােদআলী, ,
সদর, িসেলট। 01714226892 ঐ

30 িময়া
জজ িময়া

, ,
01759009406 ঐ



বাংলােদশ সরকার
,িসেলট

নং নাম,িপতা ও মাতার নাম নাম

১ িময়া
কদমতলীেপাঃ িসেলট

উপেজলাঃ
িসেলট

০১৭১৬৪৩৩২০৪ ০৬
মাস

২
আহমদ

অং মািলক উপেজলাঃ
িসেলট

০১৭৬৪০৬৪০০৪ ঐ ঐ

৩
পারেভজ হাসান

িময়া
সালমা

পারিচ পাবনা
উপেজলাঃ পাবনা সদর

পাবনা
০১৭৫০৫৮১৪২৭ ঐ ঐ

৪
আলী
আলী

িমনা

কদমতলী িসেলট
উপেজলাঃ িসেলট
িসেলট

০১৭৫২৫৭০৭০৯ ঐ ঐ

৫
িমলন িরপন
আেনায়ার
জািমনা

কদমতলী িসেলট
উপেজলাঃ িসেলট
িসেলট

০১৭৯০৫৮২২২৭ ঐ ঐ

৬
তানিজল ইসলাম

ইসলাম
ছােলহা

ছরী
উপেজলাঃ
িসেলট

০১৭৩৯৬৫২৪৭২ ঐ ঐ

৭
-ই আলম

মেনায়ারা
উপেজলাঃ ০১৭৫১০৯৬৩০ ঐ ঐ

৮
িদপক সাহা
িদিলপ সাহা
িমতা সাহা

িসলাম িসেলট
উপেজলাঃ রমা

িসেলট
০১৬৪১২১৮০৬৬ ঐ ঐ

৯
নাইম খান
আিজজ খান

লাভলী খানম
লালঅবাজার উপেজলাঃ

িসেলট
০১৪১৮৭১৪৩৬ ঐ ঐ

১০
িময়া

িমরাশ আলী
খাশজান

উপেজলাঃ
িসেলট ০১৭৩২৩৩৮১১২ ঐ ঐ

১১
ইসলাম

িলয়াকত আলী
িরনা

িসেলট
উপেজলাঃ

িসেলট ০১৭৯৫২৯৭২৭৭ ঐ ঐ

১২

আলম সািন
¯^cb িময়া

আলফাই

িসেলট

০১৯৩০২৪৭০২৭ ঐ ঐ

১৩
ওয়ািহদ

মাহিদ
লােয়ছ আহমদ

ছাঃ আহমদ

িসেলট উপেজলাঃ
িসেলট ০১৮১৬৪৫৬৬৭৭ ঐ ঐ



নং নাম,িপতা ও মাতার নাম নাম

১৪
ফয়ছল আহমদ

আলী
মেনায়ারা

উপেজলাঃ
িসেলট

০১৮২৫৯৫১৯০ ঐ ঐ

১৫
আহমদ

িগয়াস
ম

দঃ
উপেজলাঃ

িসেলট
০১৭৭৫৬৬৬৬৭৫ ঐ ঐ

১৬
তােহর নাইম

নাজমা

গাওঁ
উপেজলাঃ

িসেলট
০১৭০৬২২৩১৪৬ ঐ ঐ

১৭
িদেনশ
পেরশ
¯^cbv রানী

দশঘর
উপেজলাঃ
িসেলট

০১৭৭৬০০৭৭৭৯ ঐ ঐ

১৮
তােরক আিজজ

আলী
আেনায়ারা

ইসলামাবাদ উপেজলাঃ
িসেলট

০১৭৩৩৯৭০৪৬৫ ঐ ঐ

১৯
ফয়সল আহমদ

হাওলাদার
িপয়ারা

মঃ
আখািলয়া উপেজলাঃ িসেলট
সদর িসেলট

০১৭৩১০১৯৩৩৮ ঐ ঐ

২০
সজল আহমদ

িময়া
ছািকনা

৩৬,জালালাবাদ আ/এ,িসেলট
০১৩১৬১৭২৩৮১ ঐ ঐ

২১
ইবা্রিহম আলী
মিনর িময়া

সােহনা

দঃবলিদ িসেলট
উপেজলাঃ রমা

িসেলট ০১৬০৮৩১১৪১৪ ঐ ঐ

২২
আলািমন

কিবর
হাওয়াপাড়া, ,িসেল
ট ০১৭৬৫১৭৩৬০৪ ঐ ঐ

২৩
ইসলাম

শওকত অলী উপেজলাঃ
িসেলট ০১৭১৯২৩২২৯৮ ঐ ঐ

২৪
রহমান

মনাফ িময়া
ছােলহা আিল

দঃবলিদ িসেলট
উপেজলাঃ

িসেলট ০১৩১৩৬৫০৪২৮ ঐ ঐ

২৫ ইসলাম উপেজলাঃ
িসেলট ০১৭৫৫৮৩৬৯৯৩ ঐ ঐ

২৬
ব

রহমান
খানম

উপেজলাঃ
িসেলট ০১৭৩০৭৯৫০৫২ ঐ ঐ
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২৭
আিমন িরপন

িময়া
সািফয়া

িসলাম িসেলট
উপেজলাঃ

িসেলট ০১৬৪৬৮৭৩৬৭৮ ঐ ঐ

২৮
আল

আওয়াল
িসেলট

উপেজলাঃ
িসেলট ০১৭৫১৪৯১১৫০ ঐ ঐ

২৯
আলী আহমদ ফািহম

আলী
হাছনা

উপেজলাঃ
িসেলট

০১৭২৪৩৭১৪০৫ ঐ ঐ

৩০
আরশাদ ইসলাম

ইসলাম
সািমনা ইসলাম

িসেলট
উপেজলাঃ

িসেলট
০১৬৮২২৮০৮১১ ঐ ঐ



বাংলােদশ সরকার
,িসেলট

নং নাম,িপতা ও মাতার নাম নাম

১
: ইসলাম
: আলী

উপেজলা , ,
িসেলট 01752141497

06
মাস

২
: ইসলাম
: মিজর

আিছয়া
থানাবাজার উপেজলাঃ

িসেলট
01304833257 ঐ ঐ

৩
সালমান আহমদ

রিশদ
পিরনা

গাছবাড়ী উপেজলাঃ কানাইঘাট
িসেলট

01781741386 ঐ ঐ

৪
হক

হক
মঃ গাওঁ

উপেজলাঃ
িসেলট

01738070519 ঐ ঐ

৫
ছােয়ম আহমদ

আলী
আরা

উপেজলাঃ
িসেলট

01316432032 ঐ ঐ

৬
রহমান

িময়া
মেনায়ারা

লাউয়াই িসেলট
উপেজলাঃ
িসেলট

01902545399 ঐ ঐ

৭
তফাদার

কিরম তফাদার
লাউয়াই িসেলট

উপেজলাঃ
িসেলট

001771793347 ঐ ঐ

৮
আলমগীর

মারিজয়া

লাউয়াই িসেলট
উপেজলাঃ
িসেলট

01627939885 ঐ ঐ

৯ রহমান
লাউয়াই, িসেলট

01641295097 ঐ ঐ

১০
রােসল িময়া
কােদর তফাদার
ইয়ারন

লাউয়াই িসেলট
উপেজলাঃ
িসেলট

01766831970 ঐ ঐ

১১
িনরাজন
িনশীত

রানী

িসেলট
সদর উপেজলাঃ

িসেলট
01719189955 ঐ ঐ

১২
িময়া
খা

সালমা

লাউয়াই িসেলট
উপেজলাঃ
িসেলট

0174918951 ঐ ঐ

১৩
মারজান
রহমত উপেজলাঃ

িসেলট
01776848590 ঐ ঐ

১৪
কাউছার
মিতয়ার

মেনায়ারা

লাউয়াই িসেলট
উপেজলাঃ
িসেলট

01766076388 ঐ ঐ

১৫ সােলহ আহমদ ধামালীপাড়া আখািলয়া 01749928957 ঐ ঐ



নং নাম,িপতা ও মাতার নাম নাম

হােজরা
উপেজলাঃ িসেলট সদর
িসেলট

১৬
ইমন

শহীদ
লাউয়াই িসেলট

উপেজলাঃ
িসেলট 01729141682 ঐ ঐ

১৭
ফািহমা
আং সিহদ

লাউয়াই িসেলট
উপেজলাঃ
িসেলট

01790600879 ঐ ঐ

১৮
আিশক আলম লাউয়াই িসেলট

উপেজলাঃ
িসেলট 01734547287 ঐ ঐ

১৯
শািকল আহমদ
রহমত

িসেলট
উপেজলাঃ িসেলট সদর
িসেলট 01757480860 ঐ ঐ

২০

শালমান আহমদ
কাওছার

িময়া
ছােলহা

িসেলট
উপেজলাঃ
িসেলট 01735850807 ঐ ঐ

২১
িময়া
িময়া

লািক

ধলীপাড়া আমৈতল
বাজার উপেজলাঃ

িসেলট 01744143770 ঐ ঐ

২২
রহমান

ইমাম
আমৈতল আমৈতল

বাজার উপেজলাঃ
িসেলট

01719980631 ঐ ঐ

২৩
কাওছার

হািনফ আলী
আিফয়া

চক
রামপাশা-৩১৩০উপেজলাঃ

িসেলট 01632022676 ঐ ঐ

২৪
জাকািরয়া আহমদ

ইসলাম কেয়ছ
ছালমা

হা
উপেজলাঃ
িসেলট 01632022676 ঐ ঐ

২৫
এমরান িময়া
আফাজ আহমদ

নাজমা

কেলানী
িসেলট উপেজলাঃ

িসেলট 01739843233 ঐ ঐ

২৬ িবথী রানী

িসলাম
িসলাম-৩১০৫ উপেজলাঃ

িসেলট 01706280175 ঐ ঐ

২৭ লাল দাশ 01736192570 ঐ ঐ
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ছানা লাল দাস

রানী দাস
উপেজলাঃ

২৮
: ইমিতয়াজ আহমদ

আহমদ
লাউয়াই িসেলট

উপেজলাঃ
িসেলট 01644167200 ঐ ঐ

২৯
সাখাওয়াত সািফ

আিমন
রােহলা

উপেজলাঃ
িসেলট 01718508719 ঐ ঐ

৩০
সােদক আহমদ
তািহর আলী

চর
উপেজলাঃ
িসেলট

01305518345 ঐ ঐ



নাম: িসেলট
নাম: , িসেলট

নাম: , - , , ও িবষয়ক

নং নাম
1 2 3 4 6 7
1 ফারহান আহমদ 67, , মায়া ,

িসেলট সদর ,িসেলট
01671990622 িতন মাস

(15/07/2020-
13/10/2020 ইং)

2 ঈসা , দয়ালবাজার , , িসেলট। 01790577775 ঐ
3 কািদর জায়গীরদার জায়গীরদারবাড়ী, হাজরাই,3100,

িসেলট
01751707264 ঐ

4 মারজানা নিকবড়চক, , , ,
িসেলট

01783194094 ঐ

5 ফাহাদ , ,িসেলট 01725278110 ঐ

6 ফারজানা , , , িঝনা্িদহ 01701298652 ঐ

7 , , , িসেলট। 01713801532 ঐ
8 জািমল আহমদ িসলাম, , , ,

িসেলট।
01725110286 ঐ

9 িশহাব , সদর, িসেলট। 01833957241 ঐ
10 খান , িসেলট। 01706518390 ঐ
11 সােয়ম 9 , িসেলট। 01675762528 ঐ
12 , নয়াবাজার, কানাইঘাট, িসেলট। 01719231851 ঐ
13 খােলদ লােয়কখাইরবাড়ী, , রানাপীর 3163,

, িসেলট।
01731333119 ঐ

14 আরাফাত শাওন 224/2 , , বাঘবাড়ী ,সদর,
িসেলট।

01628596214 ঐ

15 ইমাম িপতাগাই, 3150 , িসেলট 01772289571 ঐ
16 রােসল িময়া বঘাইয়াহাওর, হাদারপাড়, , িসেলট 01317475114 ঐ
17 আলী আকবর শীরাপাড়া, সদর, িসেলট। 01710460935 ঐ
18 তােহর এ/195 মীরাপাড়া, সদর, িসেলট। 01726845162 ঐ
19 /71 কলামাপাড়া, , সদর, িসেলট। 01756592050 ঐ
20 দাস ভাটাটীকর-9 িসেলট 3100, িসেলট। 01615335343 ঐ
21 িরয়াজ দািড়খাই, , সদর, িসেলট। 01731683088 ঐ
22 60/ , , িসেলট। 01735776139 ঐ
23 িলমন রানী দাশ 5 নংআলীরগাও, , িসেলট। 01926610555 ঐ
24 িজয়াছিমন , , িসেলট। 01770330810 ঐ
25 আল আিমন-20, সাভারপাড়া, উপশহর িসেলট। 01778319421 ঐ
26 মিতউর রহমান আল আিমন-20, সাভারপাড়া, উপশহর িসেলট। 01614990988 ঐ
27 মিতউর রহমান ফিরংওড়া, সােহববাজার, িসেলট 01737178117 ঐ



নং নাম
28 িদেলায়ার , , , িসেলট। 01927931001 ঐ
29 হক , , , । 01724354233 ঐ
30 মািলক , , , িসেলট 01719575915 ঐ
31 কেয়ছ আহমদ উমাইরগাও, িশেবরবাজার, জালালাবাদ, সদর,

িসেলট।
01713816841 ঐ

32 , , বড়েলখা, । 01755927959 ঐ
33 জামাল , , 01712168198 ঐ
34 রিশদ , , , িসেলট। 01723394753 ঐ
35 হািনফ , , , িসেলট। 01731332790 ঐ
36 রহমান , , িসেলট। 01753217033 ঐ
37 আহমদ , , িসেলট। 01743849289 ঐ
38 রহমান , , , িসেলট। 01719122164 ঐ
39 আিমন , মািনকেকানা, , িসেলট। 01737901913 ঐ
40 ফয়ছল আহমদ , , িসেলট। 01812595190 ঐ
41 আিমন , , িসেলট। 01776726830 ঐ
42 আলম , রানাপীর, , িসেলট। 01795369506 ঐ
43 , , ,

।
01793167966 ঐ

44 আলম , রানাপীর, , িসেলট। 1793167966 ঐ
45 অসীমচাষা রাজকীচাবাগান, , , 01715109737 ঐ

46 ইসলাম , , জালালাবাদ, িসেলট। 01715109737 ঐ
47 রেমল পাথিরয়াচাবাগান, , বড়েলখা,

।
- ঐ

48 , , , িসেলট। 01770123909 ঐ
49 রানা লাখাইছড়াচাবাগান,কালীঘাট, ,

।
- ঐ

50 আহমদ , , , িসেলট। 01732621094 ঐ
51 পাশী , ইটােখালা, , । - ঐ
52 কােসম অনািমকা-34, শাহী ঈদগাহ, িসেলট। 01710993873 ঐ
53 অনল হািতমারাচাবাগান, , , । - ঐ
54 রহমান বানারগাও, কলাওড়াবাজার, সদর, িসেলট। 01751382165 ঐ
55 , ,বড়েলখা, । - ঐ
56 আহমদ , , িসেলট। 01784509209 ঐ
57 কাজল , , বড়েলখা, - ঐ
58 হাদী , 63 , , িসেলট। 01742010323 ঐ
59 নয়ন , , । - ঐ
60 জনক , সদর, িসেলট। - ঐ
61 িবশাল ভর সাগরনালচাবাগান, , । - ঐ
62 , , িসেলট। - ঐ
63 নােয়ক , , , । - ঐ
64 আহাদ নয়াপাড়া, , িসেলট। 01646019729 ঐ
65 সনজয় তংলা , , , িসেলট। - ঐ



নং নাম
66 রহমান , , িসেলট। 01742521520 ঐ
67 হাসান , সদর, িসেলট। 01716498236 ঐ
68 ইমরান আহমদ মীরাপািড়া, সদর, িসেলট। 01716394020 ঐ
69 অিজত ,সদর, িসেলট। 0125854336 ঐ
70 িজয়াউল হক ,সদর, িসেলট। 01911393677 ঐ

2020-21
নাম: , িসেলট

নাম: পালন

নং নাম
1 2 3 4 6 7
1 লিতফ িনমাদল , িনমাদল 3108,

, িসেলট
01717930119 একমাস

(15/02/2021-
16/03/2021ইং)

2 আমিনয়া, , , িসেলট 01754570920 ঐ

3 রহমান দামােলরপাড়, আখািলয়া, িসেলট, সদর 01795566614 ঐ

4 আহমদ , -3130, ,
িসেলট

01724112111 ঐ

5 , মীরাপাড়া, সদর,
িসেলট

01700835685 ঐ

6 , , , িসেলট 01915039716 ঐ

7 জগৎ দাস , িসেলট-3100, সদর, িসেলট 01712375080 ঐ
8 িবকাশ -1, বািগচা বাজার 3130, ,

িসেলট
01741836137 ঐ

9 শাহীঈদগাহ, িসেলট-3100,সদর, িসেলট। 01719351393 ঐ
10 হাসান 1নং , রায়নগর, সদর, িসেলট 01315643645 ঐ
11 িমনহাজ গিচয়া, গিচয়া বাজার-3002, ধীরাই্, 01731292719 ঐ

12 বাজারতল সােহব বাজার, , িসেলট 01737148080 ঐ
13 ফেতঘর, ফিড়ংওড়া, সােহব বাজার 3138,

সদর, িসেলট
01724065965 ঐ

14 , 3547, িততাস, 01679357074 ঐ
15 রািজব , , । 017863886719 ঐ
16 শাহ তাহিরম কালাসীল, 3100, িসেলট। 01722864001 ঐ
17 আহাদ , কামালবাজার, , িসেলট। 01716572954 ঐ



নং নাম
18 রিহম আলী আল ইসলাম08, ,িসেলট। 01716686008 ঐ
19 হাজারীবাগ, শাহীঈদগাহ,িসেলট। 01719893393 ঐ
20 চাদ দাস রাওয়া , , । 01761466417 ঐ
21 জািময়া , ,সদর,িসেলট। 01743864940 ঐ
22 আলী আটগাও, খািদমনগর, িসেলট। 01759598496 ঐ
23 আহমদ মীরমহল, খািদমনগর, িসেলট। 01611422145 ঐ
24 খান জািমল -20, সদর,িসেলট। 01722482668 ঐ
25 িশহাব , জালালাবাদ,িসেলট। 01317874400 ঐ
26 কিলম পীরনগর,পীর নগর-3190, , িসেলট। 01760910657 ঐ
27 , খাইর-3127, ,

িসেলট।
01723166803 ঐ

28 হাসান , , ময়মনিসংহ। 01635753423 ঐ
29 সরকার িব-72,দািড়য়াপাড়া,সদর,িসেলট। 01764264377 ঐ
30 সরকার িব-72,দািড়য়াপাড়া, সদর, িসেলট। 01734824028 ঐ

: , িসেলট ।

নং নাম নাম
1 2 3 4 5 6
1 আলাক খান 69 িব, 1 ,িসেলট 01712580632 একমাস

(15/02/2021-
16/03/2021 ইং)

2 আছমা 1 , , ,
িসেলট।

01766570556 ঐ ঐ

3 লামনীহাদারপাড়, ,িসেলট। 01758421488 ঐ ঐ

4 শারিমন রামদানােরাড, ,
।

01726306937 ঐ ঐ

5 , , িসেলট। 01795726724 ঐ ঐ
6 মােজদা , , িসেলট। 01731646182 ঐ ঐ
7 হাসান 111 িড, িহয়াবরণ, িসেলট। 01701439529 ঐ ঐ
8 শাহ আলম বংশীধর, খািদমনগর, িসেলট। 01752671257 ঐ ঐ
9 রহমান , কামালবাজার, িসেলট। 01318303054 ঐ ঐ
10 আফজাল 172 , , ,

িসেলট।
01734667087 ঐ ঐ

11 শামা আহেমদ , , ,
িসেলট।

01748511523 ঐ ঐ

12 আিমন দলইরগাও, মাঝপাড়া, হাগাইলবাজার,
, িসেলট।

01718389759 ঐ ঐ

13 রহমান , িসেলট। 01737912281 ঐ ঐ
14 রায়হাইল, , , 017908743185 ঐ ঐ



িসেলট।
15 কাওসার খলাছড়া, , িসেলট। 01760910172 ঐ ঐ
16 উিকলবাড়ীরপােশ, , িসেলট। 01777016168 ঐ ঐ
17 রহমান 12নং বাসা, 4, , িসেলট। 01722782858 ঐ ঐ
18 মিতউর রহমান 5ম , , িসেলট। 01715928176 ঐ ঐ
19 , , িসেলট। 01711260427 ঐ ঐ
20 আলী , , , িসেলট। 01764218976 ঐ ঐ
21 হাসান , 1নং , ,

িসেলট
01785637088 ঐ ঐ

22 উপশহরেরাড 32, িসেলট, িসেলট। 01765555726 ঐ ঐ
23 রহমান , শাহপরাণ, ,

রতারগাও, , ।
01753078385 ঐ ঐ

24 , , 01726478200 ঐ ঐ
25 ইসলাম , বাগবাড়ী, সদর, িসেলট। 01685257855 ঐ ঐ
26 রহমান গােরালাফনাউট, , িসেলট। 01737865231 ঐ ঐ
27 দাস নিকবচর, , ,

, িসেলট।
01712318090 ঐ ঐ

28 আলী আকবর নিকবচর, ,
, , িসেলট।

01710343041 ঐ ঐ

29 শহাহিরয়ার ইমন , , নিকবচর,
, , ,

িসেলট।

01737865231 ঐ
ঐ

30 আলী , , নিকবচর,
, , ,

িসেলট।

01717846680 ঐ
ঐ



Kg©KZv©i
িবয়ানীবাজার,িসেলট

এর
(২০২০-২০২১) বছের

13 (†Zi)

নােমর তািলকাঃ-



উপেজলা
িসেলট

নােমর তািলকা:
নং◌ঃ- ০১ (২০২০ – ২০২১)

নং নাম নাম
০১ মইয়াখালী , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৩০৪১০৫৫৬ সবিজ চাষ ১৫/০৯/২০-২১/০৯/২০
০২ মইয়াখালী , িবয়ানীবাজার,িসেলট সবিজ চাষ ১৫/০৯/২০-২১/০৯/২০
০৩ , িবয়ানীবাজার,িসেলট সবিজ চাষ ১৫/০৯/২০-২১/০৯/২০
০৪ মইয়াখালী, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৭০২৮৪১০৬ সবিজ চাষ ১৫/০৯/২০-২১/০৯/২০
০৫ মইয়াখালী, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৪৮০৭৪৬৬৬ সবিজ চাষ ১৫/০৯/২০-২১/০৯/২০
০৬ মইয়াখালী, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৫৩৫১৩১০৬ সবিজ চাষ ১৫/০৯/২০-২১/০৯/২০
০৭ , িবয়ানীবাজার,িসেলট সবিজ চাষ ১৫/০৯/২০-২১/০৯/২০
০৮ মইয়াখালী, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৯০৪৭২৯২১ সবিজ চাষ ১৫/০৯/২০-২১/০৯/২০
০৯ মইয়াখালী, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৪৬৩৫১২৮৮ সবিজ চাষ ১৫/০৯/২০-২১/০৯/২০
১০ উঃ চিরয়া , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৩৯০৯১৬৬৭ সবিজ চাষ ১৫/০৯/২০-২১/০৯/২০
১১ তফা উঃ চিরয়া , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৪৪৭৪১৫৪০ সবিজ চাষ ১৫/০৯/২০-২১/০৯/২০
১২ উঃ চিরয়া , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৫৪১৬৩৫১১ সবিজ চাষ ১৫/০৯/২০-২১/০৯/২০
১৩ উঃ চিরয়া , িবয়ানীবাজার,িসেলট সবিজ চাষ ১৫/০৯/২০-২১/০৯/২০
১৪ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৮৪৪৪৩৫১৮ সবিজ চাষ ১৫/০৯/২০-২১/০৯/২০
১৫ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৫৩০৮১৬২৪ সবিজ চাষ ১৫/০৯/২০-২১/০৯/২০
১৬ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭২২১৯৪০৪৪ সবিজ চাষ ১৫/০৯/২০-২১/০৯/২০
১৭ কসবা , িবয়ানীবাজার,িসেলট সবিজ চাষ ১৫/০৯/২০-২১/০৯/২০
১৮ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১০১৭০৩৬৮৪৩৮৯ সবিজ চাষ ১৫/০৯/২০-২১/০৯/২০
১৯ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৮৭৩৭০৯৭৮ সবিজ চাষ ১৫/০৯/২০-২১/০৯/২০
২০ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৮৩৭৫২০৯৭ সবিজ চাষ ১৫/০৯/২০-২১/০৯/২০
২১ বরই আইল,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭১৫৭৭৬১৭২ সবিজ চাষ ১৫/০৯/২০-২১/০৯/২০
২২ খাড়াভরা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৬৫৬৫৭৭০৮ সবিজ চাষ ১৫/০৯/২০-২১/০৯/২০
২৩ খাড়াভরা ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৮৯৭৫০৩৯৩ সবিজ চাষ ১৫/০৯/২০-২১/০৯/২০
২৪ খাড়াভরা ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৪৯৮৬৪০৮০ সবিজ চাষ ১৫/০৯/২০-২১/০৯/২০
২৫ খাড়াভরা ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৭৫২৭২৩৩৮ সবিজ চাষ ১৫/০৯/২০-২১/০৯/২০



উপেজলা
িসেলট

নং◌ঃ-০২ (২০২০ – ২০২১)

নং নাম নাম
০১ িরনা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৮৫০৪৬৪০০ ২৩/০৯/২০- ২৯/০৯/২০
০২ খােলদা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৫৬৭৬৪৯৭৬ ২৩/০৯/২০- ২৯/০৯/২০
০৩ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৬৩২৯৯৭২০ ২৩/০৯/২০- ২৯/০৯/২০
০৪ ফােতমা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৫৬৭৬৪৯৭৬ ২৩/০৯/২০- ২৯/০৯/২০
০৫ আয়শা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৭০৪৭৪৭৫৮ ২৩/০৯/২০- ২৯/০৯/২০
০৬ িপয়ারা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৮২০৫৪৮৬৫ ২৩/০৯/২০- ২৯/০৯/২০
০৭ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭২৪২০০৭৭৫ ২৩/০৯/২০- ২৯/০৯/২০
০৮ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৯৩০৯৯১৭০৯ ২৩/০৯/২০- ২৯/০৯/২০
০৯ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮১২৪১৭৩২০ ২৩/০৯/২০- ২৯/০৯/২০
১০ িশমা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৭৯১৫৪৭৫২ ২৩/০৯/২০- ২৯/০৯/২০
১১ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৬১২৯৮৬৯৭ ২৩/০৯/২০- ২৯/০৯/২০
১২ সাহানা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৬২৪৯৪৩৪৯ ২৩/০৯/২০- ২৯/০৯/২০
১৩ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৩৭২১৭৫৩৪ ২৩/০৯/২০- ২৯/০৯/২০
১৪ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৮৬৫২৬৮৯৩ ২৩/০৯/২০- ২৯/০৯/২০
১৫ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৩১২৬২৩৭৩০ ২৩/০৯/২০- ২৯/০৯/২০
১৬ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭১৬৪৪১০২৮ ২৩/০৯/২০- ২৯/০৯/২০
১৭ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৫২৫৫৬৬৩৭ ২৩/০৯/২০- ২৯/০৯/২০
১৮ শারিমন , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮৩৯২৩৬৯৮ ২৩/০৯/২০- ২৯/০৯/২০
১৯ হািলমা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৩০৭২১৯৭৬১ ২৩/০৯/২০- ২৯/০৯/২০
২০ িদলারা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৬৪৬৮৭৪৫৬৭ ২৩/০৯/২০- ২৯/০৯/২০
২১ খােলদা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৯৮৫৩৪১২১ ২৩/০৯/২০- ২৯/০৯/২০
২২ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭১৫৬৩৯৭০৫ ২৩/০৯/২০- ২৯/০৯/২০
২৩ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৭৫৫৬০৯২৩ ২৩/০৯/২০- ২৯/০৯/২০
২৪ মেনায়ারা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭১৩৮৯৭২৯১ ২৩/০৯/২০- ২৯/০৯/২০
২৫ হািববা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭২০০৩৯৬৫৭ ২৩/০৯/২০- ২৯/০৯/২০



উপেজলা
িসেলট

নং◌ঃ-০৪ (২০২০ – ২০২১)

নং নাম নাম
০১ ফিরদা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৩১৪৮০০৭২৬ ২১/১০/২০ - ২৮/১০/২০
০২ আফেরাজা পিপ পঃ ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭১০৭৯২৯৪২ ২১/১০/২০ - ২৮/১০/২০
০৩ নাজিমন , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭২৬১৪৭৩৫১ ২১/১০/২০ - ২৮/১০/২০
০৪ অিনকা রাণী , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৭৬৭৭০৫৭৬ ২১/১০/২০ - ২৮/১০/২০
০৫ আয়শা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮৬৯৪৭৫০১১ ২১/১০/২০ - ২৮/১০/২০
০৬ সািক , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৩১৭৩৯৯৫৭৬ ২১/১০/২০ - ২৮/১০/২০
০৭ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৪৯৮৬৪১০০ ২১/১০/২০ - ২৮/১০/২০
০৮ নািসমা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৩১০৮৭৫৩৩৫ ২১/১০/২০ - ২৮/১০/২০
০৯ তাসিনম , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮২৩০৩৮৩৪৮ ২১/১০/২০ - ২৮/১০/২০
১০ সািদয়া , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮২০০৪৮৭২২ ২১/১০/২০ - ২৮/১০/২০
১১ ফােতমা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮১৮৮৩৯১২৯ ২১/১০/২০ - ২৮/১০/২০
১২ সািফয়া িলজা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৩৩০২০৯৫৯ ২১/১০/২০ - ২৮/১০/২০
১৩ ছািমরা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৭৫৩৩৮২৬৩ ২১/১০/২০ - ২৮/১০/২০
১৪ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮৮২২২৪১৮৬ ২১/১০/২০ - ২৮/১০/২০
১৫ রািখ দঃ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭১০৩৬১৯৯৮ ২১/১০/২০ - ২৮/১০/২০
১৬ খাসাড়ী পাড়া,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৫১৬১৭৪০৭ ২১/১০/২০ - ২৮/১০/২০
১৭ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮৩৩৮৮৫৬৪০ ২১/১০/২০ - ২৮/১০/২০
১৮ নাজিমন খাসাড়ী পাড়া,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৩১০৭১০৭৬ ২১/১০/২০ - ২৮/১০/২০
১৯ ফােতমা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৭২৭৭৬২৩৮ ২১/১০/২০ - ২৮/১০/২০
২০ হােজরা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৭৭৫০০৪৯৫ ২১/১০/২০ - ২৮/১০/২০
২১ পাপড়ী দঃ ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৭২৭৭৬২৩৮ ২১/১০/২০ - ২৮/১০/২০
২২ রানী , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৭৭৫০০৪৯৫ ২১/১০/২০ - ২৮/১০/২০
২৩ রানী কসবা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৮১৪২১১৫৬ ২১/১০/২০ - ২৮/১০/২০
২৪ পারিভন , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭২৪১৩৯৪৮৬ ২১/১০/২০ - ২৮/১০/২০
২৫ কর দঃ ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৮০৪৮৪৭৩২ ২১/১০/২০ - ২৮/১০/২০



উপেজলা
িসেলট

নং◌ঃ-০৬ (২০২০ – ২০২১)

নং নাম নাম
০১ নবাং , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮১১২৩৯২০০ ১২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
০২ নবাং , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭০১৩৯১০৩৭ ১২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
০৩ নািজয়া ইয়াসিমন নবাং , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৩৩৯৭৪৮৯৭ ১২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
০৪ নবাং , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৩৩৯৭৪৮৯৭ ১২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
০৫ নবাং , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৪২৮৭১৭৫৯ ১২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
০৬ নবাং ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮১৪৯৪৮৩৮৬৯ ১২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
০৭ নবাং , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮৩০০০৯২২৭৪ ১২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
০৮ নবাং , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮১১২৩৯২০০ ১২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
০৯ নবাং , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৪৬৬৫০৬৭৫ ১২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
১০ নবাং , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮৫৯২৫৪৯৬৭ ১২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
১১ নবাং , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৪১৬১৪৮০৮ ১২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
১২ সানিজদা নবাং , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮৬১৬৭৩৪৭৮ ১২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
১৩ সারিমন নবাং , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮১৫৪২৭২৭৬ ১২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
১৪ ছািময়া নবাং , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৭৮০৭২৯৫০ ১২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
১৫ নবাং , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮৬৭০৪৬৪৭৭ ১২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
১৬ তাহিমনা নবাং , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮৬১৫৪০১২০ ১২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
১৭ হািমদা নবাং , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৭২৭৬৮৮০৭ ১২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
১৮ িদনা নবাং , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৬৩৩৯৫৬৩৩৬ ১২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
১৯ ইমা নবাং , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮৬৭০৪৬৪৭৭ ১২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
২০ নািহন নবাং , িবয়ানীবাজার,িসেলট ১২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
২১ নবাং , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৫২০৯৫৭৯৭ ১২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
২২ নাজমীন নবাং , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৭৮২২৩৫৯৭ ১২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
২৩ শামীমা নবাং , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮৭৮৮৮৭১৫৫ ১২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
২৪ ফারজানা নবাং , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮১৭৩২০০০১ ১২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
২৫ নািছমা নবাং , িবয়ানীবাজার,িসেলট ১২/১১/২০ - ২৮/১১/২০



উপেজলা
িসেলট

নং◌ঃ-০৭ (২০২০ – ২০২১)

নং নাম নাম
০১ আল আিমন খিশর ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৫৯৭৭৮৫২৩ সবিজ চাষ ২২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
০২ ফারেবছ আহমদ খিশর, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮২৬৪৬১৫১৫ সবিজ চাষ ২২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
০৩ তািজম , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮৩৮২২০০৮৩ সবিজ চাষ ২২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
০৪ আয়শা খিশর , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৯৪৩৬১৭২৯ সবিজ চাষ ২২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
০৫ আহমদ খিশর , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮৩৪২৮৬৯৩৮ সবিজ চাষ ২২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
০৬ রব হািত , িবয়ানীবাজার,িসেলট সবিজ চাষ ২২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
০৭ ফেয়জ আহমদ হািত , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮৬৩৭৩৪৬০৫ সবিজ চাষ ২২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
০৮ আহমদ হািত , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮৬৩৯৪৯৬৪৬ সবিজ চাষ ২২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
০৯ রহমান ছবিরয়া, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮২৬৪৬১৫১৫ সবিজ চাষ ২২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
১০ শিফউল ইসলাম , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭১৯৩৭৩৪৪৪ সবিজ চাষ ২২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
১১ মািহ কামাল , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮৭১৮৩৬৬৫৬ সবিজ চাষ ২২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
১২ গড়ব , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮২৬৪৬১৫১৫ সবিজ চাষ ২২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
১৩ আহমদ গড়ব , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৭৬০৭১০৪৯ সবিজ চাষ ২২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
১৪ কামরান আহমদ গড়ব , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮৫২৯২৪০৮ সবিজ চাষ ২২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
১৫ জিসম খিশর , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৪৮০৭৪৭৪১ সবিজ চাষ ২২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
১৬ খিশর , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৪২৭৬৫৫৭৪ সবিজ চাষ ২২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
১৭ খািলক লাউঝারী,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮৮৯৪৭৪৭৩০ সবিজ চাষ ২২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
১৮ খিশর, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭১৫৮৭২৪৩৭ সবিজ চাষ ২২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
১৯ িময়া খিশর, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭১৯০১০৭০৩ সবিজ চাষ ২২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
২০ আিমন খিশর , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮৫৪৮৮০৬২ সবিজ চাষ ২২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
২১ শীপন দাস , িবয়ানীবাজার,িসেলট সবিজ চাষ ২২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
২২ হাজী আঃ হক খিশর, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮১৭৩২২৬৭১ সবিজ চাষ ২২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
২৩ ভাগ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭০০৮৪৩৯২ সবিজ চাষ ২২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
২৪ শািমম আহমদ পাতন , িবয়ানীবাজার,িসেলট সবিজ চাষ ২২/১১/২০ - ২৮/১১/২০
২৫ নািহদ আহমদ নগর, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৪৩০৯১২০১ সবিজ চাষ ২২/১১/২০ - ২৮/১১/২০



উপেজলা
িসেলট

নং◌ঃ-০৮ (২০২০ – ২০২১)

,

নং নাম নাম
০১ রহমান ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮১৫৮২০৫৪৯ হাউজ ওয়িরং ১৫/১২/২০ - ২৯/১২/২০
০২ ইসলাম ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭২৬৩৮৪৭৮১ হাউজ ওয়িরং ১৫/১২/২০ - ২৯/১২/২০
০৩ িদঘলবাক ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭২২১৮৯৪২০ হাউজ ওয়িরং ১৫/১২/২০ - ২৯/১২/২০
০৪ আহমদ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৬১৮৫৯০৪৮ হাউজ ওয়িরং ১৫/১২/২০ - ২৯/১২/২০
০৫ আহমদ দরগাহ, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮১৪৪৫৭৯০১ হাউজ ওয়িরং ১৫/১২/২০ - ২৯/১২/২০
০৬ কািদর ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৬০৯৩২৪৬৯ হাউজ ওয়িরং ১৫/১২/২০ - ২৯/১২/২০
০৭ ইসলাম লাল নগর ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৯৩৯৫৯২৮৪৫ হাউজ ওয়িরং ১৫/১২/২০ - ২৯/১২/২০
০৮ হাসান পার, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৯৭৫৪৯৬৩১ হাউজ ওয়িরং ১৫/১২/২০ - ২৯/১২/২০
০৯ ইসলাম বাঘবাড়ী ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭২৩৮১৭৮১৫ হাউজ ওয়িরং ১৫/১২/২০ - ২৯/১২/২০
১০ আলম চিরয়া ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৫২১৩০৭৯০ হাউজ ওয়িরং ১৫/১২/২০ - ২৯/১২/২০
১১ ইসলাম , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭১৬৩৯৪০৯৪ হাউজ ওয়িরং ১৫/১২/২০ - ২৯/১২/২০
১২ এমরান , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮৫০২৪১৫০৪ হাউজ ওয়িরং ১৫/১২/২০ - ২৯/১২/২০
১৩ ইসলাম বারই , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৪০৩৩৫৬৫৮৮ হাউজ ওয়িরং ১৫/১২/২০ - ২৯/১২/২০
১৪ রহমান খিশর ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮১৫২৯২৪১৫ হাউজ ওয়িরং ১৫/১২/২০ - ২৯/১২/২০
১৫ হািকম , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭২২১০৭১৯৫ হাউজ ওয়িরং ১৫/১২/২০ - ২৯/১২/২০
১৬ আল খিশর নয়াবািড়,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮৮৯৯০৯৬২৭ হাউজ ওয়িরং ১৫/১২/২০ - ২৯/১২/২০
১৭ রহমান খাঁ ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮১৯৫৭২৫০৫ হাউজ ওয়িরং ১৫/১২/২০ - ২৯/১২/২০
১৮ কসবা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮৩২৩২৫৫৯৫ হাউজ ওয়িরং ১৫/১২/২০ - ২৯/১২/২০
১৯ শািমম ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৮৭১৩৩২৪১ হাউজ ওয়িরং ১৫/১২/২০ - ২৯/১২/২০
২০ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৫২৬৫০৭২২ হাউজ ওয়িরং ১৫/১২/২০ - ২৯/১২/২০
২১ ফািহম আহমদ উিজর ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭০৩২৯৬১২০ হাউজ ওয়িরং ১৫/১২/২০ - ২৯/১২/২০
২২ আল করা পাড়া, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮১৪৭৬৪৮৭৫ হাউজ ওয়িরং ১৫/১২/২০ - ২৯/১২/২০
২৩ রহমান খিশর ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১২৭৭৮৫৪৭৬ হাউজ ওয়িরং ১৫/১২/২০ - ২৯/১২/২০
২৪ ,িবয়ানীবাজার,িসেলট হাউজ ওয়িরং ১৫/১২/২০ - ২৯/১২/২০
২৫ ছারওয়ার পাড়া ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭১৯৩৩৪৮৯৯ হাউজ ওয়িরং ১৫/১২/২০ - ২৯/১২/২০

হাসনাত ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭১৫৭৭৫৯৫ হাউজ ওয়িরং ১৫/১২/২০ - ২৯/১২/২০



উপেজলা
িসেলট

নং◌ঃ-১০ (২০২০ – ২০২১)

নং নাম নাম
০১ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৪৮৬৪১১৩১ সবিজ চাষ ২০/০১/২১ - ২৬/০১/২১
০২ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৪৪৮৪৭৯২৪ সবিজ চাষ ২০/০১/২১ - ২৬/০১/২১
০৩ খােলদা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৬২৪১৫০৪৬ সবিজ চাষ ২০/০১/২১ - ২৬/০১/২১
০৪ সােজদা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৩৩৮১৮৯১৩ সবিজ চাষ ২০/০১/২১ - ২৬/০১/২১
০৫ মরিজনা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৩১৫৫৬৮০৯৩ সবিজ চাষ ২০/০১/২১ - ২৬/০১/২১
০৬ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৬৩৯০৯৭৬৭ সবিজ চাষ ২০/০১/২১ - ২৬/০১/২১
০৭ ফারহানা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৭২৩৬০৯৫৫ সবিজ চাষ ২০/০১/২১ - ২৬/০১/২১
০৮ ফািতমা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭০০৮০১১২৬ সবিজ চাষ ২০/০১/২১ - ২৬/০১/২১
০৯ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৮১৭৯২৯৬৮ সবিজ চাষ ২০/০১/২১ - ২৬/০১/২১
১০ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭১০৯১৩৩৩৭৪ সবিজ চাষ ২০/০১/২১ - ২৬/০১/২১
১১ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৩৮৩২০০৬৭ সবিজ চাষ ২০/০১/২১ - ২৬/০১/২১
১২ জাসিমন , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭২০৫৭৫৬৪২ সবিজ চাষ ২০/০১/২১ - ২৬/০১/২১
১৩ সািহদা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৬২১২২৪৩৫৫ সবিজ চাষ ২০/০১/২১ - ২৬/০১/২১
১৪ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৭৫০৬৮০২৫ সবিজ চাষ ২০/০১/২১ - ২৬/০১/২১
১৫ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৩১৮৫০৮৯৩৯ সবিজ চাষ ২০/০১/২১ - ২৬/০১/২১
১৬ তাসিলমা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৩২৩৪৮৪২৯ সবিজ চাষ ২০/০১/২১ - ২৬/০১/২১
১৭ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৫৪৮৮৭১৮৬ সবিজ চাষ ২০/০১/২১ - ২৬/০১/২১
১৮ সাজমা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮৫৯২৭৯০৩৭ সবিজ চাষ ২০/০১/২১ - ২৬/০১/২১
১৯ িশউিল , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৮২৩৬০৭৫৩ সবিজ চাষ ২০/০১/২১ - ২৬/০১/২১
২০ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৫২১৫০৬৩৮ সবিজ চাষ ২০/০১/২১ - ২৬/০১/২১
২১ রােহলা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৬৩৭৬৮৬৩১ সবিজ চাষ ২০/০১/২১ - ২৬/০১/২১
২২ পারিভন , িবয়ানীবাজার,িসেলট ৫১০৩১১৯৭০ সবিজ চাষ ২০/০১/২১ - ২৬/০১/২১
২৩ হািমদা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৬১০১১১৯৮৩ সবিজ চাষ ২০/০১/২১ - ২৬/০১/২১
২৪ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭০১১১৯৯৮ সবিজ চাষ ২০/০১/২১ - ২৬/০১/২১
২৫ হািসনা ,িবয়ানীবাজার,িসেলট সবিজ চাষ ২০/০১/২১ - ২৬/০১/২১



উপেজলা
িসেলট

নং◌ঃ-১১ (২০২০ – ২০২১)

নং নাম নাম
০১ তািমনা পাড়া, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৭৬৫৭৯৮৮১ ২৪/০১/২১ - ৩০/০১/২১
০২ পাড়া, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৮১৬০৬৯৬৮ ২৪/০১/২১ - ৩০/০১/২১
০৩ বকসী , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮৮৭৩৫২৯৭১ ২৪/০১/২১ - ৩০/০১/২১
০৪ বকসী, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৭০৪৭৫৩১৭ ২৪/০১/২১ - ৩০/০১/২১
০৫ নািসমা বকসী, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৪৭২৬৮৫৮৩ ২৪/০১/২১ - ৩০/০১/২১
০৬ শামীমা বকসী, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৩৯১৭২৪৭০ ২৪/০১/২১ - ৩০/০১/২১
০৭ বকসী, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭২৭৫০০৬১০ ২৪/০১/২১ - ৩০/০১/২১
০৮ জাহান ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৫৪৮৯৭০৯২ ২৪/০১/২১ - ৩০/০১/২১
০৯ লাল, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৭২৬৪০২৭৪ ২৪/০১/২১ - ৩০/০১/২১
১০ পারভীন লাল, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭১৩৫৩৪০২৭ ২৪/০১/২১ - ৩০/০১/২১
১১ লাল, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৩২৮৩৬৬৯৮ ২৪/০১/২১ - ৩০/০১/২১
১২ হািমদা লাল, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৪৬৭০৯৫৬৮ ২৪/০১/২১ - ৩০/০১/২১
১৩ রায়বাসী , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭২০১৯৯৫১৯ ২৪/০১/২১ - ৩০/০১/২১
১৪ রায়বাসী, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৩২০৩১৭০৭৫ ২৪/০১/২১ - ৩০/০১/২১
১৫ রিহমা রায়বাসী, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৩৩১৬১৬৯০১ ২৪/০১/২১ - ৩০/০১/২১
১৬ সাজনা রায়বাসী, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৭৮৮৩৬৩৫৪ ২৪/০১/২১ - ৩০/০১/২১
১৭ রায়বাসী, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৩২৩৪৭৩৫১২ ২৪/০১/২১ - ৩০/০১/২১
১৮ রায়বাসী, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৬৮৭১৯৪২৮ ২৪/০১/২১ - ৩০/০১/২১
১৯ রীমা রায়বাসী, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৬৮৭১৯৪২৮ ২৪/০১/২১ - ৩০/০১/২১
২০ ছালমা রায়বাসী, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৬৮১১১৯১৫ ২৪/০১/২১ - ৩০/০১/২১
২১ রায়বাসী, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭০৩১১১৯২১ ২৪/০১/২১ - ৩০/০১/২১
২২ িরপন চিরয়া, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৫৩৫১৮৪২৬ ২৪/০১/২১ - ৩০/০১/২১
২৩ রহমান ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৯৭২৮৫২৬৮ ২৪/০১/২১ - ৩০/০১/২১
২৪ হােজরা ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৪৬৬৭৪৪০৯ ২৪/০১/২১ - ৩০/০১/২১
২৫ কামরান ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭২৫৩৭৩৭১০ ২৪/০১/২১ - ৩০/০১/২১



উপেজলা
িসেলট

নােমর তািলকা:
নং◌ঃ- ১৩ (২০২০ – ২০২১)

নং নাম নাম
০১ শামীমা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৭৬৫৭৯৮৮১ সবিজ চাষ ১৮/৩/২১-২৪/৩/২১
০২ িশপন ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৮১৬০৬৯৬৮ সবিজ চাষ ১৮/৩/২১-২৪/৩/২১
০৩ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮৮৭৩৫২৯৭১ সবিজ চাষ ১৮/৩/২১-২৪/৩/২১
০৪ ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৭০৪৭৫৩১৭ সবিজ চাষ ১৮/৩/২১-২৪/৩/২১
০৫ ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৪৭২৬৮৫৮৩ সবিজ চাষ ১৮/৩/২১-২৪/৩/২১
০৬ হািলমা ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৩৯১৭২৪৭০ সবিজ চাষ ১৮/৩/২১-২৪/৩/২১
০৭ ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭২৭৫০০৬১০ সবিজ চাষ ১৮/৩/২১-২৪/৩/২১
০৮ নািসরা ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৫৪৮৯৭০৯২ সবিজ চাষ ১৮/৩/২১-২৪/৩/২১
০৯ ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৭২৬৪০২৭৪ সবিজ চাষ ১৮/৩/২১-২৪/৩/২১
১০ লাইলী ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭১৩৫৩৪০২৭ সবিজ চাষ ১৮/৩/২১-২৪/৩/২১
১১ বাবিল , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৩২৮৩৬৬৯৮ সবিজ চাষ ১৮/৩/২১-২৪/৩/২১
১২ মিন ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৪৬৭০৯৫৬৮ সবিজ চাষ ১৮/৩/২১-২৪/৩/২১
১৩ ফাহিমদা ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭২০১৯৯৫১৯ সবিজ চাষ ১৮/৩/২১-২৪/৩/২১
১৪ ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৩২০৩১৭০৭৫ সবিজ চাষ ১৮/৩/২১-২৪/৩/২১
১৫ খােলদা ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৩১৩৬০৬৯০১ সবিজ চাষ ১৮/৩/২১-২৪/৩/২১
১৬ িদলারা ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৭৮৮৩৬৩৫৪ সবিজ চাষ ১৮/৩/২১-২৪/৩/২১
১৭ মারজানা ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৩২৩৪৭৩৫১২ সবিজ চাষ ১৮/৩/২১-২৪/৩/২১
১৮ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৬৮৭১৯৪২৮ সবিজ চাষ ১৮/৩/২১-২৪/৩/২১
১৯ শাহানারা ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৬৮৭১৯৪২৮ সবিজ চাষ ১৮/৩/২১-২৪/৩/২১
২০ ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৬৮১১১৯১৫ সবিজ চাষ ১৮/৩/২১-২৪/৩/২১
২১ খািদজা ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭০৩১১১৯২১ সবিজ চাষ ১৮/৩/২১-২৪/৩/২১
২২ খািদজা ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৫৩৫১৮৪২৬ সবিজ চাষ ১৮/৩/২১-২৪/৩/২১
২৩ তড়ং ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৯৭২৮৫২৬৮ সবিজ চাষ ১৮/৩/২১-২৪/৩/২১
২৪ িশিরন , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৪৬৬৭৪৪০৯ সবিজ চাষ ১৮/৩/২১-২৪/৩/২১
২৫ ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭২৫৩৭৩৭১০ সবিজ চাষ ১৮/৩/২১-২৪/৩/২১



উপেজলা
িসেলট

নং◌ঃ-১২ (২০২০ – ২০২১)

নং নাম নাম
০১ ফােতমা ,     িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৫৪৪৭৬০৭৪ ১০/০৩/২১ – ১৬/০৩/২১
০২ সািবনা ,   িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৪৬৫১২২৯১ ১০/০৩/২১ – ১৬/০৩/২১
০৩ ,   িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৭১০৫৪৭০৩ ১০/০৩/২১ – ১৬/০৩/২১
০৪ ইমরানা জালাল নগর, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৭১১৪২২৮৬ ১০/০৩/২১ – ১৬/০৩/২১
০৫ জালাল নগর, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৮৩৬২৫৩৭১ ১০/০৩/২১ – ১৬/০৩/২১
০৬ জালাল নগর, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৬১৫৩৮৬৪৩ ১০/০৩/২১ – ১৬/০৩/২১
০৭ আিলম জালাল নগর, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৯২১০৯১২২ ১০/০৩/২১ – ১৬/০৩/২১
০৮ আহমদ জালাল নগর, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮২৫১৬৪৯৫৮ ১০/০৩/২১ – ১৬/০৩/২১
০৯ জালাল নগর, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৫২৬৯২২৫৪ ১০/০৩/২১ – ১৬/০৩/২১
১০ শািক কচকচখা,  িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৮২৩৬১৯৬৩ ১০/০৩/২১ – ১৬/০৩/২১
১১ জালাল নগর, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮৪৬৯৬৭৪৬৬ ১০/০৩/২১ – ১৬/০৩/২১
১২ নািসমা জালাল নগর, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৩১২১৯৮১৬৬ ১০/০৩/২১ – ১৬/০৩/২১
১৩ জালাল নগর, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৭৩১৬৩২৮৫ ১০/০৩/২১ – ১৬/০৩/২১
১৪ রােশদা জালাল নগর, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭২৮১৮৭৬৯২ ১০/০৩/২১ – ১৬/০৩/২১
১৫ ,  িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭২৬৩৮২৮৬৭ ১০/০৩/২১ – ১৬/০৩/২১
১৬ ফারহানা ,  িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৯৫৪৪০৪৪২ ১০/০৩/২১ – ১৬/০৩/২১
১৭ রিহমা ,  িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮৬৪৮২১৬২৩ ১০/০৩/২১ – ১৬/০৩/২১
১৮ জালাল নগর, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭২৭১১৬৬৮২ ১০/০৩/২১ – ১৬/০৩/২১
১৯ জালাল নগর, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৫৯৭৯৩৭৪৯ ১০/০৩/২১ – ১৬/০৩/২১
২০ আহমদ জালাল নগর, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭১৫০৫১৭০২ ১০/০৩/২১ – ১৬/০৩/২১
২১ জািহমা জালাল নগর, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৩০৬৪৩৪৪৯৭ ১০/০৩/২১ – ১৬/০৩/২১
২২ খােলদা জালাল নগর, িবয়ানীবাজার,িসেলট ১০/০৩/২১ – ১৬/০৩/২১
২৩ জালাল নগর, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৪২৫০০১৯২ ১০/০৩/২১ – ১৬/০৩/২১
২৪ রহমান জালাল নগর, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৬২০৭৯২১৫ ১০/০৩/২১ – ১৬/০৩/২১
২৫ রােশদা জালাল নগর, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৬৯৩৫৬৯০০ ১০/০৩/২১ – ১৬/০৩/২১
২৬ সািমমা ,   িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৩০৮১২৭৯৯৮ ১০/০৩/২১ – ১৬/০৩/২১



উপেজলা
িসেলট

নং◌ঃ-০৫ (২০২০ – ২০২১)

নং নাম
নাম

০১ সািবনা ইয়াছিমন , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১/১১/২০ - ০৭/১১/২০
০২ ফাহিমদা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১/১১/২০ - ০৭/১১/২০
০৩ খাসাড়ী পাড়া, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১/১১/২০ - ০৭/১১/২০
০৪ মিরয়ম খাসাড়ী পাড়া, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১/১১/২০ - ০৭/১১/২০
০৫ মারজানা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১/১১/২০ - ০৭/১১/২০
০৬ সািফয়া পাহািড়য়াবহর, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১/১১/২০ - ০৭/১১/২০
০৭ খাসা, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১/১১/২০ - ০৭/১১/২০
০৮ লাকী রানী নাথ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১/১১/২০ - ০৭/১১/২০
০৯ আিদনাবাদ, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১/১১/২০ - ০৭/১১/২০
১০ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১/১১/২০ - ০৭/১১/২০
১১ আখাজনা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১/১১/২০ - ০৭/১১/২০
১২ সানিজদা তািরন , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১/১১/২০ - ০৭/১১/২০
১৩ মারজানা পাতন, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১/১১/২০ - ০৭/১১/২০
১৪ কনকলস, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১/১১/২০ - ০৭/১১/২০
১৫ পাতন, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১/১১/২০ - ০৭/১১/২০
১৬ আফেরাজা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১/১১/২০ - ০৭/১১/২০
১৭ িপংিক , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১/১১/২০ - ০৭/১১/২০
১৮ খাসা, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১/১১/২০ - ০৭/১১/২০
১৯ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১/১১/২০ - ০৭/১১/২০
২০ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১/১১/২০ - ০৭/১১/২০
২১ কসবা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১/১১/২০ - ০৭/১১/২০
২২ কসবা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১/১১/২০ - ০৭/১১/২০
২৩ ফারহানা তাছিমন তািনয়া , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১/১১/২০ - ০৭/১১/২০
২৪ বড় খলা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১/১১/২০ - ০৭/১১/২০
২৫ বড়েদশ, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১/১১/২০ - ০৭/১১/২০



উপেজলা
িসেলট

নং◌ঃ-০৯ (২০২০ – ২০২১)

নং নাম নাম
০১ ইসলাম ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭২৬৩৮৪৭৮১ ০৭/১২/২০ - ১৩/১২/২০
০২ ইসলাম ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮১৫৮২০৫৪৯ ০৭/১২/২০ - ১৩/১২/২০
০৩ ইসলাম ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭১৬৩৯৪০৯৪ ০৭/১২/২০ - ১৩/১২/২০
০৪ ইসলাম লাল নগর,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৯৩৯৫৯২৮৪৫ ০৭/১২/২০ - ১৩/১২/২০
০৫ আল খিশরকরাপাড়া,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮৫৭৬৮৩২৭৮ ০৭/১২/২০ - ১৩/১২/২০
০৬ পাওলী,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৫৬৯৩৯৬৭৬ ০৭/১২/২০ - ১৩/১২/২০
০৭ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭২৭৭৮৫৪৭৬ ০৭/১২/২০ - ১৩/১২/২০
০৮ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০৭/১২/২০ - ১৩/১২/২০
০৯ রহমান নয়ন ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৯০০৫৬২৭৪ ০৭/১২/২০ - ১৩/১২/২০
১০ হািকম ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭২২১০৭১৯৫ ০৭/১২/২০ - ১৩/১২/২০
১১ কািদর , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৬০৯৩২৪৬৯ ০৭/১২/২০ - ১৩/১২/২০
১২ ছারওয়ার পাড়া ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭১৯৩৩৪৮৯৯ ০৭/১২/২০ - ১৩/১২/২০
১৩ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮১৫৮২৬৪০০ ০৭/১২/২০ - ১৩/১২/২০
১৪ আহমদ ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭১৭৯২৬৩৭৬ ০৭/১২/২০ - ১৩/১২/২০
১৫ রহমান খিশর, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮১৪৭৬৪৮৭৫ ০৭/১২/২০ - ১৩/১২/২০
১৬ আল খিশর, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮৮৯৯০৯৬২৭ ০৭/১২/২০ - ১৩/১২/২০
১৭ আহমদ খিশর, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮১৪৪৫৭৯০১ ০৭/১২/২০ - ১৩/১২/২০
১৮ ফািহম আহমদ উিজর , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৫২৬৫০৭২২ ০৭/১২/২০ - ১৩/১২/২০
১৯ িবয়ানীবাজার,িসেলট ০৭/১২/২০ - ১৩/১২/২০
২০ আেনায়ার , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০৭/১২/২০ - ১৩/১২/২০
২১ রানা খাঁন পাড়া, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০৭/১২/২০ - ১৩/১২/২০
২২ হািছব পাতারী পাড়া ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭২৬০১৩২২৫ ০৭/১২/২০ - ১৩/১২/২০
২৩ হীরা িময়া ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০৭/১২/২০ - ১৩/১২/২০
২৪ আিলউর রহমান ,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০৭/১২/২০ - ১৩/১২/২০
২৫ ইসলাম , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০৭/১২/২০ - ১৩/১২/২০



উপেজলা
িসেলট

নং◌ঃ-০৩ (২০২০ – ২০২১)

নং নাম নাম
০১ িরনা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৪১৪৩৯৫৮১ ১৫/১০/২০-২১/১০/২০
০২ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭০৯০৩২৯৬৪ ১৫/১০/২০-২১/১০/২০
০৩ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ১০৭১০৩৬১৯৯৮ ১৫/১০/২০-২১/১০/২০
০৪ ফািতমা খাসা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৩৪১৯৩৮৮৫ ১৫/১০/২০-২১/১০/২০
০৫ আরা অিপ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৩০৩৯৯৪২৪৩ ১৫/১০/২০-২১/১০/২০
০৬ ওয়ািহদা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮৮১২১৭৫৮৬ ১৫/১০/২০-২১/১০/২০
০৭ ছািদয়া , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৬৮৫৬৭১২৪ ১৫/১০/২০-২১/১০/২০
০৮ ফাহিমদা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮৪৩৮৪৪২৯২ ১৫/১০/২০-২১/১০/২০
০৯ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭১৯৪২৬৬২৫ ১৫/১০/২০-২১/১০/২০
১০ চােমলী , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮১৩৮৪০১৩২ ১৫/১০/২০-২১/১০/২০
১১ রায় , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭০৬৪৫২৭৮৫ ১৫/১০/২০-২১/১০/২০
১২ ফাহিমদা িশউলী বড়েদশ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৪৭৯২৮৬৩ ১৫/১০/২০-২১/১০/২০
১৩ ফাইমা খাসা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৫০৯৮৫৬৩৩ ১৫/১০/২০-২১/১০/২০
১৪ তানিজনা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৫১৫৬১৭৩৩ ১৫/১০/২০-২১/১০/২০
১৫ ফারহানা ফািহমা খাসাড়ীপাড়া,িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৫২৭১২০৪৪ ১৫/১০/২০-২১/১০/২০
১৬ নাজিমন পাতন , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৬৮৬৪৪৫৩১ ১৫/১০/২০-২১/১০/২০
১৭ , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৬৯৯৩১৯০৩ ১৫/১০/২০-২১/১০/২০
১৮ রাণী কাকরদীয়া, িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮৬৪৩১২৩০৭ ১৫/১০/২০-২১/১০/২০
১৯ ইমা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৬২৮১৬৮৭৫৭ ১৫/১০/২০-২১/১০/২০
২০ িনিশতা িরয়া , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮৬৬৭৩৫২৭১ ১৫/১০/২০-২১/১০/২০
২১ রানী , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৪০৬৯৫৪৯২ ১৫/১০/২০-২১/১০/২০
২২ খািদজা কসবা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৩০১৭৬৪০১৩ ১৫/১০/২০-২১/১০/২০
২৩ ফাহিমদা কসবা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৮৪৬৭৬৭৮৭৮ ১৫/১০/২০-২১/১০/২০
২৪ কসবা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৩৯২১২৭৩০ ১৫/১০/২০-২১/১০/২০
২৫ মালা কসবা , িবয়ানীবাজার,িসেলট ০১৭৩৯২১২৭৩০ ১৫/১০/২০-২১/১০/২০



1ম ব্যাচ 

 

bs cÖwkÿYv_©xi bvg wVKvbv †gvevBj b¤^i cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg †gqv` gšÍe¨ 

01 ‡gvt †iRvDj Kwig  •Pjv‡Lj 3q LÛ 01782525240 nvum gyiwM cvjb 07 দিন   

02 mvB`yj Bmjvg  kvwšÍbMi - nvum gyiwM cvjb 07 দিন  

03  †gvt ev`kv wgqv  gymwjgbMi 01789253201 nvum gyiwM cvjb 07 দিন  

04 Lwjj Avng`  kvwšÍbMi 01852522541 nvum gyiwM cvjb 07 দিন  

05 kvn Avjg wgqv  •Qjv‡Lj 4_©LÛ - nvum gyiwM cvjb 07 দিন  

06 bvRgyj nK  kvwšÍbMi - nvum gyiwM cvjb 07 দিন  

07 ‡gvt Bqvwmb Avjx  kvwšÍbMi 01789256125 nvum gyiwM cvjb 07 দিন  

08 Av‡bvqvi †nv‡mb  kvwšÍbMi 01744-669285 nvum gyiwM cvjb 07 দিন  

09 ‡gvL‡jQzi ingvb  kvwšÍbMi 01785289701 nvum gyiwM cvjb 07 দিন  

10 AvwRRyi ingvb  wbRcvU 0179682859 nvum gyiwM cvjb 07 দিন  

11  †ejvj †nv‡mb  ‡KvUevox 01796-612844 nvum gyiwM cvjb 07 দিন  

12 Avãyj nvwjg  •Qjv‡Lj 01760-126766 nvum gyiwM cvjb 07 দিন  

13 bRiæj Bmjvg  gymwjgbMi 01770-610511 nvum gyiwM cvjb 07 দিন  

14 Avt jwZd kvwšÍbMi 01756045129 nvum gyiwM cvjb 07 দিন  

15 nviæb wgqv  kvwšÍbMi 01756045129 nvum gyiwM cvjb 07 দিন  

16 ‡gvt ev‡m` wgqv  kvwšÍbMi 01732448093 nvum gyiwM cvjb 07 দিন  

17  †gvt RvwKi †nv‡mb  kvwšÍbMi - nvum gyiwM cvjb 07 দিন  

18  †gvtAvj-Avgxb  kvwšÍbMi - nvum gyiwM cvjb 07 দিন  

19 ‡gvt nviæb wgqv  gymwjgbMi - nvum gyiwM cvjb 07 দিন  

20 ‡gvt AvjdvQ DwÏb  †nvqvDiv - nvum gyiwM cvjb 07 দিন  

21 AveŸvQ Avjx  KvwjbMi 01825256871 nvum gyiwM cvjb 07 দিন  

22 ‡gvt ZvBR Dw`Ïb  kvwšÍbMi 01789292720 nvum gyiwM cvjb 07 দিন  

23 kvRvnvb Avng`  kvwšÍbMi - nvum gyiwM cvjb 07 দিন  

24 ‡gvt jvj wgqv  gymwjgbMi - nvum gyiwM cvjb 07 দিন  

25 Avmv` Avjx  kvwšÍbMi 01456449972 nvum gyiwM cvjb 07 দিন  

 

2য় ব্যাচ 

 

bs cÖwkÿYv_©xi bvg wVKvbv †gvevBj b¤^i cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg †gqv` gšÍe¨ 

26 RvwKi †nv‡mb  kvwšÍbMi 01798521097 ‡cu‡c Pvl 07 দিন   

27 ‡njvj Avng`  kvwšÍbMi 01719262799 ‡cu‡c Pvl 07 দিন  

28 Avey Kvjvg AvRv`  ‣Pjv‡Lj 01712885127 ‡cu‡c Pvl 07 দিন  

29 Avey Kvjvg  KvwjbMi 01759933325 ‡cu‡c Pvl 07 দিন  

30 myqvBeyi ingvb  wZZKzjøx - ‡cu‡c Pvl 07 দিন  

31 ‡gvnv¤§` gvwbK  wZZKzjøx - ‡cu‡c Pvl 07 দিন  

32 Avt ingvb  kvwšÍbMi - ‡cu‡c Pvl 07 দিন  

33 mv‡nj wgqv  bqvMv‡½icvi 01795264821 ‡cu‡c Pvl 07 দিন  

34 eKzj wgqv  †gvnv¤§`cyi 01919814252 ‡cu‡c Pvl 07 দিন  

35 mvBdzj Bmjvg  kvwšÍbMi 01789251420 ‡cu‡c Pvl 07 দিন  

36 ‡gvtAvwRi DwÏb  kvwšÍbMi - ‡cu‡c Pvl 07 দিন  

37 Avãym mvjvg  kvwšÍbMi - ‡cu‡c Pvl 07 দিন  



bs cÖwkÿYv_©xi bvg wVKvbv †gvevBj b¤^i cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg †gqv` gšÍe¨ 

38 gvBbyj  kvwšÍbMi - ‡cu‡c Pvl 07 দিন  

39 Avãyi iv¾vK  kvwšÍbMi 0178925652 ‡cu‡c Pvl 07 দিন  

40 Ryjnvm  kvwšÍbMi 0178921523 ‡cu‡c Pvl 07 দিন  

41 ‡gvt mvnve DwÏb  KvwjbMi 01450505920 ‡cu‡c Pvl 07 দিন  

42 Rqbvj Av‡e`xb  kvwšÍbMi 01789256412 ‡cu‡c Pvl 07 দিন  

43 ‡gvt Zv‡ni Avjx  kvwšÍbMi 01911-979828 ‡cu‡c Pvl 07 দিন  

44 Rvgvj  ciejøx - ‡cu‡c Pvl 07 দিন  

45 Avãyi byi  `wÿY cÖZvZcyi - ‡cu‡c Pvl 07 দিন  

46 iv‡mj Avng`  KvwjRyix 01789281121 ‡cu‡c Pvl 07 দিন  

47 RqbywÏb  `wÿY cÖZvccyi 0917825200 ‡cu‡c Pvl 07 দিন  

48 nvmb Avjx  KvwjRyix - ‡cu‡c Pvl 07 দিন  

49 Rwmg DwÏb  KvwjRyix - ‡cu‡c Pvl 07 দিন  

50 ‡njvj DwÏb  KvwjRyix - ‡cu‡c Pvl 07 দিন  

 

3য় ব্যাচ 

 

µtbs cÖwkÿYv_©xi bvg wVKvbv †gvevBj b¤^i cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg †gqv` gšÍe¨ 

51 ‡kdvjx ivbx †`                                                                                bqv‡Lj AvkÖqY  01706656155 হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন   

52 Avmgv †eMg  bqv‡Lj AvkÖqY  01758494418 হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন  

53 iwngv †eMg  bqv‡Lj AvkÖqY  - হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন  

54 wMZv evjv  bqv‡Lj AvkÖqY  01308974769 হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন  

55 w`cvjx  bqv‡Lj AvkÖqY  01781452406 হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন  

56 cviwfb  bqv‡Lj AvkÖqY  - হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন  

57 mvjgv †eMg  bqv‡Lj AvkÖqY  01941135885 হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন  

58 mynvbv †eMg  bqv‡Lj AvkÖqY  - হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন  

59 mvjgv †eMg  bqv‡Lj AvkÖqY  01902349872 হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন  

60 bÂgx  bqv‡Lj AvkÖqY  01745229489 হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন  

61 webZv evjv  bqv‡Lj AvkÖqY  0176259755 হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন  

62 mvwdqv  bqv‡Lj AvkÖqY  - হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন  

63 mvjgv †eMg  bqv‡Lj AvkÖqY  01797740973 হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন  

64 †nvmbv †eMg  bqv‡Lj AvkÖqY  01723115483 হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন  

65 Zvwbqv  bqv‡Lj AvkÖqY  01765207766 হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন  

66  †bKRvb  bqv‡Lj AvkÖqY  - হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন  

67 e„wó  bqv‡Lj AvkÖqY  01795546916 হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন  

68 dvinvbv  bqv‡Lj AvkÖqY  01783346582 হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন  

69 gviædv  bqv‡Lj AvkÖqY  01778397333 হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন  

70 cviwfb †eMg  bqv‡Lj AvkÖqY  01755317729 হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন  

71 Rvmwgb  bqv‡Lj AvkÖqY  - হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন  

72 Lv‡j`v  bqv‡Lj AvkÖqY  - হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন  

73 kviwgb  bqv‡Lj AvkÖqY  01785519873 হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন  

74 nvwmbv †eMg  bqv‡Lj AvkÖqY  01756372722 হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন  

75 mygvbv †eMg  bqv‡Lj AvkÖqY  01739639739 হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন  

 



4থ ব্যাচ 

µtbs cÖwkÿYv_©xi bvg wVKvbv †gvevBj b¤̂i cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg †gqv` gšÍe¨ 

76 gwiqg †eMg  DciMÖvg, †MvqvBbNvU 01949102011 হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন   

77 ‡i‡nbv †eMg  DciMÖvg, †MvqvBbNvU 01775888341 হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন  

78 igRvb Avjx  DciMÖvg, †MvqvBbNvU 01775888341 হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন  

79 ‡kdvjx †eMg  DciMÖvg, †MvqvBbNvU 01743204771 হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন  

80 gaygvjv  DciMÖvg, †MvqvBbNvU 01949102011 হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন  

81 wkDjx Av³vi  DciMÖvg, †MvqvBbNvU - হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন  

82 mygx Av³vi  DciMÖvg, †MvqvBbNvU - হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন  

83 mv‡R`v †eMg  DciMÖvg, †MvqvBbNvU - হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন  

84 Av‡bvqviv †eMg  DciMÖvg, †MvqvBbNvU - হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন  

85 Avwdqv †eMg  DciMÖvg, †MvqvBbNvU - হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন  

86 ‡ivwRbv Av³vi  DciMÖvg, †MvqvBbNvU - হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন  

87 ‡n‡jbv †eMg  DciMÖvg, †MvqvBbNvU 01789256252 হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন  

88  AvQviæb †eMg  DciMÖvg, †MvqvBbNvU - হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন  

89 iæwKqv †eMg  DciMÖvg, †MvqvBbNvU - হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন  

90 Zzidzjv †eMg  DciMÖvg, †MvqvBbNvU 01789825201 হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন  

91 kvnjAvjg  DciMÖvg, †MvqvBbNvU - হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন  

92 Agjv †eMg  DciMÖvg, †MvqvBbNvU 01928127421 হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন  

93 mv‡n` Avng`  DciMÖvg, †MvqvBbNvU 01780155049 হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন  

94 bvwQgv †eMg  DciMÖvg, †MvqvBbNvU 01728224181 হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন  

95 wgjb †eMg  DciMÖvg, †MvqvBbNvU 01982497642 হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন  

96 iæwebv Av³vi  DciMÖvg, †MvqvBbNvU 01728224181 হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন  

97 KzjQzgv †eMg  DciMÖvg, †MvqvBbNvU 01749009895 হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন  

98 Rqbe Av³vi  DciMÖvg, †MvqvBbNvU 01749009895 হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন  

99 Rwibv †eMg  DciMÖvg, †MvqvBbNvU - হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন  

100 Lvw`Rv †eMg  DciMÖvg, †MvqvBbNvU 01747830595 হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন  

 

5ম ব্যাচ 
 

bs cÖwkÿYv_©xi bvg wVKvbv †gvevBj b¤^i cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg †gqv` gšÍe¨ 

101 ‡gvt Avs Kwig  cÖZvccyi - mewR Pvl 07 দিন   

102 Kwei Avng`b  KvwjRyix 01764544583 mewR Pvl 07 দিন  

103 iBQ DwÏb  KvwjRyix 01317873519 mewR Pvl 07 দিন  

104 Aveyj †nv‡mb  KvwjRyix 01792564230 mewR Pvl 07 দিন  

105 ZvRyj Bmjvg  `wÿY cÖZvccyi - mewR Pvl 07 দিন  

106 Avãym kwn`  KvwjRyix 01693655113 mewR Pvl 07 দিন  

107 Zv‡ni wgqv  `wÿY cÖZvccyi 01767905986 mewR Pvl 07 দিন  

108 gyRvw¤§j  `wÿY cÖZvccyi 01731150531 mewR Pvl 07 দিন  

109 BKevj †nv‡mb  `wÿY cÖZvccyi 01725089883 mewR Pvl 07 দিন  

110 Avey Zv‡ni  `wÿY cÖZvccyi - mewR Pvl 07 দিন  



bs cÖwkÿYv_©xi bvg wVKvbv †gvevBj b¤^i cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg †gqv` gšÍe¨ 

111 AveŸvm DwÏb  `wÿY cÖZvccyi 018711714848 mewR Pvl 07 দিন  

112 dviæK Avng`  `wÿY cÖZvccyi 01846588632 mewR Pvl 07 দিন  

113 gvCb DwÏb  `wÿY cÖZvccyi 01708119485 mewR Pvl 07 দিন  

114 kvncivb  `wÿY cÖZvccyi 01779313910 mewR Pvl 07 দিন  

115 †gvni Avjx  `wÿY cÖZvccyi 01752964341 mewR Pvl 07 দিন  

116 dwi` Avng`  `wÿY cÖZvccyi 01781094143 mewR Pvl 07 দিন  

117 Avt AvwRR  `wÿY cÖZvecyi 01753611132 mewR Pvl 07 দিন  

118 Avt nvbœvb  KvwjRyix - mewR Pvl 07 দিন  

119 mve DwÏb  KvwjRyix 01724085549 mewR Pvl 07 দিন  

120 Avdmvi DwÏb  gvZziZj evRvi - mewR Pvl 07 দিন  

121 Avj-Avwgb  gvZziZj evRvi 01778038655 mewR Pvl 07 দিন  

122 Avãym ïKzi  gvZziZj evRvi - mewR Pvl 07 দিন  

123 LvBiæj Bmjvg  gvZziZj evRvi 01710719024 mewR Pvl 07 দিন  

124 iæûj Avwgb  KvwjRyix 01780304017 mewR Pvl 07 দিন  

125 kvwgg Avng`  jvwV - mewR Pvl 07 দিন  

 

6ষ্ঠ ব্যাচ 
 

µtbs cÖwkÿYv_©xi bvg wVKvbv †gvevBj b¤^i cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg †gqv` gšÍe¨ 

126 gwiqg †eMg  `wÿY cÖZvccyi 01620432245 আধুগনক ব াররা ধান চাষ 07 গিন   

127 evnvi DwÏb  `wÿY cÖZvccyi 01747683090 আধুগনক ব াররা ধান চাষ 07 গিন  

128 ZvRyj Bmjvg  `wÿY cÖZvcyi  আধুগনক ব াররা ধান চাষ 07 গিন  

129 iwdK wgqv  `wÿY cÖZvccyi  আধুগনক ব াররা ধান চাষ 07 গিন  

130  †gvt ivwKe nvmvb  `wÿY cÖZvccyi  আধুগনক ব াররা ধান চাষ 07 গিন  

131 Rv‡n`v Av³vi  DciMÖvg, †MvqvBbNvU  আধুগনক ব াররা ধান চাষ 07 গিন  

132 Avjvwgb  DciMÖvg, †MvqvBbNvU  আধুগনক ব াররা ধান চাষ 07 গিন  

133 AvQgv Av³vi  DciMÖvg, †MvqvBbNvU 01312884392 আধুগনক ব াররা ধান চাষ 07 গিন  

134 nvwjgv †eMg  DciMÖvg, †MvqvBbNvU 01700845529 আধুগনক ব াররা ধান চাষ 07 গিন  

135 ‡nvm‡b Aviv ‡eMg  DciMÖvg, †MvqvBbNvU - আধুগনক ব াররা ধান চাষ 07 গিন  

136 cik gwb  DciMÖvg, †MvqvBbNvU - আধুগনক ব াররা ধান চাষ 07 গিন  

137 AvwLbyi Av³vi  DciMÖvg, †MvqvBbNvU 01739615517 আধুগনক ব াররা ধান চাষ 07 গিন  

138 mvRy  bqv‡Lj AvkÖqY - আধুগনক ব াররা ধান চাষ 07 গিন  

139 cÖnjv` †Mvqvjv  bqv‡Lj AvkÖqY - আধুগনক ব াররা ধান চাষ 07 গিন  

140 AvjAvwgb  bqv‡Lj AvkÖqY 018972598745 আধুগনক ব াররা ধান চাষ 07 গিন  

141 nvQb wgqv  bqv‡Lj AvkÖqY 01949896211 আধুগনক ব াররা ধান চাষ 07 গিন  

142 wcqviv †eMg  bqv‡Lj AvkÖqY 01775889874 আধুগনক ব াররা ধান চাষ 07 গিন  

143 ‡gvnv¤§` Avjx  jvwU, †MvqvBbNvU, wm‡jU 01775888789 আধুগনক ব াররা ধান চাষ 07 গিন  

144 Avwgi DwÏb  jvwU, †MvqvBbNvU, wm‡jU - আধুগনক ব াররা ধান চাষ 07 গিন  

145 wb‡c›`ª †gvnb bv_ `wÿY cÖZvccyi, †MvqvBbNvU| - আধুগনক ব াররা ধান চাষ 07 গিন  

146 Avjx Avng`  jvwU, †MvqvBbNvU, wm‡jU - আধুগনক ব াররা ধান চাষ 07 গিন  

147 Rvgvj Avng`  KvwjRyix, †MvqvBbNvU| - আধুগনক ব াররা ধান চাষ 07 গিন  

148 Avjx Avng`  jvwU, †MvqvBbNvU, wm‡jU - আধুগনক ব াররা ধান চাষ 07 গিন  

149 KyZze Avjx  KvwjRyix, †MvqvBbNvU| 01789256121 আধুগনক ব াররা ধান চাষ 07 গিন  

150 bvwRg DwÏb  KvwjRyix, †MvqvBbNvU| 01825623620 আধুগনক ব াররা ধান চাষ 07 গিন  

  

  



7ম ব্যাচ 
 

µtbs cÖwkÿYv_©xi bvg wVKvbv †gvevBj b¤^i cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg †gqv` gšÍe¨ 

151 byiæb †bQv  DciMÖvg, †MvqvBbNvU 01728002525 হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন   

152  †gvtAvt iwng  DciMÖvg, †MvqvBbNvU - হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

153 ‡mvqviv †eMg  DciMÖvg, †MvqvBbNvU - হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

154 eveyj wgqv  DciMÖvg, †MvqvBbNvU 01483826250 হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

155 Avw¤^qv †eMg  DciMÖvg, †MvqvBbNvU - হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

156 Bqvwmb wgqv  DciMÖvg, †MvqvBbNvU - হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

157 bvRgv †eMg  DciMÖvg, †MvqvBbNvU 01747683090 হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

158 ‡nvQbv †eMg  DciMÖvg, †MvqvBbNvU 01770332663 হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

159 Rwmg DwÏb  DciMÖvg, †MvqvBbNvU 01710505166 হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

160 wgbviv †eMg  DciMÖvg, †MvqvBbNvU 01760058829 হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

161 wkDjx Av³vi  DciMÖvg, †MvqvBbNvU 01778375627 হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

162 ‡Rvmbv †eMg  DciMÖvg, †MvqvBbNvU 01766734278 হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

163 iwdKzj Bmjvg  DciMÖvg, †MvqvBbNvU 01706905127 হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

164 iv‡nbv †eMg  DciMÖvg, †MvqvBbNvU - হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

165 dv‡Zgv †eMg  DciMÖvg, †MvqvBbNvU - হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

166 KzjQzgv †eMg  DciMÖvg, †MvqvBbNvU 01771284007 হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

167 Avãyj jwZd  DciMÖvg, †MvqvBbNvU 01771284007 হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

168 g‡bvqviv †eMg  DciMÖvg, †MvqvBbNvU 01669045480 হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

169 w`jviv †eMg  DciMÖvg, †MvqvBbNvU 01757438696 হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

170 mvwn`v Av³vi  DciMÖvg, †MvqvBbNvU 01716429129 হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

171 ‡ivwRbv †eMg  DciMÖvg, †MvqvBbNvU 01942076106 হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

172 
‡gvt Ryev‡qi Avng` 

Rymv`  
DciMÖvg, †MvqvBbNvU 01927668176 হাাঁস-মুরদি পালন  

07 দিন 
 

173 Avwgiæb †bQv  DciMÖvg, †MvqvBbNvU 01798523588 হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

174 wkDjx Av³vi  DciMÖvg, †MvqvBbNvU 01746003647 হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

175 ‡gvQvt cviæj †eMg  DciMÖvg, †MvqvBbNvU - হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

 

8ম ব্যাচ 

 

bs cÖwkÿYv_©xi bvg wVKvbv †gvevBj b¤^i cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg †gqv` gšÍe¨ 

176 Kzjmygv †eMg  wcwiRcyi, †MvqvBbNvU 01746320408 হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন   

177 jyevev †eMg  jvgvmvZvBb, †MvqvBbNvU| 01789253250 হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

178 ¯^cœv †eMg  Mnov, †MvqvBbNvU, wm‡jU 01748822668 হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

179 bvwmgv †eMg  Mnov, †MvqvBbNvU, wm‡jU 01789252652 হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

180 mv‡nbv †eMg  ‡j½yov, †MvqvBbNvU,wm‡jU - হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

181 †mvnv`v †eMg  c~e© †c‡KiLvj, †MvqvBbNvU - হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

182 wiqvbv †eMg  mvZKywoKvw›`, †MvqvBbNvU| - হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

183 iæwebv †eMg  jvgvmvZvBb, †MvqvBbNvU| 01798282120 হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

184 bvmwib LvZzb †MvqvBb, †MvqvBbNvU| - হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

185 Avwgiæb †bQv  e‡jk¦i, †MvqvBbNvU| - হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

186 mybviv †eMg  c~e©‡c‡KiLvj, †MvqvBbNvU 01919-238792 হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  



bs cÖwkÿYv_©xi bvg wVKvbv †gvevBj b¤^i cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg †gqv` gšÍe¨ 

187 mvwebv Av³vi  Pw`ew`, †MvqvBbNvU| 01469872500 হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

188 mygvBqv †eMg  c~e© †c‡KiLvj, †MvqvBbNvU 01789508087 হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

189 iæmbv †eMg  c~e© †c‡KiLvj, †MvqvBbNvU - হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

190 ûmbv †eMg  wbnvBb, †MvqvBbNvU - হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

191 ZvRwKiv †eMg e‡jk¦i, †MvqvBbNvU| - হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

192 iægvbv Av³vi  †MvqvBb, †MvqvBbNvU| 017892562451 হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

193 kvgxgv †eMg  PviMÖvg, †MvqvBbNvU| -- হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

194 ZvRwKqv †eMg PviMÖvg, †MvqvBbNvU| - হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

195 RvwKqv †eMg  PviMÖvg, †MvqvBbNvU| 01678925100 হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

196 kvgxgv †eMg  wcwiRcyi, †MvqvBbNvU| 01789252351 হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

197 gvqviæb †bQv  AvwjiMÖvg, †MvqvBbNvU| - হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

198 mwgiæb Av³vi  wcwiRcyi, †MvqvBbNvU,wm‡jU - হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

199 gvwjKv †eMg  `wÿY cvš‘gvB, †MvqvBbNvU| - হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

200 gvQzgv †eMg  †MvqvBb, †MvqvBbNvU,wm‡jU 01789256200 হাাঁস-মুরদি পালন  07 দিন  

 

9ম ব্যাচ 

 

bs cÖwkÿYv_©xi bvg wVKvbv †gvevBj b¤^i cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg †gqv` gšÍe¨ 

201 dviæK Avng` `wÿY cÖZvccyi 01775713771 cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন   

202 Rwmg DwÏb KvwjRyix,‡MvqvBbNvU 01795-488691 cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

203 ‡gvt Avãyj gbœvb `wÿY cÖZvecyi 01799800606 cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

204 kÖx nigb †`ebv_ `wÿY cÖZvecyi 01713-805272 cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

205 Avãyi ïKzi jvwU, gvZziZj evRvi 01751-191914 cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

206 ‡gvt KzZze Avjx KvwjRyix, gvZziZj evRvi 01715-020606 cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

207 kÖx cweÎ bv_ `wÿY cÖZvecyi 01731-764237 cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

208 ‡mwjg Avn‡g` ¸wUqv, mvZvBk, MvRxcyi 01733-591702 cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

209 ev”Pz wgqv `wÿY cÖZvecyi 01745-698019 cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

210 jbx bv_ `wÿY cÖZvecyi 01753-458971 cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

211 ‡gvt Ry‡ei `wÿY cÖZvecyi 01751102972 cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

212 ‡gvtBmjvg DwÏb `wÿY cÖZvcyi 01747104036 cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

213 myRb bv_ `wÿY cÖZvecyi 01760-931009 cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

214 kÖx ivg bv_ `wÿY cÖZvecyi 01728-392323 cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

215 nvmb Avjx KvwjRyi, gvZziZj evRvi 01792-245449 cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

216 RqbywÏb Avng` `wÿY cÖZvecyi 01798-341679 cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

217 ‡gvt †njvj DwÏb KvwjRyix, gvZziZj evRvi 01780-187260 cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

218 QvBdyj Avjg jvwU, gvZyiZj evRvi 01797-574119 cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

219 kvgxg Avng` KvwjRyix, gvZziZj evRvi 01758-050180 cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

220 nvwbd Avng` KvwjRyix, gvZziZj evRvi - cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

221 Avãyj IqvwKj jvwU, gvZziZj evRvi - cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

222 iwe Djøvn KvwjRyix, gvZziZj evRvi - cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

223 ‡`v‡jvqvi †nv‡mb `wÿY cÖZvecyi, gvZziZj - cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

224 Ave`yj ïKzi f~Bqv `wÿY cÖZvecyi, gvZziZj - cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

225 BDQze Avjx jvwU, gvZziZj evRvi| 01789251251 cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  



10ম ব্যাচ 

bs cÖwkÿYv_©xi bvg wVKvbv †gvevBj b¤^i cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg †gqv` gšÍe¨ 

226 †gvt Avwgi †nv‡mb  bqvcvov exig½j nvIi 01789215215 cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন   

227 †gvt ingZ Djøvn  bqvcvov exig½j nvIi 017892562151 cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

228 myjZvbv †eMg  bqvcvov exig½j nvIi 01789256525 cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

229 ‡gvQvt ivweqv †eMg  bqvcvov exig½j nvIi 01892548210 cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

230 BqvwQb Lvb  bqvcvov exig½j nvIi - cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

231 Gnmvb Djøv bqvcvov exig½j nvIi - cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

232 Kwei Avng`  bqvcvov exig½j nvIi - cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

233 ‡gvt kvgxg Avng`  wZZvivB, †MvqvBbNvU,wm‡jU - cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

234 gwiqg †eMg  wZZvivB, †MvqvBbNvU,wm‡jU 017892682325 cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

235 Rvnv½xi Avjg  wZZvivB, †MvqvBbNvU,wm‡jU - cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

236 RvwKi †nv‡mb  wZZvivB, †MvqvBbNvU,wm‡jU - cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

237 kvnAvjg wgqv  wZZvivB, †MvqvBbNvU,wm‡jU - cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

238 Zv‡je wgqv  wZZvivB, †MvqvBbNvU,wm‡jU 01773889252 cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

239 Avãyj gbœvb  wZZvivB, †MvqvBbNvU,wm‡jU - cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

240 ‡gvQvt Av‡gbv LvZzb  wZZvivB, †MvqvBbNvU,wm‡jU - cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

241 wkwibv †eMg  wZZvivB, †MvqvBbNvU,wm‡jU - cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

242 †gvQvt bvwQgv †eMg  wZZvivB, †MvqvBbNvU,wm‡jU - cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

243 Avw¤^qv †eMg  wZZvivB, †MvqvBbNvU,wm‡jU 01896875201 cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

244 RvwKi †nv‡mb  wZZvivB, †MvqvBbNvU,wm‡jU - cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

245 ‡gvQvt †nvQbv †eMg  wZZvivB, †MvqvBbNvU,wm‡jU - cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

246 ‡gvQvt gbqviv wewe  wZZvivB, †MvqvBbNvU,wm‡jU - cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

247 BDbym wgqv  wZZvivB, †MvqvBbNvU,wm‡jU 017892561512 cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

248 ‡i‡nbv Av³vi  wZZvivB, †MvqvBbNvU,wm‡jU - cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

249 gvn¤§` Avjx  wZZvivB, †MvqvBbNvU,wm‡jU - cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

250 gvmyK wgqv  wZZvivB, †MvqvBbNvU,wm‡jU 01999881514 cvwievwiK mewR Pvl 07 দিন  

 

11তম ব্যাচ 

bs cÖwkÿYv_©xi bvg wVKvbv †gvevBj b¤^i cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg †gqv` gšÍe¨ 

251 Bgivbv  ‡MvqvBb  01313162265 বর চাষ প্রগিক্ষণ 07 দিন   

252 iæcy cvj  †MvqvBb 01741146440 বর চাষ প্রগিক্ষণ 07 দিন  

253 myivBqv †eMg  †MvqvBb 01787333937 বর চাষ প্রগিক্ষণ 07 দিন  

254 wkcv ivYx cvj  ‡MvqvBb 01795052584 বর চাষ প্রগিক্ষণ 07 দিন  

255 kvgxgv bvmwib  Ljvgvae  - বর চাষ প্রগিক্ষণ 07 দিন  

256 myjZvbv †eMg  Av½viRyi  01709319273 বর চাষ প্রগিক্ষণ 07 দিন  

257 dviRvbv †eMg  Av½viRyi  01781604038 বর চাষ প্রগিক্ষণ 07 দিন  

258 gy³v ivYx cvj  †MvqvBb 01965680247 বর চাষ প্রগিক্ষণ 07 দিন  

259 byiRvnvb  c~Y©vbMi  01790451321 বর চাষ প্রগিক্ষণ 07 দিন  

260 dvinvbv †eMg  c~Y©vbMi  01781604038 বর চাষ প্রগিক্ষণ 07 দিন  

261 Z…Âv ivYx cvj  KvgvB`  01795052584 বব চাষ প্রগিক্ষণ 07 দিন  

262 dvwZgv †eMg  wbqv¸j  01728816527 বর চাষ প্রগিক্ষণ 07 দিন  

263 Av‡jqv Av³vi  †MvqvBb 01758868401 বর চাষ প্রগিক্ষণ 07 দিন  



264 myjZvbv †eMg  †MvqvBb 01798413035 বর চাষ প্রগিক্ষণ 07 দিন  

265 dvwZgv †eMg  †MvqvBb 01795052584 বর চাষ প্রগিক্ষণ 07 দিন  

266 ZvbwRjv Av³vi  †MvqvBb 01783261401 বর চাষ প্রগিক্ষণ 07 দিন  

267 mygv Av³vi  †MvqvBb 01313632665 বর চাষ প্রগিক্ষণ 07 দিন  

268 wkwibv †eMg  †MvqvBb 01754707338 বর চাষ প্রগিক্ষণ 07 দিন  

269 ‡ikgv †eMg  †MvqvBb 01738731593 বর চাষ প্রগিক্ষণ 07 দিন  

270 dviRvbv †eMg  †MvqvBb 01312026225 বর চাষ প্রগিক্ষণ 07 দিন  

271 nvwjgv Av³vi  †MvqvBb 01302778444 বর চাষ প্রগিক্ষণ 07 দিন  

272 Avwgbv †eMg  jvwV - বর চাষ প্রগিক্ষণ 07 দিন  

273 ZvRyj Bmjvg  jvwV  - বর চাষ প্রগিক্ষণ 07 দিন  

274 Ry‡ei Avng`  jvwV - বর চাষ প্রগিক্ষণ 07 দিন  

275 bRiæj Bmjvg  jvwV,  - বর চাষ প্রগিক্ষণ 07 দিন  

 

12তম ব্যাচ 
 

µtbs cÖwkÿYv_©xi bvg wVKvbv †gvevBj b¤^i cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg †gqv` gšÍe¨ 

276 BqvQwgb †eMg  †MvqvBb, †MvqvBbNvU,wm‡jU 01700501971 বাষাক তৈরী 15 দিন   

277 Kvgbv †eMg  †MvqvBb, †MvqvBbNvU,wm‡jU 01752253294 বাষাক তৈরী 15 দিন   

278 ZvbwRbv Av³vi  hrbv_v, †MvqvBbNvU,wm‡jU - বাষাক তৈরী 15 দিন   

279 ivwngv †eMg  †MvqvBb, †MvqvBbNvU,wm‡jU 01779845311 বাষাক তৈরী 15 দিন   

280 Zwbœ ivYx wek¦vm  †MvqvBb, †MvqvBbNvU,wm‡jU - বাষাক তৈরী 15 দিন   

281  †ikgv †eMg  †j½yuov, †MvqvBbNvU,wm‡jU 01309814884 বাষাক তৈরী 15 দিন   

282 wd‡ivRv Av³vi  ivavbMi, †MvqvBbNvU, wm‡jU 01747514451 বাষাক তৈরী 15 দিন   

283 bvRwgbv Av³vi Avãyj gnj, †MvqvBbNvU| - বাষাক তৈরী 15 দিন   

284 ‡gvQvt kviwgbv  e‡jk¦i, †MvqvBbNvU, wm‡jU| 01759215236 বাষাক তৈরী 15 দিন   

285 dvinvbv Av³vi  wZZvivB, †MvqvBbNvU,wm‡jU| 01789252868 বাষাক তৈরী 15 দিন   

286 KzjQzgv †eMg  wcwiRcyi, †MvqvBbNvU,wm‡jU 01385252620 বাষাক তৈরী 15 দিন   

287 Qwjgv †eMg  †j½yuov, †MvqvBbNvU, wm‡jU| - বাষাক তৈরী 15 দিন   

288 Zvnwgbv †eMg  ejøv,‡MvqvBbNvU, wm‡jU| - বাষাক তৈরী 15 দিন   

289 bvRgv †eMg  c~Y©vbMi, †MvqvBbNvU, wm‡jU 01715776136 বাষাক তৈরী 15 দিন   

290 mvwebv †eMg  AvjxiMÖvg, †MvqvBbNvU| - বাষাক তৈরী 15 দিন   

291 kviwgb †eMg  †MvqvBb, †MvqvBbNvU - বাষাক তৈরী 15 দিন   

292 dviRvbv Av³vi  Av½viRyi, †MvqvBbNvU| - বাষাক তৈরী 15 দিন   

293 eykiv †eMg  †MvqvBb, †MvqvBbNvU,wm‡jU 01789256235 বাষাক তৈরী 15 দিন   

294 KzjQzgv †eMg  †MvqvBb, †MvqvBbNvU,wm‡jU - বাষাক তৈরী 15 দিন   

295 mvwKiæb †eMg  †MvqvBb, †MvqvBbNvU| - বাষাক তৈরী 15 দিন   

296 bymivZ Rvnvb Abb¨v †MvqvBb, †MvqvBbNvU| 01881914122 বাষাক তৈরী 15 দিন   

297 bymivZ Rvnvb wgw_jv †MvqvBb, †MvqvBbNvU| 01401616754 বাষাক তৈরী 15 দিন   

298  †ivgvbv †eMg  evinvj, †MvqvBbNvU, wm‡jU 01779597380 বাষাক তৈরী 15 দিন   

299 iæwebv Av³vi  †j½yuov, †MvqvBbNvU, wm‡jU 01752253294 বাষাক তৈরী 15 দিন   

300 mvjgv Av³vi  KwY©, †MvqvBbNvU, wm‡jU| 01779313947 বাষাক তৈরী 15 দিন   

 

          

      



13তম ব্যাচ 

µtbs cÖwkÿYv_©xi bvg wVKvbv †gvevBj b¤^i cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg †gqv` gšÍe¨ 

301 ‡gvt †mwjg wgqv  •Pjv‡Lj 8g LÛ 01744-669285 হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন   

302 ‡gvt Rqbvj  bqvMv‡½icvi  01785289701 হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন   

303 ‡gvt bvwQi  •Pjv‡Lj 8g LÛ - হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন   

304 ‡gvt Kv‡`i wgqv  Avmvgcvov nvIi  01796-612844 হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন   

305 ‡gvt mv‡ne Avjx  evDifvM nvIi  01760-126766 হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন   

306 ‡gvt digvb Avjx  evDifvM nvIi  01770-610511 হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন   

307 ‡gvt wiqvR DwÏb  evDifvM nvIi  01756045129 হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন   

308 Puvb wgqv  evDifvM nvIi  01756045129 হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন   

309 ‡gvt ev‡Zb wgqv  evDifvM nvIi  - হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন   

310 BKevj ûmvBb  jvwV, †MvqvBbNvU, wm‡jU|  01732448093 হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন   

311 cvifxb Av³vi  jvwV, †MvqvBbNvU, wm‡jU|  01793267608 হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন   

312 iwdK Avng`  jvwV, †MvqvBbNvU, wm‡jU|  01759114139 হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন   

313 dLiæj Bmjvg  jvwV, †MvqvBbNvU, wm‡jU|  - হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন   

314 ‡gvt †mwjg  evDifvM nvIi  01715-235564 হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন   

315 Aveyj wgqv  evDifvM nvIi  01726-172416 হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন   

316 kv‡n` Avjx  evDifvM nvIi  01712207205 হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন   

317 Lvw`Rv †eMg   ZviæLvj  - হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন   

318 ‡gvt byiæ¾vgvb  bqvMv‡½icvio  01752-676756 হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন   

319 `yjvj †nv‡mb  wZZKzjøx nvIi  01629317963 হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন   

320 Rvgvj wgqv  evDievM nvIi  01776365115 হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন   

321 ‡gvt nv‡Qb Avjx  bqvMv‡½icvi   হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন   

322 iæmZg Avjx  bqvMv‡½icvi  01753-917474 হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন   

323 AvK‡mi Avjx  Avmvgcvov  01753-917474 হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন   

324 Avãyj gvbœvb  eywaMvuI nvIi  01745288016 হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন   

325 ïKzi wgqv  eywaMvuI nvIi  01789546210 হাাঁস-মুরদি পালন 07 দিন   

 

14তম ব্যাচ 
 

bs cÖwkÿYv_©xi bvg wVKvbv †gvevBj b¤^i cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg †gqv` gšÍe¨ 

326 ‡gvt Rmxg DwÏb  e‡jk¦i,ব ৌ াড়ী,বিায়াইনঘাট 01734834303 হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন   

327 †gvt gwZDi ingvb wbnvBb,ব ৌ াড়ী,বিায়াইনঘাট - হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন   

328 ‡gvt Devq`yj nK  wbnvBb,ব ৌ াড়ী,বিায়াইনঘাট 01713-805164 হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন   

329 ‡gvt dwi` DwÏb  wbnvBb,ব ৌ াড়ী,বিায়াইনঘাট 01915341133 হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন   

330 ‡gvt BDmyd Avjx  wbnvBb,ব ৌ াড়ী,বিায়াইনঘাট - হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন   

331 Avjxg DwÏb  wbnvBb,ব ৌ াড়ী,বিায়াইনঘাট 01677404082 হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন   

332 †gvt `yjvj Avng`  wbnvBb,ব ৌ াড়ী,বিায়াইনঘাট 01793036602 হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন   

333 BmgvBj Avjx  wbnvBb,ব ৌ াড়ী,বিায়াইনঘাট - হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন   

334 ‡gvt nvwbd  wbnvBb,ব ৌ াড়ী,বিায়াইনঘাট 01752305705 হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন   

335 Avwjg DwÏb  wbnvBb,ব ৌ াড়ী,বিায়াইনঘাট 01746-287676 হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন   

336 K‡qQ Avng`  wbnvBb,ব ৌ াড়ী,বিায়াইনঘাট - হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন   

337 RvKvwiqv  wbnvBb,ব ৌ াড়ী,বিায়াইনঘাট 01793993643 হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন   



bs cÖwkÿYv_©xi bvg wVKvbv †gvevBj b¤^i cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg †gqv` gšÍe¨ 

338 ‡gvt kvwnb wgqv  †W․evox,ব ৌ াড়ী,বিায়াইনঘাট 01742255622 হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন   

339 iæ‡ej Avng`  wbnvBb,ব ৌ াড়ী,বিায়াইনঘাট 01742255622 হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন   

340 w`j`vi †nv‡mb  wbnvBb,ব ৌ াড়ী,বিায়াইনঘাট 01774555542 হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন   

341 wRjøyi ingvb  wbnvBb,ব ৌ াড়ী,বিায়াইনঘাট - হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন   

342 mvB`yi ingvb  wbnvBb,ব ৌ াড়ী,বিায়াইনঘাট 01756494181 হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন   

343 Kz`ªZ Djøvn  wbnvBb,ব ৌ াড়ী,বিায়াইনঘাট - হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন   

344 Bgivb Avng`  wbnvBb,ব ৌ াড়ী,বিায়াইনঘাট 01915341133 হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন   

345 iæûj Avwgb iæ‡ej  wbnvBb,ব ৌ াড়ী,বিায়াইনঘাট 01677404082 হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন   

346 mgQzi DwÏb  wbnvBb,ব ৌ াড়ী,বিায়াইনঘাট 01677404082 হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন   

347 wejvj DwÏb  wbnvBb,ব ৌ াড়ী,বিায়াইনঘাট - হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন   

348 ‡gvt g³vi Avng`  wbnvBb,ব ৌ াড়ী,বিায়াইনঘাট 01730379576 হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন   

349 iv‡nj Avng`  wbnvBb,ব ৌ াড়ী,বিায়াইনঘাট 01752305705 হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন   

350 nviæb Avng`  wbnvBb,ব ৌ াড়ী,বিায়াইনঘাট  01746-287676 হাঁস-মুরগি ালন 07 দিন   

 

 

 
 

(†gvt AvRnviæj Kexi) 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v (AwZt`vt) 

‡MvqvBbNvU, wm‡jU| 
 



২০২০-২০২১ । ০১ ।

নং
নাম

০১ ০১৭৩৩৯৭৮৫৪৩ ‘‘ সবিজ চাষ ’’ ২৯/১০/২০২০
০৪/১১/২০২০

০৭ (সাত) িদন
০২ ০১৭৭৭৩১৪৭৩৭ ঐ ঐ

০৩ সােহদ আহমদ ০১৭৭৫২৮৬৩৭৫ ঐ ঐ

০৪ ০১৬৪১২৮৫০২৬ ঐ ঐ

০৫ ০১৭৩৬৮৩৮৮৯৫ ঐ ঐ

০৬ ০১৬৪৪১২০৯৪৪ ঐ ঐ

০৭ ফয়ছল আহামদ ০১৭৪৬১০০০৬৪ ঐ ঐ

০৮
শাহীনৎ েলট

০১৭২০২৪৯৪৪৪ ঐ ঐ

০৯ ০১৭৪৭৩১৮৯৬৬ ঐ ঐ

১০ িরফাত খান ০১৭৪৬২৮৭৮৫৮ ঐ ঐ

১১ ০১৮৯৩৯০৩২৭০ ঐ ঐ

১২ - ০১৭৩১৮৮০৯৫১ ঐ ঐ

১৩ ০১৭৭৮৩৯৭৩৮০ ঐ ঐ

১৪ ০১৭৪৭২৯৬২১৪ ঐ ঐ

১৫ ০১৭১২৬৩৯৫০৯ ঐ ঐ

১৬ ০১৭৬৬৭১৭২২০ ঐ ঐ

১৭ ০১৭৯৯৪৫৬৮৩৫ ঐ ঐ

১৮ শামীম আহমদ - ০১৭১৫১৩৮১৬০ ঐ ঐ

১৯ - ০১৭৭৬৫৮০৪৮৯ ঐ ঐ

২০ ০১৭২৫৯৫৮৭৯৪ ঐ ঐ

২১ ০১৭৩৮৮৯৭৯৮৯ ঐ ঐ

২২ ০১৭০০৮১৪০৭৯ ঐ ঐ

২৩ ০১৭৭০৫০২৭৮৭ ঐ ঐ

২৪ ০১৮৮৭৮৮৩০৩৩ ঐ ঐ

২৫ ০১৭৩০৯৩৮২৫ ঐ ঐ



২০২০-২০২১ । ০২ ।

নং
নাম

০১ ০১৮৭০-৫৩৯০৫৬ ০৫/১১/২০২০ইং হেত
১১/১১/২০২০ইং তািরখ

৭
০২ ইমরান আহমদ ০১৭৫৪-৪৫৪৬৭২ ঐ ঐ

০৩ ঐ ঐ

০৪ ল আহমদ ঐ ঐ

০৫ ০১৭০৫১৯২৪১৪ ঐ ঐ

০৬ বাজার ০১৭২৫-৬২২৬২২ ঐ ঐ

০৭
আহমদ

০১৭১০-৬৭৮৩২৯ ঐ ঐ

০৮ ০১৩০৭-৫০৭২৭৬ ঐ ঐ

০৯ ন বাজার ০১৭১৯-২৩২১১৮ ঐ ঐ

১০ ০১৭৪৯৬৪৫০৩৪ ঐ ঐ

১১ হাসান আহমদ ০১৭৬২-৮৪৪৭৬৯ ঐ ঐ

১২ ০১৭১০-৬৭৮৩২৯ ঐ ঐ

১৩
ইসলাম

০১৭১০-১৮৫০৪২ ঐ ঐ

১৪ িমনা ০১৬৩৩-২৭৫৯৮৩ ঐ ঐ

১৫ সািববর আহমদ ০১৮৮৯-৪৬৫৫২৭ ঐ ঐ

১৬
উপ

০১৭১০-৬৭৮৩২৯ ঐ ঐ

১৭ শািহন আহমদ ঐ ঐ

১৮ ০১৮৭১৫০২১৩৩ ঐ ঐ

১৯ িবলাল আহমদ ০১৭১৫-০৮৫৩১২ ঐ ঐ

২০ ০১৩০৭-৫০৭২৭৬ ঐ ঐ

২১
িসেলট।

ঐ ঐ

২২ ঐ ঐ

২৩ ঐ ঐ

২৪
উপ

ঐ ঐ

২৫ ঐ ঐ



২০২০-২০২১ । চ নং ০৩ ।

নং
০১ ০১৭২৮-৮১৬০৩৫ ‘‘শাক-সবিজ চাষ ’’ ১২/১১/২০২০ইং হেত

১৮/১১/২০২০ইং তািরখ
৭

০২ কেয়ছ আহমদ ০১৬২৫৯৪৭২৫৩ ঐ ঐ

০৩ ০১৭২৫-১৬৮০১৪ ঐ ঐ

০৪
উপেজলাঃ িসেলট সদর

০১৩১৬-৬২৯২৯৬ ঐ ঐ

০৫ ০১৩১৬-৬২৯২৯৬ ঐ ঐ

০৬ , িনজপাট ঐ ঐ

০৭
র

ঐ ঐ

০৮ ঐ ঐ

০৯ ঐ ঐ

১০ ঐ ঐ

১১ ০১৭০৮৫৮৩৮৯৪ ঐ ঐ

১২
িসেলট।

ঐ ঐ

১৩ ঐ ঐ

১৪ ঐ ঐ

১৫ ঐ ঐ

১৬ সােহদ আহমদ ০১৭০৫১২২৬৩০ ঐ ঐ

১৭ ১নং খািদমপাড়া -
উপেজলাঃ িসেলট সদর

ঐ ঐ

১৮ ০১৭১৬-৬৬০১৪৭ ঐ ঐ

১৯ এনাম আহমদ ঐ ঐ

২০ ঐ ঐ

২১ রীশংকর ০১৮২৩-০১০৪৯৭ ঐ ঐ

২২ ০১৮৯১-৪৯২১৪৩ ঐ ঐ

২৩ ঐ ঐ

২৪ ০১৮৪৩৫২০৯৬৩ ঐ ঐ

২৫ ঐ ঐ



২০২০-২০২১ । ০৪ ।

নং

০১ ‘‘ িবষয়’’ ১৯/১১/২০২০ইং হেত
২৫/১১/২০২০ইং তািরখ

৭ িদন
০২ ঐ ঐ

০৩
শারিমন

ঐ ঐ

০৪ : ফারজানা ঐ ঐ

০৫ ঐ ঐ

০৬ ঐ ঐ

০৭ ঐ ঐ

০৮ ঐ ঐ

০৯ ঐ ঐ

১০ ঐ ঐ

১১ : ঐ ঐ

১২ ঐ ঐ

১৩ ঐ ঐ

১৪ : ঐ ঐ

১৫ : ঐ ঐ

১৬ রিহ ঐ ঐ

১৭ : ঐ ঐ

১৮
ট।

ঐ ঐ

১৯ ঐ ঐ

২০ ঐ ঐ

২১ :
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

২২ : ঐ ঐ

২৩ : ঐ ঐ

২৪ ঐ ঐ

২৫ : কেয়ছ আহমদ বাজার ঐ ঐ



২০২০-২০২১ । ০৫ ।

নং

০১ ০১৭১৫৭১২২৪০ ‘‘ ’’ ২৯/১১/২০২০ইং হেত
০৫/১২/২০২০ইং

৭ িদন
০২ ০১৭৭৬৭৯৩৭৩ ঐ ঐ

০৩ শাহানা ইয়াছমীন ইভা ০১৭৭২০৪৬০৯৯ ঐ ঐ

০৪ ০১৭৬৫৭৩৭৬৮৭ ঐ ঐ

০৫ ০১৬৪৮৭৩১৮৪১ ঐ ঐ

০৬
েলট।

০১৭৮২০৬৭৮৩৩ ঐ ঐ

০৭ ফািহম আহমদ ০১৭৯৪৩৬৪৪২৯ ঐ ঐ

০৮ ০১৭৯২৫১৬৩৩৪ ঐ ঐ

০৯ ০১৭৭৫৩২০৭৩৩ ঐ ঐ

১০ ০১৭৪৭১৩৯৭৮৩ ঐ ঐ

১১ ০১৬৩৬৫৫১৯৬৬ ঐ ঐ

১২ ০১৬৭১৬২৩২৭৪ ঐ ঐ

১৩ ০১৭৫৮২৫৬২৩০ ঐ ঐ

১৪ ঐ ঐ

১৫ ঐ ঐ

১৬ ঐ ঐ

১৭ ন ঐ ঐ

১৮ ঐ ঐ

১৯ কামাল আহমদ
িসেলট।

ঐ ঐ

২০ ঐ ঐ

২১ ঐ ঐ

২২ রািহম আহমদ ঐ ঐ

২৩ ঐ ঐ

২৪ ইমরান আহমদ ঐ ঐ

২৫  বাজার ঐ ঐ



২০২০-২০২১ । ০৬ ।

নং য়াদ

০১
আহমদ

‘‘ ’’ ০৬/১২/২০২০ইং হেত
১২/১২/২০২০ইং

৭ িদন
০২ ঐ ঐ

০৩ : ঐ ঐ

০৪ ঐ ঐ

০৫ : ঐ ঐ

০৬ ঐ ঐ

০৭ রাহাদ আহমদ ঐ ঐ

০৮ ঐ ঐ

০৯ ০১৭৭৬৭৫৭৩৭৯ ঐ ঐ

১০ ০১৭৭৬৭৫৭৩৭৯ ঐ ঐ

১১ ০১৬৪১২১৬৪৫৬ ঐ ঐ

১২ ০১৭৮৩০৫৬১০৬ ঐ ঐ

১৩ ঐ ঐ

১৪ ০১৭১০৫৭০০৭২ ঐ ঐ

১৫ শাহিরয়া আহমদ ইমন ০১৭৫৬৭৫৬৬২৪ ঐ ঐ

১৬
উপেজ

০১৩০১৭২৯৮২৫ ঐ ঐ

১৭ ঐ ঐ

১৮ ফয়ছল আহমদ ০১৭১৩৯৮৯১০২ ঐ ঐ

১৯ ০১৭২৪৪৭৩৩৬৭ ঐ ঐ

২০ ০১৭৪১২১৮৫১২ ঐ ঐ

২১ ট।
০১৭২৪৬৭৩৩৪৮ ঐ ঐ

২২ -২ ঐ ঐ

২৩ ঐ ঐ

২৪ র ঐ ঐ

২৫ রােশদ আহমদ ঐ ঐ



২০২০-২০২১ । ০৭ ।

নং
০১ ‘‘ ’’ ১৩/১২/২০২০ইং হেত

১৯/১২/২০২০ইং
৭ িদন

০২ ঐ ঐ

০৩ ঐ ঐ

০৪ : ঐ ঐ

০৫ ঐ ঐ

০৬
(কিল)

ঐ ঐ

০৭ ঐ ঐ

০৮ বাজার ০১৭৮৮৪৮৮৪৬৮ ঐ ঐ

০৯ ০১৬৭৪০০৪৬৫৯ ঐ ঐ

১০
উ

০১৬৭৭৮০৮০৪২ ঐ ঐ

১১ ঐ ঐ

১২ ঐ ঐ

১৩ ০১৬১৭-৫১৪৫৪৫ ঐ ঐ

১৪ ঐ ঐ

১৫
ট।

ঐ ঐ

১৬ ঐ ঐ

১৭ ঐ ঐ

১৮ সাথী রানী পাল ০১৭৮২৫২৩১৫৮ ঐ ঐ

১৯ ঐ ঐ

২০ ঐ ঐ

২১
িমনহাজ আহমদ ০১৭৬৫৪৫৪৩১৩ ঐ ঐ

২২ ঐ ঐ

২৩ ঐ ঐ

২৪ ঐ ঐ

২৫
তানহার

ঐ ঐ



থ বছর ২০২০-২০২১ । ০৮ ।

নং
০১

উপেজলাঃ ‘‘ ’’
২০/১২/২০২০ইং হেত

২৬/১২/২০২০
৭

০২
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

০৩
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

০৪
উপেজলাঃ ০১৭০৪৪০৬২১১

ঐ ঐ

০৫
উপেজলাঃ ০১৭৩৯০২১৭০৪

ঐ ঐ

০৬ টনীপাড়া
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

০৭
উপেজলাঃ ০১৭১৩৮০৫১৫২

ঐ ঐ

০৮
রািহম উপেজলাঃ

ঐ ঐ

০৯
উপেজলাঃ ০১৭৮৪৫০৯১৯১

ঐ ঐ

১০
উপেজলাঃ ০১৭১৭৯২০১৮১

ঐ ঐ

১১
উপেজলাঃ ০১৭৩১৭৬৬০৮৩

ঐ ঐ

১২
উপেজলাঃ ০১৭৫৪৮৫৮০১৭

ঐ ঐ

১৩
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

১৪ ম
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

১৫
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

১৬
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

১৭
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

১৮
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

১৯
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

২০
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

২১
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

২২
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

২৩ ফািহম আহমদ
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

২৪ দ অহমদ
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

২৫ পািনছড়া
উপেজলাঃ র

ঐ ঐ



২০২০-২০২১ । ০৯ ।

নং
০১ ল ইসলাম ০১৭৭৭৬৬৩১৪৯ ‘‘ ২৭/১২/২০২০ইং হেত

০২/০১/২০২১ ৭

০২ : ০১৭২১০৪১৭৯৪ ঐ ঐ

০৩ : ঐ ঐ

০৪ ঐ ঐ

০৫ ^দরবার ঐ ঐ

০৬ ঐ ঐ

০৭ ঐ ঐ

০৮
ট।

ঐ ঐ

০৯ ঐ ঐ

১০ ঐ ঐ

১১ ঐ ঐ

১২ ঐ ঐ

১৩ ঐ ঐ

১৪
।

ঐ ঐ

১৫ ঐ ঐ

১৬ ঐ ঐ

১৭ নািজম কামরান
েলট।

ঐ ঐ

১৮ : ঐ ঐ

১৯ ঐ ঐ

২০ ঐ ঐ

২১
ঐ ঐ

২২ ঐ ঐ

২৩ ০১৭৭৪৯৮২১৪৯ ঐ ঐ

২৪ ০১৭৭৫৪৬৩৯৪৪ ঐ ঐ

২৫ ঐ ঐ



২০২০-২০২১ । ১০ ।

নং
০১

, িসেলট।
‘‘ ২৮/১২/২০২০ইং হেত

১১/০১/২০২১
১৫

০২
, িসেলট।

ঐ ঐ

০৩
, িসেলট।

ঐ ঐ

০৪
, িসেলট।

ঐ ঐ

০৫
, িসেলট।

ঐ ঐ

০৬
, িসেলট।

ঐ ঐ

০৭
র, িসেলট।

ঐ ঐ

০৮
, িসেলট।

ঐ ঐ

০৯
, িসেলট।

ঐ ঐ

১০ :
, িসেলট।

ঐ ঐ

১১ : পারিভ
, িসেলট।

ঐ ঐ

১২ শাহেজবীন আরাফাত
আu◌ঁখ , িসেলট।

ঐ ঐ

১৩
, িসেলট।

ঐ ঐ

১৪
, িসেলট।

ঐ ঐ

১৫
, িসেলট।

ঐ ঐ

১৬
, িসেলট।

ঐ ঐ

১৭
, িসেলট।

ঐ ঐ

১৮
, িসেলট।

ঐ ঐ

১৯
, িসেলট।

ঐ ঐ

২০ রওসন আরা
, িসেলট।

ঐ ঐ

২১
, িসেলট।

ঐ ঐ

২২
, িসেলট।

ঐ ঐ

২৩ :
, িসেলট।

ঐ ঐ

২৪
, িসেলট।

ঐ ঐ

২৫
, িসেলট।

ঐ ঐ



২০২০-২০২১ । ১১ ।

নং
০১ : :

উপেজলা: : িসেলট
০১৭১২১৬৯২০৯ শাক সবিজ চাষ ১২/০১/২০২১ইং হেত

১৮/০১/২০২১ ৭

০২ :
রহমান

: :
উপেজলা: : িসেলট

০১৭৮৭১০৪৯৪৫ ঐ ঐ

০৩ : : :
: িসেলট উপেজলা:

০১৩০৯৬৪৯৪৭০ ঐ ঐ

০৪ : :
: িসেলট উপেজলা:

০১৭১০৯৮৩৮৬৮ ঐ ঐ

০৫ : উপেজলা:
: : িসেলট

০১৯১২২৪৯৯০৭ ঐ ঐ

০৬ : িতলকইপাড়া উপেজলা:
: : িসেলট

- ঐ ঐ

০৭ :িদলদার : উপেজলা:
: : িসেলট

০১৭৩৮৮৯৭৯৮৫ ঐ ঐ

০৮ : উপেজলা:
: : িসেলট

০১৭৭৭৬৩৬১১৫ ঐ ঐ

০৯ নওশাদ আহেমদ : উপেজলা:
: : িসেলট

০১৭২৯৬৪৮৫৩৮ ঐ ঐ

১০ : : উপেজলা:
: : িসেলট

০১৭১৪৭৬২২৭৬ ঐ ঐ

১১ :রিনেফৗদ উপেজলা:
: : িসেলট

০১৭১২৮০৮৯০০ ঐ ঐ

১২ :রিনেফৗদ উপেজলা:
: : িসেলট

০১৭১১৫৭১৭৭৪ ঐ ঐ

১৩ : উপেজলা:
: : িসেলট

০১৭১৯৮৫৫৭২০ ঐ ঐ

১৪ : উপেজলা:
: : িসেলট

০১৭১৭৯৫৮৯৪৪ ঐ ঐ

১৫ :দ ণ সাগরনাল উপেজলা:
: : িসেলট

০১৭৬৭৮২৮৭৮৮ ঐ ঐ

১৬ :িবরাখাই উপেজলা:
: : িসেলট

০১৭৭১১৪৪২৮৩ ঐ ঐ

১৭
শাওন

: উপেজলা:
: : িসেলট

০১৭১০৯০৩০৫৩ ঐ ঐ

১৮ :িবরাইমারা উপেজলা:
: : িসেলট

০১৭৪২৯৮২৯৩২ ঐ ঐ

১৯ কিবর আহমদ : উপেজলা:
: : িসেলট

০১৭৩৯৮৪৩১২৪ ঐ ঐ

২০ : উপেজলা:
: : িসেলট

০১৭১২১০৭৭৩৮ ঐ ঐ

২১ :িনজপাট বাজার উপেজলা:
: : িসেলট

০১৭৬৫৮৮৩০৮৪ ঐ ঐ

২২ নািদর আহমদ :িনজপাট উপেজলা:
: : িসেলট

০১৭৬৪৫৫৯৩১৯ ঐ ঐ

২৩
আেবদীন

:িবড়াখাই উপেজলা:
: : িসেলট

০১৮৭৬৭৭৮৪০৭ ঐ ঐ

২৪ অিলউর রহমান :উজানীনগর উপেজলা:
: : িসেলট

০১৩০১৫২৯২৮২ ঐ ঐ

২৫ : উপেজলা:
: : িসেলট

০১৭৩৮৬০১৮৮২ ঐ ঐ



২০২০-২০২১ । ১২ ।

নং
০১ ম ডাকঃ

, িসেলট।
‘‘ ’’ ১৯/০১/২০২১ইং হেত

২৫/০১/২০২১ইং তািরখ
৭

০২ : ডাকঃ
, িসেলট।

ঐ ঐ

০৩ ডাকঃ
, িসেলট।

ঐ ঐ

০৪ ডাকঃ
, িসেলট।

ঐ ঐ

০৫ ডাকঃ
, িসেলট।

ঐ ঐ

০৬ ডাকঃ
, িসেলট।

ঐ ঐ

০৭ ডাকঃ
, িসেলট।

ঐ ঐ

০৮ ডাকঃ
, িসেলট।

ঐ ঐ

০৯ িঘলাৈতল ডাকঃ
, িসেলট।

ঐ ঐ

১০ িডিবর হাওর ডাকঃ
, িসেলট।

ঐ ঐ

১১ : ডাকঃ
, িসেলট।

ঐ ঐ

১২ ডাকঃ
, িসেলট।

ঐ ঐ

১৩ রােহনা ডাকঃ
, িসেলট।

ঐ ঐ

১৪ ডাকঃ
, িসেলট।

ঐ ঐ

১৫ ডাকঃ
, িসেলট।

ঐ ঐ

১৬ উজানীনগর ডাকঃ
, িসেলট।

ঐ ঐ

১৭ : ডাকঃ
, িসেলট।

ঐ ঐ

১৮ : িততারাই ডাকঃ
, িসেলট।

ঐ ঐ

১৯ : ডাকঃ
, িসেলট।

ঐ ঐ

২০ ছািদয়া ইসলাম িলনা িঘলাৈতল ডাকঃ
, িসেলট।

ঐ ঐ

২১ িঘলাৈতল ডাকঃ
, িসেলট।

ঐ ঐ

২২ : বাউরভাগ ডাকঃ
, িসেলট।

ঐ ঐ

২৩ : িঘলাৈতল ডাকঃ
, িসেলট।

ঐ ঐ

২৪ আসমা িঘলাৈতল ডাকঃ
, িসেলট।

ঐ ঐ

২৫ ডাকঃ
, িসেলট।

ঐ ঐ



২০২০-২০২১ । ১৩ ।

নং
০১ আসামপাড়া

উপেজলাঃ
ঐ ঐ

০২ আল আমীন আসামপাড়া
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

০৩ আসামপাড়া
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

০৪ জবাবানী দাশ আসামপাড়া
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

০৫ আসামপাড়া
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

০৬ আসামপাড়া
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

০৭ আসামপাড়া
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

০৮ রছ আসামপাড়া
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

০৯ আসামপাড়া
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

১০ আসামপাড়া
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

১১ তা আসামপাড়া
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

১২ আসামপাড়া
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

১৩ আসামপাড়া
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

১৪ শ আসামপাড়া
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

১৫ শািহন িময়া আসামপাড়া
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

১৬
( )

আসামপাড়া
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

১৭ আসামপাড়া
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

১৮
০১৭৪৭-০৪৬০৫২ উপেজলাঃ

ঐ ঐ

১৯ আসামপাড়া
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

২০ আসামপাড়া
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

২১ রমজান আলী আসামপাড়া
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

২২ মীরা রাণী দাস
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

২৩ আসামপাড়া
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

২৪ কমলাবাড়ী
উপেজলাঃ

ঐ ঐ

২৫ আসামপাড়া
উপেজলাঃ

ঐ ঐ



২০২০-২০২১ । ১৪ ।

নং
০১ -৩১০০ ‘‘শাক-সবজী চাষ’’ ০২/০২/২০২১ইং হেত

০৮/০২/২০২১
৭ িদন

০২ -৩১০০ ঐ ঐ

০৩
িবউ

ঐ ঐ

০৪ রােসল আহমদ -৩১০০ ঐ ঐ

০৫ -৩১০০ ঐ ঐ

০৬ িমজান আহমদ ঐ ঐ

০৭ ঐ ঐ

০৮ ঐ ঐ

০৯ আহমদ ঐ ঐ

১০ ঐ ঐ

১১ শািকল আহমদ ঐ ঐ

১২ ঐ ঐ

১৩
জােহদ  আহমদ ঐ ঐ

১৪ ঐ ঐ

১৫ সািববর আহমদ ঐ ঐ

১৬ ঐ ঐ

১৭ ঐ ঐ

১৮ ঐ ঐ

১৯ ঐ ঐ

২০ সােদক আহমদ ঐ ঐ

২১
ফা ঐ ঐ

২২ : ঐ ঐ

২৩ : ঐ ঐ

২৪ :
উপেজলাঃ  বড়েলখা

ঐ ঐ

২৫ ঐ ঐ



২০২০-২০২১ । ১৫ ।

নং
০১ শাক সবিজ চাষ ১৪/০২/২০২১ইং হেত

২০/০২/২০২১
৭

০২ ঐ ঐ

০৩ ( ) ঐ ঐ

০৪ ঐ ঐ

০৫ ঐ ঐ

০৬ ঐ ঐ

০৭ ঐ ঐ

০৮ িফেরাজ িময়া ঐ ঐ

০৯ ঐ ঐ

১০ ঐ ঐ

১১
ইসলাম

ঐ ঐ

১২ ঐ ঐ

১৩ ঐ ঐ

১৪ ঐ ঐ

১৫
আহমদ

ঐ ঐ

১৬ ঐ ঐ

১৭ ঐ ঐ

১৮
ট।

ঐ ঐ

১৯ ঐ ঐ

২০ ঐ ঐ

২১ ঐ ঐ

২২ ঐ ঐ

২৩ ঐ ঐ

২৪ ঐ ঐ

২৫ ঐ ঐ



২০২০-২১ ( ) “ ”
তািরখ-১০/০৯/২০২০ . হইেত ১৬/০৯/২০২০ . - ,কানাইঘাট, -০১

-িপতা-মাতার নাম

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭

০১ , , রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৩৮৯৭২৭২৮ ০৭িদন

০২ : , , রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৭৮৯৮৪৬৯৯ ০৭িদন

০৩ , , রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১৭৫৭২৬৪০ ০৭িদন

০৪ ,মখিলছ আলী, রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৪৩২২২০৭১ ০৭িদন

০৫ : , , রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৭২৭১০৬১৬ ০৭িদন

০৬ : , , রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৮৮৪৮০২০১ ০৭িদন

০৭ , , রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৪১৫১৯৮৯৬ ০৭িদন

০৮ রােসল আহমদ,আছমান আলী, রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৫৪৯২৯৬৭১ ০৭িদন

০৯ শাবাজ আহমদ,ওয়ািরশ আলী, রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৯৯২৩২০৫ ০৭িদন

১০ , , রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৫৯০০৩৩৯৯ ০৭িদন

১১ , , রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৯৭৫৭৪৯৩৮ ০৭িদন

১২ ,ছায়াদ আলী, রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৯৫১৯৯৩২২ ০৭িদন

১৩ জামিল আহমদ,িনয়ামত আলী, রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৪১০৮৮৪৬০ ০৭িদন

১৪ , , রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৭৩১২৯০৪৭ ০৭িদন

১৫ , , রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৩৯০২৪৮৯৩ ০৭িদন

১৬ ছােলহ আহমদ, ,আেলকজান িবিব । রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৪১৫১৯৮৯৬ ০৭িদন

১৭ সজীব আহমদ, , রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৭২৩৭২০৩৫ ০৭িদন

১৮ , : , ,। রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৫৪০২৯৬২০ ০৭িদন

১৯ : ,ময়না িময়া, রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৫৮৯৯০৭৩৪ ০৭িদন

২০ , , রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৯৩১৩১৫৭৬২ ০৭িদন

২১ : , রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৬৮১৬০০১১ ০৭িদন

২২ , . , রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭০৩৯৬৯৬৪৬ ০৭িদন

২৩ , , রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৪১৫১৯৮৯৬ ০৭িদন

২৪ , ,রািজয়া রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৫৮২২৮০৪২ ০৭িদন

২৫ , , রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৪৬৩৫০৫১২ ০৭িদন
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০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭
০১ , : , ডালাইচর,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৬৫০৪১২৭৫ ০৭িদন

০২ ,রিশদ আহমদ, ডালাইচর,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৪১৫৬০৫৪৮ ০৭িদন

০৩ , , ডালাইচর,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৯০৫৭৮১৫৩ ০৭িদন

০৪ : , : , :খািলদা ডালাইচর,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৪৭৯৬১১৬ ০৭িদন

০৫ , , ডালাইচর,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১৪৫৬৮৯৬৫ ০৭িদন

০৬ , , ডালাইচর,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৫৬৪৯৮২১ ০৭িদন

০৭ , ,রােহন ডালাইচর,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১২৯৮০৫৯৯ ০৭িদন

০৮ ,রিশদ আহমদ, ডালাইচর,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১৩৮১৮৫৩২ ০৭িদন

০৯ , , রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ১৭৩৯৮৪৫১৬৩ ০৭িদন

১০ : ,ইসমাইল আলী, রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৪২০৩৩৬৫৯ ০৭িদন

১১ : , , রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৩২২২৩৫১৮ ০৭িদন

১২ , , রব, রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৮৭৫৫৪৫৬৫ ০৭িদন

১৩ , . , রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২০৬৭১৬৭৯ ০৭িদন

১৪ , , রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৬৬০১৭০৫ ০৭িদন

১৫ , , রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২২৪৪২০৬৩ ০৭িদন

১৬ , , রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৯৩৬৯৬২৭৮ ০৭িদন

১৭ , , ডালাইচর,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১৬৩৮৬৯৬৪ ০৭িদন

১৮ ,ফিরদ আহমদ, ডালাইচর,কানাইঘাট,িসেলট ০১৯৬৫৬৯৬৩৬১০ ০৭িদন

১৯ , ডালাইচর,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৩৪৬০৫২৭১ ০৭িদন

২০ , , রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১৫৫০৫০৩৫ ০৭িদন

২১ , . , রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৮৯৭৭৫৮২ ০৭িদন

২২ পিল রানী দাস, ,◌্ঊষা রানী দাস রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১৮৯৯৪৭৫৪ ০৭িদন

২৩ , . , রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৪৮৮৫২৩৪ ০৭িদন

২৪ , . , ডালাইচর,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৮৭৫৮২২৪ ০৭িদন

২৫ , , ডালাইচর,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৩৭০৭৪০৯০ ০৭িদন
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০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭
০১ : , :

: :
,

কানাইঘাট,িসেলট
০১৭৬৫০৪১২৭৫ ০৭িদন

০২ আ; কালাম;মনা িময়া; ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭৪১৫৬০৫৪৮ ০৭িদন

০৩ ; , . ;মিহ
, .

,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭৯০৫৭৮১৫৩ ০৭িদন

০৪ মসািহদ আলী, , ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭২৪৭৯৬১১৬ ০৭িদন

০৫ , , ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭১৪৫৬৮৯৬৫ ০৭িদন

০৬ , , , ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭২৫৬৪৯৮২১ ০৭িদন

০৭ , ,মিরনা িবিব ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭১২৯৮০৫৯৯ ০৭িদন

০৮ ,আহমদ আলী, ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭১৩৮১৮৫৩২ ০৭িদন

০৯ , .রিফক িময়া, ,
কানাইঘাট,িসেলট

১৭৩৯৮৪৫১৬৩ ০৭িদন

১০ , ,হাজী জমেসদ আলী, ,সরবান িবিব ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭১০৩৪২১৭৮ ০৭িদন

১১ ; , , , ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭৪৯৭৭৭৫৪১ ০৭িদন

১২ , ,হািনফা িবিব ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭৫৩২৫৪৪৮২ ০৭িদন

১৩ , , , ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭৯৩৪৬২২৫৭ ০৭িদন

১৪ , , , ,জািহদা ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭১৬৯২৫২৮৩ ০৭িদন

১৫ ; , , ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭৯০৩৪৯৮৫৩ ০৭িদন

১৬ ; , ,আছাদ আলী, ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭২৪০২৮৪২১ ০৭িদন

১৭ কিবর আহমদ,আহমদ আলী, ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭২৩৩৬৫৮৭৩ ০৭িদন

১৮ , ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭৭৬৭৭১৫৮৯ ০৭িদন

১৯ জামাল , , ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭৭৩৯০৩২২৬ ০৭িদন

২০ , মাওঃ আশদ আলী, ইমরানা খানম
।

,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭৮৮৪৮১৫১১ ০৭িদন

২১ , , ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭৯৪৫৭১৩৮৮ ০৭িদন

২২ ,আহমদ আলী, ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭০০৬৯২৭৩৫ ০৭িদন

২৩ কামাল আহামদ, , ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭৫৯০৩৯৮২০ ০৭িদন

২৪ ,তইয়ব আলী, ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭১৫৭৪৫৪৫৬ ০৭িদন

২৫ , , , ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭৯৩৪৬২২৫৭ ০৭িদন
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০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭
০১ ,ফেয়জ আহমদ, ,

কানাইঘাট,িসেলট
০১৭১৫৮১০৬৬৩ ০৭িদন

০২ , , ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭৩৭২৩৫০৭৪ ০৭িদন

০৩ , , ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭৮০৮৩৩৫৯০ ০৭িদন

০৪ , : , ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭৫০৪৫৯১১৩ ০৭িদন

০৫ রািমজা , , ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭৩৯৯৪৭৪৮৩ ০৭িদন

০৬ , , ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭৩৫১৪৬৮৩২ ০৭িদন

০৭ , ,মায়া রানী দাস । ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭৩৮১৪০৪৪২ ০৭িদন

০৮ , , ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭৫২৫২৪৪৯৩ ০৭িদন

০৯ , , ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭২৭৯৫৭৭৮৪ ০৭িদন

১০ , , ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭৩৩৪২০৯০৩ ০৭িদন

১১ , , ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭১৩৯৪০৬৩৮ ০৭িদন

১২ ,বিশর আহমদ, ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭৫৯৭২৩৩১৩ ০৭িদন

১৩ , , ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭১১৯১২৫০৫ ০৭িদন

১৪ , , ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭৫৭২৬৫৪৯৬ ০৭িদন

১৫ , , ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭২৮০০০০২৯ ০৭িদন

১৬ , , ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭২০২০৫৯৭৪ ০৭িদন

১৭ , , ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭৪৮৯১৯৭২৩ নকশী ০৭িদন

১৮ , , ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭৪৩৯২০৩২৪ ০৭িদন

১৯ , ,আরিত রািন
দাস

,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭২৪৬৯১০০৩ ০৭িদন

২০ , , ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭৩১৯০৬৪০৯ ০৭িদন

২১ , , ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭২৩৬৯১৬৩০ ০৭িদন

২২ , , ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭৪০৬১৭৮৬৮ নকশী ০৭িদন

২৩ , , ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭২৯৭২৫৩৫৯ ০৭িদন

২৪ , , ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭৫৩৪৯৬৬৬০ ০৭িদন

২৫ , : , ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭২০২৪৯০৩৮ ০৭িদন
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০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭
০১ ,িপতা : , মাতা- ,

কানাইঘাট,িসেলট
০১৭৬৫০৪১২৭৫ ০৭িদন

০২ : িফেরাজ িময়া, মাতা- ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭৪১৫৬০৫৪৮ ০৭িদন

০৩ : ,মাতা :
িবিব

,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭৯০৫৭৮১৫৩ ০৭িদন

০৪ : শািমম আহামদ, : ,মাতা : হািজরা ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭২৪৭৯৬১১৬ ০৭িদন

০৫ : শািকল আহামদ, : ,মাতা : হািজরা রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১৪৫৬৮৯৬৫ ০৭িদন

০৬ -
িবিব।

,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭২৫৬৪৯৮২১ ০৭িদন

০৭ ,িপতা : , মাতা : ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭১২৯৮০৫৯৯ ০৭িদন

০৮ : , িপতা- , মাতা : রায়গড়,কানাইঘাট, িসেলট ০১৭১৩৮১৮৫৩২ ০৭িদন

০৯ : : , মাতা : রায়গড়,কানাইঘাট, িসেলট ১৭৩৯৮৪৫১৬৩ ০৭িদন

১০ : , : , মাতা- রায়গড়,কানাইঘাট, িসেলট ০১৭৬১৮৮৯৩৩০ ০৭িদন

১১ শািকল আহামদ, , রায়গড়,কানাইঘাট, িসেলট ০১৭৪১৫৮৫৬০৭ ০৭িদন

১২ আলমগীর আহমদ, , রায়গড়,কানাইঘাট, িসেলট ০১৭৩৯১৭২৯০৫ ০৭িদন

১৩ , িপতা- , মাতা- রায়গড়,কানাইঘাট, িসেলট ০১৭২৮৪১৩৮১৮ ০৭িদন
১৪ , , মাতাঃ লািক রায়গড়,কানাইঘাট, িসেলট ০১৭১১৩১৫৩৭২ ০৭িদন

১৫ , - , সােলহা রায়গড়,কানাইঘাট, িসেলট ০১৭২২১৮৯১৭০ ০৭িদন

১৬ , রায়গড়,কানাইঘাট, িসেলট ০১৭৩২৪৭২৫৬০ ০৭িদন

১৭ মাও : মিতউর রহমান,িপতাঃহিবব
আলী,

,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭২৬৬৮৯৬৩১ ০৭িদন

১৮ ,িপতাঃৈতয়ব আলী,মাতা :
িবিব

,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৯১৬০২৭৯৩০ ০৭িদন

১৯ ফেয়জ আহমদ,িপতা : ,মাতা- ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭১৫৪৬৫৫৯৮ ০৭িদন

২০ রহমান,িপতা- ,মাতা- ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭২৪৮৮৩৬৬৩ ০৭িদন

২১ , ,মাতা- ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭৪২৫৩৮৮১৫ ০৭িদন

২২ ,িপতা- ,মাতা- ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭৩৭০৫৩৮০৯ ০৭িদন

২৩ , ,মাতাঃেমা রায়গড়,কানাইঘাট, ০১৭৩২৮৩৪৯০৫ ০৭িদন

২৪ ,িপতাঃফরজান আলী,মাতাঃছইফা িবিব ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৯৩৬৩৭২২০৫ ০৭িদন

২৫ ,িপতাঃছফর আলী,মাতা- রািবয়া িবিব রায়গড়,কানাইঘাট, ০১৭২৬০১৬৬৮৭ ০৭িদন



২০২০-২১ ( ) “ চাষ”
তািরখ-১৫/১১/২০২০ . হইেত ২১/১১/২০২০ . - ,কানাইঘাট, -০৬

-িপতা-মাতার নাম
নাম

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭
০১ ,িপতা- , মাতা- বীরদল কানাইঘাট,িসেলট ১৭৩৮৯৭২৭২৮ ০৭িদন

০২ , - ,: মাতা-শিফনা বীরদল কানাইঘাট ১৭৭৮৯৮৪৬৯৯ ০৭িদন

০৩ , িপতা : ,মাতা : বীরদল কানাইঘাট িসেলট ১৭১৭৫৭২৬৪০ ০৭িদন

০৪ , - , মাতা-ছােলহা বীরদল কানাইঘাটিসেলট ১৭৪৩২২২০৭১ ০৭িদন

০৫ , , মাতা : বীরদল কানাইঘাট ১৭৭২৭১০৬১৬ ০৭িদন

০৬ , - ,মাতা- আেনায়ারা বীরদল কানাইঘাট ১৭৮৮৪৮০২০১ ০৭িদন

০৭ ,িপতা- , ,
কানাইঘাট,িসেলট

১৭৪১৫১৯৮৯৬ ০৭িদন

০৮ , - ,মাতা- রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ১৭৫৪৯২৯৬৭১ ০৭িদন

০৯ : িনমার আলী, মাতা : আিমনা রায়গড়,কানাইঘাট, ১৭২৯৯২৩২০৫ ০৭িদন

১০ জাকািরয়া আহামদ , , মাতা- রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ১৭৫৯০০৩৩৯৯ ০৭িদন

১১ কেয়ছ আহামদ, িপতা- ওসমান আলী, মাতা- রায়গড়,কানাইঘাট, ১৭৯৭৫৭৪৯৩৮ ০৭িদন

১২ আিমর আলী, আং মিজদ , বীরদল কানাইঘাট,িসেলট ১৭৯৫১৯৯৩২২ ০৭িদন

১৩ , িপতা- , মাতা- রায়গড়,কানাইঘাট, ১৭৪১০৮৮৪৬০ ০৭িদন

১৪ , , মাতাঃ  িরনা িবিব । রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ১৭৭৩১২৯০৪৭ ০৭িদন

১৫ , - , মাতা : রায়গড়,কানাইঘাট, ১৭৩৯০২৪৮৯৩ ০৭িদন

১৬ , , মাতাঃ রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ১৭৪১৫১৯৮৯৬ ০৭িদন

১৭ , - , মাতা-খািল িবিব ◌্ ,
কানাইঘাট,িসেলট

১৭৭২৩৭২০৩৫ ০৭িদন

১৮ ,িপতা : , মাতা :
।

,
কানাইঘাট,িসেলট

১৭৫৪০২৯৬২০ ০৭িদন

১৯ , িপতা : , মাতা-সমিছদা ,
কানাইঘাট,িসেলট

১৭৫৮৯৯০৭৩৪ ০৭িদন

২০ , - ,মাতা- ,
কানাইঘাট,িসেলট

১৯৩১৩১৫৭৬২ ০৭িদন

২১ , : , মাতা-
জয়বান িবিব ।

,
কানাইঘাট,িসেলট

১৭৬৮১৬০০১১ ০৭িদন

২২ ,িপতা-ছািলক িময়া, মাতা- বীরদল কানাইঘাট,িসেলট ১৭০৩৯৬৯৬৪৬ ০৭িদন

২৩ , িপতা : ,মাতাঃ রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ১৭৪১৫১৯৮৯৬ ০৭িদন

২৪ , িপতা : তািহর আলী, বীরদল কানাইঘাট,িসেলট ১৭৫৮২২৮০৪২ ০৭িদন

২৫ , - : বিশর আহামদ, মাতা- রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ১৭৪৬৩৫০৫১২ ০৭িদন



২০২০-২১ ( ) “গাভী পালন”
তািরখ-২২/১১/২০২০ . হইেত ২৮/১১/২০২০ . - ,কানাইঘাট, -০৭

-িপতা-মাতার নাম

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭
০১ ,,িপতা- : , মাতা- রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৬৯৬৪৯৮২১ পাভী পালন ০৭িদন

০২ ,িপতা- ,মাতা- রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৫৯৮০৫৯৯ গাভী পালন ০৭িদন

০৩ িজবান আহামদ, , রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১৩৮১৮৫৩২ পািভ পালন ০৭িদন

০৪ , িপতা-লাল িময়া, মাতা- রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ১৭৩৯৮৪৫১৬৩ পাভী পালন ০৭িদন

০৫ ,িপতা- ,মাতা- রায়গড়,কানাইঘাট, ০১৭১৪৯১৪৩৫০ গাভী পালন ০৭িদন

০৬ , - ,মাতা- রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৭২৮১৬৯৮৮ পািভ পালন ০৭িদন
০৭ ,িপতা- , ,

কানাইঘাট,িসেলট
০১৭২১৭৭৬১৯৬ পাভী পালন ০৭িদন

০৮ , - ,মাতা- রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৬০০৩২১১ গাভী পালন ০৭িদন

০৯ : িনমার আলী, মাতা :
।

রায়গড়,কানাইঘাট, ০১৭৬৭২৭২০৪১ পািভ পালন ০৭িদন

১০ জাকািরয়া আহামদ , , মাতা- রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১১৩৪৫৩৫০ পাভী পালন ০৭িদন

১১ কেয়ছ আহামদ, িপতা- ওসমান আলী, মাতা-
।

রায়গড়,কানাইঘাট, ০১৭২৬২১৩২২৪ গাভী পালন ০৭িদন

১২ আিমর আলী, আং মিজদ , বীরদল কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৮৫৭৩০৪৮ পািভ পালন ০৭িদন

১৩ , িপতা- , মাতা- রায়গড়,কানাইঘাট, ০১৭৩৭৮৬৫৪৮৮ পাভী পালন ০৭িদন

১৪ , , মাতাঃ  িরনা িবিব । রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২০৩৬৭৩৬৪ গাভী পালন ০৭িদন

১৫ , - , মাতা : রায়গড়,কানাইঘাট, ০১৭৭৬৫৭৮৫৫০ পািভ পালন ০৭িদন

১৬ , , মাতাঃ ফােতহা রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১৪৯১৪৩৫০ পাভী পালন ০৭িদন

১৭ , - , মাতা-খািল িবিব ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭৭২৮১৬৯৮৮ গাভী পালন ০৭িদন

১৮ ,িপতা : , মাতা : ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭২১৭৭৬১৯৬ পািভ পালন ০৭িদন

১৯ , িপতা : , মাতা- ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭২৬০০৩২১১ পাভী পালন ০৭িদন

২০ , - ,মাতা- ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭৬৭২৭২০৪১ গাভী পালন ০৭িদন

২১ , : , মাতা-জয়বান
িবিব ।

,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭১১৩৪৫৩৫০ পািভ পালন ০৭িদন

২২ ,িপতা-ছািলক িময়া, মাতা- বীরদল কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৬২১৩২২৪ পাভী পালন ০৭িদন

২৩ , িপতা : , রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৮৫৭৩০৪৮ গাভী পালন ০৭িদন

২৪ , িপতা : তািহর আলী,
।

বীরদল কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৩৭৮৬৫৪৮৮ পািভ পালন ০৭িদন

২৫ , - : বিশর আহামদ, মাতা- রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২০৩৬৭৩৬৪ পাভী পালন ০৭িদন



২০২০-২১ ( ) “ ”
তািরখ-২০/১২/২০২০ . হইেত ২৬/১২/২০২০ . -ইউ, ,িড,িস হল কানাইঘাট, -০৮

-িপতা-মাতার নাম

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭
০১ ,িপতা : , মাতা- রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৩৫০৪১২৭৯ ০৭িদন

০২ ,িপতা : , মাতা- রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৪১৫৬০৫৪৭ ০৭িদন

০৩ : .মাতা : রােশদা রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৯০৫৭৮১৫৬ ০৭িদন

০৪ ,িপতা-তািহর আলী,মাতা : রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৪৭৯৬১১৬ ০৭িদন

০৫ ,িপতা- ,মাতা- রায়গড়,কানাইঘাট, ০১৭১৪৫৬৮৯৬৮ ০৭িদন

০৬ ,িপতা- ,মাতা- রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৫৬৪৯৮২৯ ০৭িদন

০৭ , -বিশর আহামদ,মাতা- ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭১২৯৮০৫৯৫ ০৭িদন

০৮ ,িপতা- ,মাতা- রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১৩৮১৮৫৩৪ ০৭িদন

০৯ লািক রানী দাস,িপতা-িললাময় দাস,মাতা- উষারাণী দাস রায়গড়,কানাইঘাট, ১৭৩৯৮৪৫১৬৬ ০৭িদন

১০ ,িনলাময় দাস,উষা রাণী দাস রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৩৩৫৮২১৩৯ ০৭িদন

১১ মিন রাণী দাস,িনিশ রাম দাস,সিবতা রাণী দাস । রায়গড়,কানাইঘাট, ০১৭৩৬৩৮৫৩৬৪ ০৭িদন

১২ ,িপতা- , বীরদল কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৩২২১৮৭৩০ ০৭িদন

১৩ ,িপতা- , সােলহা রায়গড়,কানাইঘাট, ০১৭৩১০০০৬৭৬ ০৭িদন

১৪ তানিজয়া ইসরাম ঐিশ, ,
◌্

রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৮৪৪৬৩৮৭১ ০৭িদন

১৫ , ,
।

রায়গড়,কানাইঘাট, ০১৭৮৪২১৮৭৫৭ ০৭িদন

১৬ ,িপতা- , রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৩৫০৪১২৯৮ ০৭িদন

১৭ ,িপতা- ,িমনারা ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭৪১৫৬০৫৭৮ ০৭িদন

১৮ , , ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭৯০৫৭৮১২১ ০৭িদন

১৯ মারজানা ,িপতা- , ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭২৪৭৯৬১৮৯ ০৭িদন

২০ ,িপতা- , মাতা- ,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭১৪৫৬৮৯৬৭ ০৭িদন

২১ ,িপতা- , মাতা-রােবয়া
।

,
কানাইঘাট,িসেলট

০১৭২৫৬৪৯৮২৮ ০৭িদন

২২ ,িপতা- ফিরদ আহমদ, মাতা- সােহনা বীরদল কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১২৯৮০৫৯৯ ০৭িদন

২৩ , িপতা- , মাতা- রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১৩৮১৮৫৩৭ ০৭িদন

২৪ ,িপতা- ,মাতা- বীরদল কানাইঘাট,িসেলট ১৭৩৯৮৪৫১৬৪ ০৭িদন

২৫ ,িপতা- ,মাতা- রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৩৩৫৮২১৩৫ ০৭িদন



২০২০-২০২১ ( ) “ সবিজ চাষ ”
তািরখ-২৪/১২/২০২০ . হইেত ৩০/১২/২০২০ . - ,কানাইঘাট, -০৯

-িপতা-মাতার নাম

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭
০১ , , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৫৬৪৯৮৬৫ সবিজ চাষ ০৭িদন

০২ শািকল আহমদ, ¦ , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১২৯৮০৫৯৭ সবিজ চাষ ০৭িদন

০৩ , , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১৩৮১৮৫২৩ সবিজ চাষ ০৭িদন

০৪ , , নাজমা ,কানাইঘাট,িসেলট ১৭৩৯৮৪৫১২৪ সবিজ চাষ ০৭িদন

০৫ , , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৫৯২৩৫৪৩৪ সবিজ চাষ ০৭িদন

০৬ , , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৮৮৭১৩৫৫৩ সবিজ চাষ ০৭িদন

০৭ , িময়া, ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৩১৬৬৭০৫৫ সবিজ চাষ ০৭িদন

০৮ , , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৪৮০৭৪৪৯৮ সবিজ চাষ ০৭িদন

০৯ িমজান আহমদ আিবর, , ,কানাইঘাট,িসেলট, ০১৭০৩১১১৯৩১ সবিজ চাষ ০৭িদন

১০ ,
,

,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১৩৮১৬২৮৭ সবিজ চাষ ০৭িদন

১১ , , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৩২১২৯০৩৬ সবিজ চাষ ০৭িদন

১২ , , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১৪৩৩১৭৬৯ সবিজ চাষ ০৭িদন

১৩ িশহাব আহমদ, , , ,কানাইঘাট,িসেলট, ০১৭৯৪৩৬০৬৩০ সবিজ চাষ ০৭িদন

১৪ িজবান আহমদ, , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৪১৮৬০৩৮৭ সবিজ চাষ ০৭িদন

১৫ জােবর আহমদ, , ,কানাইঘাট, ০১৭২২১৮৯১৭০ সবিজ চাষ ০৭িদন
১৬ , কালা িমযা, ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১০৯৯৩৪০৬ সবিজ চাষ ০৭িদন

১৭ , , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৩৩৮১৫২৮০ সবিজ চাষ ০৭িদন

১৮ বাহার আহামদ, , ,কানাইঘাট,িসেলট
ট

০১৭৮২৫০৩২২৮ সবিজ চাষ ০৭িদন

১৯ , , ,কানাইঘাট, ০১৭৮৪৬২৬২৬৮ সবিজ চাষ ০৭িদন

২০ , , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৮২৯৩২৫৫০ সবিজ চাষ ০৭িদন

২১ পােবল আহমদ, , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৮৬৬৫৯৭৫১ সবিজ চাষ ০৭িদন

২২ , , বীরদল কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২০৬৩৩৩৬৬ সবিজ চাষ ০৭িদন

২৩ , , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৭২৮৩৬৪১৩ সবিজ চাষ ০৭িদন

২৪ উসমান িময়া, বশর িময়া, বীরদল কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৯৮৫৪৯৩০৯ সবিজ চাষ ০৭িদন

২৫ ( ), হািবজ িময়া, ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২২২২১৬০১ সবিজ চাষ ০৭িদন



২০২০-২১ ( ) “ ”
তািরখ-১৪/০১/২০২১ . হইেত ২৮/০১/২০২১ . -কানাইঘাট মিহলা কেলজ, -১০

-িপতা-মাতার নাম

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭
০১ , -ইসমাইল আলী, মাতা- রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৩২২১৭৫০৪ ১৫িদন

০২ ,িপতা- ,মাতা-িরনা রাণী নাথ রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৬৪৩৯৮৭২ ১৫িদন

০৩ িরপা রাণী নাথ,িপতা- ,মাতা-িদবা রাণী নাথ
।

রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১৭২৭৯৮০১ ১৫িদন

০৪ কাজলী রাণী নাথ,িপতা- ,মাতা-িদবা রাণী
নাথ ।

রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৩৭০৩৭৯৪ ১৫িদন

০৫ িপংিক রাণী নাথ,িপতা- ,মাতা-
নাথ,

রায়গড়,কানাইঘাট, ০১৭২৭৩১৬৩৮০ ১৫িদন

০৬ ,িপতা- ,মাতা-
রাণী নাথ ।

রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১৫৭৪৪০৩৭ ১৫িদন

০৭ - ,মাতা- রচনা রাণী দাস । , কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২২০১৪৮৪৩ ১৫িদন

০৮ - , মাতা- রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৪৯৪৪১৯৭১ ১৫িদন

০৯ ,িপতা- ,মাতা-শািফয়া রায়গড়,কানাইঘাট, ০১৭২৩১৬২০৯২ ১৫িদন

১০ িপংিক রাণী নাথ,িপতা- ,মাতা-
নাথ

রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২০৪৪৫২১৮ ১৫িদন

১১ ,িপতা- , শািফয়া রায়গড়,কানাইঘাট, ০১৭২১৯৬৩৫৬৬ ১৫িদন

১২ ,িপতা-ফিরদ আহামদ, বীরদল কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৬২৪৫২৫৮৫ ১৫িদন

১৩ ,িপতা- , মালিত রানী দাস রায়গড়,কানাইঘাট, ০১৭১১৪৮৪১৯৬ ১৫িদন

১৪ , - রানা আহামদ , রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৩১২৮৭৬৩৩ ১৫িদন

১৫ ,িপতা- , রায়গড়,কানাইঘাট, ০১৭৪১৬১৭০১৮ ১৫িদন

১৬ ,ফাইিম,িপতা- , িমনারা রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৯২২৪৪৬৭৮ ১৫িদন

১৭ , িপতা- , , কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১২৩১৯২২১ ১৫িদন

১৮ ,িপতা- , , কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৩১৮৭৩০৪২ ১৫িদন

১৯ পিল রাণী নাথ, িপতা- - ,
নাথ ।

, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৭৬৬৭৭৬২ ১৫িদন

২০ ,িপতা- , মাতা- , কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৩৬৯০৬০০ ১৫িদন

২১ , - , মাতা-তাছিলমা , কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২১৫৯৩৪৫৯ ১৫িদন

২২ ,িপতা-ফয়সল , বীরদল কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৪৬৩৫০৮৬০ ১৫িদন

২৩ - , রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৪৬০৪৯১৯৯ ১৫িদন

২৪ , িপতা- ,মাতা- বীরদল কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১৯৭৪৩০৪৯ ১৫িদন

২৫ ,িপতা- , রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৯১৩৩৮৯১ ১৫িদন



২০২০-২১ ( ) “ ”
তািরখ-১৭/০১/২০২১ . হইেত ২৩/০১/২০২১ . - ,কানাইঘাট, -১১

-িপতা-মাতার নাম

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭
০১ , , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৯৩৪৪৯৭৯৯ সবিজ চাষ ০৭িদন

০২ ,আফতাব আলী, ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৪০৩৭১৬৫ সবিজ চাষ ০৭িদন

০৩ কিবর আহমদ,আং ছালাম, ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৪০৩৭১৬৫ সবিজ চাষ ০৭িদন

০৪ , , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৩২২৩৬৫০৩ সবিজ চাষ ০৭িদন

০৫ কামরান আহমদ,রািশদ আলী, ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১৯৯৮৫৬৭৪ সবিজ চাষ ০৭িদন

০৬ হাসান, , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৪৯৬৮৯১৮ সবিজ চাষ ০৭িদন

০৭ , , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৯৪২৫৬০০০ সবিজ চাষ ০৭িদন

০৮ :, :,জািহদা
:

,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২২২৬৫৮৬১ সবিজ চাষ ০৭িদন

০৯ ,কালা িময়া, ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৩৮৪১৪৮৯২ সবিজ চাষ ০৭িদন

১০ : , : , :মািরয়া ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১৬০৭২৪৩৬ সবিজ চাষ ০৭িদন

১১ , , , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৭৮৭৮৭৮৪ সবিজ চাষ ০৭িদন

১২ : , : ,রওশনারা ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৩১৮৭৪৫৩৫ সবিজ চাষ ০৭িদন

১৩ , , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৯৩৪৪৯৭৯৯ সবিজ চাষ ০৭িদন

১৪ , , ;রশনা ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৪০৩৭১৬৫ সবিজ চাষ ০৭িদন

১৫ , , ,কানাইঘাট, ০১৭২৪০৩৭১৬৫ সবিজ চাষ ০৭িদন

১৬ :িকবিরয়া, : , ; ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৩২২৩৬৫০৩ সবিজ চাষ ০৭িদন

১৭ .আং ওহাব, ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১৯৯৮৫৬৭৪ সবিজ চাষ ০৭িদন

১৮ ,আহমদ আলী, ,কানাইঘাট,িসেলট ট ০১৭২৪৯৬৮৯১৮ সবিজ চাষ ০৭িদন

১৯ জয়নাল, িপতা- হক. মাতা- ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৯৪২৫৬০০০ সবিজ চাষ ০৭িদন

২০ , িপতা- ,মাতা-
ফািতমা ◌্

,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২২২৬৫৮৬১ সবিজ চাষ ০৭িদন

২১ ,িপতা- ,মাতা- ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৩৮৪১৪৮৯২ সবিজ চাষ ০৭িদন

২২ ,িপতা- , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১৬০৭২৪৩৬ সবিজ চাষ ০৭িদন

২৩ ,িপতা- ,মাতা- ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৭৮৭৮৭৮৪ সবিজ চাষ ০৭িদন

২৪ , িপতা- ,মাতা-ছায়না ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৩১৮৭৪৫৩৫ সবিজ চাষ ০৭িদন

২৫ , , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৯৩৪৪৯৭৯৯ সবিজ চাষ ০৭িদন



২০২০-২১ ( ) “ ”
তািরখ-২৪/০১/২০২১ . হইেত ৩০/০১/২০২১ . - ,কানাইঘাট, -১২

-িপতা-মাতার নাম

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭

০১ ,িপতা- ,মাতা- রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৬৫০৪১২৭৫ ০৭িদন

০২ ,িপতা- ,মাতা- রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৪১৫৬০৫৪৮ ০৭িদন

০৩ , ,মাতা- রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৯০৫৭৮১৫৩ ০৭িদন

০৪ , , রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৪৭৯৬১১৬ পালন ০৭িদন

০৫ আিজজ আহামদ, , মাতা-আয়শা িবিব রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১৪৫৬৮৯৬৫ ০৭িদন

০৬ , , রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৫৬৪৯৮২১ ০৭িদন

০৭ , সািজদ আলী, রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১২৯৮০৫৯৯ ০৭িদন

০৮ , রায়গড়,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১৩৮১৮৫৩২ ০৭িদন

০৯ , ইবরাহীম আলী, রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ১৭৩৯৮৪৫১৬৩ ০৭িদন

১০ , , রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২০১৬৬৪৭০ ০৭িদন

১১ কাওছার আহমদ, , রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১৪৪৩০৩৭৪ ০৭িদন

১২ , এরশাদ আলী, রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৭৩১৬৫৩৫ ০৭িদন

১৩ , , রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৩৭২৩৫৩২৩ ০৭িদন

১৪ , , রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২০৯৩৩০৪২ ০৭িদন

১৫ , , , রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৭৬৭৭২৬৭৬ ০৭িদন

১৬ , , রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৫২৮৩০১২৪ ০৭িদন

১৭ , , রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৮৯৯১১৮২১ ০৭িদন

১৮ , , রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৭৮৪৬৬৩০৬ ০৭িদন

১৯ , . , রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৪৭২৬৮৩৭৭ ০৭িদন

২০ , আসকর আলী, রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৮৯৭৭৯৮৭ ০৭িদন

২১ , , রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৪৬৬০৭২৭৪ ০৭িদন

২২ , ,হােজরােবগম রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১০৩৪২৪১২ ০৭িদন

২৩ , , রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১৩৮১৬৪৩৪ ০৭িদন

২৪ , , রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১৪৩৩১৫২৮ ০৭িদন

২৫ ফয়ছল আহামদ, ,লিতফা রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৪৫০৮৩৬৫৪ ০৭িদন



২০২০-২১ ( ) “ ”
তািরখ-১৪/০২/২০২১ . হইেত ২০/০২/২০২১ . - ,কানাইঘাট, -১৩

ক
-িপতা-মাতার নাম

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭
০১ ফয়সল আহমদ,মইন , , কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৬৫০৪১২৭৫ ০৭িদন

০২ , - , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৪১৫৬০৫৪৮ ০৭িদন

০৩ , - . ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৯০৫৭৮১৫৩ ০৭িদন

০৪ , - , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৪৭৯৬১১৬ ০৭িদন

০৫ , , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১৪৫৬৮৯৬৫ ০৭িদন

০৬ :িবলাল আহমদ, , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৫৬৪৯৮২১ ০৭িদন

০৭ , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১২৯৮০৫৯৯ ০৭িদন

০৮ , , - ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১৩৮১৮৫৩২ ০৭িদন

০৯ , , ,কানাইঘাট,িসেলট ১৭৩৯৮৪৫১৬৩ ০৭িদন

১০ , :জওয়ািহর আলী, ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২০১৬৬৪৭০ ০৭িদন

১১ : , , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১৪৪৩০৩৭৪ ০৭িদন

১২ , , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৭৩১৬৫৩৫ ০৭িদন

১৩ , , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৩৭২৩৫৩২৩ ০৭িদন

১৪ , - , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২০৯৩৩০৪২ ০৭িদন

১৫ , , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৭৬৭৭২৬৭৬ ০৭িদন

১৬ , , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৫২৮৩০১২৪ ০৭িদন

১৭ : , -মখরব আলী, ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৮৯৯১১৮২১ ০৭িদন

১৮ : , , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৭৮৪৬৬৩০৬ ০৭িদন

১৯ , , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৪৭২৬৮৩৭৭ ০৭িদন

২০ , , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৮৯৭৭৯৮৭ ০৭িদন

২১ িজয়াউর রহমান, , রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৪৬৬০৭২৭৪ ০৭িদন

২২ : ,আতাউর রহমান,সইফা িবিব। রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১০৩৪২৪১২ ০৭িদন

২৩ , , রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১৩৮১৬৪৩৪ ০৭িদন

২৪ , , রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১৪৩৩১৫২৮ ০৭িদন

২৫ , রায়গড়, কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৪৫০৮৩৬৫৪ ০৭িদন



২০২০-২১ ( ) “ ” -২২/০২/২০২১ . হইেত ২৮/০২/২০২১ .
- ,কানাইঘাট, -১৪

-িপতা-মাতার নাম

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭
০১ এমরান আহামদ,িপতা- ,মাতা-রিকবা ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৩২২১৭৫০৪ সবিজ চাষ ০৭িদন

০২ ,িপতা- , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৬৪৩৯৮৭২ সবিজ চাষ ০৭িদন

০৩ , , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১৭২৭৯৮০১ সবিজ চাষ ০৭িদন

০৪ - - ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৩৭০৩৭৯৪ সবিজ চাষ ০৭িদন

০৫ ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৭৩১৬৩৮০ সবিজ চাষ ০৭িদন

০৬ , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১৫৭৪৪০৩৭ সবিজ চাষ ০৭িদন

০৭ ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২২০১৪৮৪৩ সবিজ চাষ ০৭িদন

০৮ ,মাতা রশনা ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৪৯৪৪১৯৭১ সবিজ চাষ ০৭িদন

০৯ ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৩১৬২০৯২ সবিজ চাষ ০৭িদন

১০ ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২০৪৪৫২১৮ সবিজ চাষ ০৭িদন
১১ ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২১৯৬৩৫৬৬ সবিজ চাষ ০৭িদন

১২ , ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৬২৪৫২৫৮৫ সবিজ চাষ ০৭িদন

১৩ ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১১৪৮৪১৯৬ সবিজ চাষ ০৭িদন

১৪
রানী দাস

,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৩১২৮৭৬৩৩ সবিজ চাষ ০৭িদন

১৫ ,কানাইঘাট, ০১৭৪১৬১৭০১৮ সবিজ চাষ ০৭িদন

১৬ , ,মাতা ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৯২২৪৪৬৭৮ সবিজ চাষ ০৭িদন

১৭ [ ]
আলী,

,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১২৩১৯২২১ সবিজ চাষ ০৭িদন

১৮ ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৩১৮৭৩০৪২ সবিজ চাষ ০৭িদন

১৯
রানী দাস

,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৭৬৬৭৭৬২ সবিজ চাষ ০৭িদন

২০ ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৩৬৯০৬০০ সবিজ চাষ ০৭িদন

২১ ,িপতা- ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২১৫৯৩৪৫৯ সবিজ চাষ ০৭িদন

২২ ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৪৬৩৫০৮৬০ সবিজ চাষ ০৭িদন

২৩
ইয়াসিমন

,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭৪৬০৪৯১৯৯ সবিজ চাষ ০৭িদন

২৪ -
মাতাঃ-

,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭১৯৭৪৩০৪৯ সবিজ চাষ ০৭িদন

২৫ ,কানাইঘাট,িসেলট ০১৭২৯১৩৩৮৯১ সবিজ চাষ ০৭িদন
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িং প্রকলক্ষণার্ীর িাম ঠিিািা মমাবাই িম্বর প্রকলক্ষণ মিাজ থর িাম মময়াে মন্তব্য 

1 2 3 4 5 6 7 

01 

জুবাজয়র আমে খাি 

কপিাাঃ মৃি. খকলুর রমাি 

মািাাঃ মৃি. করিা মবগম 

গ্রামাঃ পাঠাি চি 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01715-860789 গবাকে পশু পাি 07 কেি ব্যাচ িং-01 

02 

মমাাঃ আব্দু ওদুে খাি 

কপিাাঃ মমাাঃ লুৎফুর রমাি খাি 

মািাাঃ াকমদুজেছা খািম  

গ্রামাঃ পাঠাি চি 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01732-665528 গবাকে পশু পাি 07 কেি ব্যাচ িং-01 

03 

মমাাঃ আব্দু আকম 

কপিাাঃ মমাাঃ লকিকুর রমাি 

মািাাঃ মমাছাাঃ রওলি আরা মবগম 

গ্রামাঃ রারাই 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01717-946514 গবাকে পশু পাি 07 কেি ব্যাচ িং-01 

04 

মমাাঃ আখাকুর রমাি সুমি 

কপিাাঃ আব্দু াোি 

মািাাঃ মরািা মবগম 

গ্রামাঃ রারাই 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01736-179229 গবাকে পশু পাি 07 কেি ব্যাচ িং-01 

05 

মমাাঃ আজম আী 

কপিাাঃ কছপি আী 

মািাাঃ জজবো খাতুি 

গ্রামাঃ খাপার 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01311-201446 গবাকে পশু পাি 07 কেি ব্যাচ িং-01 

06 

মমাাঃ আব্দুর রুি 

কপিাাঃ মমাাঃ তিয়ব আী 

মািাাঃ াই মবগম 

গ্রামাঃ ইাবাজ 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01710-993752 গবাকে পশু পাি 07 কেি ব্যাচ িং-01 

07 

িকবর আমে খাি 

কপিাাঃ িাকর আী খাি 

মািাাঃ লরীিা খািম 

গ্রামাঃ পাঠাি চি 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01732-595241 গবাকে পশু পাি 07 কেি ব্যাচ িং-01 

08 

বকু আমে 

কপিাাঃ পংকি কময়া 

মািাাঃ আনু মবগম 

গ্রামাঃ পাঠাি চি 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01319-385489 গবাকে পশু পাি 07 কেি ব্যাচ িং-01 

09 

জুজিে আমে 

কপিাাঃ মমাাঃ মঈি উকিি খাি 

মািাাঃ আজয়া মবগম 

গ্রামাঃ পাঠাি চি 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01766-829575 গবাকে পশু পাি 07 কেি ব্যাচ িং-01 

10 

মমাাঃ আব্দু াই পারজেজ 

কপিাাঃ মমাাঃ আব্দু িাকের 

মািাাঃ মমাছাাঃ আজিায়ারা মবগম 

গ্রামাঃ রারাই 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01308-219603 গবাকে পশু পাি 07 কেি ব্যাচ িং-01 

11 

আিজা মাজি খাি 

কপিাাঃ ইাে আী খাি 

মািাাঃ সুকিয়া মবগম 

গ্রামাঃ পাঠাি চি 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01730-179424 গবাকে পশু পাি 07 কেি ব্যাচ িং-01 

12 

মািমাি আমে 

কপিাাঃ আব্দুর মুিকব 

মািাাঃ গুজনুর মিছা 

গ্রামাঃ িাাট 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01726-840156 গবাকে পশু পাি 07 কেি ব্যাচ িং-01 

13 

বাকছর আমে খাি 

কপিাাঃ মমাাঃ জকর আী খাি 

মািাাঃ াছিা মবগম 

গ্রামাঃ পাঠাি চি 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01758-610699 গবাকে পশু পাি 07 কেি ব্যাচ িং-01 

14 

মমাাঃ মুকবুর রমাি 

কপিাাঃ মমাাঃ মখকছুর রমাি 

মািাাঃ কোরা মবগম 

গ্রামাঃ িাচার চি 

ডািাঃ গঙ্গাজ 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01747-150489 গবাকে পশু পাি 07 কেি ব্যাচ িং-01 

15 

মগাপা রায় 

কপিাাঃ মুকি া কবশ্বা 

মািাাঃ জয়া রািী কবশ্বা 

গ্রামাঃ মুকিাকি 

ডািাঃ পল্লীশ্রী 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01734-311099 গবাকে পশু পাি 07 কেি ব্যাচ িং-01 

16 

মমাাঃ মুকম উকিি খাি 

কপিাাঃ মমাাঃ জকর আী খাি 

মািাাঃ ািা মবগম 

গ্রামাঃ পাঠাি চি 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01747-927859 গবাকে পশু পাি 07 কেি ব্যাচ িং-01 

17 নুরু ইাম গ্রামাঃ পাঠাি চি 01715-858888 গবাকে পশু পাি 07 কেি ব্যাচ িং-01 



িং প্রকলক্ষণার্ীর িাম ঠিিািা মমাবাই িম্বর প্রকলক্ষণ মিাজ থর িাম মময়াে মন্তব্য 

কপিাাঃ মুজাকে উকিি খাি 

মািাাঃ িাকিমা মবগম 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

18 

মমাাঃ আিিাব উকিি 

কপিাাঃ মমাাঃ খকলুর রমাি 

মািাাঃ িাকিমা মবগম 

গ্রামাঃ পাঠাি চি 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01771-849905 গবাকে পশু পাি 07 কেি ব্যাচ িং-01 

19 

মমাাঃ লরীি উকিি খাি 

কপিাাঃ আব্দু মাকি 

মািাাঃ ফুই কবকব 

গ্রামাঃ পাঠাি চি 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01763-631776 গবাকে পশু পাি 07 কেি ব্যাচ িং-01 

20 

মাসুম আমে খাি 

কপিাাঃ আিজ মাজি খাি 

মািাাঃ ছায়রা মবগম 

গ্রামাঃ পাঠাি চি 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01784-654471 গবাকে পশু পাি 07 কেি ব্যাচ িং-01 

21 

মািাব আমে 

কপিাাঃ মমাাঃ তিয়ব আী 

মািাাঃ জয়নু মবগম 

গ্রামাঃ ইাবাজ 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01723-852010 গবাকে পশু পাি 07 কেি ব্যাচ িং-01 

22 

াজে আমে 

কপিাাঃ আব্দু কিি 

মািাাঃ মমাছাাঃ াছিা মবগম 

গ্রামাঃ পাঠাি চি 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01787-432967 গবাকে পশু পাি 07 কেি ব্যাচ িং-01 

23 

মমাাঃ আব্দু ওয়াকে লরীি 

কপিাাঃ মমাাঃ াাম ানু 

মািাাঃ কপয়ারা মবগম 

গ্রামাঃ রারাই 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01767-746120 গবাকে পশু পাি 07 কেি ব্যাচ িং-01 

24 

মমাাঃ ইিবা উকিি খাি 

কপিাাঃ মমাাঃ আব্দু আকজজ খাি 

মািাাঃ লরীিা খািম 

গ্রামাঃ পাঠাি চি 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01714-330737 গবাকে পশু পাি 07 কেি ব্যাচ িং-01 

25 

মমাাঃ আব্দু লকে 

কপিাাঃ মামুে আী 

মািাাঃ আজিায়ারা মবগম 

গ্রামাঃ ইাবাজ 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01770-472891 গবাকে পশু পাি 07 কেি ব্যাচ িং-01 

26 

াকিয়া সুিািা 

কপিাাঃ মমাাঃ আব্দুছ ছাত্তার 

মািাাঃ কোরা মবগম 

গ্রামাঃ পীজররচি 

ডািাঃ জকিগঞ্জ 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01723-286823 ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-02 

27 

াকময়া সুিািা 

কপিাাঃ মমাাঃ আব্দুছ ছাত্তার 

মািাাঃ মমাছাাঃ কোরা মবগম 

গ্রামাঃ পীজররচি 

ডািাঃ জকিগঞ্জ 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01723-286823 ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-02 

28 

মমাছাাঃ মজিায়ারা মবগম 

কপিাাঃ কুটু কময়া 

মািাাঃ মিার মবগম 

গ্রামাঃ পীজররচি 

ডািাঃ জকিগঞ্জ 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-02 

29 

ািী আক্তার 

কপিাাঃ মৃি. মমাাঃ ছুরিই কময়া 

মািাাঃ ছুনু মবগম 

গ্রামাঃ াইদ্রাবি 

ডািাঃ জকিগঞ্জ 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-02 

30 

মমাছাাঃ মরকজয়া মবগম 

কপিাাঃ মমাাঃ কুটু কময়া 

মািাাঃ মমাছাাঃ মিার মবগম 

গ্রামাঃ পীজররচি 

ডািাঃ জকিগঞ্জ 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-02 

31 

িাছকিয়া আক্তার 

কপিাাঃ মমাাঃ আজিায়ারু ি 

মািাাঃ কবউটি আক্তার 

গ্রামাঃ আমিগর 

ডািাঃ জকিগঞ্জ 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-02 

32 

িাকিয়া আক্তার 

কপিাাঃ মমাাঃ আজিায়ারু ি 

মািাাঃ কবউটি আক্তার 

গ্রামাঃ আমিগর 

ডািাঃ জকিগঞ্জ 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-02 

33 

িিি চাঁপা 

কপিাাঃ মমাাঃ আব্দু াোি 

মািাাঃ মাজি আরা মবগম 

গ্রামাঃ মিছরী 

ডািাঃ জকিগঞ্জ 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-02 

34 
মরজবিা মবগম 

কপিাাঃ মমাাম্মে আব্দু খাকি 

গ্রামাঃ আমিগর 

ডািাঃ জকিগঞ্জ 
-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-02 



িং প্রকলক্ষণার্ীর িাম ঠিিািা মমাবাই িম্বর প্রকলক্ষণ মিাজ থর িাম মময়াে মন্তব্য 

মািাাঃ হুছিা মবগম জকিগঞ্জ, কজট। 

35 

ছাকমরা মবগম 

কপিাাঃ আব্দু জব্বার 

মািাাঃ মাছুমা মবগম 

গ্রামাঃ গন্ধেত্ত 

ডািাঃ জকিগঞ্জ 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-02 

36 

িাকমিা মবগম 

কপিাাঃ মমাাঃ আব্দুর রমাি 

মািাাঃ মমাছাাঃ মকিা মবগম 

গ্রামাঃ িাকিশ্রী 

ডািাঃ বাজেজেওরাই 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-02 

37 

রাজিা মবগম 

কপিাাঃ আকমর আী 

মািাাঃ াওয়ারুি মিছা 

গ্রামাঃ াজাপুর 

ডািাঃ ব্রাহ্মণগ্রাম 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-02 

38 

মজাজবো আমে 

কপিাাঃ মমাাঃ মিামাি আমে 

মািাাঃ আঙ্গুর মবগম 

গ্রামাঃ পীজররচি 

ডািাঃ জকিগঞ্জ 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-02 

39 

জুজখা মবগম 

কপিাাঃ মমাাম্মে আব্দুর রউি 

মািাাঃ াওয়া মবগম 

গ্রামাঃ আমিগর 

ডািাঃ জকিগঞ্জ 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-02 

40 

াকমা মবগম 

কপিাাঃ কুটই কময়া 

মািাাঃ মজনু মবগম 

গ্রামাঃ াজাপুর 

ডািাঃ ব্রাহ্মণগ্রাম 

জকিগঞ্জ, কজট। 

 ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-02 

41 

মমাছাাঃ লামছুি িাার কমা 

কপিাাঃ মমাাঃ িজরু ইাম 

মািাাঃ িাকছমা মবগম 

গ্রামাঃ পীজররচি 

ডািাঃ জকিগঞ্জ 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-02 

42 

সুিািা আক্তার 

কপিাাঃ লকিকু ইাম 

মািাাঃ মরািা মবগম 

গ্রামাঃ আমিগর 

ডািাঃ জকিগঞ্জ 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-02 

43 

কমা আক্তার 

কপিাাঃ মমাাঃ মখিছ আী 

মািাাঃ র্স থযবাি কবকব 

গ্রামাঃ াজাপুর 

ডািাঃ ব্রাহ্মণগ্রাম 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-02 

44 

রুকবয়া মবগম 

কপিাাঃ মমাাঃ রকিকু ইাম 

মািাাঃ কজকিা মবগম 

গ্রামাঃ খাপাড় 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-02 

45 

মঙ্গী রািী কবশ্বা 

কপিাাঃ রায়জমাি কবশ্বা 

মািাাঃ কেপাী রািী কবশ্বা 

গ্রামাঃ মািাবাে 

ডািাঃ জকিগঞ্জ 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-02 

46 

মিারািা বাার 

কপিাাঃ আব্দুর মাকি 

মািাাঃ মজবুি মিছা 

গ্রামাঃ িাপিা 

ডািাঃ ঈেগা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-02 

47 

মরাকজিা মবগম 

কপিাাঃ মুকজবুর রমাি 

মািাাঃ মরকজয়া মবগম 

গ্রামাঃ পঙ্গবট 

ডািাঃ জকিগঞ্জ 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-02 

48 

খাকেজাতু কুবরা 

কপিাাঃ মমাাঃ করাজ উকিি 

মািাাঃ আকিিা মবগম 

গ্রামাঃ পকিম বি 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-02 

49 

কমা মবগম 

কপিাাঃ ছাকি আমে 

মািাাঃ রায়িা মবগম 

গ্রামাঃ িরকংপুর 

ডািাঃ জকিগঞ্জ 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01700-861612 ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-02 

50 

লান্তিা রািী কবশ্বা 

কপিাাঃ ধীজরন্দ্র কবশ্বা 

মািাাঃ িকমিা রািী কবশ্বা 

গ্রামাঃ কিরাকল 

ডািাঃ পল্লীশ্রী 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01753-118556 ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-02 

51 

তারেক আহভদ 

পতাাঃ আব্দুল ভন্নান 

ভাতাাঃ কাভরুন ননছা 

গ্রাভাঃ খাপদভান 

ডাকাঃ গঙ্গাজল 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭৩৬-৯৪০৭৬১ মৎস্য চা 07 কেি ব্যাচ িং-03 



িং প্রকলক্ষণার্ীর িাম ঠিিািা মমাবাই িম্বর প্রকলক্ষণ মিাজ থর িাম মময়াে মন্তব্য 

52 

পভজান আহভদ 

পতাাঃ নভাাঃ েপপক আহভদ 

ভাতাাঃ আপভনা নফগভ 

গ্রাভাঃ নিানােগ্রাভ 

ডাকাঃ গঙ্গাজল 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭৭৫-৪১৫৩০৪ মৎস্য চা 07 কেি ব্যাচ িং-03 

53 

নভাাঃ লুৎফুে েহভান 

পতাাঃ মৃত. নভাাঃ আব্দুল হক 

ভাতাাঃ নভাছাাঃ হাপছা পফপফ 

গ্রাভাঃ লালগ্রাভ 

ডাকাঃ থানা ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৬৪৬-৮৬৮৯৯৯ মৎস্য চা 07 কেি ব্যাচ িং-03 

54 

নভাাঃ এনাভ উপিন 

পতাাঃ নভাাঃ ভিত্মকীভ আলী 

ভাতাাঃ নভাছাাঃ জুরলখা নফগভ 

গ্রাভাঃ সুলতানপুে 

ডাকাঃ গঙ্গাজল 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭২৬-৫৩৪৯৪৯ মৎস্য চা 07 কেি ব্যাচ িং-03 

55 

তারেক আহভদ 

পতাাঃ আব্দুল ভন্নান 

ভাতাাঃ ভাহমুদা খানভ 

গ্রাভাঃরিনাপতেচক 

ডাকাঃ থানা ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- মৎস্য চা 07 কেি ব্যাচ িং-03 

56 

ভাহবুবুে েহভান 

পতাাঃ জুনাফ আলী 

ভাতাাঃ িফেম্নলা নফগভ 

গ্রাভাঃ ইছাপুে 

ডাকাঃ গঙ্গাজল 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭৩১-৯৩০৩৮০ মৎস্য চা 07 কেি ব্যাচ িং-03 

57 

মুস্তাক আহভদ 

পতাাঃ আব্দুে েপহভ 

ভাতাাঃ আছারুন ননছা 

গ্রাভাঃ কাচােচক 

ডাকাঃ গঙ্গাজল 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭৪৮-৩৩৫১৩৬ মৎস্য চা 07 কেি ব্যাচ িং-03 

58 

নভাাঃ কপফে আল ভাহমুদ 

পতাাঃ মৃত. আাঃ আপজজ 

ভাতাাঃ মৃত. আপিয়া খাতুন 

গ্রাভাঃ সুলতানপুে 

ডাকাঃ গঙ্গাজল 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭৩৭-৭৮৮১৯০ মৎস্য চা 07 কেি ব্যাচ িং-03 

59 

নদলওয়াে নহারিন 

পতাাঃ আব্দুে ভন্নান 

ভাতাাঃ আছভা নফগভ 

গ্রাভাঃ ইলাফাজ 

ডাকাঃ থানা ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭৭৬-৫৮১৫২২ মৎস্য চা 07 কেি ব্যাচ িং-03 

60 

জাভাল উপিন 

পতাাঃ মৃত. আব্দুন নূে 

ভাতাাঃ িাভছুন নাহাে 

গ্রাভাঃ হাইদ্রাফন্দ 

ডাকাঃ জপকগঞ্জ 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭৫৮-২৫৮০৫৫ মৎস্য চা 07 কেি ব্যাচ িং-03 

61 

আব্দুল্লাহ আহভদ 

পতাাঃ মৃত. আং ভন্নান 

ভাতাাঃ মৃত. কভেম্নন ননছা 

গ্রাভাঃ সুলতানপুে 

ডাকাঃ গঙ্গাজল 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭৪৭-৯২৭৬৮২ মৎস্য চা 07 কেি ব্যাচ িং-03 

62 

নুভান আহভদ 

পতাাঃ আব্দুে গণী 

ভাতাাঃ কুলসুভা নফগভ 

গ্রাভাঃ টিলােগ্রাভ 

ডাকাঃ নিানািাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭০৪-৪১৭২৮৮ মৎস্য চা 07 কেি ব্যাচ িং-03 

63 

তাজুল ইিলাভ 

পতাাঃ মৃত মুদপেছ আলী 

ভাতাাঃ লপতপা নফগভ 

গ্রাভাঃ ভজলী 

ডাকাঃ গঙ্গাজল 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭২৮-৮১৫৯৪৫ মৎস্য চা 07 কেি ব্যাচ িং-03 

64 

নভাাঃ ভামুন আে েপিদ 

পতাাঃ মৃত. আব্দুে েউপ 

ভাতাাঃ সুপপয়া খাতুন 

গ্রাভাঃ সুলতানপুে 

ডাকাঃ গঙ্গাজল 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭১৩-৮০৪৪৬১ মৎস্য চা 07 কেি ব্যাচ িং-03 

65 

নভাাঃ আব্দুল লপতপ 

পতাাঃ মৃত. পেজান আলী 

ভাতাাঃ মৃত. নুেজাহান নফগভ 

গ্রাভাঃ ভজলী 

ডাকাঃ গঙ্গাজল 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭২৭-৬৭০১১৯ মৎস্য চা 07 কেি ব্যাচ িং-03 

66 

নভাাঃ পারুক আহভদ 

পতাাঃ নভাাঃ কুতুফ আলী 

ভাতাাঃ ননফা নফগভ 

গ্রাভাঃ ইছাপুে 

ডাকাঃ গঙ্গাজল 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭১৮-৫৮৫৯২০ মৎস্য চা 07 কেি ব্যাচ িং-03 

67 

তাজ উপিন 

পতাাঃ ভস্তুপা আহভদ 

ভাতাাঃ পাপতভা নফগভ 

গ্রাভাঃ ভাঝফন্দ 

ডাকাঃ থানা ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭১৮-৫৮৫৯২০ মৎস্য চা 07 কেি ব্যাচ িং-03 

68 

সিয়দ আলী নহারিন 

পতাাঃ সিয়দ আপ্তাফ উপিন 

ভাতাাঃ ভভতাজ নফগভ 

গ্রাভাঃ সুলতানপুে 

ডাকাঃ গঙ্গাজল 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- মৎস্য চা 07 কেি ব্যাচ িং-03 

69 আপেপ উপিন গ্রাভাঃ ভাঝফন্দ -- মৎস্য চা 07 কেি ব্যাচ িং-03 



িং প্রকলক্ষণার্ীর িাম ঠিিািা মমাবাই িম্বর প্রকলক্ষণ মিাজ থর িাম মময়াে মন্তব্য 

পতাাঃ হাজী আতাউে েহভান 

ভাতাাঃ নভানাওয়াো নফগভ 

ডাকাঃ থানা ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

70 

ভাছুভ আহভদ 

পতাাঃ আব্দুল ভাপনক তাাদাে 

ভাতাাঃ  

গ্রাভাঃ নিনাপতেচক 

ডাকাঃ থানা ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭২১-৪১৬৫৭১ মৎস্য চা 07 কেি ব্যাচ িং-03 

71 

কাওছাে আহভদ 

পতাাঃ মৃত. আব্দুল ভপতন 

ভাতাাঃ  

গ্রাভাঃ নিনাপতেচক 

ডাকাঃ থানা ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭৪১-৮৮০২৬৪ মৎস্য চা 07 কেি ব্যাচ িং-03 

72 

হাপভদুল ইিলাভ লস্কে 

পতাাঃ মৃত. আব্দুল কপেভ লস্কে 

ভাতাাঃ আনওয়াো নফগভ 

গ্রাভাঃ ভাঝফন্দ 

ডাকাঃ থানা ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭২৬-১৪৬৩১৩ মৎস্য চা 07 কেি ব্যাচ িং-03 

73 

নভাাঃ পজল্লুে েহভান 

পতাাঃ িখাওত নহারিন 

ভাতাাঃ আয়িা নফগভ 

গ্রাভাঃ ভাঝফন্দ 

ডাকাঃ থানা ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট।। 

-- মৎস্য চা 07 কেি ব্যাচ িং-03 

74 

জুরনদ আহভদ 

পতাাঃ কপফে আহভদ 

ভাতাাঃ োছনা নফগভ 

গ্রাভাঃ নিনাপতেচক 

ডাকাঃ থানা ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭১৮-৫৮৫৯২০ মৎস্য চা 07 কেি ব্যাচ িং-03 

75 

নভাাঃ নুে উপিন 

পতাাঃ নভাাঃ আব্দুল ফাপতন 

ভাতাাঃ কাপপয়া নফগভ 

গ্রাভাঃ জায়পেপুে 

ডাকাঃ গঙ্গাজল 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭৬৩-৩০১৯৩১ মৎস্য চা 07 কেি ব্যাচ িং-03 

76 

তাভান্না নফগভ 

পতাাঃ নভাাঃ ইউনুছ আলী 

ভাতাাঃ আপরোজা নফগভ 

গ্রাভাঃ গড়েগ্রাভ 

ডাকাঃ নিেম্নলফাগ 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-04 

77 

তাপনয়া সুলতানা 

পতাাঃ নজরুল ইিলাভ 

ভাতাাঃ েওিন সুলতানা 

গ্রাভাঃ ভাঝেগ্রাভ 

ডাকাঃ নিেম্নলফাগ 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-04 

78 

নভাছাাঃ আপভনা নফগভ 

পতাাঃ নভাাঃ আব্দুে েফ 

ভাতাাঃ নভাছাাঃ হাপছা নফগভ 

গ্রাভাঃ ধপলগাও 

ডাকাঃ ঈদগাহ ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-04 

79 

সুভানা নফগভ 

পতাাঃ নভাাঃ নুরুল আপভন 

ভাতাাঃ নভাছাাঃ ছয়ফুল পফপফ 

গ্রাভাঃ গাগলাজুে 

ডাকাঃ ঈদগাহ ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-04 

80 

নভাছাাঃ পপেদা নফগভ 

স্বাভীাঃ পারুক আহভদ 

ভাতাাঃ ভাপলকা পফপফ 

গ্রাভাঃ গাগলাজুে 

ডাকাঃ ঈদগাহ ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-04 

81 

নভাছাাঃ োরিদা নফগভ 

স্বাভীাঃ নভাাঃ িপপউল আলভ মুন্না 

ভাতাাঃ মৃত. েপহভা নফগভ 

গ্রাভাঃ গাগলাজুে 

ডাকাঃ ঈদগাহ ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-04 

82 

সুভানা নফগভ 

পতাাঃ নভাাঃ িহীদ উলস্নাহ 

ভাতাাঃ নভাছাাঃ েপহভা নফগভ 

গ্রাভাঃ  কানা 

ডাকাঃ ঈদগাহ ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-04 

83 

চাঁদনী আক্তাে তান্নী 

পতাাঃ নভাাঃ পখরুল ইিলাভ 

ভাতাাঃ পদলওয়াো নফগভ 

গ্রাভাঃ ননায়াফাড়ী 

ডাকাঃ ঈদগাহ ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-04 

84 

নভাছাাঃ নোকিানা নফগভ 

স্বাভীাঃ পপেদ উপিন 

ভাতাাঃ আয়িা নফগভ 

গ্রাভাঃ কানা 

ডাকাঃ ঈদগাহ ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-04 

85 

নভাছাাঃ হুছনা নফগভ 

স্বাভীাঃ নভাাঃ আব্দুি ছাভাদ 

ভাতাাঃ নভাছাাঃ খয়েম্নন ননছা 

গ্রাভাঃ গাগলাজুে 

ডাকাঃ ঈদগাহ ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-04 

86 
পারতভা নফগভ 

স্বাভীাঃ কপফে উপিন 

গ্রাভাঃ কানা 

ডাকাঃ ঈদগাহ ফাজাে 
-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-04 
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ভাতাাঃ পেনা নফগভ জপকগঞ্জ, পিরলট। 

87 

রুপভ নফগভ 

স্বাভীাঃ পয়ছল আহভদ 

ভাতাাঃ আপ্তাবুন ননছা 

গ্রাভাঃ কানা 

ডাকাঃ ঈদগাহ ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-04 

88 

পলপ নফগভ 

পতাাঃ নভাাঃ আব্দুে েপহভ 

ভাতাাঃ পােহানা নফগভ 

গ্রাভাঃ কানা 

ডাকাঃ ঈদগাহ ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-04 

89 

িাপজদা আক্তাে েম্নপভ 

পতাাঃ আব্দুি শুকুে 

ভাতাাঃ আরনায়াো নফগভ 

গ্রাভাঃ ধপলগাও 

ডাকাঃ ঈদগাহ ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-04 

90 

নভাছাাঃ নহী নফগভ 

পতাাঃ আব্দুে েপহভ 

ভাতাাঃ নভাছাাঃ পােহানা নফগভ 

গ্রাভাঃ কানা 

ডাকাঃ ঈদগাহ ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-04 

91 

নভাছাাঃ ভাসুদা আক্তাে 

পতাাঃ নভাাঃ আব্দুল হান্নান 

ভাতাাঃ নভাছাাঃ সুলতানা নফগভ 

গ্রাভাঃ গাগলাজুে 

ডাকাঃ ঈদগাহ ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-04 

92 

নভাছাাঃ তাভান্না নফগভ 

পতাাঃ তাজ উপিন 

ভাতাাঃ নভাছাাঃ কুলসুভা নফগভ 

গ্রাভাঃ ধপলগাও 

ডাকাঃ ঈদগাহ ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-04 

93 

াপয়া নফগভ 

পতাাঃ জাভাল উপিন 

ভাতাাঃ িায়না নফগভ 

গ্রাভাঃ কানা 

ডাকাঃ ঈদগাহ ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-04 

94 

নভাছাাঃ েীভা নফগভ 

পতাাঃ িানুে উপিন 

ভাতাাঃ নভাছাাঃ োরফয়া নফগভ 

গ্রাভাঃ কানা 

ডাকাঃ ঈদগাহ ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-04 

95 

নভাছাাঃ নাপহদা নফগভ 

পতাাঃ নভাাঃ আব্দুে েফ 

ভাতাাঃ হাপছা নফগভ 

গ্রাভাঃ কানা 

ডাকাঃ ঈদগাহ ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-04 

96 

িারজদা নফগভ 

পতাাঃ নভাাঃ ছওয়াফ আলী 

ভাতাাঃ হারজো নফগভ 

গ্রাভাঃ কানা 

ডাকাঃ ঈদগাহ ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-04 

97 

নলাফাফা আক্তাে পো 

পতাাঃ নছায়াফ আলী 

ভাতাাঃ হারজো নফগভ 

গ্রাভাঃ কানা 

ডাকাঃ ঈদগাহ ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-04 

98 

িােপভন আক্তাে সুপভ 

পতাাঃ নভাাঃ আব্দুি শুকুে 

ভাতাাঃ আপ্তাবুন ননছা 

গ্রাভাঃ কানা 

ডাকাঃ ঈদগাহ ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-04 

99 

নভাছাাঃ জাহানাো নফগভ 

পতাাঃ জয়নাল আরফদীন 

ভাতাাঃ নাজভা নফগভ 

গ্রাভাঃ পিভ নফউে 

ডাকাঃ ঈদগাহ ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-04 

100 

োরিদা নফগভ 

পতাাঃ উভে আলী 

ভাতাাঃ ভিত্মাখা নফগভ 

গ্রাভাঃ পরোজপুে 

ডাকাঃ ফেকতপুে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-04 

101 

সুলতানা নফগভ 

পতাাঃ আব্দুে েহভান 

ভাতাাঃ েপহভা নফগভ 

গ্রাভাঃ গপণপুে 

ডাকাঃ িেীপগঞ্জ 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-05 

102 

নিাভাইয়া নফগভ 

পতাাঃ নভাাঃ লুকভান উপিন 

ভাতাাঃ নাজভা নফগভ 

গ্রাভাঃ নকছেী 

ডাকাঃ জপকগঞ্জ 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-05 

103 

জান্নাতুল নপেরদৌি সুভা 

পতাাঃ নহারিন আহভদ 

ভাতাাঃ িায়না নফগভ 

গ্রাভাঃ নকছেী 

ডাকাঃ জপকগঞ্জ 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-05 
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104 

নাজভা নফগভ 

পতাাঃ নভাাঃ িপাত আলী 

ভাতাাঃ নভাছাাঃ আপলয়া নফগভ 

গ্রাভাঃ লাভােগ্রাভ 

ডাকাঃ জপকগঞ্জ 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-05 

105 

নতৌপহদা জান্নাত 

পতাাঃ নভাাঃ আব্দুে েফ 

ভাতাাঃ নেনুজা নফগভ 

গ্রাভাঃ পিোজাড়া 

ডাকাঃ গঙ্গাজল 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-05 

106 

েপহভা আক্তাে 

পতাাঃ আব্দুল খাপলক 

ভাতাাঃ আপতাবুন ননছা 

গ্রাভাঃ গপদোপি 

ডাকাঃ থানা ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-05 

107 

সুপপয়া নফগভ 

পতাাঃ মৃত. আব্দুল লপতপ 

ভাতাাঃ পেনা নফগভ 

গ্রাভাঃ নকছেী 

ডাকাঃ জপকগঞ্জ 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-05 

108 

নভাছাাঃ সুভানা নফগভ সুভানা  

পতাাঃ ফলু পভয়া 

ভাতাাঃ আপভনা নফগভ 

গ্রাভাঃ ঙ্গফট 

ডাকাঃ জপকগঞ্জ 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-05 

109 

নহী নফগভ নচৌধুেী 

পতাাঃ মৃত. আব্দুল ভারলক নচৌাঃ 

ভাতাাঃ নাজভা নফগভ নচৌাঃ 

গ্রাভাঃ ভনসুেপুে 

ডাকাঃ ফারদরদওোইল 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-05 

110 

নভাছাাঃ োজনা নফগভ 

পতাাঃ নপফজ আলী 

ভাতাাঃ িয়রুন পফপফ 

গ্রাভাঃ নীলািেপুে 

ডাকাঃ ফালাউট 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-05 

111 

সুভানা নপেরদৌি সুভা 

পতাাঃ নভাাঃ ভইন উপিন 

ভাতাাঃ নভাছাাঃ ছারলহা নফগভ 

গ্রাভাঃ হাপতডহে 

ডাকাঃ ব্রাহ্মণগ্রাভ 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-05 

112 

নভাছাাঃ জায়দা নফগভ 

পতাাঃ নভাাঃ আপজজুে েহভান 

ভাতাাঃ নভাছাাঃ িাভছুন নাহাে 

গ্রাভাঃ নকছেী 

ডাকাঃ জপকগঞ্জ 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-05 

113 

আপেিা সুলতানা আয়িা 

পতাাঃ মৃত. আব্দুল লপতপ 

ভাতাাঃ পেনা নফগভ 

গ্রাভাঃ নকছেী 

ডাকাঃ জপকগঞ্জ 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-05 

114 

পলপ নফগভ 

পতাাঃ নভাাঃ আব্দুল লপতপ 

ভাতাাঃ নভাছাাঃ ভায়ােম্নন নফগভ 

গ্রাভাঃ নকছেী 

ডাকাঃ জপকগঞ্জ 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-05 

115 

আপিপা নুিোত (পদনা) 

পতাাঃ নভাাঃ পনজাভ উপিন তাাদাে 

ভাতাাঃ আপপয়া নফগভ 

গ্রাভাঃ নকছেী 

ডাকাঃ জপকগঞ্জ 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-05 

116 

আপপয়া নফগভ 

স্বাভীাঃ পনজাভ উপিন তাাদাে 

ভাতাাঃ মৃত. ছারলভা নফগভ 

গ্রাভাঃ নকছেী 

ডাকাঃ জপকগঞ্জ 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-05 

117 

পেনা নফগভ 

পতাাঃ নভাাঃ আব্দুল লপতপ নচৌাঃ 

ভাতাাঃ িারলহা নফগভ 

গ্রাভাঃ নহািনাফাদ 

ডাকাঃ জপকগঞ্জ 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-05 

118 

াপয়া সুলতানা 

পতাাঃ নহারিন আহভদ 

ভাতাাঃ িায়না নফগভ 

গ্রাভাঃ নকছেী 

ডাকাঃ জপকগঞ্জ 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-05 

119 

নভাছাাঃ নজাছনা নফগভ 

পতাাঃ মৃত. আব্দুন নূে 

ভাতাাঃ নভাছাাঃ িেফান পফপফ 

গ্রাভাঃ াঃ পফরলে ফন্দ 

ডাকাঃ জপকগঞ্জ 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-05 

120 

নভাছাাঃ তাহপভনা নফগভ 

পতাাঃ নভাাঃ িপাত আলী 

ভাতাাঃ নভাছাাঃ আপলয়া নফগভ 

গ্রাভাঃ লাভােগ্রাভ 

ডাকাঃ জপকগঞ্জ 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-05 

121 োপফনা ইয়াছপভন তুষভা গ্রাভাঃ ননায়াফাড়ী -- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-05 
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পতাাঃ মৃত. ভকবুল আলী 

ভাতাাঃ হাপলভা নফগভ 

ডাকাঃ ঈদগাহ ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

122 

নভাছাম্মাত পভনা নফগভ 

পতাাঃ নভাাঃ খুেরিদ আলভ 

ভাতাাঃ নভাছাাঃ িপরতো নফগভ 

গ্রাভাঃ নকছেী 

ডাকাঃ জপকগঞ্জ 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-05 

123 

নভাছাাঃ িাপহদা আক্তাে পলভা  

পতাাঃ নভাাঃ আব্দুে েপহভ 

ভাতাাঃ নেপজয়া নফগভ 

গ্রাভাঃ ভাইজকাপন্দ 

ডাকাঃ জপকগঞ্জ 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-05 

124 

নভাছাাঃ োজনা নফগভ 

পতাাঃ নপফজ আলী 

ভাতাাঃ িয়েম্নন পফপফ 

গ্রাভাঃ নীলািেপুে 

ডাকাঃ ফালাউট 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-05 

125 

সুলতানা নফগভ 

পতাাঃ আব্দুে েহভান 

ভাতাাঃ েপহভা নফগভ 

গ্রাভাঃ গপণপুে 

ডাকাঃ িেীপগঞ্জ 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-05 

126 

নভাাঃ নহলাল আহভদ 

পতাাঃ নভাাঃ পনভাে আলী 

ভাতাাঃ আরফদা খাতুন 

গ্রাভাঃ নাপন্দশ্রী 

ডাকাঃ ফারদরদওোইল 

জপকগঞ্জ,পিরলট 

০১৩১৯-৫১৩০৯৪ াঁ পাি 07 কেি ব্যাচ িং-06 

127 

োজু আহভদ 

পতাাঃ নহলাল আহভদ 

ভাতাাঃ স্বপ্না নফগভ 

গ্রাভাঃ নাপন্দশ্রী 

ডাকাঃ ফারদরদওোইল 

জপকগঞ্জ,পিরলট 

০১৩১৯-৫১৩০৯৪ াঁ পাি 07 কেি ব্যাচ িং-06 

128 

নভাছাাঃ পদলাো নফগভ 

স্বাভীাঃ জয়নাল আহভদ 

ভাতাাঃ নফরদনা নফগভ  

গ্রাভাঃ নাপন্দশ্রী 

ডাকাঃ ফারদরদওোইল 

জপকগঞ্জ,পিরলট 

-- াঁ পাি 07 কেি ব্যাচ িং-06 

129 

স্বপ্না নফগভ 

স্বাভীাঃ নহলাল আহভদ 

ভাতাাঃ িাহাো নফগভ 

গ্রাভাঃ নাপন্দশ্রী 

ডাকাঃ ফারদরদওোইল 

জপকগঞ্জ,পিরলট 

০১৩১৯-৫১৩০৯৪ াঁ পাি 07 কেি ব্যাচ িং-06 

130 

নভাাঃ পিহাফ উপিন 

পতাাঃ নভাাঃ আপভে আলী 

ভাতাাঃ কপেমুন ননছা 

গ্রাভাঃ নাপন্দশ্রী 

ডাকাঃ ফারদরদওোইল 

জপকগঞ্জ,পিরলট 

-- াঁ পাি 07 কেি ব্যাচ িং-06 

131 

পাপতভা জান্নাত খান 

স্বাভীাঃ নিপলভ আহভদ 

ভাতাাঃ নভাছাাঃ নহাছনা ফরফগভ 

গ্রাভাঃ নাপন্দশ্রী 

ডাকাঃ ফারদরদওোইল 

জপকগঞ্জ,পিরলট 

০১৯০৫-২২৩০৪৫ াঁ পাি 07 কেি ব্যাচ িং-06 

132 

নভাাঃ জয়নাল আহভদ 

পতাাঃ ভকিছ আলী 

ভাতাাঃ আরনায়াো নফগভ 

গ্রাভাঃ নাপন্দশ্রী 

ডাকাঃ ফারদরদওোইল 

জপকগঞ্জ,পিরলট 

০১৭৩৪-৪৩৫৬৭৪ াঁ পাি 07 কেি ব্যাচ িং-06 

133 

নিপলভ আহভদ 

পতাাঃ মৃত. আব্দুে োজ্জাক খান 

ভাতাাঃ নভাছাাঃ আরনায়াো পফপফ 

গ্রাভাঃ নাপন্দশ্রী 

ডাকাঃ ফারদরদওোইল 

জপকগঞ্জ,পিরলট 

০১৭৩২-২১৮৭৫৬৬ াঁ পাি 07 কেি ব্যাচ িং-06 

134 

নভাাঃ আপভে উপিন 

পতাাঃ নতো পভয়া 

ভাতাাঃ পয়াো নফগভ 

গ্রাভাঃ নাপন্দশ্রী 

ডাকাঃ ফারদরদওোইল 

জপকগঞ্জ,পিরলট 

০১৭৬০-১৭১৩১০ াঁ পাি 07 কেি ব্যাচ িং-06 

135 

নভাাঃ নুরুল ইিলাভ নচৌাঃ 

পতাাঃ নভাাঃ আব্দুল আপজজ নচৌাঃ 

ভাতাাঃ পয়াো নফগভ নচৌাঃ 

গ্রাভাঃ দাঃ ফুলতলী 

ডাকাঃ ফারদরদওোইল 

জপকগঞ্জ,পিরলট 

০১৭৪১-৩৫১০৪৪ াঁ পাি 07 কেি ব্যাচ িং-06 

136 

নভাাঃ আাঃ েপহভ নচৌাঃ 

পতাাঃ মৃত.নভাাঃ আাঃ লপতপ নচৌাঃ 

ভাতাাঃ নভাছাাঃ ফুলই নফগভ নচৌাঃ 

গ্রাভাঃ  ফুলতলী 

ডাকাঃ ফারদরদওোইল 

জপকগঞ্জ,পিরলট 

০১৭৬৩৫১০৮০২ াঁ পাি 07 কেি ব্যাচ িং-06 

137 

নভাাঃ পভজানুে েহভান 

পতাাঃ নভাাঃ আব্দুে আপজজ নচৌাঃ 

ভাতাাঃ পয়াো নফগভ নচৌাঃ 

গ্রাভাঃ  ফুলতলী 

ডাকাঃ ফারদরদওোইল 

জপকগঞ্জ,পিরলট 

০১৭৬২-০৫৭৪৪৮ াঁ পাি 07 কেি ব্যাচ িং-06 

138 
নভাাঃ জয়নুল আরফদীন 

পতাাঃ মৃত. নভাাঃ আং লপতপ 

গ্রাভাঃ  ফুলতলী 

ডাকাঃ ফারদরদওোইল 
০১৭২০-৬৩২৮০২ াঁ পাি 07 কেি ব্যাচ িং-06 
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নচৌাঃ 

ভাতাাঃ নভাছাাঃ ফুলই নফগভ নচৌাঃ 

জপকগঞ্জ,পিরলট 

139 

পয়াো নফগভ নচৌধুেী 

স্বাভীাঃ মৃত. আব্দুল আপজজ 

ভাতাাঃ কভলা নফগভ 

গ্রাভাঃ  ফুলতলী 

ডাকাঃ ফারদরদওোইল 

জপকগঞ্জ,পিরলট 

০১৭৪১-৩৫১০৪৪ াঁ পাি 07 কেি ব্যাচ িং-06 

140 

রুরহল আহভদ 

পতাাঃ আং খাপলক 

ভাতাাঃ ছারলহা নফগভ 

গ্রাভাঃ লািপুে 

ডাকাঃ ফালাউট 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৮১৬-৬৭০৫৬৮ াঁ পাি 07 কেি ব্যাচ িং-06 

141 

নভাাঃ বুেহান উপিন নচৌধুেী 

পতাাঃ নভাাঃ মুপতউে েহভান নচৌাঃ 

ভাতাাঃ নভাছাাঃ ফুে পফপফ 

গ্রাভাঃ  ফুলতলী 

ডাকাঃ ফারদরদওোইল 

জপকগঞ্জ,পিরলট 

০১৭৫৩-৯৫৫৯১৪ াঁ পাি 07 কেি ব্যাচ িং-06 

142 

িাপহদা নফগভ 

স্বাভীাঃ নভাাঃ আব্দুে েপহভ নচৌাঃ 

ভাতাাঃ কপেভা নফগভ 

গ্রাভাঃ ফুলতলী 

ডাকাঃ ফারদরদওোইল 

জপকগঞ্জ,পিরলট 

০১৭২০-৬৩২৮০২ াঁ পাি 07 কেি ব্যাচ িং-06 

143 

জরয়দ আহভদ 

পতাাঃ নভাাঃ আব্দুে খাপলক 

ভাতাাঃ ছারলহা নফগভ 

গ্রাভাঃ লািপুে 

ডাকাঃ ফালাউট 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭৯২-৫৪৪৫৯৩ াঁ পাি 07 কেি ব্যাচ িং-06 

144 

নভাাঃ খায়রুল আলভ নচৌাঃ 

পতাাঃ নভাাঃ আব্দুল ওয়াপজদ নচৌাঃ 

ভাতাাঃ নভাছাাঃ োপজয়া নফগভ নচৌাঃ 

গ্রাভাঃ ফুলতলী 

ডাকাঃ ফারদরদওোইল 

জপকগঞ্জ,পিরলট। 

০১৭৬৪-২১৬৯২৩ াঁ পাি 07 কেি ব্যাচ িং-06 

145 

নভাাঃ নজরুল ইিলাভ 

পতাাঃ নভাাঃ আব্দুছ ছুপান 

ভাতাাঃ আঙ্গুে নফগভ 

গ্রাভাঃ নাপন্দশ্রী 

ডাকাঃ ফারদরদওোইল 

জপকগঞ্জ,পিরলট 

০১৭৭১-০৫৮০৬৯ াঁ পাি 07 কেি ব্যাচ িং-06 

146 

নভাাঃ নজমুল ইিলাভ 

পতাাঃ নভাাঃ আব্দুছ ছুপান 

ভাতাাঃ আঙ্গুে নফগভ 

গ্রাভাঃ নাপন্দশ্রী 

ডাকাঃ ফারদরদওোইল 

জপকগঞ্জ,পিরলট 

০১৭৩৯-৩১৫৭৪০ াঁ পাি 07 কেি ব্যাচ িং-06 

147 

নভাছাাঃ ােবীন সুলতানা  

স্বাভীাঃ নভাাঃ নজেম্নল ইিলাভ 

ভাতাাঃ নভাছাাঃ তয়মুন ননছা 

গ্রাভাঃ নাপন্দশ্রী 

ডাকাঃ ফারদরদওোইল 

জপকগঞ্জ,পিরলট 

০১৭১৯-৬২১১৮০ াঁ পাি 07 কেি ব্যাচ িং-06 

148 

নভাাঃ নফলাল আহভদ নচৌাঃ 

পতাাঃ নভাাঃ আব্দুল কাপদে 

ভাতাাঃ নভাছাাঃ পারতভা জহুো নচৌাঃ 

গ্রাভাঃ নাপন্দশ্রী 

ডাকাঃ ফারদরদওোইল 

জপকগঞ্জ,পিরলট 

০১৭৩৭-১৮১৬৩২ াঁ পাি 07 কেি ব্যাচ িং-06 

149 

নাপজভ উপিন 

পতাাঃ আব্দুন নূে 

ভাতাাঃ রুভানা নফগভ 

গ্রাভাঃ ফুলতলী 

ডাকাঃ ফারদরদওোইল 

জপকগঞ্জ,পিরলট 

০১৯১১-৭৩৯৮৩৩ াঁ পাি 07 কেি ব্যাচ িং-06 

150 

নভাাঃ নভাহাপজরুল ইিলাভ তারেক 

পতাাঃ নভাাঃ নজরুল ইিলাভ 

ভাতাাঃ নভাছাাঃ ােবীন সুলতানা 

গ্রাভাঃ নাপন্দশ্রী 

ডাকাঃ ফারদরদওোইল 

জপকগঞ্জ,পিরলট 

০১৯১১-৭৩৯৮৩৩ াঁ পাি 07 কেি ব্যাচ িং-06 

151 

অকিভূি কবশ্বা 

কপিাাঃ কিকখ কবশ্বা 

মািাাঃ মরনু বাা 

গ্রামাঃ জামাপুর 

ডািাঃ ড়জির বাজার, 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01639-400640 াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-07 

152 

সুজি কবশ্বা 

কপিাাঃ ভূণ  রাম 

মািাাঃ কন্ধু বাা 

গ্রামাঃ জামাপুর 

ডািাঃ ড়জির বাজার, 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-07 

153 

সুকম রািী কবশ্বা 

কপিাাঃ জরন্দ্র কবশ্বা 

মািাাঃ মৃি. কবিা কবশ্বা 

গ্রামাঃ জামাপুর 

ডািাঃ ড়জির বাজার, 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-07 

154 

কবতুপম কবশ্বা 

কপিাাঃ কবদু কবশ্বা 

মািাাঃ কলবী রািী 

গ্রামাঃ জামাপুর 

ডািাঃ ড়জির বাজার, 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-07 

155 
কেপি কবশ্বা 

কপিাাঃ কেপ্তীা কবশ্বা 

গ্রামাঃ জামাপুর 

ডািাঃ ড়জির বাজার, 
-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-07 
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মািাাঃ শ্রী অনু বাা জকিগঞ্জ, কজট। 

156 

কবশ্বকজৎ কবশ্বা 

কপিাাঃ বাবুা কবশ্বা 

মািাাঃ িরু বাা 

গ্রামাঃ জামাপুর 

ডািাঃ ড়জির বাজার, 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-07 

157 

শ্রী অকিি িান্ত কবশ্বা 

কপিাাঃ শ্রী কিকখ কবশ্বা 

মািাাঃ শ্রী মরনু বাা 

গ্রামাঃ জামাপুর 

ডািাঃ ড়জির বাজার, 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-07 

158 

ম্পা রািী রায় 

কপিাাঃ মঙ্গা রায় 

মািাাঃ কলপ্রা রািী রায় 

গ্রামাঃ জামাপুর 

ডািাঃ ড়জির বাজার, 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-07 

159 

শুকিা রািী 

স্বামীাঃ রিকজ কবশ্বা 

মািাাঃ কমিকি বাা 

গ্রামাঃ জামাপুর 

ডািাঃ ড়জির বাজার, 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-07 

160 

কমি কবশ্বা 

কপিাাঃ বাবুা কবশ্বা 

মািাাঃ  

গ্রামাঃ জামাপুর 

ডািাঃ ড়জির বাজার, 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-07 

161 

কিিাই পা 

কপিাাঃ করেি পা 

মািাাঃ গ্রীিা রািী পা 

গ্রামাঃ জামাপুর 

ডািাঃ ড়জির বাজার, 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-07 

162 

ঋকলজিল কবশ্বা 

কপিাাঃ করতুা কবশ্বা 

মািাাঃ চঞ্চা রািী কবশ্বা 

গ্রামাঃ জামাপুর 

ডািাঃ ড়জির 

বাজার,জকিগঞ্জ, 

কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-07 

163 

সুজি কবশ্বা 

কপিাাঃ ভূি কবশ্বা 

মািাাঃ 

গ্রামাঃ জামাপুর 

ডািাঃ ড়জির বাজার, 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-07 

164 

শ্রী রত্না রািী 

কপিাাঃ শ্রী কিম থ কবশ্বা 

মািাাঃ শ্রী শুিন্তা কবশ্বা 

গ্রামাঃ জামাপুর 

ডািাঃ ড়জির বাজার, 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-07 

165 

শ্রী ধঞ্জয় কবশ্বা 

কপিাাঃ শ্রী কুঞ্জুা কবশ্বা 

মািাাঃ মৃি. মমজিব্দা বাা 

গ্রামাঃ জামাপুর 

ডািাঃ ড়জির বাজার, 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-07 

166 

ঋধাংশু কবশ্বা 

কপিাাঃ ািল্য রাম কবশ্বা 

মািাাঃ উমাকেিী বাা 

গ্রামাঃ জামাপুর 

ডািাঃ ড়জির বাজার, 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-07 

167 

রামকৃষ্ঞ কবশ্বা 

কপিাাঃ করতু া কবশ্বা 

মািাাঃ  

গ্রামাঃ জামাপুর 

ডািাঃ ড়জির বাজার, 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 0 কেি ব্যাচ িং-07 

168 

মজযাকি কবশ্বা 

কপিাাঃ কজতুা কবশ্বা 

মািাাঃ  

গ্রামাঃ জামাপুর 

ডািাঃ ড়জির বাজার, 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-07 

169 

পলিজীি কবশ্বা 

কপিাাঃ ন্ত কবশ্বা 

মািাাঃ অচ থিা বাা 

গ্রামাঃ জামাপুর 

ডািাঃ ড়জির বাজার, 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-07 

170 

অনু কবশ্বা 

কপিাাঃ কুজটল কবশ্বা 

মািাাঃ 

গ্রামাঃ জামাপুর 

ডািাঃ ড়জির বাজার, 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-07 

171 

কপ্রকি বাা 

স্বামীাঃ শ্রী ধিঞ্জয় কবশ্বা 

মািাাঃ চতুরা বাা 

গ্রামাঃ জামাপুর 

ডািাঃ ড়জির বাজার, 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-07 

172 
কবদুযৎ চন্দ্র 

কপিাাঃ বাে চন্দ্র 

গ্রামাঃ জামাপুর 

ডািাঃ ড়জির বাজার, 
-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-07 
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মািাাঃ জকিগঞ্জ, কজট। 

173 

ব থকজৎ কবশ্বা 

কপিাাঃ কিকল কবশ্বা 

মািাাঃ 

গ্রামাঃ জামাপুর 

ডািাঃ ড়জির বাজার, 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-07 

174 

জয়জেব কবশ্বা 

কপিাাঃ মুক্তা কবশ্বা 

মািাাঃ কলখা রািী কবশ্বা 

গ্রামাঃ জামাপুর 

ডািাঃ ড়জির বাজার, 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-07 

175 

কপি কবশ্বা 

কপিাাঃ কুঞ্জু কবশ্বা 

মািাাঃ কমাকি বাা 

গ্রামাঃ জামাপুর 

ডািাঃ ড়জির বাজার, 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-07 

176 

সুমািা মবগম 

কপিাাঃ লীে উল্লা 

মািাাঃ মমাছাাঃ রকমা মবগম 

গ্রামাঃ ধকগাঁও 

ডািাঃ ঈেগা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-08 

177 

খাকেজা মবগম 

স্বামীাঃ আব্দু আকজজ 

মািাাঃ মৃি. মািাবাি 

গ্রামাঃ ধকগাঁও 

ডািাঃ ঈেগা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-08 

178 

মমাছাাঃ াকজো মবগম 

কপিাাঃ কিি আী 

মািাাঃ আবুরুি কবকব 

গ্রামাঃ ধকগাঁও 

ডািাঃ ঈেগা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-08 

179 

ইছজমতুি 

স্বামীাঃ মিায়াকরছ আী 

মািাাঃ জই কবকব 

গ্রামাঃ ধকগাঁও 

ডািাঃ ঈেগা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-08 

180 

াকমো মবগম 

স্বামীাঃ কবা আমে 

মািাাঃ আকিয়া মবগম 

গ্রামাঃ ধকগাঁও 

ডািাঃ ঈেগা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-08 

181 

াজিরা মবগম 

কপিাাঃ মিািা কময়া 

মািাাঃ দুরবুা কবকব 

গ্রামাঃ ধকগাঁও 

ডািাঃ ঈেগা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-08 

182 

মামুো মবগম রুিা 

কপিাাঃ মমাাঃ বুরাি উকিি 

মািাাঃ ছকিয়া মবগম 

গ্রামাঃ ধকগাঁও 

ডািাঃ ঈেগা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-08 

183 

ইমরািা মবগম 

কপিাাঃ নুরু ি 

মািাাঃ আরিা মবগম 

গ্রামাঃ ধকগাঁও 

ডািাঃ ঈেগা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-08 

184 

াবািা মবগম 

স্বামীাঃ িকবর আমে 

মািাাঃ আয়মুি মিছা 

গ্রামাঃ ধকগাঁও 

ডািাঃ ঈেগা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-08 

185 

সুকিয়া মবগম 

কপিাাঃ আী মাজি 

মািাাঃ লানু মবগম 

গ্রামাঃ ধকগাঁও 

ডািাঃ ঈেগা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-08 

186 

মুকল থো মবগম 

কপিাাঃ আমাি উকিি 

মািাাঃ জাািারা মবগম 

গ্রামাঃ ধকগাঁও 

ডািাঃ ঈেগা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-08 

187 

মাছুমা মবগম 

কপিাাঃ িয়জুর রমাি 

মািাাঃ আকিয়া মবগম 

গ্রামাঃ ধকগাঁও 

ডািাঃ ঈেগা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-08 

188 

ািছা মবগম 

স্বামীাঃ আব্দুর রব 

মািাাঃ মাছিা মবগম 

গ্রামাঃ ধকগাঁও 

ডািাঃ ঈেগা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-08 

189 

লাজমা মবগম 

স্বামীাঃ মমাাঃ আছাি আী 

মািাাঃ আিজুমা মবগম 

গ্রামাঃ ধকগাঁও 

ডািাঃ ঈেগা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-08 
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190 

মরাকিয়া মবগম 

স্বামীাঃ মমাাঃ আব্দু মকিি 

মািাাঃ াই কবকব 

গ্রামাঃ ধকগাঁও 

ডািাঃ ঈেগা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-08 

191 

মমাাঃ লা আম 

কপিাাঃ মিায়াকরছ আী 

মািাাঃ ইছজমতুি 

গ্রামাঃ ধকগাঁও 

ডািাঃ ঈেগা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-08 

192 

াকবিা মবগম 

কপিাাঃ সুয়াইবুর রমাি 

মরািািা মবগম 

গ্রামাঃ ধকগাঁও 

ডািাঃ ঈেগা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-08 

193 

মমাাঃ মবা আমে 

মমাাঃ িকছর আী 

মািাাঃ মমাছাাঃ িজমুোার 

গ্রামাঃ ধকগাঁও 

ডািাঃ ঈেগা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-08 

194 

িকজা মবগম 

কপিাাঃ মমাাঃ আব্দু জব্বার 

মািাাঃ মৃি. জকমা মবগম 

গ্রামাঃ ধকগাঁও 

ডািাঃ ঈেগা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-08 

195 

মমাছাাঃ হুিা মবগম 

স্বামীাঃ মমাাঃ আঈি উকিি 

মািাাঃ রুইতুি কবকব 

গ্রামাঃ ধকগাঁও 

ডািাঃ ঈেগা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-08 

196 

িাকিমা মবগম 

স্বামীাঃ মঈি উকিি 

মািাাঃ ছামা মবগম 

গ্রামাঃ ধকগাঁও 

ডািাঃ ঈেগা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-08 

197 

মমাাঃ বুরাি উকিি 

কপিাাঃ মৃি. করয়াজ উকিি 

মািাাঃ ছকু কবকব 

গ্রামাঃ ধকগাঁও 

ডািাঃ ঈেগা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-08 

198 

মগাাম রাব্বািী 

কপিাাঃ মমাাঃ মঈি উকিি 

মািাাঃ িাজিা মবগম 

গ্রামাঃ ধকগাঁও 

ডািাঃ ঈেগা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-08 

199 

ীমা মবগম 

কপিাাঃ মমাাঃ িকছম আী 

মািাাঃ ইছমা খাতুি 

গ্রামাঃ পাঃ মাারম 

ডািাঃ ঈেগা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-08 

200 

িামাো মবগম 

কপিাাঃ মঈি উকিি 

মািাাঃ িাকিমা মবগম 

গ্রামাঃ পাঃ মাারম 

ডািাঃ ঈেগা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- াঁ-মুরগী পাি 07 কেি ব্যাচ িং-08 

201 

মকিা আক্তার াম্মী খাি 

কপিাাঃ আব্দুছ ছাত্তার খাি 

মািাাঃ রুিা মবগম 

গ্রামাঃ কজমর বি 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01719-334838 ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি  ব্যাচ িং-09 

202 

গুলাি মবগম 

স্বামীাঃ মামুদুর রমাি 

মািাাঃ খুজেজা মবগম 

গ্রামাঃ মাঝ বি 

ডািাঃ মাঝ বি 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01738-993426 ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি  ব্যাচ িং-09 

203 

াকি আক্তার 

কপিাাঃ মৃি. মঈি উকিি 

মািাাঃ গুাি জাি 

গ্রামাঃ উত্তর োগ 

ডািাঃ লরীিগঞ্জ 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01745-421938 ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি  ব্যাচ িং-09 

204 

মমাছাাঃ ইয়াছকমি আক্তার 

কপিাাঃ মৃি. খই কময়া 

মািাাঃ ছায়রা মবগম 

গ্রামাঃ গঙ্গাজ 

ডািাঃ গঙ্গাজ 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01772-102886 ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি  ব্যাচ িং-09 

205 

মকি মবগম 

কপিাাঃ আব্দুর িাকের 

মািাাঃ রুমািা মবগম 

গ্রামাঃ াঘাট 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01706-532335 ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি  ব্যাচ িং-09 

206 

পাকপয়া মবগম 

কপিাাঃ মমাাঃ আব্দু মুকিি 

মািাাঃ জাািারা মবগম 

গ্রামাঃ াঘাট 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01792-014179 ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি  ব্যাচ িং-09 

207 াবিী সুিািা  গ্রামাঃ কজমর বি 1719-334838 ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি  ব্যাচ িং-09 
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কপিাাঃ ময়নু ি 

মািাাঃ মবজেিা মবগম 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

208 

কবউটি মবগম 

কপিাাঃ ময়নু ি 

মািাাঃ মবজেিা মবগম 

গ্রামাঃ কজমর বি 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01719-334838 ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি  ব্যাচ িং-09 

209 

াকো মবগম 

কপিাাঃ তুিা কময়া 

মািাাঃ জাািারা মবগম 

গ্রামাঃ বাজে জমা 

ডািাঃ গঙ্গাজ 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01771-142772 ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি  ব্যাচ িং-09 

210 

রুমা আক্তার 

কপিাাঃ আব্দু ি 

মািাাঃ আজিায়ারা মবগম 

গ্রামাঃ াঘাট 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01762-364963 ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি  ব্যাচ িং-09 

211 

জাািারা মবগম 

কপিাাঃ িয়জুর রমাি 

মািাাঃ ায়িা মবগম 

গ্রামাঃ াঘাট 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01748-335132 ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি  ব্যাচ িং-09 

212 

িাছকিয়া ইলরাি পারু 

কপিাাঃ মমাাঃ িয়জুর রমাি 

মািাাঃ াজিা মবগম 

গ্রামাঃ াঘাট 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01706-228523 ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি  ব্যাচ িং-09 

213 

ার্ী আক্তার 

কপিাাঃ আব্দু িাকের 

মািাাঃ রুমািা মবগম 

গ্রামাঃ াঘাট 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01723-415299 ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি  ব্যাচ িং-09 

214 

িাজিমা মবগম 

কপিাাঃ আব্দু মাকিি 

মািাাঃ িকরমুর মিছা 

গ্রামাঃ াঘাট 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01792-137298 ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি  ব্যাচ িং-09 

215 

মাাো মবগম 

কপিাাঃ াবই কময়া 

মািাাঃ িবুির মবগম 

গ্রামাঃ াঘাট 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01718-128381 ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি  ব্যাচ িং-09 

216 

াকো মবগম 

কপিাাঃ মৃি. ইয়াকছি আী 

মািাাঃ মচু মবগম 

গ্রামাঃ াঘাট 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01723-415299 ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি  ব্যাচ িং-09 

217 

মমাছাাঃ ছামা মবগম 

স্বামীাঃ মমাাঃ আব্দু কুদ্দুছ 

মািাাঃ মমাছাাঃ মচু মবগম 

গ্রামাঃ াকিা 

ডািাঃ লরীিগঞ্জ 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01787-411571 ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি  ব্যাচ িং-09 

218 

জিা মবগম 

স্বামীাঃ মকম আমে 

মািাাঃ ছািই কবকব 

গ্রামাঃ াঘাট 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01743-572854 ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি  ব্যাচ িং-09 

219 

মমাছাাঃ মবগম কবকব 

স্বামীাঃ বাবু আমে 

মািাাঃ আকমিা খাতুি 

গ্রামাঃ ইছাপুর 

ডািাঃ র্ািা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01772105198 ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি  ব্যাচ িং-09 

220 

মাছুমা মবগম মচৌধুরী 

কপিাাঃ ক্বারী আব্দু মোি মচৌাঃ 

মািাাঃ  

গ্রামাঃ েকরয়াপুর 

ডািাঃ মািাার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

01709-150595 ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি  ব্যাচ িং-09 

221 

মমাছাাঃ জাকমি সুিািা িল্পিা 

কপিাাঃ মমাাঃ লকিকুর রমাি 

মািাাঃ সুরজাি মবগম 

গ্রামাঃ করা 

ডািাঃ র্ািাবাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি  ব্যাচ িং-09 

222 

রাকবয়া আক্তার (সুমািা) 

কপিাাঃ মমাাঃ আব্দু িাইয়ুম 

মািাাঃ আয়লা মবগম 

গ্রামাঃ ধকগাঁও 

ডািাঃ ঈেগা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি  ব্যাচ িং-09 

223 

মমাছাাঃ রুকব মবগম 

কপিাাঃ আব্দুছ ছাাম 

মািাাঃ মমাছাাঃ িরািা মবগম 

গ্রামাঃ ধকগাঁও 

ডািাঃ ঈেগা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি  ব্যাচ িং-09 

224 
জুজবো আক্তার সুকম 

কপিাাঃ আব্দু শুকুর 

গ্রামাঃ ধকগাঁও 

ডািাঃ ঈেগা বাজার 
-- ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি  ব্যাচ িং-09 
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মািাাঃ আজিায়ারা মবগম জকিগঞ্জ, কজট। 

225 

সুমাইয়া আক্তার 

কপিাাঃ মা আমে 

মািাাঃ মরািািা মবগম 

গ্রামাঃ ধকগাঁও 

ডািাঃ ঈেগা বাজার 

জকিগঞ্জ, কজট। 

-- ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি  ব্যাচ িং-09 

226 

খারলদ আহভদ 

পতাাঃ ভাহমুদুে েহভান 

ভাতাাঃ আপভনা নফগভ 

গ্রাভাঃ াঃগঙ্গাজল 

ডাকাঃ গঙ্গাজল 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৩১২-১৪৭৯৯৯ বকজ চা 07 কেি ব্যাচ িং-10 

227 

নভাাঃ জাপকে আহভদ 

পতাাঃ আব্দুল জপলল 

ভাতা নভাছাাঃ চম্পা নফগভ 

গ্রাভাঃ খাপদভান 

ডাকাঃ গঙ্গাজল 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭১০-২০৬০৪৯ বকজ চা 07 কেি ব্যাচ িং-10 

228 

নভাাঃ পয়জুে েহভান 

পতাাঃ নভাাঃ আব্দুন নূে 

ভাতাাঃ 

গ্রাভাঃ ভাঝফন্দ 

ডাকাঃ থানা ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭২০-১৮৭৭৮১ বকজ চা 07 কেি ব্যাচ িং-10 

229 

পভজানুে েহভান নচৌধুেী 

পতাাঃ ক্বােী আব্দুল ভন্নান 

ভাতাাঃ  

গ্রাভাঃ দপেয়াপুে 

ডাকাঃ  নিানািাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭০৯-১৫০৫৯৫ বকজ চা 07 কেি ব্যাচ িং-10 

230 

জাপকে নহারিন 

পতাাঃ আব্দুছ ছুফহান 

ভাতাাঃ োরহনা নফগভ 

গ্রাভাঃ ভাঝফন্দ 

ডাকাঃ গঙ্গাজল 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭৩১-৩৬৯৯৬০ বকজ চা 07 কেি ব্যাচ িং-10 

231 

পয়ছল আহভদ 

পতাাঃ নিাাঃ আব্দুল হক 

ভাতাাঃ নুে জাহান 

গ্রাভাঃ ভাঝফন্দ 

ডাকাঃ গঙ্গাজল 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭১৯-৩৩৪৮৩৮ বকজ চা 07 কেি ব্যাচ িং-10 

232 

আহপেয়াে আহভদ 

পতাাঃ পিপফফে আহভদ 

ভাতাাঃ 

গ্রাভাঃ সুলতানপুে 

ডাকাঃ গঙ্গাজল 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭০৭-৩৩৪৮৯২ বকজ চা 07 কেি ব্যাচ িং-10 

233 

িাভীভ আহভদ 

পতাাঃ েইছ উপিন 

ভাতাাঃ 

গ্রাভাঃ ভাঝফন্দ 

ডাকাঃ গঙ্গাজল 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭২০-১৮৭৭৮১ বকজ চা 07 কেি ব্যাচ িং-10 

234 

নেদওয়ানুল কপেভ তালহা 

পতাাঃ ভাসুক আহভদ 

ভাতাাঃ  

গ্রাভাঃ ভাপনকপুে 

ডাকাঃ জপকগঞ্জ 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭০৭-৬১১০৫৫ বকজ চা 07 কেি ব্যাচ িং-10 

235 

সিয়দ োপকফ নহারিন 

পতাাঃ আব্দুল কাইয়ুভ 

ভাতাাঃ  

গ্রাভাঃ ভাঝফন্দ 

ডাকাঃ গঙ্গাজল 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭২০-১৮৭৭৮১ বকজ চা 07 কেি ব্যাচ িং-10 

236 

ভাহমুদুে েহভান 

পতাাঃ হাজী আব্দুন নূে 

ভাতাাঃ 

গ্রাভাঃ ভাপনকপুে 

ডাকাঃ জপকগঞ্জ 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭৩৮-৯৯৩৪২৬ বকজ চা 07 কেি ব্যাচ িং-10 

237 

জুরফে আহভদ 

পতাাঃ আব্দুল আপজজ 

ভাতাাঃ আয়নুে নফগভ 

গ্রাভাঃ নিনাপতেচক 

ডাকাঃ থানাফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭৪৮-৫১৫২৪৬ বকজ চা 07 কেি ব্যাচ িং-10 

238 

নভাাঃ জুরনদ আহভদ 

পতাাঃ নভাাঃ খপললুে েহভান 

ভাতাাঃ নোপকয়া নফগভ 

গ্রাভাঃ সুন্দোেচক 

ডাকাঃ থানা ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭৮৪-৮৮৮৮১৯ বকজ চা 07 কেি ব্যাচ িং-10 

239 

ভাহবুফ এলাপহ 

পতাাঃ ভয়নুল ইিলাভ 

ভাতাাঃ 

গ্রাভাঃ ভাপনকপুে 

ডাকাঃ জপকগঞ্জ 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭৯৯-২১৪৮৫৩ বকজ চা 07 কেি ব্যাচ িং-10 

240 

হুিাইন নভাাঃ আিোপ 

পতাাঃ আব্দুল আহাদ 

ভাতাাঃ 

গ্রাভাঃ সুলতানপুে 

ডাকাঃ গঙ্গাজল 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭৬২-৬১৫৪২৬ বকজ চা 07 কেি ব্যাচ িং-10 

241 

নভাাঃ আব্দুে েিীদ 

পতাাঃ আব্দুল কাইয়ুভ 

ভাতাাঃ 

গ্রাভাঃ কাচাে চক 

ডাকাঃ গঙ্গাজল 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭২৭-৩০২২২৫ বকজ চা 07 কেি ব্যাচ িং-10 
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242 

আপিকুে েহভান 

পতাাঃ পছপিকুে েহভান 

ভাতাাঃ 

গ্রাভাঃ কাচাে চক 

ডাকাঃ গঙ্গাজল 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭৮২-৩৬৬১০৯৩ বকজ চা 07 কেি ব্যাচ িং-10 

243 

জাহাঙ্গীে আলভ 

পতাাঃ চান পভয়া 

ভাতাাঃ 

গ্রাভাঃ কাভাল ফাজাে 

ডাকাঃ পিরলট িদে 

 পিরলট। 

০১৭৬৮-৫১৯৯৪১ বকজ চা 07 কেি ব্যাচ িং-10 

244 

নভাছাাঃ জািপভন সুলতানা কল্পনা 

পতাাঃ নভাাঃ িপপকুে েহভান 

ভাতাাঃ সুেজান নফগভ 

গ্রাভাঃ িপেষা 

ডাকাঃ থানা ফাজাে 

জপকগঞ্জ,পিরলট। 

-- বকজ চা 07 কেি ব্যাচ িং-10 

245 

নভাাঃ পিপজ্জে আহভদ 

পতাাঃ নভাাঃ আব্দুল ভাপলক 

ভাতাাঃ পেনা নফগভ 

গ্রাভাঃ হাইল ইিলাভপুে 

ডাকাঃ থানা ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- বকজ চা 07 কেি ব্যাচ িং-10 

246 

িাপফফে আহভদ িাওন 

পতাাঃ আব্দুল জপলল 

ভাতাাঃ চম্পা নফগভ 

গ্রাভাঃ খাপদভান 

ডাকাঃ গঙ্গাজল 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭৮০-৮৩৪২৮৪ বকজ চা 07 কেি ব্যাচ িং-10 

247 

ছারলহ আহভদ িাবু 

পতাাঃ খাপদভ নভাাঃ আব্দুল হক 

ভাতাাঃ নুেজাহান হক 

গ্রাভাঃ ভাঝফন্দ 

ডাকাঃ থানা ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭১৯-৩৩৪৮৩৮ বকজ চা 07 কেি ব্যাচ িং-10 

248 

নভাহাম্মদ হাপফবুে েহভান 

পতাাঃ নভাাঃ আব্দুন নূে 

ভাতাাঃ মৃত. কপেমুন ননছা 

গ্রাভাঃ ভাঝফন্দ 

ডাকাঃ থানা ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭৩৩-৩২১৫৩১ বকজ চা 07 কেি ব্যাচ িং-10 

249 

এনাভ আহভদ 

পতাাঃ আব্দুল জফফাে 

ভাতাাঃ খয়রুন ননছা 

গ্রাভাঃ ইলাফাজ 

ডাকাঃ থানা ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- বকজ চা 07 কেি ব্যাচ িং-10 

250 

নভাাঃ আব্দুে েহভান আপদল 

পতাাঃ লুৎফুে েহভান 

ভাতাাঃ েপহভা খাতুন 

গ্রাভাঃ ভাপনকপুে 

ডাকাঃ থানা ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭৯৯-২১৪৮৫৩ বকজ চা 07 কেি ব্যাচ িং-10 

251 

ফপফতা নফগভ 

স্বাভীাঃ পফলাল আহভদ 

ভাতাাঃ জয়গুন ননছা 

গ্রাভাঃ পনয়াগুল 

ডাকাঃ মুন্সীাড়া 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-11 

252 

সুলতানা আক্তাে েম্নপজ 

পতাাঃ আতাউে েহভান 

ভাতাাঃ মৃত. পিতাো নফগভ 

গ্রাভাঃ আইওে 

ডাকাঃ মুন্সীাড়া 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-11 

253 

নভাছাাঃ ভভতা নফগভ 

স্বাভীাঃ নভাাঃ আব্দুল মুতপলফ 

ভাতাাঃ মৃত. িপরতো নফগভ 

গ্রাভাঃ ভাভেখাপন 

ডাকাঃ মুপন্সাড়া 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭৫৮-৪২৫৩৫৪ ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-11 

254 

িীভা নফগভ 

পতাাঃ আব্দুছ ছালাভ 

ভাতাাঃ লুৎপা নফগভ 

গ্রাভাঃ ভাভেখাপন 

ডাকাঃ মুপন্সাড়া 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৩১৬-৮৯৮৪০৩ ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-11 

255 

আপছয়া নফগভ 

পতাাঃ নভাাঃ আব্দুল আহাদ 

ভাতাাঃ ছয়রুন নফগভ 

গ্রাভাঃ ঙ্গফট 

ডাকাঃ জপকগঞ্জ 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-11 

256 

পাহপভদা ােবীন 

পতাাঃ পারুক আহভদ 

ভাতাাঃ নভাছাাঃ সুেভা নফগভ 

গ্রাভাঃ ভাভেখাপন 

ডাকাঃ মুপন্সাড়া 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭৪১-০৮৮৪৩৯ ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-11 

257 

েম্নভানা আক্তাে 

পতাাঃ নভাাঃ আব্দুল হক 

ভাতাাঃ ঝুপে নফগভ 

গ্রাভাঃ ভাভেখাপন 

ডাকাঃ মুপন্সাড়া 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-11 

258 

নভাছাাঃ পােহানা আক্তাে 

পতাাঃ নভাাঃ আব্দুল ভাপলক 

ভাতাাঃ নভাছাাঃ ছারলহা নফগভ 

গ্রাভাঃ ফলোরভে চক 

ডাকাঃ মুন্সীাড়া 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-11 

259 নাপছভা আক্তাে গ্রাভাঃ পনয়াগুল -- ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-11 
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পতাাঃ বুেহান উপিন 

ভাতাাঃ নেনু নফগভ 

ডাকাঃ মুন্সীাড়া 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

260 

নভাছাাঃ স্বপ্না নফগভ 

পতাাঃ আব্দুে েম্ন 

ভাতাাঃ নফদানা নফগভ 

গ্রাভাঃ মুপভনপুে 

ডাকাঃ থানা ফাজাে 

জপকগঞ্জ,পিরলট। 

০১৭৭২-৩৬০৩০৫ ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-11 

261 

নভাছাাঃ কারনছ পারতভা নফগভ 

নজিপভন 

স্বাভীাঃ জাভাল আহভদ 

ভাতাাঃ নভাছাাঃ নাজভা নফগভ 

গ্রাভাঃ পনয়াগুল 

ডাকাঃ মুন্সীাড়া 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 
-- ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-11 

262 

তারহো আক্তাে 

পতাাঃ নভাাঃ আব্দুল কুদ্দুছ 

ভাতাাঃ নভাছাাঃ োপফয়া নফগভ 

গ্রাভাঃ ভাভেখানী 

ডাকাঃ মুন্সীাড়া 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৬৪৬-২৭৫৭১৬ ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-11 

263 

নভাছাাঃ পিপল্প আক্তাে 

স্বাভীাঃ নভাাঃ আব্দুল আহাদ 

ভাতাাঃ হাওয়া নফগভ 

গ্রাভাঃ ছারলহপুে 

ডাকাঃ ফােঠাকুেী 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-11 

264 

খাপদজা আক্তাে 

পতাাঃ নভাাঃ আপজজুে েহভান 

ভাতাাঃ পদলাো নফগভ 

গ্রাভাঃ পনয়াগুল 

ডাকাঃ মুন্সীাড়া 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-11 

265 

িাথী নফগভ 

পতাাঃ আব্দুল হান্নান 

ভাতাাঃ েঙ্গীলা নফগভ 

গ্রাভাঃ পনয়াগুল 

ডাকাঃ মুন্সীাড়া 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-11 

266 

নফরদনা নফগভ 

পতাাঃ নভাাঃ আব্দুে জফফাে 

ভাতাাঃ ফারনছা নফগভ 

গ্রাভাঃ ফলোরভে চক 

ডাকাঃ মুন্সীাড়া 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৯৬৩-৭২১০৭ ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-11 

267 

নভাছাাঃ জান্নাতুল নপেরদৌি 

স্বাভীাঃ নভাাঃ ভিত্মাক আহভদ 

ভাতাাঃ নভাছাাঃ নফলা পফপফ 

গ্রাভাঃ পনয়াগুল 

ডাকাঃ মুন্সীাড়া 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭২৮-৭০৭৪২৪ ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-11 

268 

আপলভা আক্তাে 

পতাাঃ নভাহাম্মদ নুে উপিন 

ভাতাাঃ ভরনায়াো নফগভ 

গ্রাভাঃ পনয়াগুল 

ডাকাঃ মুন্সীাড়া 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-11 

269 

ভাছুভা ইয়াছপভন 

পতাাঃ আব্দুল জপলে 

ভাতাাঃ োপফয়া নফগভ 

গ্রাভাঃ পনয়াগুল 

ডাকাঃ মুন্সীাড়া 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭৩৫-৬৬৬৭৪ ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-11 

270 

অচ চনা ফালা দাি 

পতাাঃ নপলপন দাি 

োপফকা ফালা দাি 

গ্রাভাঃ ফলোরভেচক 

ডাকাঃ মুন্সীাড়া 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭০৩-৮৯৯৬১৫ ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-11 

271 

সুভানা নফগভ 

পতাাঃ ছাপলক আহভদ 

ভাতাাঃ আপভনা নফগভ 

গ্রাভাঃ পনয়াগুল 

ডাকাঃ মুন্সীাড়া 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৩১৪-৯৪৬৬০৫ ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-11 

272 

নভাছাাঃ নহাছনা নফগভ 

পতাাঃ নভাাঃ নাভে আলী 

ভাতাাঃ নভাছাাঃ িালভা নফগভ 

গ্রাভাঃ পনয়াগুল 

ডাকাঃ মুন্সীাড়া 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

০১৭০৬-৪৯৮০৭৩ ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-11 

273 

পো দাি 

পতাাঃ িংকে দাি 

ভাতাাঃ পদফা দাি 

গ্রাভাঃ ফলোরভেচক 

ডাকাঃ মুন্সীাড়া 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-11 

274 

িান্তনা দাি 

পতাাঃ নদরফন্দ্র দাি 

ভাতাাঃ পদফানী দাি 

গ্রাভাঃ ফলোরভেচক 

ডাকাঃ মুন্সীাড়া 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-11 

275 

নভাছাাঃ নেহা নফগভ 

পতাাঃ নভাাঃ আব্দুে েহভান 

ভাতাাঃ নজািনা নফগভ 

গ্রাভাঃ ইলাফাজ 

ডাকাঃ থানা ফাজাে 

জপকগঞ্জ, পিরলট। 

-- ব্লি-বাটিি ও কপ্রকটং 07 কেি ব্যাচ িং-11 
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