
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ জজা কাযায়য়র ২০২০-২০২১ অর্ থ-বছয়রর প্রাধিষ্ঠাধনক 

ধবউটিধিয়কলন জেয়ের প্রধলক্ষণার্ীয়দর নায়মর িাধকা 

ব্যাচ নং-০১ 

 

নং প্রধলক্ষণার্ীর নাম ঠিকানা জমাবাই নং জকায় থর নাম জময়াদ মন্তব্য 

1 জায়না আক্তার সুরমা-164/7, আ/এ, জাঘর, 

দর, সুনামগঞ্জ 

01405-113640 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

2 শ্রাবনী জবগম জাঘর, দর, সুনামগঞ্জ 01741-022891 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

3 সুধম দাল পূব থনতুনপাড়া, দর, সুনামগঞ্জ 01647-077006 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

4 স্বণ থা রানী এ পূব থনতুনপাড়া, দর, সুনামগঞ্জ 01754-213713 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

5 সুবণ থা আক্তার সুরমা-169, আ/এ, জাঘর, 

দর, সুনামগঞ্জ 

01634-738867 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

6 জমাছা: াধদয়া আিধরন 

আনন্দী 

জাঘর, দর, সুনামগঞ্জ 01759-577493 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

7 লাধনুর আক্তার দূগ থাপুর, জদায়ারাবাজার, 

সুনামগঞ্জ 

01797-322828 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

8 চায়মী পা পূব থনতুনপাড়া, দর, সুনামগঞ্জ 01764-297362 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

9 ধদপা বম থন পূব থনতুনপাড়া, দর, সুনামগঞ্জ 01754-213713 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

10 পাপধড় জদ কচখাী, িয়িপুর, ধবশ্বম্ভরপুর, 

সুনামগঞ্জ 

01646-017059 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

11 িায়িমা জবগম বনানীপাড়া, দর, সুনামগঞ্জ 01722-672790 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

12 স্বণ থা রানী পা াাচর, দর, সুনামগঞ্জ 01791-904251 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

13 ধধপ রানী পা াাচর, দর, সুনামগঞ্জ 01305-386416 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

14 ধমা জবগম বািন-85, উত্তরআরধপননগর, 

দর, সুনামগঞ্জ 

01827-343633 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

15 চঞ্চা দা পধিমনতুনপাড়া, দর, 

সুনামগঞ্জ 

01771-29890 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

16 ধপংধক রানী রকার মুক্তারপাড়া, দর, সুনামগঞ্জ 01771630732 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

17 ঝুমা দা পধিমনতুনপাড়া, দর, 

সুনামগঞ্জ 

01759-607486 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

18 চম্পা আক্তার ক্ষীপুর, জদায়ারাবাজার, 

সুনামগঞ্জ 

01405-113680 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

19 ছাধদরুন জনছা মাইজবাড়ী, পধিমপাড়া, দর, 

সুনামগঞ্জ 

01751-536079 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

20 ধলউী জরমা জদৌিপুর, ক্ষীপুর, 

জদায়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ 

01731-355036 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

21 কুসুমা আক্তার ধরমু দূগ থাপুর, জদায়ারাবাজার, 

সুনামগঞ্জ 

01311-621623 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

22 িারজানা আক্তার কধ কান্দাগাঁও, জবিগঞ্জবাজার, দর, 01792-693008 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  



নং প্রধলক্ষণার্ীর নাম ঠিকানা জমাবাই নং জকায় থর নাম জময়াদ মন্তব্য 

সুনামগঞ্জ 

23 িায়িমা জবগম আজবপুর, জদায়ারাবাজার, 

সুনামগঞ্জ 

01405-640125 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

24 িাধমদা আক্তার বুলরা পূব থমাইজবাড়ী, কুরবাননগর, 

দর, সুনামগঞ্জ 

01795-632850 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

25 পধপ রানী পা নতুনাছননগর, দর, সুনামগঞ্জ  ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

 

 

প্রধলক্ষয়ণর স্থান  : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, নবীনগর, দর, সুনামগঞ্জ 

প্রধলক্ষয়ণর জময়াদ  :  30 ধদন 

 

ব্যাচ নং-2য় 

 

নং প্রধলক্ষণার্ীর নাম ঠিকানা জমাবাই নম্বর জকায় থর নাম জময়াদ মন্তব্য 

1 ধরয়া জদ নবীনগর, দর, সুনামগঞ্জ 01710-381582 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

2 মামুদা জবগম জনায়াপাড়া, ক্ষীপুর, 

জদায়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ 

01787-764399 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

3 রায়বয়া জবগম ররাই, ক্ষীপুর, জদায়ারাবাজার, 

সুনামগঞ্জ 

01838-097362 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

4 ানন্দা দা স্বণ থা সূয় থরগাঁও, িাধরপুর, সুনামগঞ্জ 01763-8940402 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

5 ধলল্পী াদার নবীনগর, দর, সুনামগঞ্জ 01910-825650 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

6 াধবতুন নাার াউয়দবগাঁও, আমবাড়ীবাজার, 

জদায়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ 

01736-448284 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

7 সুয়মনা জবগম মাইজবাড়ী, বধদপুর, দর, 

সুনামগঞ্জ 

01733-956216 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

8 ময়নায়ারা জবগম শ্যামী-116, বড়পাড়া, 

জিঘধরয়া, দর, সুনামগঞ্জ 

01759-939784 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

9 নাধরন জবগম শ্যামী-96, বড়পাড়া, জিঘধরয়া, 

দর, সুনামগঞ্জ 

01723-414006 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

10 আঁধখ আক্তার কচুনাী, কাউকাধন্দবাজার, 

িাধরপুর, সুনামগঞ্জ 

01627-082149 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

11 জমাছা: িাধমা আক্তার বানীপুর, জমানপুর, দর, 

সুনামগঞ্জ 

01763-507294 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

12 জরৌলন আরা স্বণাী-এ/5, জিঘধরয়া, দর, 

সুনামগঞ্জ 

01739-314444 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

13 লুবানা আকন্দ আটপাড়া, জনত্রয়কানা 01758-089038 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

14 ামা আক্তার ধনপা লরীিপুর, জদায়ারাবাজার, 

সুনামগঞ্জ 

01716-588767 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  



নং প্রধলক্ষণার্ীর নাম ঠিকানা জমাবাই নম্বর জকায় থর নাম জময়াদ মন্তব্য 

15 জান্নাতু জিরয়দৌ মুধক্তখা, ধবশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ 01724-254197 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

16 জজধনিার সুিানা 

আিয়রাজা 

পধিময়িঘধরয়া, দর, সুনামগঞ্জ 01751-965016 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

17 জমাছা: মুনজাা রমান 

(িাধন্ন) 

জছাটঘাজটিরা, ভীমখাধ, 

জামাগঞ্জ, সুনামগঞ্জ 

01716-260053 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

18 জমাছা: জধপ জবগম   ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

19 অীমা আধজম ইছামাড়ী, বংলীকুন্ডা, িম থপালা, 

সুনামগঞ্জ 

 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

20 ধধপ আধজম ইছামাড়ী, কাধিথক, িম থপালা, 

সুনামগঞ্জ 

01771-626085 ধবউটিধিয়কলন 30 ধদন  

 



ক) প্রাতিষ্ঠাতিক প্রতলক্ষণ : 

 

২০২০-২০২১ অর্ থবছররর ১ম ব্যাচ (জুাই-তিরম্বর’২০২০) প্রতলক্ষণপ্রাপ্তরের িাতকা: 

 

িং প্রতলক্ষণার্ীর িাম ঠিকািা মমাবাই িম্বর প্রতলক্ষণ মকার থর িাম মময়াে মন্তব্য 

1 মমা: ফয়ছ আাম্মে গ্রাম: বরকিিগর, িাক: 

আতছরিগর, উপরজা: 

মোযারাবাজার, মজা: সুিামগঞ্জ। 

01797057166 কতিউটার মবতক এন্ড 

আইতটি এতিরকলি মকা থ 

০৬ 

মা 

 

2 আ আতমি গ্রাম: পুরািগাঁ, িাক: 

মমরুয়াখা, উপরজা: 

তবশ্বম্ভরপুর, মজা: সুিামগঞ্জ।  

01784254584 ঐ ঐ  

3 মাবুব আম গ্রাম: মাইজবাড়ী, িাক: 

আররা, উপরজা: ের, 

মজা: সুিামগঞ্জ।  

01709151785 ঐ ঐ  

4 নূরউতিি গ্রাম: সুররিগর, িাক: 

মমরুয়াখা, উপরজা: 

তবশ্বম্ভরপুর, মজা: সুিামগঞ্জ।  

01775751665 ঐ ঐ  

5 তিরঞ্জি চন্দ্র মে গ্রাম: চািপুর, িাক: াচিাবাজার, 

উপরজা: জামাগঞ্জ, মজা: 

সুিামগঞ্জ।  

01778023322 ঐ ঐ  

6 মান্নার তময়া গ্রাম: পার্াতরয়া, িাক: 

পার্াতরয়াবাজার, উপরজা: 

েতক্ষণসুিামগঞ্জ্, মজা: 

সুিামগঞ্জ।  

01722641115 ঐ ঐ  

7 আতমনু ইাম গ্রাম: তয়াপুর, িাক: 

তবশ্বম্ভরপুর, উপরজা: 

তবশ্বম্ভরপুর, মজা: সুিামগঞ্জ।  

01743695624 ঐ ঐ  

8 লারতমি মবগম সুরমা-৮৫/১, উপরজা: 

সুিামগঞ্জের, মজা: সুিামগঞ্জ। 

01738310681 ঐ ঐ  

9 জামা উতিি গ্রাম: চরগাঁ, িাক: 

বাোঘাটবাজার, উপরজা: 

িাতরপুর, মজা: সুিামগঞ্জ।  

01733128029 ঐ ঐ  

10 পাররভজ তময়া গ্রাম: মফিারবাক, িাক: 

মতমগঞ্জ, উপরজা: জামাগঞ্জ, 

মজা: সুিামগঞ্জ।  

01759607853 ঐ ঐ  

11 আজগর আী গ্রাম: চািপুর, িাক: মটরকরঘাট, 

উপরজা: িাতরপুর, মজা: 

সুিামগঞ্জ।  

01719565710 ঐ ঐ  

12 প্রকাল ো গ্রাম: পুব থেরপুর, িাক: 

সুিামগঞ্জ, উপরজা: 

সুিামগঞ্জের, মজা: সুিামগঞ্জ। 

01778228932 ঐ ঐ  

13 শ্রাবণী মবগম মাঘরআএ, উপরজা: 

সুিামগঞ্জের, মজা: সুিামগঞ্জ। 

01717141162 ঐ ঐ  

14 াতববা ইাম অিন্না সুরমা-২০৪, আ/এ, উপরজা: 

সুিামগঞ্জের, মজা: সুিামগঞ্জ। 

01675424795 ঐ ঐ  

15 লামীম আরমে গ্রাম: কাতপুর, িাক: 

বাোঘাটবাজার, উপরজা: 

িাতরপুর, মজা: সুিামগঞ্জ।  

01756630792 ঐ ঐ  

16 মতিকা রায় গ্রাম: তিয়ামিপুর, িাক: 

সুিামগঞ্জ, উপরজা: 

সুিামগঞ্জের, মজা: সুিামগঞ্জ। 

01734004843 ঐ ঐ  

17 রুতবিা আক্তার সুইটি গ্রাম: িয়াাট, িাক: 

াচিাবাজার, উপরজা: 

01777143464 ঐ ঐ  



জামাগঞ্জ, মজা: সুিামগঞ্জ।  

18 মতবুরর মাি গ্রাম; রামপুর, িাক: 

আমবাড়ীবাজার, উপরজা: 

মোয়ারাবাজার, মজা: সুিামগঞ্জ।  

01740311512 ঐ ঐ  

19 জয় ো গ্রাম: িতুিব্রাহ্মণগাঁ, িাক: 

আররা, উপরজা: 

সুিামগঞ্জের, মজা: সুিামগঞ্জ। 

01723704994 ঐ ঐ  

20 মফররেৌী আক্তার ইিা সুরমা-১৬৩, মাঘর, উপরজা: 

সুিামগঞ্জের, মজা: সুিামগঞ্জ। 

01787150422 ঐ ঐ  

21 িজরু ইাম গ্রাম: এরুয়াখাই, িাক: ক্ষীপুর, 

উপরজা: মোয়ারাবাজার, মজা: 

সুিামগঞ্জ।  

01860778335 ঐ ঐ  

22 এম. ই. াতববা গ্রাম: চরগাঁ, িাক: মমরুয়াখা, 

উপরজা: তবশ্বম্ভরপুর, মজা: 

সুিামগঞ্জ।  

01756526796 ঐ ঐ  

23 নুর উিীি আমে গ্রাম: ভভারপার, িাক: 

মঙ্গকাটাবাজার, উপরজা: 

সুিামগঞ্জের, মজা: সুিামগঞ্জ। 

01790797206 ঐ ঐ  

24 তরয়া রায় গ্রাম: েরগড়, িাক: সুিামগঞ্জ, 

উপরজা: সুিামগঞ্জের, মজা: 

সুিামগঞ্জ। 

01790040606 ঐ ঐ  

25 খায়রুক গ্রাম: মিায়াগাঁ, িাক: তেরাই, 

উপরজা: তেরাই, মজা: 

সুিামগঞ্জ।  

01771872837 ঐ ঐ  

26 প্রিতি কর গ্রাম: েরঘর, িাক: সুিামগঞ্জ, 

উপরজা: সুিামগঞ্জের, মজা: 

সুিামগঞ্জ। 

01799205870 ঐ ঐ  

27 তলপু োল গ্রাম: অক্ষয়িগর, িাক: 

সুিামগঞ্জ, উপরজা: 

সুিামগঞ্জের, মজা: সুিামগঞ্জ। 

01736208907 ঐ ঐ  

28 লাািা ইয়াতমি গ্রাম: ইামপুর, িাক: 

মঙ্গকাটাবাজার, উপরজা: 

সুিামগঞ্জের, মজা: সুিামগঞ্জ। 

01715880024 ঐ ঐ  

29 পারয় আরমে গ্রাম: মিায়াপাড়াঘাগটিয়া, িাক: 

বাোঘাটবাজার, উপরজা: 

িাতরপুর, মজা: সুিামগঞ্জ।  

01719899317 ঐ ঐ  

30 িািতজিা মবগম গ্রাম: মাইজবাড়ী, িাক: 

আররা, উপরজা: 

সুিামগঞ্জের, মজা: সুিামগঞ্জ। 

01516083652 ঐ ঐ  

31 মমাোঃ লাহ্আম গ্রাম: আমতি, িাক: 

কাউকাতিবাজার, উপরজা: 

সুিামগঞ্জের, মজা: সুিামগঞ্জ। 

01756762422 ঐ ঐ  

3২ মমাছা: খাতেজা আক্তার 

অতপ 

গ্রাম: কুতুবপুর, িাক: সুিামগঞ্জ, 

উপরজা: সুিামগঞ্জের, মজা: 

সুিামগঞ্জ। 

01771870778 ঐ ঐ  

33 আঁতখ তবশ্বা গ্রাম: ােকপুর, িাক: 

মবিগঞ্জবাজার, উপরজা: 

সুিামগঞ্জের, মজা: সুিামগঞ্জ।  

০১৩১৭৮৬৬১৩৩ ঐ ঐ  

34 আতল রমাি গ্রাম: আতপুর, িাক: ক্ষীপুর, 

উপরজা: মোয়ারাবাজার, মজা: 

সুিামগঞ্জ।  

01724500758 ঐ ঐ  

35 চাঁেিী মবগম গ্রাম: তচকা, িাক: িাতরপুর, 

উপরজা: িাতরুর, মজা: 

01781815365 ঐ ঐ  



সুিামগঞ্জ।  

36 মমাজারম্ম মারি 

লামীম 

গ্রাম: কুতলউড়া, িাক: 

বাংাবাজার, উপরজা: 

মোয়ারাবাজার, মজা: সুিামগঞ্জ।  

01908005000 ঐ ঐ  

37 মাফুজআমে িয়ি গ্রাম: তেতঘরপার, িাক: 

বাোঘাটবাজার, উপরজা: 

িাতরপুর, মজা: সুিামগঞ্জ।  

01729471801 ঐ ঐ  

38 মারিা আক্তার সুরমা ১৬৪/৭, উপরজা: 

সুিামগঞ্জের, মজা: সুিামগঞ্জ। 

01745619894 ঐ ঐ  

39 মিৌতে আম গ্রাম: নূরপুর, িাক: ভীমখাী, 

উপরজা: জামাগঞ্জ, মজা: 

সুিামগঞ্জ।  

01728449226 ঐ ঐ  

40 মমাোঃ জাতকর মারি গ্রাম: মাগুরা, িাক: 

জয়িগরবাজার, উপরজা: 

সুিামগঞ্জের, মজা: সুিামগঞ্জ। 

০১৭৫৭০৫০০০৫ ঐ ঐ  

41 দ্বীি ইাম গ্রাম: াকমা, িাক: মটরকরঘাট, 

উপরজা: িাতরুপর, মজা: 

সুিামগঞ্জ।  

01740373668 ঐ ঐ  

42 ফারিমা মবগম গ্রাম: দুগ থাপুর, িাক: 

মোয়ারাবাজার, উপরজা: 

মোয়ারাবাজার, মজা: সুিামগঞ্জ।  

01722672790 ঐ ঐ  

43 আ আতমি সুমি গ্রাম: বতেপুর, িাক: আররা, 

উপরজা: সুিামগঞ্জের, মজা: 

সুিামগঞ্জ। 

01745276508 ঐ ঐ  

৪৪ প্রেীপ িালুকোর িতবিগর আ/এ, উপরজা: 

সুিামগঞ্জের, মজা: সুিামগঞ্জ। 

01722672790 ঐ ঐ  

45 মিসুর আম গ্রাম: ট্যারকঘাট, িাক: 

ট্যারকরঘাট, উপরজা: িাতরপুর, 

মজা: সুিামগঞ্জ।  

01729723570 ঐ ঐ  

46 লাজ্জাতুজামাি লাতি সুরমা-১৬৪/৭, উপরজা: 

সুিামগঞ্জের, মজা: সুিামগঞ্জ। 

01745619894 ঐ ঐ  

47 িাজমুন্নাার গ্রাম: কাাউটিয়া, িাক: 

মমরুয়াখা, উপরজা: 

তবশ্বম্ভরপুর, মজা: সুিামগঞ্জ।  

01755003928 ঐ ঐ  

48 মমাোঃ মিাফাজ্জ মারি রয়জখাী, উপরজা: 

সুিামগঞ্জের, মজা: সুিামগঞ্জ। 

01953437990 ঐ ঐ  

49 াফছা আক্তার গ্রাম: লাপুর, িাক: 

াচিাবাজার, উপরজা: 

জামাগঞ্জ, মজা: সুিামগঞ্জ।  

01775729887 ঐ ঐ  

৫০ পাররভজ তময়া তিগ থ-৪০, াছিিগর, উপরজা: 

সুিামগঞ্জের, মজা: সুিামগঞ্জ। 

01629958890 ঐ ঐ  

৫১ পারব আরমে গ্রাম: আমপুর, িাক: 

মবিগঞ্জবাজার, উপরজা: 

সুিামগঞ্জের, মজা: সুিামগঞ্জ। 

01780494341 ঐ ঐ  

52 আমগীর মারি গ্রাম: পুরািাউরপতিমিাক: 

বাোঘাটবাজার, উপরজা: 

িাতরপুর, মজা: সুিামগঞ্জ।  

01781784313 ঐ ঐ  

53 জতম উতিি গ্রাম: পুরািাউরপতিমিাক: 

বাোঘাটবাজার, উপরজা: 

িাতরপুর, মজা: সুিামগঞ্জ। 

01749361332 ঐ ঐ  

54 আব্দু কুদ্দুছ রতি গ্রাম: আফছরিগর, িাক: 

মোাতয়াবাজার, উপরজা: 

মোযারাবাজার, মজা: সুিামগঞ্জ।  

01732454842 ঐ ঐ  



55 কতবর মারি গ্রাম: াউরড়রগড়, িাক: 

বাোঘাটবাজার, উপরজা: 

িাতরপুর, মজা: সুিামগঞ্জ।  

01710034176 ঐ ঐ  

56 কাছার আরমে গ্রাম: ইব্রাতমপুর, িাক: 

সুিামগঞ্জ,  উপরজা: 

সুিামগঞ্জের, মজা: সুিামগঞ্জ। 

01788571686 ঐ ঐ  

57 ইকরামু াছাি গ্রাম: তচিাকাতি, িাক: 

তচিাকাতি, উপরজা: তবশ্বম্ভরপুর, 

মজা: সুিামগঞ্জ্ 

01770223006 ঐ ঐ  

৫৮ মমাোঃ মুজাতে ইাম গ্রাম: িয়াাট, িাক: 

াচিাবাজার, উপরজরা: 

জামাগঞ্জ, মজা: সুিামগঞ্জ।  

01300587456 ঐ ঐ  

59 মমাোঃ তটি তময়া গ্রাম: পুরািগাঁ, িাক: 

মমরুযাখরা, উপরজা: 

তবশ্বম্ভরপুর, মজা: সুিামগঞ্জ।  

01790358418 ঐ ঐ  

৬০ ঝক ো গ্রাম: িতুিব্রাহ্মণগাঁ, িাক: 

আররা, উপরজা: 

সুিামগঞ্জের, মজা: সুিামগঞ্জ। 

01794569219 ঐ ঐ  

61 মমাোঃ মতমি আী গ্রাম: রাঙ্গামাটিয়া, িাক: 

রিারগাঁ, উপরজা: তবশ্বম্ভরপুর, 

মজা: সুিামগঞ্জ।  

01746534917 ঐ ঐ  

৬২ াতববুর রমাি গ্রাম: উালিগর, িাক: 

তবশ্বম্ভরপুর, উপরজা: 

তবশ্বম্ভরপুর, মজা: সুিামগঞ্জ।  

01750143936 ঐ ঐ  

63 লুৎফুর রমাি গ্রাম: মমারেরগাঁ, িাক: 

বাোঘাটবাজার, উপরজা: 

িাতরপুর, মজা: সুিামগঞ্জ।  

01759724477 ঐ ঐ  

64 াতিা ািাি ২/১২ পল্লবী, আীপাড়া, 

উপরজা: সুিামগঞ্জের, মজা: 

সুিামগঞ্জ। 

01710343478 ঐ ঐ  

65 ারমা আক্তার তরপা গ্রাম: কাপিাবাঘরবড়, িাক: 

রিারগাঁ, উপরজা: তবশ্বম্ভরপুর, 

মজা: সুিামগঞ্জ।  

01784228909 ঐ ঐ  

৬৬ শুতচিাজ মমরতরি 

িাজমা 

গ্রাম: ঠিাগাঁ, িাক: 

মোয়ারাবাজার, উপরজা: 

মোয়ারাবাজার, মজা: সুিামগঞ্জ।  

01643513189 ঐ ঐ  

৬৭ মমাোঃ আী মারি গ্রাম: আতপুর, িাক: 

মোয়ারাবাজার, উপরজা: 

মোয়ারাবাজার, মজা: সুিামগঞ্জ।  

01989740361 ঐ ঐ  

৬৮ মমাোঃ লুৎফর রমাি সুরমা-১৭০, মাঘর, উপরজা: 

সুিামগঞ্জের, মজা: সুিামগঞ্জ। 

01759182260 ঐ ঐ  

৬৯ াইদুর রমাি গ্রাম: বারা, িাক: 

বাোঘাটবাজার, উপরজা: 

িাতরপুর, মজা: সুিামগঞ্জ।  

01718375721 ঐ ঐ  

৭০ আবু াাি গ্রাম: ভপিপুর, িাক: 

বাোঘাটবাজার, উপরজা: 

িাতরপুর, মজা: সুিামগঞ্জ। 

01717918281 ঐ ঐ  

৭১ কতফ চন্দ্র রকার গ্রাম: উজািগাঁ, িাক: লাল্লা, 

উপরজা: লাল্লা, মজা: 

সুিামগঞ্জ।  

01786888205 ঐ ঐ  

 

 



নং ০১

নং নাম
নাম

01 িরনা : , :+ উপেজলা:
, ।

01705580760 15-07-20 হেত
15-10-20 :

৩ মাস

02 িলজা : , :+উপেজলা:
, ।

01771585178 15-07-20 হেত
15-10-20 :

03 ডিল : , :+উপেজলা:
, ।

01792872566 15-07-20 হেত
15-10-20 :

04 : নাসিরন : , :+উপেজলা:
, ।

01758628854 15-07-20 হেত
15-10-20 :

05 তাওিহদা , সদর , । 01791622951 15-07-20 হেত
15-10-20 :

06 : তামিজদা , সদর , । -- 15-07-20 হেত
15-10-20 :

07 -17, আরিপননগর, সদর,
।

01778437106 15-07-20 হেত
15-10-20 :

08 অজিবথী-02, জামতলা, সদর, 01770672352 15-07-20 হেত
15-10-20 :

09 হালদার নবীনগর, সদর, । 01910825650 15-07-20 হেত
15-10-20 :

10 -58 আবািসকএলাকা,
সদর, ।

01785066490 15-07-20 হেত
15-10-20 :

11 হাসান : , ,
উপেজলা: জার,

01970540886 15-07-20 হেত
15-10-20 :

12 নািসর : কাওয়াইল, : ,
ছাতক, ।

01760635751 15-07-20 হেত
15-10-20 :

13 ছালমা িপংিক : , :+উপেজলা:
, জ।

01915394722 15-07-20 হেত
15-10-20 :

14 : নাজমা মাইজবাড়ী, সদর, । -- 15-07-20 হেত
15-10-20 :

15 আরিপননগর, সদর,
।

-- 15-07-20 হেত
15-10-20 :

16 নাজমা র আরিপননগর, সদর,
।

-- 15-07-20 হেত
15-10-20 :

17 িমতা আরিপননগর, সদর,
।

-- 15-07-20 হেত
15-10-20 :

18 আরিপননগর, সদর,
।

-- 15-07-20 হেত
15-10-20 :

19 সানেজনা খান -44, আরিপননগর, সদর,
।

-- 15-07-20 হেত
15-10-20 :

20 -44, আরিপননগর, সদর, -- 15-07-20 হেত



নং নাম
নাম

। 15-10-20 :
21 রাণী , আবািসক

এলাকা, সদর, ।
01766703067 15-07-20 হেত

15-10-20 :
22 রাণী , আবািসক

এলাকা, সদর, ।
01766703067 15-07-20 হেত

15-10-20 :
23 আসা রাণী নবীনগর, সদর, । -- 15-07-20 হেত

15-10-20 :
24 দাস : , :+উপেজলা:

, ।
01758818348 15-07-20 হেত

15-10-20 :
25 : , :+উপেজলা:

, ।
01721135970 15-07-20 হেত

15-10-20 :

নং ০২

নং নাম
নাম

01 রায় নবীনগর, সদর, 01778-072645 18-10-20 হেত
15-01-21 :

৩ মাস

02 দাস নবীনগর, সদর, 01672-214759 18-10-20 হেত
15-01-21 :

03 খািদজা রহমান নবীনগর, সদর, 01723-288777 18-10-20 হেত
15-01-21 :

04 মিনরা মিন নবীনগর, সদর, 01755-856736 18-10-20 হেত
15-01-21 :

05 নবীনগর, সদর, 01784-197237 18-10-20 হেত
15-01-21 :

06 জােহদা নবীনগর, সদর, 01645-326798 18-10-20 হেত
15-01-21 :

07 নবীনগর, সদর, 01722-651968 18-10-20 হেত
15-01-21 :

08 : , আমবাড়ী, সদর,
।

01735-601771 18-10-20 হেত
15-01-21 :

09 সাঈদা : বাগবাড়ী কা ,
উপেজলা: িদরাই, ।

01723-765764 18-10-20 হেত
15-01-21 :

10 : : রামনগর, : ,
,

01738-880043 18-10-20 হেত
15-01-21 :

11 িদলবাহার : আশকনগর, ,
,

01723-288777 18-10-20 হেত
15-01-21 :

12 : , উপেজলা:
,

01754-767602 18-10-20 হেত
15-01-21 :

13 রাণী দাশ : , : ,
,

01730-609858 18-10-20 হেত
15-01-21 :



নং নাম
নাম

14 : , সদর, 01733-956216 18-10-20 হেত
15-01-21 :

15 : িবলিকস : রচর, আমবাড়ী, সদর, 01759-606715 18-10-20 হেত
15-01-21 :

16 : : মাইজবাড়ী, সদর,
।

01780-378189 18-10-20 হেত
15-01-21 :

17 তানিজনা : ,সদর,
।

01911-970860 18-10-20 হেত
15-01-21 :

18 আছমা আরিপননগর, সদর, । 01757-538655 18-10-20 হেত
15-01-21 :

19 ইিত আরিপননগর, সদর, । 01313-169164 18-10-20 হেত
15-01-21 :

20 : আরিপননগর, সদর, । 01766-011808 18-10-20 হেত
15-01-21 :

21 জামতলা, সদর, । 01308-546890 18-10-20 হেত
15-01-21 :

22 আিফয়া : মাইজবাড়ী, সদর, 01781-560558 18-10-20 হেত
15-01-21 :

23 সািনরা : ,
, ।

01755-856736 18-10-20 হেত
15-01-21 :

24 সরকার -56 আবািসক এলাকা
নবীনগর, সদর, ।

01713-803158 18-10-20 হেত
15-01-21 :

25 নবীনগর, সদর, । 01766-425728 18-10-20 হেত
15-01-21 :

26 লািক -26
আিলপাড়া,সদর, ।

01741-106733 18-10-20 হেত
15-01-21 :

27 : : ,সদর, । 01923-564439 18-10-20 হেত
15-01-21 :

28 শািকলা : মাইজবাড়ী ,সদর, 01709-041211 18-10-20 হেত
15-01-21 :

29 : ছােলক : , , 01825-606554 18-10-20 হেত
15-01-21 :

30 শাহীন আলম : , :
আমবাড়ীবাজার, সদর,

।

01902-378431 18-10-20 হেত
15-01-21 :



বাংলােদশ সরকার
উপ-পিরচালেকর

।

২০২০-২১ বছেরর ও :
(ক) :

নং নাম নং নাম য়াদ
০১ অিমত : , ডাক:

পাগলা, উপঃ দঃ
, :
।

০১৭২৯-৫৭৩৬১৭
হাউজ

০৬ (ছয়)
মাস

০২ নবীর : মাইজবাড়ী
( ), ডাক: আলেহলা,
উপঃ সদর,

।

--
হাউজ

০৬ (ছয়)
মাস

০৩ শািকল : , উপঃ
, :

।

০১৩০২-৯৫১০৭১
হাউজ

০৬ (ছয়)
মাস

০৪ শাহীন আহেমদ : নবীনগর, সদর,
।

০১৮৬৬-১৫১৯০২ ল
হাউজ

০৬ (ছয়)
মাস

০৫ রহমান : , উপঃ
সদর, :
।

--
হাউজ

০৬ (ছয়)
মাস

০৬ ইসলাম , সদর,
।

০১৯৭০-২৩৭৩১৯
হাউজ িরং

০৬ (ছয়)
মাস

০৭ মারজান আহেমদ : , ডাকঘর:
উপঃ

সদর, : ।

০১৮৮৭-৩৪১৩১৭
হাউজ

০৬ (ছয়)
মাস

০৮ িমলন িময়া : মাইজবাড়ী, উপঃ
সদর, :
।

০১৭৩১-৫৩৬২৯০ ল
হাউজ

০৬ (ছয়)
মাস

০৯ পরাগ দাস : , ডাকঘর:
আমবাড়ী উপঃ

, :
।

০১৭০৪-৭৮৯২২৪
হাউজ

০৬ (ছয়)
মাস

১০ : , ডাকঘর:
আমবাড়ী উপঃ

, :
জ।

--
হাউজ

০৬ (ছয়)
মাস

১১ বাদশা : মাইজবাড়ী, উপঃ
সদর, :

০১৩১০-৬২০৭৩২
হাউজ

০৬ (ছয়)
মাস



নং নাম নং নাম য়াদ
।

১২ দাস সিন : , ডাকঘর:
আমবাড়ী উপঃ

, :
।

০১৭৩৮-২৩৪২০৯
হাউজ

০৬ (ছয়)
মাস

১৩ ইসলাম : আইমা, ডাকঘর:
আমবাড়ী, উপঃ

, :
।

--
হাউজ

০৬ (ছয়)
মাস

১৪ আফজাল : ,
ডাকঘর ও উপেজলাঃ

, :
।

০১৭৫৬-৭০৮২২
হাউজ

০৬ (ছয়)
মাস

১৫ দাস : , ডাকঘর:
, উপেজলা ও

: ।

--
হাউজ

০৬ (ছয়)
মাস

১৬ আিরফ : , ডাকঘর:
র, উপেজলা:
, :
।

০১৭২৫-১২০৭৮৬
হাউজ

০৬ (ছয়)
মাস

১৭ তােরক : আমবাড়ী, ডাকঘর:
আমবাড়ী, উপঃ

, :
।

--
হাউজ

০৬ (ছয়)
মাস

১৮ িব : হাছন
নগর,সদর, ।

০১৩০৮-২৪৮৪২৭
হাউজ

০৬ (ছয়)
মাস

১৯ রহমান
ইমন

: নবীনগর সদর,
।

০১৬৪৬-২৮০৫৪৫
হাউজ

০৬ (ছয়)
মাস

২০ রায়হান আহমদ : মাউজবাড়ী
( ), ডাকঘর:
আলেহরা, উপেজলা ও

: ।

--
হাউজ

০৬ (ছয়)
মাস

২১ িময়া : সদর,
।

০১৭৯৮-০৩০৫৭৫
হাউজ

০৬ (ছয়)
মাস

২২ : বনানীপাড়া, সদর,
।

০১৭৩৯-৮৮৪১৪১
হাউজ

০৬ (ছয়)
মাস



নং নাম
নাম

1 রায়হান ইসলাম শাওন -মাইজবাড়ী, ডাক-
আলেহরা, সদর, ।

01721482080 ০৬ মাস

2 মিন শংকর - ,ডাক-দরগাপাশা,
উপ- , ।

01720118602 ০৬ মাস

3 -মাইজবাড়ী,ডাক-আলেহরা,
সদর, ।

01646017022 ০৬ মাস

4 বািশর আহেমদ - ,ডাক+উপ-
, ।

01919194690 ০৬ মাস

5 বশর

ইয়ািহয়া

বলাকা-27,বনানীপাড়া
সদর, ।

01306607866 ০৬ মাস

6 হক - ,ডাক-
জয়নগরবাজার,সদর, ।

01762145829 ০৬ মাস

7 - ,ডাক-
বাজার, উপ- ,

।

01734525007 ০৬ মাস

8 িলমন িময়া - ,ডাক-
, উপ-

, ।

01713560299 ০৬ মাস

9 রহমান -মাইজবাড়ী,ডাক-
আলেহরা,সদর, ।

01730626649 ০৬ মাস

10 গাজী িময়া - ,ডাক- ,
উপ- , ।

01764609277 ০৬ মাস

11 রহমান -মাইজবাড়ী,ডাক-
আলেহরা,সদর, ।

01779619332 ০৬ মাস

12 রহমান - ,ডাক-
আমবাড়ীবাজার, উপ-

, ।

01302300091 ০৬ মাস

13 হািনফ - ,ডাক-
, উপ- ,
।

01729132525 ০৬ মাস

14 ইসলাম ইমন -মাইজবাড়ী,ডাক-
আলেহরা,সদর, ।

01643312489 ০৬ মাস

15 - ,ডাক-

সদর, ।

01750224866 ০৬ মাস

16 আহমদ -মাইজবাড়ী,ডাক-
আলেহরা,সদর, ।

01972655058 ০৬ মাস

17 আমীর -মাইজবাড়ী,ডাক-
আলেহরা,সদর, ।

01782335687 ০৬ মাস



নং নাম
নাম

18 উমাইয়া -দেলায়া,ডাক-গিচয়াবাজার,
উপ-িদরাই, ।

01726015386 ০৬ মাস

19 আলী -হরমতনগর,ডাক-
,সদর,

।

01748823863 ০৬ মাস

20 আহমদ -দশঘর,ডাক- ,
উপ- , ।

01761706163 ০৬ মাস

21 জিসম - ,ডাক+উপ-
, ।

01752506726 ০৬ মাস

22 শামীম - ,ডাক- ,
উপ- , ।

01720302901 ০৬ মাস

23 িশপন বমন - ,ডাক+উপ-
, ।

01770052277 ০৬ মাস

24 িজহান আহমদ - ,ডাক-
,সদর, ।

01754239214 ০৬ মাস

25 দাস - , ডাক+উপ-
, ।

01727565584 ০৬ মাস



নং ০১
নং নাম

নাম
01 : : ( ), +

উপেজলা: , ।
01733-535983 চাষ 01-10-20 হেত

31-10-20 :
02 : ফিজলত ম: ( ),

+উপেজলা: ,
।

01712-219313 চাষ 01-10-20 হেত
31-10-20 :

03 : আলআিমন আহেমদ : (আিশঘর),
+উপেজলা: ,

।

01788-545907 চাষ 01-10-20 হেত
31-10-20 :

04 : িমন : , +
উপেজলা: , ।

01750-544546 চাষ 01-10-20 হেত
31-10-20 :

05 : ইজাদ িময়া : ( )
+উপেজলা: ,

।

-- চাষ 01-10-20 হেত
31-10-20 :

06 : সাঈদ আহমদ িলপন ম: :
ভেবরবাজার, উপেজলা:

, ।

-- চাষ 01-10-20 হেত
31-10-20 :

07 : আশরাফ িময়া : ( ),
+উপেজলা: ,

।

-- চাষ 01-10-20 হেত
31-10-20 :

08 রাণী দাস : ,
+উপেজলা:

, ।

01314-800522 চাষ 01-10-20 হেত
31-10-20 :

09 রাণী দাস : ,
+উপেজলা:

, ।

01314-800522 চাষ 01-10-20 হেত
31-10-20 :

10 ফােতমা : , :
,উপেজলা:
, ।

01718-222985 চাষ 01-10-20 হেত
31-10-20 :

11 : : , :
,উপেজলা:
, ।

01712-691941 চাষ 01-10-20 হেত
31-10-20 :

12 রাণী ব : বােদখািলশা, :
, উপেজলা:

, ।

-- চাষ 01-10-20 হেত
31-10-20 :

13 : িময়া : , : +
উপেজলা: , ।

-- চাষ 01-10-20 হেত
31-10-20 :

14 : , : +
উপেজলা: , ।

01676-274535 চাষ 01-10-20 হেত
31-10-20 :

15 আলী : িহজলা, : + উপেজলা:
, ।

01400-109310 চাষ 01-10-20 হেত
31-10-20 :

16 আহেমদ : , : + -- চাষ 01-10-20 হেত



নং নাম
নাম

উপেজলা: , । 31-10-20 :
17 জামাল : , : +

উপেজলা: , ।
01727-929394 চাষ 01-10-20 হেত

31-10-20 :
18 : , : +

উপেজলা: , ।
-- চাষ 01-10-20 হেত

31-10-20 :
19 িবশাল : , : +

উপেজলা: , ।
01706-197688 চাষ 01-10-20 হেত

31-10-20 :
20 আল হাসান : , : +

উপেজলা: , ।
-- চাষ 01-10-20 হেত

31-10-20 :
21 িবলিকছ : , :

,উপেজলা:
, ।

-- চাষ 01-10-20 হেত
31-10-20 :

22 ফারজানা : , :
,উপেজলা:

, ।

-- চাষ 01-10-20 হেত
31-10-20 :

23 সািদয়া : , :
,উপেজলা:

, ।

-- চাষ 01-10-20 হেত
31-10-20 :

24 তািনয়া : , :
,উপেজলা:

, ।

-- চাষ 01-10-20 হেত
31-10-20 :

25 : একতার আলী িলটন : , :
,

উপেজলা: ,
।

-- চাষ 01-10-20 হেত
31-10-20 :

নং ০২

নং নাম
নাম

01 দাশ + +উপেজলা:
, ।

01778-518413 চাষ 01-11-20 হেত
30-11-20 :

02 মিনষা ধর িরয়া : ( ),
+উপেজলা: ,

।

01742-029536 চাষ 01-11-20 হেত
30-11-20 :

03 নাথ : ( ),
+উপেজলা: ,

।

01730-980498 চাষ 01-11-20 হেত
30-11-20 :

04 কাকলী রাণী দাশ : ( ),
+উপেজলা: ,

।

01743-219419 চাষ 01-11-20 হেত
30-11-20 :

05 ইসলাম : গলাখালেপা: 01304-919203 চাষ 01-11-20 হেত



নং নাম
নাম

, উপেজলা:
, ।

30-11-20 :

06 রাণী বিনক : + :+ উপেজলা:
, ।

01797-323321 চাষ 01-11-20 হেত
30-11-20 :

07 িলিপ : :
কলকিলয়াবাজার, ,

।

01722-595495 চাষ 01-11-20 হেত
30-11-20 :

08 + +
উপেজলা: , ।

-- চাষ 01-11-20 হেত
30-11-20 :

09 : আেনায়ারা : , +
উপেজলা: , ।

01715-235443 চাষ 01-11-20 হেত
30-11-20 :

10 : , : +
উপেজলা: , ।

01890-051691 চাষ 01-11-20 হেত
30-11-20 :

11 রাণী দাশ : ( ),
+ উপেজলা: ,

।

01738-351399 চাষ 01-11-20 হেত
30-11-20 :

12 জয় সরকার : + :+ উপেজলা:
, ।

01797-168420 চাষ 01-11-20 হেত
30-11-20 :

13 দাস : ( ),
+ উপেজলা: ,

।

01712-543287 চাষ 01-11-20 হেত
30-11-20 :

14 : ইসলাম : , + উপেজলা:
, ।

-- চাষ 01-11-20 হেত
30-11-20 :

15 : আহমদ : , :
, উপেজলা:
, ।

01711-227581 চাষ 01-11-20 হেত
30-11-20 :

16 : খািলশ িময়া : , : আটঘর,
উপেজলা: , ।

-- চাষ 01-11-20 হেত
30-11-20 :

17 : জািকর : , :
, উপেজলা:
, ।

-- চাষ 01-11-20 হেত
30-11-20 :

18 নয়ন সরকার : আটঘর, : ,
উপেজলা: , ।

-- চাষ 01-11-20 হেত
30-11-20 :

19 : িময়া : আটঘর, : েভাগ,
উপেজলা: , ।

-- চাষ 01-11-20 হেত
30-11-20 :

20 : +, : +উপেজলা:
, ।

-- চাষ 01-11-20 হেত
30-11-20 :



নং ০৩

নং ম নাম
01 : , :

, ,
।

-- চাষ 01-12-20 হেত
31-12-20 :

02 : + : ,
, ।

-- চাষ 01-12-20 হেত
31-12-20 :

03 শামীমা ইয়াছিমন : , :
, ,
।

-- চাষ 01-12-20 হেত
31-12-20 :

04 : , :
, ,
।

-- চাষ 01-12-20 হেত
31-12-20 :

05 : : , :
, ,
।

-- চাষ 01-12-20 হেত
31-12-20 :

06 : ঝড়না : , :
, ,
।

-- চাষ 01-12-20 হেত
31-12-20 :

07 : আকিলমা : , :
, ,
।

-- চাষ 01-12-20 হেত
31-12-20 :

08 : কামলাবাজ, :
সাচনা, ,

।

-- চাষ 01-12-20 হেত
31-12-20 :

09 িশিরনা : , :
, ,
।

-- চাষ 01-12-20 হেত
31-12-20 :

10 বােনছা : , :
, ,
।

-- চাষ 01-12-20 হেত
31-12-20 :

11 িরমা : , :
, ,
।

-- চাষ 01-12-20 হেত
31-12-20 :

12 : , :
, ,
।

-- চাষ 01-12-20 হেত
31-12-20 :

13 খািদজা : , :
, ,
।

-- চাষ 01-12-20 হেত
31-12-20 :

14 শােহরা : , :
, ,

-- চাষ 01-12-20 হেত
31-12-20 :



নং ম নাম
।

15 : : , :
, ,
।

-- চাষ 01-12-20 হেত
31-12-20 :

16 : : , :
, ,
।

-- চাষ 01-12-20 হেত
31-12-20 :

17 : খািদজা : , :
, ,
।

-- চাষ 01-12-20 হেত
31-12-20 :

18 পিপ : , :
, ,
।

-- চাষ 01-12-20 হেত
31-12-20 :

19 িরনা : , :
, ,
।

-- চাষ 01-12-20 হেত
31-12-20 :

20 : , :
, ,
।

-- চাষ 01-12-20 হেত
31-12-20 :

নং ০৪

নং ম
নাম

01 রতন রায় : ,
:+উপেজলা+: ,

।

-- চাষ 01-02-21 হেত
28-02-21 :

02 িময়া : িচকস, :+উপেজলা:
, ।

-- চাষ 01-02-21 হেত
28-02-21 :

03 পিপ : , :+
উপেজলা: , ।

-- চাষ 01-02-21 হেত
28-02-21 :

04 : , :+
উপেজলা: , ।

-- চাষ 01-02-21 হেত
28-02-21 :

05 : : , :+উপেজলা:
, ।

-- চাষ 01-02-21 হেত
28-02-21 :

06 মঈন : িচকস, :+উপেজলা:
, ।

-- চাষ 01-02-21 হেত
28-02-21 :

07 জােন আলম : ,
:+উপেজলা: ,

।

-- চাষ 01-02-21 হেত
28-02-21 :

08 : ,
:+উপেজলা: ,

-- চাষ 01-02-21 হেত
28-02-21 :



নং ম
নাম

।
09 : ,

:+উপেজলা: ,
।

-- চাষ 01-02-21 হেত
28-02-21 :

10 িময়া : ,
:+উপেজলা: ,

।

-- চাষ 01-02-21 হেত
28-02-21 :

11 তােরক : ,
:+উপেজলা: ,

।

-- চাষ 01-02-21 হেত
28-02-21 :

12 : :+উপেজলা:
, ।

-- চাষ 01-02-21 হেত
28-02-21 :

13 : ফারহানা : :+উপেজলা:
, ।

চাষ 01-02-21 হেত
28-02-21 :

14 : :
, উপেজলা: ,

।

-- চাষ 01-02-21 হেত
28-02-21 :

15 : ,
:+উপেজলা: ,

।

-- চাষ 01-02-21 হেত
28-02-21 :

16 : আল আিমন : , :+উপেজলা:
, ।

-- চাষ 01-02-21 হেত
28-02-21 :

17 : ,
:+উপেজলা: ,

।

-- চাষ 01-02-21 হেত
28-02-21 :

18 আতাউর রহমান জাকািরয়া : জয়নগর, :+উপেজলা:
, ।

-- চাষ 01-02-21 হেত
28-02-21 :

19 িময়া : , :+উপেজলা:
, ।

-- চাষ 01-02-21 হেত
28-02-21 :

20 রতন : , :+উপেজলা:
, ।

-- চাষ 01-02-21 হেত
28-02-21 :



ক) :

নং নাম নাম
1 সিন -২২/৩, উপেজলা:

, : ।
০১৭৯০-৫৫৫৫৬৫ / ০১

মাস
2 কংকন িনলয়-৯, ,মউপেজলা:

, : ।
০১৭৯৭-৬৭৯৬৫১ / ০১

মাস
3 জািহদ হাসান -০৬, , উপেজলা:

, : ।
০১৭৫৩-৩৫৩৬৭৩ / ০১

মাস
4 আল-আিমন : , ডাক: ,

উপেজলা: , :
।

০১৭৮১-৫৬৭৭৬১ / ০১
মাস

5 : , ডাক:
, উপেজলা:

, : ।

০১৭১৯-৫৮২১৭০ / ০১
মাস

6 ইফেতখার আলম

রানা

: , ডাক: ,
উপেজলা: , :

।

০১৭৯৮-৪০৯২০৮ / ০১
মাস

7 সািদয়া ইয়াসিমন : সাপদী, ডাক: বাগড়াবাজার,
উপেজলা: , : ।

০১৯৩৪-৮৭৬৪১৭ / ০১
মাস

8 আলমগীর : , ডাক: ,
উপেজলা: , :

।

০১৭২৬-৭৯৫৫৮৭ / ০১
মাস

9 নািহদ হাসান -৫৮, নবীনগর, উপেজলা:
, : ।

০১৯৩১-৬৯০০৯৬ / ০১
মাস

10 পংকজ নবীনগর, উপেজলা: ,
: ।

০১৭৬৬-৪২৫৭২৮ / ০১
মাস

11 শািকব আহমদ জয় : , ডাক:
, উপেজলা:

, : ।

০১৭২৬-৯৯৮৬০৫ / ০১
মাস

12 জামাল : , ডাক:
, উপেজলা:
, : ।

০১৭২৬-০১৯০৪৩ / ০১
মাস

13 িগয়াস : , ডাক:
, উপেজলা:

, : ।

০১৭৭৯-৮৮২৮৪৩ / ০১
মাস

14 রহমান , উপেজলা:
, : ।

০১৭০৯-২২৬৬৬০ / ০১
মাস

15 : গেনসবাচক, ডাক: ,
উপেজলা: বড়েলখা, :

,

০১৭৪৯-০৩৬৯৯৩ / ০১
মাস

16 : , ডাক:
, উপেজলা:

, : ।

০১৯২৯-৭৮৫৪১৭ / ০১
মাস

17 আিমর : ঝরঝিরয়া, ডাক:
নারাযনতলা, উপেজলা:

, : ।

০১৭৬৮-২১৩৬৭৪ / ০১
মাস

18 ইসলাম নবীনগর, উপেজলা: ,
: ।

০১৭৫৭-৭৬৭৫৮১ / ০১
মাস

19 সিচন পাল অনািমকা-৪, ,
উপেজলা: , :

।

০১৭৫৬-৪৮৩২৫৪ / ০১
মাস

20 রতন পাল , উপেজলা: ০১৭৩৪-৪২১১৬৩ / ০১



নং নাম নাম
, : । মাস

21 ইসলাম , ডাক:
আরেহরা, উপেজলা:

, : ।

০১৭৮৫-২৩৬১২৮ / ০১
মাস

22 ফারজানা -৩, আিলপাড়া, উপেজলা:
, : ।

০১৭১৮-৪৪৪২০৮ / ০১
মাস

23 শাহজালাল উপশহর, -১, -
িড, , িসেলট।

০১৩১৫-৯৩৯২৩৬ / ০১
মাস

24 হাসান আল ধানিসিড় ৩৫/৭, উপেজলা:
, : ।

০১৪০১-৭৪২১৭১ / ০১
মাস

25 সােলক : িশলােডামার, ডাক:
, উপেজলা: ,

: ।

০১৭০৪-৭৭৪৬৯৫ / ০১
মাস

26 ইমরান : , ডাক:
, উপেজলা:

, : ।

০১৭৫৯-০৩২৫৯৬ / ০১
মাস

27 জােবদ আহেমদ : কাঠইর, ডাক: ,
উপেজলা: , :

।

০১৭৩৩-৬৭০০০৯ / ০১
মাস

28 : বগলাখাড়া, ডাক:
, উপেজলা:

, : ।

০১৭১৯-০১০৬৫৩ / ০১
মাস

29 হক : মাইজবাড়ী, ডাক: আরেহরা,
উপেজলা: , :

।

০১৭৪৭-৫১০১০৪ / ০১
মাস

30 নবীনগর, উপেজলা: সদর,
: ।

০১৭৫৪-৫১১৪৯৩ / ০১
মাস



( )
,

উপপিরচালক( )
,



ক) প্রাতিষ্ঠাতনক প্রতিক্ষণঃ 

ব্যাচ নং ০১ 

 

নং প্রতিক্ষণার্থীর নাভ ঠিকানা মভাফাইল নম্বর 
প্রতিক্ষণ মকার্স ের 

নাভ 
মভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1 রইছ উতিন গ্রাভ-গাজীনগর, ডাক-ভঙ্গলপুর 

ফাজার, উ-মদায়ারাফাজার, 

সুনাভগঞ্জ। 

01752526150 

মভাফাইল মপান 

সাতব েতসং এন্ড 

তরর্য়াতরং 

০1 ভাস  

2 মভাঃ হাতফবুর রহভান গ্রাভ-জাহাঙ্গীরনগর, ডাক-

ভঙ্গলকাটা, সদর, সুনাভগঞ্জ। 01722268975 

মভাফাইল মপান 

সাতব েতসং এন্ড 

তরর্য়াতরং 

০1 ভাস  

3 রাজীফ দাস গ্রাভ-তসংহনাদ, ডাক-মনায়াাড়া 

মদৌলিপুর, উ-তদরাই , 

সুনাভগঞ্জ। 

01775820952 

মভাফাইল মপান 

সাতব েতসং এন্ড 

তরর্য়াতরং 

০1 ভাস  

4 উজ্জল িালুকদার প্রাতন্তক-58,আ/এ, নতুন 

হাছননগর (গুজাউড়া), সদর, 

সুনাভগঞ্জ 

01785066490 

মভাফাইল মপান 

সাতব েতসং এন্ড 

তরর্য়াতরং 

০1 ভাস  

5 মভাঃ রুহুল আতভন গ্রাভ-হাদাচাদপুর, ডাক-লক্ষীপুর, 

উ-মদায়ারাফাজার, সুনাভগঞ্জ। 01760844389 

মভাফাইল মপান 

সাতব েতসং এন্ড 

তরর্য়াতরং 

০1 ভাস  

6 পারজানা তসতিকা গ্রাভ-ভাইজফাড়ী,ডাক-আলর্হরা, 

সদর, সুনাভগঞ্জ 01724601902 

মভাফাইল মপান 

সাতব েতসং এন্ড 

তরর্য়াতরং 

০1 ভাস  

7 মভাঃ ইজহারুজ্জাভান গ্রাভ-উজানীগাঁও, ডাক-জয়কলস, 

উ-দঃসুনাভগঞ্জ, সুনাভগঞ্জ। 01749713522 

মভাফাইল মপান 

সাতব েতসং এন্ড 

তরর্য়াতরং 

০1 ভাস  

8 মভাঃ মিাপার্য়ল 

মহার্সন 

গ্রাভ-খাসগাঁও,ডাক-মসওিরাড়া, 

উ-ছািক, সুনাভগঞ্জ। 01316468778 

মভাফাইল মপান 

সাতব েতসং এন্ড 

তরর্য়াতরং 

০1 ভাস  

9 মভাঃ আবুল কার্িভ গ্রাভ-সািগাঁও, ডাক-মসওিরাড়া, 

উ-ছািক, সুনাভগঞ্জ। 01745534495 

মভাফাইল মপান 

সাতব েতসং এন্ড 

তরর্য়াতরং 

০1 ভাস  

10 মভাহাম্মদ ভাছুভ 

আলভ 

গ্রাভ-নানশ্রী, ডাক-চরভহল্লা, উ-

ছািক, সুনাভগঞ্জ। 01765730704 

মভাফাইল মপান 

সাতব েতসং এন্ড 

তরর্য়াতরং 

০1 ভাস  

11 আবুল হাসনাি খান 

ফাবু 

ল্লফী-6, আলীাড়া, সদর, 

সুনাভগঞ্জ। 01755863156 

মভাফাইল মপান 

সাতব েতসং এন্ড 

তরর্য়াতরং 

০1 ভাস  

12 সাইদুল ইসলাভ নাতহদ গ্রাভ-উজানীগাঁও, ডাক-জয়কলস, 

উ-দঃ সুনাভগঞ্জ, সুনাভগঞ্জ। 01727167723 

মভাফাইল মপান 

সাতব েতসং এন্ড 

তরর্য়াতরং 

০1 ভাস  

13 মভাঃ মভাকাররভ 

মহার্সন 

গ্রাভ-দতক্ষণগর্নিপুর, ডাক+উ-

ছািক, সুনাভগঞ্জ। 01778027506 

মভাফাইল মপান 

সাতব েতসং এন্ড 

তরর্য়াতরং 

০1 ভাস  

14 চম্পা মফগভ গ্রাভ-খাভতিয়র, ডাক-আলর্হরা, 

সদর, সুনাভগঞ্জ 01765002937 

মভাফাইল মপান 

সাতব েতসং এন্ড 

তরর্য়াতরং 

০1 ভাস  



নং প্রতিক্ষণার্থীর নাভ ঠিকানা মভাফাইল নম্বর 
প্রতিক্ষণ মকার্স ের 

নাভ 
মভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

15 সুর্হনা মফগভ গ্রাভ-ভাইজফাড়ী, ডাক-আলর্হরা, 

সদর, সুনাভগঞ্জ 01622044583 

মভাফাইল মপান 

সাতব েতসং এন্ড 

তরর্য়াতরং 

০1 ভাস  

16 সুধাংশু দাস গ্রাভ-মফরীগাঁও,ডাক-মগৌরারং,  

সদর, সুনাভগঞ্জ 01710661030 

মভাফাইল মপান 

সাতব েতসং এন্ড 

তরর্য়াতরং 

০1 ভাস  

17 মভাঃ আক্তার মহার্সন গ্রাভ-কুতুকপুর, ডাক+উ-

সুনাভগঞ্জ, সুনাভগঞ্জ। 01787278454 

মভাফাইল মপান 

সাতব েতসং এন্ড 

তরর্য়াতরং 

০1 ভাস  

18 মভাঃ নজরুল ইসলাভ গ্রাভ-তনয়াভিপুর, ডাক-মগৌরারং, 

সদর, সুনাভগঞ্জ 01752613101 

মভাফাইল মপান 

সাতব েতসং এন্ড 

তরর্য়াতরং 

০1 ভাস  

19 আইতরন আক্তার গ্রাভ-দর্েরগাঁও,ডাক-দর্েরগাঁও, 

উ- তিফপুর, মজলা-নরতসংদী। 00 

মভাফাইল মপান 

সাতব েতসং এন্ড 

তরর্য়াতরং 

০1 ভাস  

20 মভাঃ আবুফক্কর তসতিক গ্রাভ-তচলাউড়া, ডাক-

তচলাউড়াফাজার, উ-জগন্নার্থপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

01701474434 

মভাফাইল মপান 

সাতব েতসং এন্ড 

তরর্য়াতরং 

০1 ভাস  

 

 

 



wek¦¤¢icyi, mybvgMÄ|

bs cÖwkÿYv_xi bvg wVKvbv †gvevBj b¤̂i
cÖwkÿY †Kv‡m©i

bvg
†gqv` gšÍe¨

1. Zvgvbœv Av³vi MÖvgtabcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01722412701 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

2. mygvBqv Av³vi wkgjv MÖvgtabcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01793619488 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

3. bvwmgv LvZzb MÖvgtZv‡jiZj, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01746863464 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

4. ‡gvQvtweDwU Av³vi MÖvgtabcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01913339862 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

5. iægv Av³vi wkDjx MÖvgtabcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01725097350 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

6. jvwK Av³vi MÖvgtabcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01787480421 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

7. AvwL Av³vi MÖvgtabcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01742764838 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

8. weDwU Av³vi MÖvgtabcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01779140581 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

9. †gvQv tiæweqv Av³vi MÖvgtabcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01304093705 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

10. ‡gvQvt cwi`v cvifxb MÖvgtabcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01784162259 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

11. gwR©bv Av³vi MÖvgtabcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01772509455 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

12. †gvQvt wkgv Av³vi MÖvgtabcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01316164406 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

13. dviRvbv †eMg MÖvgtabcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01827526105 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

14. kvšÍbv Av³vi MÖvgtabcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01753538929 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

15. wkíx Av³vi MÖvgtabcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01316164406 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

16. wjwc Av³vi MÖvgtabcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01714682155 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

17. jvBwj ‡eMg MÖvgtabcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01316164406 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

18. AvKwjgv Av³vi MÖvgtabcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01778304369 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

19. wjcv Av³vi MÖvgtabcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01308340345 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

20. cvifxb Av³vi MÖvgt †giæqvLjv,
wek¦¤¢icyi, mybvgMÄ|

01987428582 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

21. gv‡R`v LvZzb MÖvgt †giæqvLjv,
wek¦¤¢icyi, mybvgMÄ|

01792328976 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn



bs cÖwkÿYv_xi bvg wVKvbv †gvevBj b¤̂i
cÖwkÿY †Kv‡m©i

bvg
†gqv` gšÍe¨

22. Lvw`Rv †eMg MÖvgt †giæqvLjv,
wek¦¤¢icyi, mybvgMÄ|

01706469563 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

23. ‡gvQvt Zvevmmyg
Av³vi

MÖvgt †giæqvLjv,
wek¦¤¢icyi, mybvgMÄ|

01316557942 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

24. †gvQvt Qvwgqv Av³vi MÖvgt †giæqvLjv,
wek¦¤¢icyi, mybvgMÄ|

01914079091 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

25. Ry‡jLv LvZzb MÖvgt‡giæqvLjv, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01771689226 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

26. †gvt Lwjjyi ingvb MÖvgt ‡giæqvLjv,
wek¦¤¢icyi, mybvgMÄ|

01771708725 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

27. †gvQvt †RvbvwK Av³vi MÖvgt ‡giæqvLjv,
wek¦¤¢icyi, mybvgMÄ|

01887876886 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

28. †gvQvt Zvwbqv Av³vi MÖvgt ‡giæqvLjv,
wek¦¤¢icyi, mybvgMÄ|

01771689226 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

29. †gvt BKevj †nv‡mb MÖvgtmy‡ikbMi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01315810038 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

30. †gvt Avey kvwnb MÖvgtmy‡ikbMi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01401564256 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

31. KvDmviAvn‡g` MÖvgt ‡giæqvLjv,
wek¦¤¢icyi, mybvgMÄ|

01647073813 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

32. wRqvDi ingvb MÖvgt ‡giæqvLjv,
wek¦¤¢icyi, mybvgMÄ|

01798008949 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

33. GKivgyj †nv‡mb MÖvgtmy‡ikbMi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01304332171 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

34. Zvbfxi Avng` MÖvgtmy‡ikbMi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01405978879 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

35. Aveye°i wmwÏK MÖvgt ‡giæqvLjv,
wek¦¤¢icyi, mybvgMÄ|

01715938690 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

36. †i‡nbv LvZzb MÖvgtabcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

017391717148 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

37. †gvQvt bvQwib myjZvbv MÖvgtQvZvi‡Kvbv,
wek¦¤¢icyi, mybvgMÄ|

01753764599 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

38. wgbviv Av³vi MÖvgtabcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01869060795 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

39. gybmyiAvjx MÖvgtmy‡ikbMi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01319690426 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

40. mvwgqv Av³vi MÖvgtmy‡ikbMi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01839178909 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

41. Rûiv LvZzb MÖvgt ‡giæqvLjv,
wek¦¤¢icyi, mybvgMÄ|

01306318746 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

42. wgdZvûj Bmjvg MÖvgtmy‡ikbMi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01772268624 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

43. †gvQvt dviRvbv MÖvgt ỳacyi, wek¦¤¢icyi, 01835693967 emZevwo‡Z mewR GK



bs cÖwkÿYv_xi bvg wVKvbv †gvevBj b¤̂i
cÖwkÿY †Kv‡m©i

bvg
†gqv` gšÍe¨

Av³vi mybvgMÄ| Pvl mßvn
44. kwidzj Bmjvg MÖvgt ‡giæqvLjv,

wek¦¤¢icyi, mybvgMÄ|
01765721154 emZevwo‡Z mewR

Pvl
GK
mßvn

45. RvKvwiqv Avjg MÖvgt ‡giæqvLjv,
wek¦¤¢icyi, mybvgMÄ|

01748816570 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

46. wmwÏKzi ingvb MÖvgt ‡giæqvLjv,
wek¦¤¢icyi, mybvgMÄ|

01729446970 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

47. †gvt wiqvRyj Bmjvg MÖvgtmy‡ikbMi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01752577828 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

48. Lvw`Rv Av³vi MÖvgt ỳacyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01736495806 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

49. †gvt mygb wgqv MÖvgtBmjvgcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01799705203 emZevwo‡Z mewR
Pvl

GK
mßvn

50. kvgxgv Av³vi MÖvgtevNgvivbZzb,
wek¦¤¢icyi, mybvgMÄ|

01969096591 †cvlvK ˆZix 07w`b

51. mwLbv Av³vi AvwLu MÖvgtjwjqvcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01783096244 †cvlvK ˆZix 07w`b

52. gwngv Av³vi MÖvgtjwjqvcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

†cvlvK ˆZix 07w`b

53. cvwcqv Av³vi MÖvgtevNgvivbZzb,
wek¦¤¢icyi, mybvgMÄ|

†cvlvK ˆZix 07w`b

54. †ivKmvbv Av³vi MÖvgtjwjqvcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01877534069 †cvlvK ˆZix 07w`b

55. gvQzgv Av³vi MÖvgtevNgvivbZzb,
wek¦¤¢icyi, mybvgMÄ|

†cvlvK ˆZix 07w`b

56. bvwM©m Av³vi MÖvgtevNgvivbZzb,
wek¦¤¢icyi, mybvgMÄ|

†cvlvK ˆZix 07w`b

57. Av‡bvqviv †eMg MÖvgtevNgvivbZzb,
wek¦¤¢icyi, mybvgMÄ|

01954997376 †cvlvK ˆZix 07w`b

58. Avwgbv Av³vi MÖvgtevNgvivbZzb,
wek¦¤¢icyi, mybvgMÄ|

†cvlvK ˆZix 07w`b

59. iægv Av³vi wjRv MÖvgtAvmvgMvuI, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01309258343 †cvlvK ˆZix 07w`b

60. kvwn`v Av³vi MÖvgtjwjqvcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01783467048 †cvlvK ˆZix 07w`b

61. bvRgv Av³vi MÖvgtjwjqvcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01783467048 †cvlvK ˆZix 07w`b

62. cviwfb Av³vi MÖvgtevNgvivbZzb,
wek¦¤¢icyi, mybvgMÄ|

01705449495 †cvlvK ˆZix 07w`b

63. kvgxgv Av³vi MÖvgtjwjqvcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01739945878 †cvlvK ˆZix 07w`b

64. dv‡Zgv LvZzb MÖvgtevNgvivbZzb,
wek¦¤¢icyi, mybvgMÄ|

†cvlvK ˆZix 07w`b



bs cÖwkÿYv_xi bvg wVKvbv †gvevBj b¤̂i
cÖwkÿY †Kv‡m©i

bvg
†gqv` gšÍe¨

65. Zvwbqv Av³vi MÖvgtevNgvivbZzb,
wek¦¤¢icyi, mybvgMÄ|

01870528261 †cvlvK ˆZix 07w`b

66. Kíbv Av³vi MÖvgtevNgviv, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01792147227 †cvlvK ˆZix 07w`b

67. bvmwib Rvnvb †mZz MÖvgtjwjqvcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01906235554 †cvlvK ˆZix 07w`b

68. Zvmwjgv Av³vi MÖvgtjwjqvcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01877851784 †cvlvK ˆZix 07w`b

69. ZvwRbv Av³vi MÖvgtjwjqvcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01739684452 †cvlvK ˆZix 07w`b

70. ‡ivwebv Av³vi MÖvgtevNgvivbZzb,
wek¦¤¢icyi, mybvgMÄ|

01775843496 †cvlvK ˆZix 07w`b

71. bvwQgv MÖvgtevNgvivbZzb,
wek¦¤¢icyi, mybvgMÄ|

01968873719 †cvlvK ˆZix 07w`b

72. myi‡gjx Av³vi MÖvgtjwjqvcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

†cvlvK ˆZix 07w`b

73. RvbœvZzj MÖvgtjwjqvcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

†cvlvK ˆZix 07w`b

74. kviwgbv Av³vi MÖvgtgyw³Ljv, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

0172556771 †cvlvK ˆZwi 07 w`b

75. bvCgv Av³vi gvbœv MÖvgt gyw³Ljv, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01759722869 †cvlvK ˆZwi 07 w`b

76. Avwgiæj †bQv MÖvgt gyw³Ljv, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01725576771 †cvlvK ˆZwi 07 w`b

77. kvgxgv †eMg MÖvgt gyw³Ljv, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01728107050 †cvlvK ˆZwi 07 w`b

78. mvjgv Av³vi MÖvgtbZzbcviv, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

0175359155 †cvlvK ˆZwi 07 w`b

79. AvKwjgv Av³vi MÖvgt gyw³Ljv, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01706517874 †cvlvK ˆZwi 07 w`b

80. gviwRqv Av³vi MÖvgt gyw³Ljv, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01755025198 †cvlvK ˆZwi 07 w`b

81. myBwU Av³vi MÖvgt gyw³Ljv, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01703096825 †cvlvK ˆZwi 07 w`b

82. †nvmbv Av³vi MÖvgt gyw³Ljv, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01918273080 †cvlvK ˆZwi 07 w`b

83. gvwR©bv Av³vi MÖvgt gyw³Ljv, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01720166547 †cvlvK ˆZwi 07 w`b

84. bvCgv Av³vi wbnv MÖvgt gyw³Ljv, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

0177142765 †cvlvK ˆZwi 07 w`b

85. ˆZq¨ev Av³vi MÖvgt gyw³Ljv, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01726998928 †cvlvK ˆZwi 07 w`b

86. dwi`v Av³vi MÖvgt gyw³Ljv, wek¦¤¢icyi, 01309163598 †cvlvK ˆZwi 07 w`b



bs cÖwkÿYv_xi bvg wVKvbv †gvevBj b¤̂i
cÖwkÿY †Kv‡m©i

bvg
†gqv` gšÍe¨

mybvgMÄ|
87. wgbviv †eMg MÖvgtkªxaicyi, wek¦¤¢icyi,

mybvgMÄ|
01742239135 †cvlvK ˆZwi 07 w`b

88. wgi Av³vi MÖvgtkÖxaicyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01776130141 †cvlvK ˆZwi 07 w`b

89. dvinvbv Av³vi MÖvgt gyw³Ljv, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01718060927 †cvlvK ˆZwi 07 w`b

90. iægv Av³vi MÖvgt gyw³Ljv, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01758154512 †cvlvK ˆZwi 07 w`b

91. bvwn`v Av³vi MÖvgt gyw³Ljv, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01751711746 †cvlvK ˆZwi 07 w`b

92. Iqvwn`v Av³vi MÖvgt gyw³Ljv, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01751711746 †cvlvK ˆZwi 07 w`b

93. nvwjgv Av³vi (Dwg©) MÖvgtbZzicviv, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01711225947 †cvlvK ˆZwi 07 w`b

94. bvwfb Av³vi MÖvgtgwjøKcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01776131196 †cvlvK ˆZwi 07 w`b

95. bvRgv Av³vi MÖvgt gyw³Ljv, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01304707264 †cvlvK ˆZwi 07 w`b

96. mvwebvBqvmwgb MÖvgt gyw³Ljv, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01782719917 †cvlvK ˆZwi 07 w`b

97. bvCgv Av³vi MÖvgt gyw³Ljv, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01798637888 †cvlvK ˆZwi 07 w`b

98. iæwebv Av³vi MÖvgt gyw³Ljv, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01319690264 †cvlvK ˆZwi 07 w`b

99. †gvQvtZvQwjgv MÖvgtBmjvgcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01747270289 †cvkvK ˆZwi GK
mßvn

100. kvgxgv Av³vi MÖvgtcyivb gyw³Ljv,
wek¦¤¢icyi, mybvgMÄ|

01714709764 †cvkvK ˆZwi GK
mßvn

101. †gvQvtgv‡R`v MÖvgt †Zwj‡Kvbv,
wek¦¤¢icyi, mybvgMÄ|

01714709764 †cvkvK ˆZwi GK
mßvn

102. ‡gvwk©̀ v LvZzb MÖvgt ‡Zwj‡Kvbv,
wek¦¤¢icyi, mybvgMÄ|

01781463530 †cvkvK ˆZwi GK
mßvn

103. iægv Av³vi MÖvgtKvwPiMvwZ, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01725910759 †cvkvK ˆZwi GK
mßvn

104. ixgv Av³vi MÖvgtPiMvuI, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

0130754702 †cvkvK ˆZwi GK
mßvn

105. ZvbwRbv Av³vi MÖvgtivRNvU, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

†cvkvK ˆZwi GK
mßvn

106. †gvQvtAvwdqv Av³vi MÖvgtivRNvU, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

†cvkvK ˆZwi GK
mßvn

107. Zvwbqv Av³vi MÖvgt gyw³Ljv, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01740973789 †cvkvK ˆZwi GK
mßvn



bs cÖwkÿYv_xi bvg wVKvbv †gvevBj b¤̂i
cÖwkÿY †Kv‡m©i

bvg
†gqv` gšÍe¨

108. mywdqv †eMg MÖvgtPvbcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01727726210 †cvkvK ˆZwi GK
mßvn

109. gviædv Av³vi MÖvgtPvbcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01747999198 †cvkvK ˆZwi GK
mßvn

110. mvwebv Av³vi MÖvgtKvwPiMvwZ, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01719237715 †cvkvK ˆZwi GK
mßvn

111. bvwQgvLvZzb MÖvgt `kNi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01762051821 †cvkvK ˆZwi GK
mßvn

112. †gvQvtkvwnbv Av³vi MÖvgtBmjvgcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01766310652 †cvkvK ˆZwi GK
mßvn

113. †i‡nbv Av³vi MÖvgtBmjvgcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01740311875 †cvkvK ˆZwi GK
mßvn

114. AvKwjgv Av³vi MÖvgtKvwPiMvwZ, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01725910759 †cvkvK ˆZwi GK
mßvn

115. †gvQvtdv‡ZgvLvZzb MÖvgt †evqvwjqv, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01306466176 †cvkvK ˆZwi GK
mßvn

116. Zvwbqv Av³vi MÖvgtKvwPiMvwZ, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

†cvkvK ˆZwi GK
mßvn

117. †gvQvt †ivKkvbv
Av³vi

MÖvgtKvwPiMvwZ, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

†cvkvK ˆZwi GK
mßvn

118. mvbRvbvingvbmvdv MÖvgtPvbcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

†cvkvK ˆZwi GK
mßvn

119. ZvQwKqvLvZzb MÖvgtPiMvuI, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01796412909 †cvkvK ˆZwi GK
mßvn

120. Qvweqv Av³vi MÖvgtPvbcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

†cvkvK ˆZwi GK
mßvn

121. mvjgv Av³vi MÖvgtPv›`viMvuI, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01775275648 bKkxKv_v

122. †gŠmygx MÖvgtPv›`viMvuI, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01766952114 bKkxKv_v

123. †ivRxbv Av³vi MÖvgtPv›`viMvuI, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01752545131 bKkxKv_v

124. weDwUivbxcvj MÖvgtevNgvivcyivZb,
wek¦¤¢icyi, mybvgMÄ|

01753516145 bKkxKv_v

125. Zvcmx Av³vi MÖvgtPv›`viMvuI, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01926914541 bKkxKv_v

126. Zvbxqv Av³vi MÖvgtPv›`viMvuI, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01776711307 bKkxKv_v

127. ‡ivwRbv Av³vi MÖvgtPv›`viMvuI, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01757078530 bKkxKv_v

128. ‡ivbv Av³vi MÖvgtPv›`viMvuI, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01781467518 bKkxKv_v

129. AvwQqv Av³vi MÖvgtPv›`viMvuI, wek¦¤¢icyi, 01775275648 bKkxKv_v



bs cÖwkÿYv_xi bvg wVKvbv †gvevBj b¤̂i
cÖwkÿY †Kv‡m©i

bvg
†gqv` gšÍe¨

mybvgMÄ|
130. nvwjgvLvZyb MÖvgtPv›`viMvuI, wek¦¤¢icyi,

mybvgMÄ|
01939014582 bKkxKv_v

131. nvwjgv Av³vi MÖvgtPv›`viMvuI, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01980610572 bKkxKv_v

132. gvmy`v †eMg MÖvgtPv›`viMvuI, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01785004190 bKkxKv_v

133. mycÖfvivbxAvPvh¨© MÖvgtevNgvivbZzb,
wek¦¤¢icyi, mybvgMÄ|

01758365591 bKkxKv_v

134. dviRvbvnK MÖvgtPv›`viMvuI, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01726219517 bKkxKv_v

135. Qvjgv Av³vi MÖvgtPv›`viMvuI, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01791202426 bKkxKv_v

136. gvmy`v Av³vi MÖvgtPv›`viMvuI, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

bKkxKv_v

137. bvQwib Av³vi MÖvgtPv›`viMvuI, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01757264056 bKkxKv_v

138. dv‡ZgvLvZzb MÖvgtPv›`viMvuI, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01735471551 bKkxKv_v

139. KzjQzgv Av³vi MÖvgtPv›`viMvuI, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01628177737 bKkxKv_v

140. Qvwgbv Av³vi MÖvgtPv›`viMvuI, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01784979558 bKkxKv_v

141. Qvqbv Av³vi MÖvgtPv›`viMvuI, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01757264056 bKkxKv_v

142. gvwR©bv Av³vi MÖvgtPv›`viMvuI, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01745267748 bKkxKv_v

143. dv‡ZgvLvZzb MÖvgtPv›`viMvuI, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01986425984 bKkxKv_v

144. gymwjgv Av³vi bKkxKv_v

145. ‡gvQvt wigv Av³vi MÖvgtmy‡ikbMi ,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01305366492 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

146. gvwiqv Av³vi MÖvgtmy‡ikbMi,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01779601046 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

147. ‡gvQvt wgwnev MÖvgtmy‡ikbMi,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01705084195 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

148. wjRv Av³vi MÖvgtmy‡ikbMi,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01785679582 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

149. ‡gvQvt AvKwjgv LvZzb MÖvgtmy‡ikbMi,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01305366492 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

150. ‡gvQvt †Rmwgb Av³vi MÖvgtmy‡ikbMi,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01772023906 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

151. RvbœvZyj †di‡`Šm MÖvgtmy‡ikbMi,wek¦¤¢icyi, 01766225466 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b



bs cÖwkÿYv_xi bvg wVKvbv †gvevBj b¤̂i
cÖwkÿY †Kv‡m©i

bvg
†gqv` gšÍe¨

mybvgMÄ|
152. †Rvmbv Av³vi wiqv MÖvgtmy‡ikbMi,wek¦¤¢icyi,

mybvgMÄ|
01924757364 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

153. †gvQvt Qvw`qv Av³vi MÖvgtmy‡ikbMi,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01705084195 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

154. Avíbv MÖvgtmy‡ikbMi,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01991508043 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

155. wicv Av³vi MÖvgtmy‡ikbMi,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01705084195 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

156. iv‡k`v LvZzb MÖvgtmy‡ikbMi,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01762455853 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

157. †gvQvt Rvwgbv LvZzb MÖvgtmy‡ikbMi,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01981855095 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

158. †Lv‡`Rv LvZzb MÖvgtmy‡ikbMi,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01779601046 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

159. cviexb Av³vi MÖvgtmy‡ikbMi,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01773700709 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

160. †gvQvt †kdvjx Av³vi MÖvgtmy‡ikbMi,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01784971908 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

161. †gvQvt iæwRbv LvZzb MÖvgtmy‡ikbMi,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01995428395 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

162. †gvQvt bvRgybœvnvi gy³v MÖvgtmy‡ikbMi,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01731506247 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

163. Zvwbqv MÖvgtmy‡ikbMi,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01863189062 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

164. dviRvbv Av³vi mvwidv MÖvgtmy‡ikbMi,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01981409061 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

165. Zvnwgbv LvZzb MÖvgtmy‡ikbMi,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01724161134 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

166. †gvQvt weDwU Av³vi MÖvgtmy‡ikbMi,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01746564568 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

167. Avjwcbv Av³vi MÖvgtmy‡ikbMi,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01904519847 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

168. kviwgbv Av³vi iæbv MÖvgtmy‡ikbMi,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01725199018 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

169. ‡gvt wKZve Avjx MÖvgtwkj‡Wvqi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01751629243 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

170. ‡gvt wkgyj ivbv MÖvgtabcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01719426560 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

171. mv‡`K †nv‡mb MÖvgtabcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01776849423 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

172. †gvt BKevj †nv‡mb MÖvgtZiw½qv, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01756530557 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b



bs cÖwkÿYv_xi bvg wVKvbv †gvevBj b¤̂i
cÖwkÿY †Kv‡m©i

bvg
†gqv` gšÍe¨

173. †gvt wgivRyj Bmjvg MÖvgtabcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01759695859 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

174. †gvt Avwgbyj Bmjvg MÖvgtabcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01735549830 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

175. iv‡mj Avn‡g` MÖvgt†eZvMov, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01719003887 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

176. †gvt Aveyj Kvjvg MÖvgtga¨bMi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01733477375 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

177. †gvt ûgvq~b Kwei MÖvgtabcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01724370975 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

178. ivwKeyj Bmjvg MÖvgtivRbMi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01798406425 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

179. ‡gvt iwdKzj Bmjvg MÖvgt†eZvMov, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01776790087 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

180. †iRvDj MÖvgtabcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01733477375 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

181. kvgxg MÖvgtabcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01407901100 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

182. wmwÏKzi ingvb MÖvgtabcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01729446979 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

183. Zvbfxi Avng` MÖvgtabcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01869323306 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

184. RvwKwiq vAvjg MÖvgt†giæqvLjv, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01776790087 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

185. kwdKzj Bmjvg MÖvgt†eZvMov, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01643090106 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

186. GKivgyj †nv‡mb wngy MÖvgtmy‡ikbMi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01304332171 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

187. †gvt wRjøyi ingvb MÖvgtabcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01316164406 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

188. Acy ivqnvb MÖvgtwkj‡Wvqvi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01676022382 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

189. mvBdzj Bmjvg MÖvgtnvjvev`x, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01723553974 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

190. †gvt KvDQvi Avn‡g` MÖvgt†giæqvLjv, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01647073813 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

191. †gvQvt RvbœvZzj MÖvgtwkj‡Wvqvi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01701761852 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

192. Avwid Avn‡g` MÖvgtwkj‡Wvqvi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01313173414 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

193. BKivgyj nvQvb MÖvgtwPbvKvw›`, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01676524734 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b

194. AvdRvj †nv‡mb MÖvgtwkj‡Wvqvi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01734868307 Miæ †gvUvZvRvKiY 07w`b



bs cÖwkÿYv_xi bvg wVKvbv †gvevBj b¤̂i
cÖwkÿY †Kv‡m©i

bvg
†gqv` gšÍe¨

195. Kvgvj †nv‡mb MÖvgtevMMvuI, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01746615577 Mevw` cïcvjb 07 w`b

196. †gvtbex †nv‡mb MÖvgtemšÍcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01737362956 Mevw` cïcvjb 07 w`b

197. Amxg †`ebv_ MÖvgtkw³qviLjv,
wek¦¤¢icyi, mybvgMÄ|

01739526782 Mevw` cïcvjb 07 w`b

198. g‡šÍvl †`ebv_ MÖvgtkw³qviLjv,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01742232785 Mevw` cïcvjb 07 w`b

199. ‡`‡jvqvi †nv‡mb MÖvgtwmivRcyi,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01728978109 Mevw` cïcvjb 07 w`b

200. RvwKi †nv‡mb MÖvgtevMMvuI, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01717793277 Mevw` cïcvjb 07 w`b

201. wecøe †`ebv_ MÖvgtkw³qviLjv,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01725143207 Mevw` cïcvjb 07 w`b

202. †gvt Av‡bvqvi †nv‡mb MÖvgtevMMvuI,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01716825788 Mevw` cïcvjb 07 w`b

203. AvwkKzj Bmjvg MÖvgtRwjjcyi,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01726299499 Mevw` cïcvjb 07 w`b

204. wbg©j †mb MÖvgtkw³qviLjv,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01628163987 Mevw` cïcvjb 07 w`b

205. mv‡jn Avn‡g` MÖvgtevMMvuI,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01307702390 Mevw` cïcvjb 07 w`b

206. Avãyi ingvb MÖvgtwmivRcyi,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01747352281 Mevw` cïcvjb 07 w`b

207. †Mvjvg wgivR MÖvgtwmivRcyi,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01712004796 Mevw` cïcvjb 07 w`b

208. mÜ¨ vbv_ MÖvgtkw³qviLjv,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01761346486 Mevw` cïcvjb 07 w`b

209. Rev ivbx bv_ MÖvgtAv ỳLvjx, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

0176558420 Mevw` cïcvjb 07 w`b

210. my‡Kk †`ebv_ MÖvgtkw³qviLjv,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01701394282 Mevw` cïcvjb 07 w`b

211. mweZv †`ex MÖvgtkw³qviLjv,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01763506550 Mevw` cïcvjb 07 w`b

212. Acy †`ebv_ MÖvgtkw³qviLjv,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01775755468 Mevw` cïcvjb 07 w`b

213. iwb †`ebv_ MÖvgtkw³qviLjv,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01964753326 Mevw` cïcvjb 07 w`b

214. mvwR ỳj nK MÖvgtwmivRcyi,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01725883765 Mevw` cïcvjb 07 w`b

215. dqmj Avng` MÖvgt ~̀M©vcyi,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01772248350 Mevw` cïcvjb 07 w`b

216. mvjgvb kvn MÖvgtevMMvuI,wek¦¤¢icyi, 01714844922 Mevw` cïcvjb 07 w`b



bs cÖwkÿYv_xi bvg wVKvbv †gvevBj b¤̂i
cÖwkÿY †Kv‡m©i

bvg
†gqv` gšÍe¨

mybvgMÄ|
217. wmivRyj Bmjvg MÖvgtwmivRcyi,wek¦¤¢icyi,

mybvgMÄ|
01716340813 Mevw` cïcvjb 07 w`b

218. Ry‡qj ivbv MÖvgtwmivRcyi,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01703944730 Mevw` cïcvjb 07 w`b

219. byi †nvmvBb MÖvgtwmivRcyi,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01931322714 Mevw` cïcvjb 07 w`b

220. Avãyj Rwjj MÖvgtwmivRcyi, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01718222442 Mevw` cïcvjb 07 w`b

221. Zv‡iK ingvb MÖvgtevMMvuI,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01707343056 Mevw` cïcvjb 07 w`b

222. gvwbK wgqv MÖvgtevMMvuI,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01733405855 Mevw` cïcvjb 07 w`b

223. bvwRg DwÏb MÖvgtevMMvuI, wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01759696227 Mevw` cïcvjb 07 w`b

224. myRvZ wgqv MÖvgtcyivbMvuI,wek¦¤¢icyi,
mybvgMÄ|

01954313694 Mevw` cïcvjb 07 w`b



বফশ্বম্ভরপুর, সুনাভগঞ্জ 

 

ন নাভ ঠিকানা মভাফাইল 
প্রবিক্ষণ মকার্স ের 

নাভ 
মভয়াদ 

1.  কাভাল মহার্সন  গ্রাভঃ ফাগগাঁও,  বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৪৬৬১৫৫৭৭ গফাদী শু ালন ০৭ বদন 

2.  মভাঃ নফী মহার্সন  গ্রাভঃ ফসন্তপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৩৭৩৬২৯৫৬ গফাদী শু ালন ০৭ বদন 

3.  অসীভ মদফনাথ  গ্রাভঃ িবিয়ারখলা,  বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৩৯৫২৬৭৮২ গফাদী শু ালন ০৭ বদন 

4.  ভর্ন্তাষ মদফনাথ  গ্রাভঃ িবিয়ারখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৪২২৩২৭৮৫ গফাদী শু ালন ০৭ বদন 

5.  মদর্লায়ার মহার্সন  গ্রাভঃ বসরাজপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭২৮৯৭৮১০৯ গফাদী শু ালন ০৭ বদন 

6.  জাবকর মহার্সন  গ্রাভঃ ফাগগাঁও , বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭১৭৭৯৩২৭৭ গফাদী শু ালন ০৭ বদন 

7.  বফপ্লফ মদফনাথ  গ্রাভঃ িবিয়ারখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭২৫১৪৩২০৭ গফাদী শু ালন ০৭ বদন 

8.  মভাঃ আর্নায়ার মহার্সন  গ্রাভঃ ফাগগাঁও, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭১৬৮২৫৭৮৮ গফাদী শু ালন ০৭ বদন 

9.  আবিকুল ইসলাভ  গ্রাভঃ জবললপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭২৬২৯৯৪৯৯ গফাদী শু ালন ০৭ বদন 

10.  বনভ েল মসন  গ্রাভঃ িবিয়ারখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৬২৮১৬৩৯৮৭ গফাদী শু ালন ০৭ বদন 

11.  সার্লহ আহর্ভদ  গ্রাভঃ ফাগগাঁও, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৩০৭৭০২৩৯০ গফাদী শু ালন ০৭ বদন 

12.  আব্দুর রহভান  গ্রাভঃ বসরাজপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৪৭৩৫২২৮১ গফাদী শু ালন ০৭ বদন 

13.   মগালাভ বভরাজ  গ্রাভঃ বসরাজপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭১২০০৪৭৯৬ গফাদী শু ালন ০৭ বদন 

14.  সন্ধ্যা নাথ  গ্রাভঃ িবিয়ারখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৬১৩৪৬৪৮৬ গফাদী শু ালন ০৭ বদন 

15.  জফা রানী নাথ  গ্রাভঃ আদুখালী , বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৬৫৫৮৪২০ গফাদী শু ালন ০৭ বদন 

16.  সুর্কি মদফনাথ  গ্রাভঃ িবিয়ারখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭০১৩৯৪২৮২ গফাদী শু ালন ০৭ বদন 

17.  সবফতা মদফী  গ্রাভঃ িবিয়ারখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৬৩৫০৬৫৫০ গফাদী শু ালন ০৭ বদন 

18.  অপু মদফনাথ  গ্রাভঃ িবিয়ারখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৭৫৭৫৫৪৬৮ গফাদী শু ালন ০৭ বদন 

19.  রবন মদফনাথ  গ্রাভঃ িবিয়ারখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৯৬৪৭৫৩৩২৬ গফাদী শু ালন ০৭ বদন 

20.  সাবজদুল হক  গ্রাভঃ বসরাজপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭২৫৮৮৩৭৬৫ গফাদী শু ালন ০৭ বদন 

21.  পয়সল আহভদ  গ্রাভঃ দূগ োপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৭২২৪৮৩৫০ গফাদী শু ালন ০৭ বদন 



22.  সালভান িাহ  গ্রাভঃ ফাগগাঁও, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭১৪৮৪৪৯২২ গফাদী শু ালন ০৭ বদন 

23.  বসরাজুল ইসলাভ  গ্রাভঃ বসরাজপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭১৬৩৪০৮১৩ গফাদী শু ালন ০৭ বদন 

24.  জুর্য়ল রানা  গ্রাভঃ বসরাজপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭০৩৯৪৪৭৩০ গফাদী শু ালন ০৭ বদন 

25.  নুর মহাসাইন  গ্রাভঃ বসরাজপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৯৩১৩২২৭১৪ গফাদী শু ালন ০৭ বদন 

26.  আব্দুল জবলল  গ্রাভঃ বসরাজপুর , বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭১৮২২২৪৪২ গফাদী শু ালন ০৭ বদন 

27.  তার্রক রহভান  গ্রাভঃ ফাগগাঁও, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭০৭৩৪৩০৫৬ গফাদী শু ালন ০৭ বদন 

28.  ভাবনক বভয়া  গ্রাভঃ ফাগগাঁও, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৩৩৪০৫৮৫৫ গফাদী শু ালন ০৭ বদন 

29.  নাবজভ উবিন  গ্রাভঃ ফাগগাঁও , বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৫৯৬৯৬২২৭ গফাদী শু ালন ০৭ বদন 

30.  সুজাত বভয়া  গ্রাভঃ পুরানগাঁও, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৯৫৪৩১৩৬৯৪ গফাদী শু ালন ০৭ বদন 

31.  মভাঃ বিমুল রানা  গ্রাভঃ ধনপুর , বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭১৯৪২৬৫৬০ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

32.  সার্দক মহার্সন  গ্রাভঃ ধনপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৭৬৮৪৯৪২৩ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

33.   মভাঃ ইকফাল মহার্সন  গ্রাভঃ তরবিয়া, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৫৬৫৩০৫৫৭ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

34.   মভাঃ বভরাজুল ইসলাভ  গ্রাভঃ ধনপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৫৯৬৯৫৮৫৯ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

35.   মভাঃ আবভনুল ইসলাভ  গ্রাভঃ ধনপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৩৫৫৪৯৮৩০ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

36.  রার্সল আহর্ভদ  গ্রাভঃ মফতাগড়া, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭১৯০০৩৮৮৭ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

37.   মভাঃ আবুল কালাভ  গ্রাভঃ ভধ্যনগর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৩৩৪৭৭৩৭৫ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

38.   মভাঃ হুভায়ূন কবফর  গ্রাভঃ ধনপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭২৪৩৭০৯৭৫ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

39.  রাবকবুল ইসলাভ  গ্রাভঃ রাজনগর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৯৮৪০৬৪২৫ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

40.  মভাঃ রবপকুল ইসলাভ  গ্রাভঃ মফতাগড়া, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৭৬৭৯০০৮৭ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

41.   মরজাউল  গ্রাভঃ ধনপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৩৩৪৭৭৩৭৫ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

42.  িাভীভ  গ্রাভঃ ধনপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৪০৭৯০১১০০ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

43.  বসবিকুর রহভান  গ্রাভঃ ধনপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭২৯৪৪৬৯৭৯ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

44.  তানবীর আহভদ  গ্রাভঃ ধনপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৮৬৯৩২৩৩০৬ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

45.  জাবকবরয়া আলভ  গ্রাভঃ মভরুয়াখলা, বফশ্বম্ভরপুর, ০১৭৭৬৭৯০০৮৭ গরু মভাটাতাজা ০৭ বদন 



সুনাভগঞ্জ। করণ 

46.  িবপকুল ইসলাভ  গ্রাভঃ মফতাগড়া, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৬৪৩০৯০১০৬ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

47.  একরামুল মহার্সন বহমু  গ্রাভঃ সুর্রিনগর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৩০৪৩৩২১৭১ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

48.   মভাঃ বজল্লুর রহভান  গ্রাভঃ ধনপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৩১৬১৬৪৪০৬ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

49.  অপু রায়হান  গ্রাভঃ বিলর্ ায়ার, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৬৭৬০২২৩৮২ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

50.  সাইফুল ইসলাভ  গ্রাভঃ হালাফাদী, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭২৩৫৫৩৯৭৪ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

51.   মভাঃ কাউছার আহর্ভদ  গ্রাভঃ মভরুয়াখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৬৪৭০৭৩৮১৩ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

52.   মভাছাঃ জান্নাতুল  গ্রাভঃ বিলর্ ায়ার, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭০১৭৬১৮৫২ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

53.  আবরপ আহর্ভদ  গ্রাভঃ বিলর্ ায়ার, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৩১৩১৭৩৪১৪ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

54.  ইকরামুল হাছান  গ্রাভঃ বিনাকাবি, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৬৭৬৫২৪৭৩৪ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

55.  আপজাল মহার্সন গ্রাভঃ বিলর্ ায়ার, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৩৪৮৬৮৩০৭ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

56.  মভাছাঃ বরভা আিার গ্রাভঃ সুর্রিনগর ,বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৩০৫৩৬৬৪৯২ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

57.  ভাবরয়া আিার গ্রাভঃ সুর্রিনগর,বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৭৯৬০১০৪৬ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

58.  মভাছাঃ বভবহফা গ্রাভঃ সুর্রিনগর,বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭০৫০৮৪১৯৫ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

59.  বলজা আিার গ্রাভঃ সুর্রিনগর,বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৮৫৬৭৯৫৮২ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

60.  মভাছাঃ আকবলভা খাতুন গ্রাভঃ সুর্রিনগর,বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৩০৫৩৬৬৪৯২ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

61.  মভাছাঃ মজসবভন আিার গ্রাভঃ সুর্রিনগর,বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৭২০২৩৯০৬ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

62.  জান্নাতুল মপরর্দৌস গ্রাভঃ সুর্রিনগর,বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৬৬২২৫৪৬৬ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

63.  মজাসনা আিার বরয়া গ্রাভঃ সুর্রিনগর,বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৯২৪৭৫৭৩৬৪ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

64.  মভাছাঃ ছাবদয়া আিার গ্রাভঃ সুর্রিনগর,বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭০৫০৮৪১৯৫ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

65.  আল্পনা গ্রাভঃ সুর্রিনগর,বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৯৯১৫০৮০৪৩ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

66.  বরা আিার গ্রাভঃ সুর্রিনগর,বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭০৫০৮৪১৯৫ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

67.  রার্িদা খাতুন গ্রাভঃ সুর্রিনগর,বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৬২৪৫৫৮৫৩ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

68.  মভাছাঃ জাবভনা খাতুন গ্রাভঃ সুর্রিনগর,বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৯৮১৮৫৫০৯৫ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 



69.  মখার্দজা খাতুন গ্রাভঃ সুর্রিনগর,বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৭৯৬০১০৪৬ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

70.  ারফীন আিার গ্রাভঃ সুর্রিনগর,বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৭৩৭০০৭০৯ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

71.  মভাছাঃ মিপালী আিার গ্রাভঃ সুর্রিনগর,বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৮৪৯৭১৯০৮ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

72.  মভাছাঃ রুবজনা খাতুন গ্রাভঃ সুর্রিনগর,বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৯৯৫৪২৮৩৯৫ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

73.  মভাছাঃ নাজমুন্নাহার মুিা গ্রাভঃ সুর্রিনগর,বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৩১৫০৬২৪৭ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

74.  তাবনয়া গ্রাভঃ সুর্রিনগর,বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৮৬৩১৮৯০৬২ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

75.  পারজানা আিার 

সাবরপা 

গ্রাভঃ সুর্রিনগর,বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৯৮১৪০৯০৬১ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

76.  তাহবভনা খাতুন গ্রাভঃ সুর্রিনগর,বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭২৪১৬১১৩৪ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

77.  মভাছাঃ বফউটি আিার গ্রাভঃ সুর্রিনগর,বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৪৬৫৬৪৫৬৮ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

78.  আলবনা আিার গ্রাভঃ সুর্রিনগর,বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৯০৪৫১৯৮৪৭ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

79.  িারবভনা আিার রুনা গ্রাভঃ সুর্রিনগর,বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭২৫১৯৯০১৮ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

80.  মভাঃ বকতাফ আলী গ্রাভঃ বিলর্ ায়র, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৫১৬২৯২৪৩ গরু মভাটাতাজা 

করণ 

০৭ বদন 

81.  সালভা আিার  গ্রাভঃ িািারগাঁও, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৭৫২৭৫৬৪৮ নকিী কাথা ০৭ বদন 

82.  মভৌসুভী  গ্রাভঃ িািারগাঁও, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৬৬৯৫২১১৪ নকিী কাথা ০৭ বদন 

83.  মরাজীনা আিার  গ্রাভঃ িািারগাঁও, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৫২৫৪৫১৩১ নকিী কাথা ০৭ বদন 

84.  বফউটি রানী াল  গ্রাভঃ ফাঘভারা পুরাতন, 

বফশ্বম্ভরপুর, সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৫৩৫১৬১৪৫ নকিী কাথা ০৭ বদন 

85.  তাসী আিার  গ্রাভঃ িািারগাঁও, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৯২৬৯১৪৫৪১ নকিী কাথা ০৭ বদন 

86.  তানীয়া আিার  গ্রাভঃ িািারগাঁও, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৭৬৭১১৩০৭ নকিী কাথা ০৭ বদন 

87.  মরাবজনা আিার  গ্রাভঃ িািারগাঁও, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৫৭০৭৮৫৩০ নকিী কাথা ০৭ বদন 

88.  মরানা আিার  গ্রাভঃ িািারগাঁও, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৮১৪৬৭৫১৮ নকিী কাথা ০৭ বদন 

89.  আবছয়া আিার  গ্রাভঃ িািারগাঁও, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৭৫২৭৫৬৪৮ নকিী কাথা ০৭ বদন 

90.  হাবলভা খাতুন  গ্রাভঃ িািারগাঁও, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৯৩৯০১৪৫৮২ নকিী কাথা ০৭ বদন 

91.  হাবলভা আিার  গ্রাভঃ িািারগাঁও, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৯৮০৬১০৫৭২ নকিী কাথা ০৭ বদন 

92.  ভাসুদা মফগভ  গ্রাভঃ িািারগাঁও, বফশ্বম্ভরপুর, ০১৭৮৫০০৪১৯০ নকিী কাথা ০৭ বদন 



সুনাভগঞ্জ। 

93.  সুপ্রবা রানী আিার্য্ে গ্রাভঃ ফাঘভারা নতুন, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৫৮৩৬৫৫৯১ নকিী কাথা ০৭ বদন 

94.  পারজানা হক গ্রাভঃ িািারগাঁও, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭২৬২১৯৫১৭ নকিী কাথা ০৭ বদন 

95.  ছালভা আিার  গ্রাভঃ িািারগাঁও, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৯১২০২৪২৬ নকিী কাথা ০৭ বদন 

96.  ভাসুদা আিার  গ্রাভঃ িািারগাঁও, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

 নকিী কাথা ০৭ বদন 

97.  নাছবরন আিার  গ্রাভঃ িািারগাঁও, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৫৭২৬৪০৫৬ নকিী কাথা ০৭ বদন 

98.  পার্তভা খাতুন  গ্রাভঃ িািারগাঁও, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৩৫৪৭১৫৫১ নকিী কাথা ০৭ বদন 

99.  কুলছুভা আিার  গ্রাভঃ িািারগাঁও, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৬২৮১৭৭৭৩৭ নকিী কাথা ০৭ বদন 

100.  ছাবভনা আিার  গ্রাভঃ িািারগাঁও, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৮৪৯৭৯৫৫৮ নকিী কাথা ০৭ বদন 

101.  ছায়না আিার  গ্রাভঃ িািারগাঁও, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৫৭২৬৪০৫৬ নকিী কাথা ০৭ বদন 

102.  ভাবজেনা আিার  গ্রাভঃ িািারগাঁও, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৪৫২৬৭৭৪৮ নকিী কাথা ০৭ বদন 

103.  পার্তভা খাতুন  গ্রাভঃ িািারগাঁও, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৯৮৬৪২৫৯৮৪ নকিী কাথা ০৭ বদন 

104.  মুসবলভা আিার  গ্রাভঃ িািারগাঁও, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৮৪৯৭৯৫৫৮ নকিী কাথা ০৭ বদন 

105.   মভাছাঃ তাছবলভা  গ্রাভঃ ইসলাভপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৪৭২৭০২৮৯ মািাক ততবর ০৭ বদন 

106.  িাভীভা আিার  গ্রাভঃ পুরান মুবিখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭১৪৭০৯৭৬৪ মািাক ততবর ০৭ বদন 

107.   মভাছাঃ ভার্জদা  গ্রাভঃ মতবলর্কানা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭১৪৭০৯৭৬৪ মািাক ততবর ০৭ বদন 

108.  মভাবি েদা খাতুন  গ্রাভঃ মতবলর্কানা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৮১৪৬৩৫৩০ মািাক ততবর ০৭ বদন 

109.  রুভা আিার  গ্রাভঃ কাবিরগাবত, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭২৫৯১০৭৫৯ মািাক ততবর ০৭ বদন 

110.  রীভা আিার  গ্রাভঃ িরগাঁও, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৩০৭৫৪৭০২ মািাক ততবর ০৭ বদন 

111.  তানবজনা আিার  গ্রাভঃ রাজঘাট, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

 মািাক ততবর ০৭ বদন 

112.   মভাছাঃ আবপয়া আিার  গ্রাভঃ রাজঘাট, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

 মািাক ততবর ০৭ বদন 

113.  তাবনয়া আিার  গ্রাভঃ মুবিখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৪০৯৭৩৭৮৯ মািাক ততবর ০৭ বদন 

114.  সুবপয়া মফগভ  গ্রাভঃ িানপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭২৭৭২৬২১০ মািাক ততবর ০৭ বদন 

115.  ভারুপা আিার  গ্রাভঃ িানপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৪৭৯৯৯১৯৮ মািাক ততবর ০৭ বদন 



116.  সাবফনা আিার  গ্রাভঃ কাবিরগাবত, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭১৯২৩৭৭১৫ মািাক ততবর ০৭ বদন 

117.  নাবছভা খাতুন  গ্রাভঃ দিঘর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৬২০৫১৮২১ মািাক ততবর ০৭ বদন 

118.   মভাছাঃ িাবহনা আিার  গ্রাভঃ ইসলাভপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৬৬৩১০৬৫২ মািাক ততবর ০৭ বদন 

119.   মরর্হনা আিার  গ্রাভঃ ইসলাভপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৪০৩১১৮৭৫ মািাক ততবর ০৭ বদন 

120.  আকবলভা আিার  গ্রাভঃ কাবিরগাবত, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭২৫৯১০৭৫৯ মািাক ততবর ০৭ বদন 

121.   মভাছাঃ পার্তভা খাতুন  গ্রাভঃ মফায়াবলয়া, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৩০৬৪৬৬১৭৬ মািাক ততবর ০৭ বদন 

122.  তাবনয়া আিার  গ্রাভঃ কাবিরগাবত, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

 মািাক ততবর ০৭ বদন 

123.   মভাছাঃ মরাকিানা 

আিার  

গ্রাভঃ কাবিরগাবত, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

 মািাক ততবর ০৭ বদন 

124.  সানজানা রহভান সাপা  গ্রাভঃ িানপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

 মািাক ততবর ০৭ বদন 

125.  তাছবকয়া খাতুন  গ্রাভঃ িরগাঁও, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৯৬৪১২৯০৯ মািাক ততবর ০৭ বদন 

126.  ছাবফয়া আিার  গ্রাভঃ িানপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

মভাফাইল নম্বর মািাক ততবর ০৭ বদন 

127.  িারবভনা আিার  গ্রাভঃ মুবিখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭২৫৫৬৭৭১ মাষাক ততবর ০৭ বদন 

128.  নাঈভা আিার ভান্না  গ্রাভঃ মুবিখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৫৯৭২২৮৬৯ মাষাক ততবর ০৭ বদন 

129.  আবভরুল মনছা  গ্রাভঃ মুবিখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭২৫৫৭৬৭৭১ মাষাক ততবর ০৭ বদন 

130.  িাভীভা মফগভ  গ্রাভঃ মুবিখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭২৮১০৭০৫০ মাষাক ততবর ০৭ বদন 

131.  সালভা আিার  গ্রাভঃ নতুনারা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৫৩৫৯১৫৫ মাষাক ততবর ০৭ বদন 

132.  আকবলভা আিার  গ্রাভঃ মুবিখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭০৬৫১৭৮৭৪ মাষাক ততবর ০৭ বদন 

133.  ভারবজয়া আিার  গ্রাভঃ মুবিখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৫৫০২৫১৯৮ মাষাক ততবর ০৭ বদন 

134.  সুইটি আিার  গ্রাভঃ মুবিখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭০৩০৯৬৮২৫ মাষাক ততবর ০৭ বদন 

135.   মহাসনা আিার  গ্রাভঃ মুবিখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৯১৮২৭৩০৮০ মাষাক ততবর ০৭ বদন 

136.  ভাবজেনা আিার  গ্রাভঃ মুবিখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭২০১৬৬৫৪৭ মাষাক ততবর ০৭ বদন 

137.  নাঈভা আিার বনহা  গ্রাভঃ মুবিখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৭১৪২৭৬৫ মাষাক ততবর ০৭ বদন 

138.   ততয়যফা আিার  গ্রাভঃ মুবিখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭২৬৯৯৮৯২৮ মাষাক ততবর ০৭ বদন 

139.  পবরদা আিার  গ্রাভঃ মুবিখলা, বফশ্বম্ভরপুর, ০১৩০৯১৬৩৫৯৮ মাষাক ততবর ০৭ বদন 



সুনাভগঞ্জ। 

140.  বভনারা মফগভ  গ্রাভঃ শ্রীধরপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৪২২৩৯১৩৫ মাষাক ততবর ০৭ বদন 

141.  বভর আিার  গ্রাভঃ শ্রীধরপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৭৬১৩০১৪১ মাষাক ততবর ০৭ বদন 

142.  পারহানা আিার  গ্রাভঃ মুবিখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭১৮০৬০৯২৭ মাষাক ততবর ০৭ বদন 

143.  রুভা আিার  গ্রাভঃ মুবিখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৫৮১৫৪৫১২ মাষাক ততবর ০৭ বদন 

144.  নাবহদা আিার  গ্রাভঃ মুবিখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৫১৭১১৭৪৬ মাষাক ততবর ০৭ বদন 

145.  ওয়াবহদা আিার  গ্রাভঃ মুবিখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৫১৭১১৭৪৬ মাষাক ততবর ০৭ বদন 

146.  হাবলভা আিার (উবভ ে) গ্রাভঃ নতুর ারা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭১১২২৫৯৪৭ মাষাক ততবর ০৭ বদন 

147.  নাববন আিার  গ্রাভঃ ভবিকপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৭৬১৩১১৯৬ মাষাক ততবর ০৭ বদন 

148.  নাজভা আিার  গ্রাভঃ মুবিখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৩০৪৭০৭২৬৪ মাষাক ততবর ০৭ বদন 

149.  সাবফনা ইয়াসবভন  গ্রাভঃ মুবিখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৮২৭১৯৯১৭ মাষাক ততবর ০৭ বদন 

150.  নাঈভা আিার  গ্রাভঃ মুবিখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৯৮৬৩৭৮৮৮ মাষাক ততবর ০৭ বদন 

151.  রুবফনা আিার  গ্রাভঃ মুবিখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৩১৯৬৯০২৬৪ মাষাক ততবর ০৭ বদন 

152.  িাভীভা আিার  গ্রাভঃ ফাঘভারা নতুন, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৯৬৯০৯৬৫৯১ মাষাক ততরী ০৭ বদন 

153.  সবখনা আিার আবিঁ গ্রাভঃ লবলয়াপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৮৩০৯৬২৪৪ মাষাক ততরী ০৭ বদন 

154.  ভবহভা আিার  গ্রাভঃ লবলয়াপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

 মাষাক ততরী ০৭ বদন 

155.  াবয়া আিার  গ্রাভঃ ফাঘভারা নতুন, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

 মাষাক ততরী ০৭ বদন 

156.  মরাকসানা আিার   গ্রাভঃ লবলয়াপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৮৭৭৫৩৪০৬৯ মাষাক ততরী ০৭ বদন 

157.  ভাছুভা আিার গ্রাভঃ ফাঘভারা নতুন, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

 মাষাক ততরী ০৭ বদন 

158.  নাবগ েস আিার  গ্রাভঃ ফাঘভারা নতুন, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

 মাষাক ততরী ০৭ বদন 

159.  আর্নায়ারা মফগভ  গ্রাভঃ ফাঘভারা নতুন, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৯৫৪৯৯৭৩৭৬ মাষাক ততরী ০৭ বদন 

160.  আবভনা আিার গ্রাভঃ ফাঘভারা নতুন, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

 মাষাক ততরী ০৭ বদন 

161.  রুভা আিার বলজা গ্রাভঃ আসাভগাঁও, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৩০৯২৫৮৩৪৩ মাষাক ততরী ০৭ বদন 

162.  িাবহদা আিার  গ্রাভঃ লবলয়াপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৮৩৪৬৭০৪৮ মাষাক ততরী ০৭ বদন 



163.  নাজভা আিার  গ্রাভঃ লবলয়াপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৮৩৪৬৭০৪৮ মাষাক ততরী ০৭ বদন 

164.  ারববন আিার  গ্রাভঃ ফাঘভারা নতুন, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭০৫৪৪৯৪৯৫ মাষাক ততরী ০৭ বদন 

165.  িাভীভা আিার  গ্রাভঃ লবলয়াপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৩৯৯৪৫৮৭৮ মাষাক ততরী ০৭ বদন 

166.  পার্তভা খাতুন  গ্রাভঃ ফাঘভারা নতুন, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

 মাষাক ততরী ০৭ বদন 

167.  তাবনয়া আিার  গ্রাভঃ ফাঘভারা নতুন, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৮৭০৫২৮২৬১ মাষাক ততরী ০৭ বদন 

168.  কল্পনা আিার  গ্রাভঃ ফাঘভারা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৯২১৪৭২২৭ মাষাক ততরী ০৭ বদন 

169.  নাসবরন জাহান মসতু গ্রাভঃ লবলয়াপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৯০৬২৩৫৫৫৪ মাষাক ততরী ০৭ বদন 

170.  তাসবলভা আিার গ্রাভঃ লবলয়াপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৮৭৭৮৫১৭৮৪ মাষাক ততরী ০৭ বদন 

171.  তাবজনা আিার  গ্রাভঃ লবলয়াপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৩৯৬৮৪৪৫২ মাষাক ততরী ০৭ বদন 

172.  মরাবফনা আিার  গ্রাভঃ ফাঘভারা নতুন, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৭৫৮৪৩৪৯৬ মাষাক ততরী ০৭ বদন 

173.  নাবছভা  গ্রাভঃ ফাঘভারা নতুন, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৯৬৮৮৭৩৭১৯ মাষাক ততরী ০৭ বদন 

174.  সুরর্ভলী আিার  গ্রাভঃ লবলয়াপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

 মাষাক ততরী ০৭ বদন 

175.  জান্নাতুল  গ্রাভঃ লবলয়াপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

 মাষাক ততরী ০৭ বদন 

176.  জুর্লখা খাতুন  গ্রাভঃ মভরুয়াখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৭১৬৮৯২২৬ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

177.   মভাঃ খবললুর রহভান  গ্রাভঃ মভরুয়াখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৭১৭০৮৭২৫ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

178.   মভাছাঃ মজানাবক 

আিার  

গ্রাভঃ মভরুয়াখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৮৮৭৮৭৬৮৮৬ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

179.   মভাছাঃ তাবনয়া আিার  গ্রাভঃ মভরুয়াখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৭১৬৮৯২২৬ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

180.   মভাঃ ইকফাল মহার্সন  গ্রাভঃ সুর্রিনগর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৩১৫৮১০০৩৮ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

181.   মভাঃ আবু িাবহন  গ্রাভঃ সুর্রিনগর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৪০১৫৬৪২৫৬ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

182.  কাউসার আহর্ভদ  গ্রাভঃ মভরুয়াখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৬৪৭০৭৩৮১৩ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

183.  বজয়াউর রহভান  গ্রাভঃ মভরুয়াখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৯৮০০৮৯৪৯ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

184.  একরামুল মহার্সন  গ্রাভঃ সুর্রিনগর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৩০৪৩৩২১৭১ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

185.  তানবীর আহভদ গ্রাভঃ সুর্রিনগর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৪০৫৯৭৮৮৭৯ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

186.  আবু ফক্কর বসবিক  গ্রাভঃ মভরুয়াখলা, বফশ্বম্ভরপুর, ০১৭১৫৯৩৮৬৯০ ফসত ফাবড়র্ত ০৭ বদন 



সুনাভগঞ্জ। সফবজ িাষ 

187.   মরর্হনা খাতুন  গ্রাভঃ ধনপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৩৯১৭১৭১৪৮ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

188.   মভাছাঃ নাছবরন 

সুলতানা  

গ্রাভঃ ছাতারর্কানা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৫৩৭৬৪৫৯৯ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

189.  বভনারা আিার  গ্রাভঃ ধনপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৮৬৯০৬০৭৯৫ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

190.  মুনসুর আলী  গ্রাভঃ সুর্রিনগর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৩১৯৬৯০৪২৬ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

191.  সাবভয়া আিার  গ্রাভঃ সুর্রিনগর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৮৩৯১৭৮৯০৯ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

192.  জহুরা খাতুন  গ্রাভঃ মভরুয়াখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৩০৬৩১৮৭৪৬ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

193.  বভপতাহুল ইসলাভ  গ্রাভঃ সুর্রিনগর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৭২২৬৮৬২৪ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

194.   মভাছাঃ পারজানা 

আিার  

গ্রাভঃ দুধপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৮৩৫৬৯৩৯৬৭ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

195.  িবরফুল ইসলাভ  গ্রাভঃ মভরুয়াখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৬৫৭২১১৫৪ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

196.  জাকাবরয়া আলভ  গ্রাভঃ মভরুয়াখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৪৮৮১৬৫৭০ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

197.  বসবিকুর রহভান  গ্রাভঃ মভরুয়াখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭২৯৪৪৬৯৭০ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

198.   মভাঃ বরয়াজুল ইসলাভ  গ্রাভঃ সুর্রিনগর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৫২৫৭৭৮২৮ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

199.  খাবদজা আিার  গ্রাভঃ দুধপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৩৬৪৯৫৮০৬ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

200.   মভাঃ সুভন বভয়া  গ্রাভঃ ইসলাভপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৯৯৭০৫২০৩ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

201.  তাভান্না আিার গ্রাভঃ ধনপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭২২৪১২৭০১ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

202.  সুভাইয়া আিার বিভলা গ্রাভঃ ধনপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৯৩৬১৯৪৮৮ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

203.  নাবসভা খাতুন গ্রাভঃ তার্লরতল, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৪৬৮৬৩৪৬৪ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

204.  মভাছাঃ বফউটি আিার গ্রাভঃ ধনপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৯১৩৩৩৯৮৬২ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

205.  রুভা আিার বিউলী গ্রাভঃ ধনপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭২৫০৯৭৩৫০ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

206.  লাবক আিার গ্রাভঃ ধনপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৮৭৪৮০৪২১ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

207.  আবখ আিার গ্রাভঃ ধনপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৪২৭৬৪৮৩৮ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

208.  বফউটি আিার গ্রাভঃ ধনপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৭৯১৪০৫৮১ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

209.  মভাছাঃ রুবফয়া আিার গ্রাভঃ ধনপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৩০৪০৯৩৭০৫ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 



 

 

 

 

 

স্বাক্ষবরত/ 

(মভাহাম্মদ ইকফাল মহার্সন ভূইয়া) 

উর্জলা যুফ উন্নয়ন কভ েকতো 

বফশ্বম্ভরপুর, সুনাভগঞ্জ 

210.  মভাছাঃ বরদা ারবীন গ্রাভঃ ধনপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৮৪১৬২২৫৯ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

211.  ভবজেনা আিার গ্রাভঃ ধনপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৭২৫০৯৪৫৫ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

212.  মভাছাঃ বিভা আিার গ্রাভঃ ধনপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৩১৬১৬৪৪০৬ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

213.  পারজানা মফগভ গ্রাভঃ ধনপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৮২৭৫২৬১০৫ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

214.  িান্তনা আিার গ্রাভঃ ধনপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৫৩৫৩৮৯২৯ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

215.  বিল্পী আিার গ্রাভঃ ধনপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৩১৬১৬৪৪০৬ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

216.  বলব আিার গ্রাভঃ ধনপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭১৪৬৮২১৫৫ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

217.  লাইবল মফগভ গ্রাভঃ ধনপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৩১৬১৬৪৪০৬ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

218.  আকবলভা আিার গ্রাভঃ ধনপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৭৮৩০৪৩৬৯ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

219.  বলা আিার গ্রাভঃ ধনপুর, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৩০৮৩৪০৩৪৫ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

220.  ারবীন আিার গ্রাভঃ মভরুয়াখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৯৮৭৪২৮৫৮২ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 

221.  ভার্জদা খাতুন গ্রাভঃ মভরুয়াখলা, বফশ্বম্ভরপুর, 

সুনাভগঞ্জ। 

০১৭৯২৩২৮৯৭৬ ফসত ফাবড়র্ত 

সফবজ িাষ 

০৭ বদন 
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২৫ ইসমা্ইল চক ০১৭২৯৩৩৭৬৪২ ০৭ িদন

৩য় /২০২০-২০২১ সময়কাল ১৪.১২.২০২০—২০.১২.২০২১

নং নাম না নং নাম
০১ িমছফা

কাপন
০১৭১৪৯১২৮৬৫ ০৭ িদন ৩য়

০২
কাপন

০৭ িদন

০৩ িরপা
কাপন

০১৭৪৮৩৫৫৬৩৯ ০৭ িদন

০৪ পিপ ব
কাপন

০১৭১৫৪৬৭৭১০ ০৭ িদন

০৫ শামীমা
কাপন

০১৭৪৫১৩৯৩৯৮ ০৭ িদন

০৬ কিল
কাপন

০১৭৪৫১৩৯৩৯৮ ০৭ িদন

০৭ শাপলা
কাপন

০-১৩১২০২৬৪৭৫ ০৭ িদন



নং নাম না নং নাম
০৮

কাপন
০১৭২৫০০৯৮৯৭ ০৭ িদন

০৯ আিবদা
কাপন

০১৩১৯৯২২২১৬ ০৭ িদন

১০ আিরফা
কাপন

০১৭৫২২২৫২৫০ ০৭ িদন

১১ তাছিলমা
কাপন

০১৭৭৯৩৮৬২৯১ ০৭ িদন

১২ ইয়া
কাপন

০১৭৪৬৩৫২৩১০ ষাক ০৭ িদন

১৩ তািমমা
কাপন

০১৭২০৬৩২৭৯৯ ০৭ িদন

১৪
কাপন

০১৭২০৬৩২৭৯৯ ০৭ িদন

১৫
কাপন

০১৩০৯৬২৬১৩০ ০৭ িদন

১৬ শারিবন
কাপন

০১৩০৯৬২৬১৩০ ০৭ িদন

১৭ সীমা
কাপন

০১৭২৮৬৯৬৩১০ ০৭ িদন

১৮ রােজহা
কাপন

০১৭৩২৯৬৪৪৭০ ০৭ িদন

১৯ আিমনা
কাপন

০১৭৩৯২২১৪১৯ ০৭ িদন

২০ শািকলা
কাপন

০১৩১২০২৬৬৪৭৫ ০৭ িদন

২১ রানা
কাপন

০১৭৫৫০৯০৭০৪ ০৭ িদন

২২ আিজয়া
কাপন

০১৭২২৭৬৯৭৮০ ০৭ িদন

২৩
কাপন

০৭ িদন

২৪ আিলমা
কাপন

০৭ িদন

২৫ নাঈমা
কাপন

০১৭২৭৯৩৯০৭৭ ক ০৭ িদন

২৬
কাপন

০১৭০৫২৪৩১৯৬ ০৭ িদন

২৭ খােলদা
কাপন

০১৭৯৮২৪৮১৩১ ০৭ িদন



নং নাম না নং নাম
২৮ আিজমা

কাপন
০১৭২৭৯০৩৬৫৯ ০৭ িদন

২৯
কাপন

০১৭৮১৩১৯১১৬ ০৭ িদন

৩০ হািববা
কাপন

০১৭৮১৩১৯১১৬ ০৭ িদন

৪থ /২০২০-২০২১

নং নাম নং নাম
০১ িরমন িময়া িহজলা ০১৭২৬৬৩৪২৪১ গবাদী ৭িদন ৪থ
০২ হক ০১৭২৬১৯১২৫৭ গবাদী ৭িদন
০৩ লােদন আহমদ ০১৩০৯৩০৯১৯৭ গবাদী ৭িদন
০৪ নাজিমন ০১৭৬৪৫৫৯৮৬৬ গবাদী ৭িদন
০৫ িরতা ০১৭৭৬০১৭২৭০ গবাদী ৭িদন
০৬ ডিল ০১৭৬৮০১১৫৬০ গবাদী ৭িদন
০৭ আ তািহদ ০১৭১২৯৪২৩৯০ গবাদী ৭িদন
০৮ আ,শিহদ ০১৭৩৩৯৭৪০২৩ গবাদী ৭িদন
০৯ ০১৭৬১০০২৬৬৫ গবাদী ৭িদন
১০ শািময়ারা ০১৭৫২০৯০৩৯৩ গবাদী ৭িদন
১১ আ, ০১৭৪৯৩১৫৩১২ গবাদী ৭িদন
১২ আ,হািমদ ০১৭৯৫৪৩৩৬০৯ গবাদী ৭িদন
১৩ আলতা িময়া ০১৭৪৩৩৩৯০৮৫ গবাদী ৭িদন
১৪ ডিল ০১৩০৬৩১৫৫২৩ গবাদী ৭িদন
১৫ রাজনা ০১৭৮১৯১৫১০৯ গবাদী ৭িদন
১৬ আলতাউর রহমান বা ০১৭৪৩২৬৮৫৫৪ গবাদী ৭িদন
১৭ রিহমা ০১৩১৫০৪৪৮৮ গবাদী ৭িদন
১৮ িময়া গবাদী ৭িদন
১৯ ফিরদ িময়া গবাদী ৭িদন
২০ আিফয়া গবাদী ৭িদন
২১ নাসিরন গবাদী ৭িদন
২২ আখিল গবাদী ৭িদন
২৩ রানা গবাদী ৭িদন
২৪ আিমনা : গবাদী ৭িদন
২৫ গবাদী ৭িদন
২৬ ফরাছ িময়া গবাদী ৭িদন
২৭ আেনায়ারা গবাদী ৭িদন
২৮ গবাদী ৭িদন



২৯ ‘’

৫ম /২০২০—২০২১ সময়কাল ০৩.০১.২০২১—০৯.০১.২০২১

নং
নাম নং

নাম
য

০১ আহমদ গাও ০১৭১৯৪৫১২৬৪ গবািদ পালন ০৭ িদন ৫ম
০২ কাছ িময়া গাও ০১৭২৮২০৪৫৮০ গবািদ পালন ০৭ িদন
০৩ িলটন আহেমদ গাও ০১৭১২৬২৪৭৯৭ গবািদ পালন ০৭ িদন
০৪ কাজল িময়া গাও ০১৭৩১৪৯৬১০৮ গবািদ পালন ০৭ িদন
০৫ আহমদ িময়া গাও ০১৩১৪০৩৬৯৯৮ গবািদ পালন ০৭ িদন
০৬ আপতর িময়া গাও ০১৭০৬৯০৪৬৬৮ গবািদ পালন ০৭ িদন
০৭ িময়া গাও ০১৩০২৬২৬১৪৮ গবািদ পালন ০৭ িদন
০৮ িময়া গাও ০১৭৬৪২২৪৮২৫ গবািদ পালন ০৭ িদন
০৯ সাজন িময়া গাও ০১৭৯৫৬৩০৬৬৪ গবািদ পালন ০৭ িদন
১০ ফােয়জ আহমদ গাও ০১৭৯৫১৯৩৬৬৭ গবািদ পালন ০৭ িদন
১১ কিবর িময়া গাও গবািদ পালন ০৭ িদন
১২ িরপন িময়া গাও ০১৭৬২২২৮৫০ গবািদ পালন ০৭ িদন
১৩ িময়া গাও ০১৭৩২৩৭৭৪০২ গবািদ পালন ০৭ িদন
১৪ মছার আলী গাও ০১৭৬০৬৩৪৮৫১ গবািদ পালন ০৭ িদন
১৫ জােবদ িময়া গাও ০১৭৪৫৩৩৯১২৫ গবািদ পালন ০৭ িদন
১৬ িময়া গাও ০১৩২০৯২৬৭০৬ গবািদ পালন ০৭ িদন
১৭ সমরাজ িময়া গাও ০১৭২৪২৮৯৭০৫ গবািদ পালন ০৭ িদন
১৮ িময়া গাও ০১৭২৪৫২৩৬৮৬ গবািদ পালন ০৭ িদন
১৯ িময়া গাও ০১৭১৭৯৫২৮৩৪ গবািদ পালন ০৭ িদন
২০ আলী গাও ০১৭৬৮৬৪০৩৯২ গবািদ পালন ০৭ িদন
২১ রহমত গাও ০১৩০৪৪৫৪৯৭৬ গবািদ পালন ০৭ িদন
২২ িময়া গাও ০১৭৮৫৫৪১৭০০ গবািদ পালন ০৭ িদন
২৩ আলতাউর রহমান গাও ০১৭৪৩২৬৮৫৫৪ গবািদ পালন ০৭ িদন
২৪ আ. হািমদ গাও ০১৭৯৫৪৩৩৬০৯ গবািদ পালন ০৭ িদন
২৫ ফিরদ িময়া গাও গবািদ পালন ০৭ িদন

৬ /২০২০-২০২১ সময়কাল ২০.০১.২০২১—২৬.০১.২০২১

নং
র নাম নং

নাম
০১ জািকয়া ০১৭১২৩০১৯৫৫ ০৭ িদন
০২ নািজরা ইছগাও ০১৭৮১৩১৭৯৫৫ ০৭ িদন
০৩ ০১৭১৬২৩২৭৯৩ ০৭ িদন
০৪ কািরমা ষাক ০৭ িদন



নং
র নাম নং

নাম
০৫ ইছগাও ০১৭২৩৭৬৪৭৭৭ ০৭ িদন
০৬ ০১৭৫৬৩৬৫৪৪৪ ০৭ িদন
০৭ ০১৭৫২৮৩৮৩২৬ ০৭ িদন
০৮ গাও ০১৭৬৩১৭৮৪৭০ ০৭ িদন
০৯ তাছিকরা ” ০১৩১৭৪৩৩৫৯৭ ০৭ িদন
১০ ফারজানা ” ০১৭৮৯৬২৯৫০৯ ০৭ িদন
১১ ০১৭৯০৩০৪৬১৩ ০৭ িদন
১২ শামিছয়া ” ০১৩০১৯৯৭৮৭৯ ০৭ িদন
১৩ ০১৭২১৯৬৩১৩৭ ০৭ িদন
১৪ িলিপ ” ০১৭৫৮১০৬৪৬১ ০৭ িদন
১৫ তািনয়া ” ০১৭৬৫৭১৪৩৭৩ ০৭ িদন
১৬ হািববা ” ০১৭১২৩০১৪৯৯ ০৭ িদন
১৭ আিমনা ০১৭১২৩০১৪৯৯ ০৭ িদন
১৮ ছািদয়া ” ০১৭২৩৫৪২৬৬৭ ০৭ িদন
১৯ িরমা ইছগাও ০১৩২২১৮০৬৪১ ০৭ িদন
২০ “ ০১৭৭৯৮৬১৫২৩ ০৭ িদন
২১ ” ০১৭৯২১৮৭৬২০ ০৭ িদন
২২ শারিমন গাও ০১৭১৫৯৪৫২৮১ ০৭ িদন
২৩ নাইমা ” ০১৭১৯৯৫১৫৭৪ ০৭ িদন
২৪ িশিরনা ” ০১৭১৯৯৫১৫৭৪ ০৭ িদন
২৫ লাভলী ” ০১৭৬৫৩৬৪০৭৫ ০৭ িদন

৭ম /২০২০-২০২১ সময়কাল ২১.০১.২০২১-২৭.০১.২০২১

নং
নাম নং

নাম
০১ দাশ ০১৭৩৭৬১২৪১৯ ০৭িদন ৭ম
০২ িমিল রানী দাশ ০১৩০৪৩৩৫৮৩ ০৭িদন
০৩ তমা দাশ ইচগাও ০১৭১০৮০০৫০১ ০৭িদন
০৪ তামিম -০১৭৫৪৩১২৪১৩ ০৭িদন
০৫ সীমা ০১৭৮৬১৮১১৬৮ ০৭িদন
০৬ ০১৭৫১৫৩২০০৪ ০৭িদন
০৭ ইচগাও ০১৩০৪১০৪২৬৭০ ০৭িদন
০৮ রািবয়া ইচগাও ০১৭৭৫৯০৯৮২৫ ০৭িদন
০৯ তািমনা ০১৭৫৯০৯৮২৫ ০৭িদন
১০ তানিজনা ০১৭১৬৬৭৩৯১২ ০৭িদন
১১ শাহিরন ০১৭২৪৭৯৮১৩৪ ০৭িদন
১২ তানিজনা ০১৭২২৭৯৩০৪৯ ০৭িদন
১৩ নাজিমন ০১৭১৯৫৭৫১৯৩ ০৭িদন



১৪ সািবনা ও ০১৭১৮২৫১৭১৭ ০৭িদন
১৫ আেমনা ০৭িদন
১৬ নাইমা ০১৯৫২৩৭৯৩৬৪ ০৭িদন
১৭ দাস ০১৭১৫৬৫২৩০০ ০৭িদন
১৮ ০১৭৯০৩৩০০০৪ ০৭িদন
১৯ লাভলী দাস ০১৮৯৩৫২৯৫৪১ ০৭িদন
২০ মমতা দাস ০৭িদন
২১ ০৭িদন
২২ জিরনা ০৭িদন
২৩ আেলকজানিবিব ০৭িদন
২৪ ছািবয়া ০৭িদন
২৫ আথী ০৭িদন

’
৮ম /২০২০—২০২১ সময়কাল ০৩০২২০২১—০৯.০২.২০২১

নং নাম নং নাম
০১ িময়া সাচায়াণী ০১৭১৪৯৫৫৮৪৫ গবািদ পালন ০৭ িদন
০২ নাঈম সাচায়াণী ০১৭১৯৭৭৮৫৬৫ গবািদ পালন ০৭ িদন
০৩ আ কািদর সাচায়াণী ০১৭৪০৩৯৬৫৮৭ গবািদ পালন ০৭ িদন
০৪ ফাহিমদা সাচায়াণী ০১৭১৯৭৭৮৫৬৫ গবািদ পালন ০৭ িদন
০৫ ফািহমা সাচায়াণী ০১৭১৯৭৭৮৫৬৫ গবািদ পালন ০৭ িদন
০৬ তাইমা র সাচায়াণী ০১৭৪৯৯২৮৮৯৫ গবািদ পালন ০৭ িদন
০৭ তােরক আহমদ সাচায়াণী ০১৩০৭৫০৯৪৬৭ গবািদ পালন ০৭ িদন
০৮ দাস সাচায়াণী ০১৭২৮৫৭৫৭৪৪ গবািদ পালন ০৭ িদন
০৯ দাস সাচায়াণী ০১৭১২২৮৮৯২০ গবািদ পালন ০৭ িদন
১০ দাস সাচায়াণী ০১৭৪৫৪০১৩৯১ গবািদ পালন ০৭ িদন
১১ সাচায়াণী ০১৩২০৭৬৬৩৩৬ গবািদ পালন ০৭ িদন
১২ সাচায়াণী ০১৭৪৪৪৩১৫৭০ গবািদ পালন ০৭ িদন
১৩ আকমল সাচায়াণী ০১৭৩২৬৯৩৪৩৫ গবািদ পালন ০৭ িদন
১৪ সাচায়াণী ০১৩২০৭৩৬৩৩৬ গবািদ পালন ০৭ িদন
১৫ সাচায়াণী ০১৭১৯০১৩৭২১ গবািদ পালন ০৭ িদন
১৬ খািদজা সাচায়াণী ০১৭৬৮৬৪১৪৩৩ গবািদ পালন ০৭ িদন
১৭ হাসনা সাচায়াণী ০১৭১৪৯৫৫৮৪৫ গবািদ পালন ০৭ িদন
১৮ সািমর িময়া সাচায়াণী ০১৭০৯২৮২৫৬৪ গবািদ পালন ০৭ িদন
১৯ তানভীর আহমদ সাচায়াণী ০১৩০৭৫০৯৪৬৭ গবািদ পালন ০৭ িদন
২০ দাস সাচায়াণী ০১৭২৪৭৯৭৭৬৫ গবািদ পালন ০৭ িদন
২১ তাজমল সাচায়াণী ০১৭০৬৪৯৩৮৯৭ গবািদ পালন ০৭ িদন
২২ শাওন দাস সাচায়াণী ০১৭৭৮৫৬৮৯৮১ গবািদ পালন ০৭ িদন
২৩ সাচায়াণী ০১৭৪৯৯২৮৮৯৫ গবািদ পালন ০৭ িদন
২৪ রিহমা সাচায়াণী ০১৭৬৭৬৪১৯৩৬ গবািদ পালন ০৭ িদন



২৫ দাস সাচায়াণী ০১৭১৪৫০৫৬৭১ গবািদ পালন ০৭ িদন
২৬ সাচায়াণী ০১৭২০৮৪৯৯৫৪ গবািদ পালন ০৭ িদন

৯ম /২০২০-২০২১ সময়কাল ১৪.০২.২০২১-২০.০২.২০২১

িমক
নং

নাম নং
নাম

০১ জািকয়া গাও ০১৭১২৩০১৯৫৫ ৭িদন ৯ম
০২ ফােতমা ০১৭১৫৯৪৫২৮১ ৭িদন
০৩ ফারজানা গাও ০১৭৮৭৬২৯৫০৯ ৭িদন
০৪ গাও ০১৭৯০৩০৪৬১৩ ৭িদন
০৫ শারিমন গাও ০১৭৮১৫৯৪৫২৪১ ৭িদন
০৬ খািদজা গাও ০১৭৬৮৩৬২৩৭ ৭িদন
০৭ ইছগাও ০১৭৫৩৩৫৪৭৫০ ৭িদন
০৮ তানিজনা গাও ৭িদন
০৯ তািনয়া গাও ০১৭৬৫৭১৪৩৭৩ ৭িদন
১০ হািববা ০১৭১২৩০১৪৯৯ ৭িদন
১১ ছািবয়া গাও ০১৭০৬৪৯২৮৫৫ ৭িদন
১২ নাইমা গাও ০১৭১৯৯৫১৫৭৪ ৭িদন
১৩ গাও ০১৭২৮১০৫৫০৭ ৭িদন
১৪ শামিছয়া গাও ০১৭৭১৬৩৬১৪৯ ৭িদন
১৫ সািবণা গাও ০১৭৯৭৬১৪৬১২ ৭িদন
১৬ নািয়দা গাও ০১৭১৬৩২১১৩০ ৭িদন
১৭ গাও ০১৩০৪১০৪২৬০ ৭িদন
১৮ শাহিরন গাও ০১৭২৪৭৯৮১৩৮ ৭িদন
১৯ গাও ০১৭২১৯৬৩১৩৭ ৭িদন
২০ গািজর ০১৭২১৯৬৩১৩৭ ৭িদন
২১ তানিজদা গািজর ০১৭২২৭৯৩০৪৯ ৭িদন
২২ ইচ গাও ০১৭৫৮১০৬৪৬১ ৭িদন
২৩ িলিপ ইচ গাও ০১৭৫৮১০৬৪৬১ ৭িদন
২৪ গম ইচ গাও ০১৭৭৯৮৬১৪৩২ ৭িদন
২৫ নারিগছ ইচ গাও ০১৭৭৮৭৩৬৫৫৫৪ ৭িদন
২৬ ছা◌ািদয়া ইচ গাও ০১৭৫৬১২২৯৯০ ৭িদন
২৭ আিমনা ইচ গাও ০১৭৭৫৯০৯৮২৫ ৭িদন
২৮ রািবয়া গাও ০১৭৭৫৯০৯৮২৫ ৭িদন
২৯ িরমা গাও ০১৩২২১৮০৬৪১ ৭িদন
৩০ জািকয়া গাও ০১৭১২৩০১৯৫৫ ৭িদন
৩১ ফােতমা ০১৭১৫৯৪৫২৮১ ৭িদন
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জাভারগঞ্জ, সুনাভগঞ্জ। 

 

নং প্রশক্ষণার্থীয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নম্বয 
প্রশক্ষণ 

মকার্ েয নাভ 
মভয়াদ ভন্তব্য 

০১ আকশরভা আক্তায গ্াাঃ কাশপুয, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

০১৭৪২২৪৮৮৮০ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৮/০৯/২০২০ইং র্ে 

১৪/০৯/২০২০ইং 

 

০২ শভকাতুন আক্তায মুমু গ্াাঃ কাশপুয, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

০১৭৫৬১২৭২৮৬ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৮/০৯/২০২০ইং র্ে 

১৪/০৯/২০২০ইং 

 

০৩ নাশদা আক্তায গ্াাঃ াশন্তপুয, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

০১৭৬৪৫৫৮৫৫৩ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৮/০৯/২০২০ইং র্ে 

১৪/০৯/২০২০ইং 

 

০৪ মযাফনা আক্তায গ্াাঃ কাভরাফাজ, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

০১৭৪২২৪৮৮৩০ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৮/০৯/২০২০ইং র্ে 

১৪/০৯/২০২০ইং 

 

০৫ মভাছাাঃ চাঁদনী মফগভ গ্াাঃ কাভরাফাজ, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

০১৭৮০৮৪০৭৭ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৮/০৯/২০২০ইং র্ে 

১৪/০৯/২০২০ইং 

 

০৬ মভাছাাঃ নাপশ আক্তায গ্াাঃ কাভরাফাজ, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

০১৭২৩৫৯৭০৫ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৮/০৯/২০২০ইং র্ে 

১৪/০৯/২০২০ইং 

 

০৭ ারভা আক্তায গ্াাঃ কাভরাফাজ, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

০১৭৯৪২৫১৩০৮ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৮/০৯/২০২০ইং র্ে 

১৪/০৯/২০২০ইং 

 

০৮ নাশভা আক্তায গ্াাঃ কাভরাফাজ, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

০১৭৬৭০৪১২৭৮ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৮/০৯/২০২০ইং র্ে 

১৪/০৯/২০২০ইং 

 

০৯ মভাছাাঃ ান্তনা মফগভ গ্াাঃ কাভরাফাজ, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

০১৭৩৭১২১৮৯৫ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৮/০৯/২০২০ইং র্ে 

১৪/০৯/২০২০ইং 

 

১০ মভাছাাঃ যত্না মফগভ গ্াাঃ কাভরাফাজ, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

০১৭৩৮৪৮১৮৯১ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৮/০৯/২০২০ইং র্ে 

১৪/০৯/২০২০ইং 

 

১১ শপ্রয়াংকা োলুকদায গ্াাঃ কাভরাফাজ, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

--- াঁ-মুযগী 

ারন 

০৮/০৯/২০২০ইং র্ে 

১৪/০৯/২০২০ইং 

 

১২ শদপ্তী যানী দা গ্াাঃ নয়াারট, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৮২০৫০০৪৩ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৮/০৯/২০২০ইং র্ে 

১৪/০৯/২০২০ইং 

 

১৩ বৃশি যানী দা গ্াাঃ নয়াারট, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৯৫৭৩৮১৭৮ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৮/০৯/২০২০ইং র্ে 

১৪/০৯/২০২০ইং 

 

১৪ রাকী আক্তায গ্াাঃ নয়াারট, মাাঃ 

াচনা 

০১৩০৪৪৭৫৮৭৬ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৮/০৯/২০২০ইং র্ে 

১৪/০৯/২০২০ইং 

 

১৫ শপ্রয়াংকা বফদ্য গ্াাঃ নয়াারট, মাাঃ 

াচনা 

০১৭২৭৮১৪৬৬৬ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৮/০৯/২০২০ইং র্ে 

১৪/০৯/২০২০ইং 

 

১৬ োনশজরা আক্তায শরভা গ্াাঃ নয়াারট, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৩২৪৫০৭৮৪ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৮/০৯/২০২০ইং র্ে 

১৪/০৯/২০২০ইং 

 

১৭ ডাশরয়া আত্দায 

োনশজভা 

গ্াাঃ মেশরয়া, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

--- াঁ-মুযগী 

ারন 

০৮/০৯/২০২০ইং র্ে 

১৪/০৯/২০২০ইং 

 

১৮ মভাছাাঃ াশরভা 

আেআয 

গ্াাঃ নতুনাড়া, মাাঃ 

াচনা 

০১৭২৫০৩০৬৯৬ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৮/০৯/২০২০ইং র্ে 

১৪/০৯/২০২০ইং 

 

১৯ শযনা আক্তায গ্াাঃ ভশপজনগয, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৯২১৮৭৮৮৯ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৮/০৯/২০২০ইং র্ে 

১৪/০৯/২০২০ইং 

 

২০ রুচান মফগভ গ্াাঃ গজাশযয়া, মাাঃ ০১৭৭৪৬৯৮০৮৮ াঁ-মুযগী ০৮/০৯/২০২০ইং র্ে  
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জাভারগঞ্জ ারন ১৪/০৯/২০২০ইং 

২১ রাবরী আক্তায গ্াাঃ াশন্তপুয, মাাঃ 

মগারকপুয 

০১৭৩৫৬৯১১৭৭ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৮/০৯/২০২০ইং র্ে 

১৪/০৯/২০২০ইং 

 

২২ ভাসুদা আক্তায গ্াাঃ কাভরাফাজ, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৩৯৪৭৭০১৫ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৮/০৯/২০২০ইং র্ে 

১৪/০৯/২০২০ইং 

 

২৩ াশফনা আক্তায গ্াাঃ কারাগুজা, মাাঃ 

মশরভগঞ্জ 

০১৭০৭৫৮৪৫২৮ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৮/০৯/২০২০ইং র্ে 

১৪/০৯/২০২০ইং 

 

২৪ ার্কযা আক্তায গ্াাঃ কারাগুজা, মাাঃ 

মশরভগঞ্জ 

০১৭০৭৫৮৪৫২৮ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৮/০৯/২০২০ইং র্ে 

১৪/০৯/২০২০ইং 

 

২৫ োনশজনা আক্তায 

মজযাশে  

গ্াাঃ কাভরাফাজ, মাাঃ 

াচনা 

০১৭২১২৬০০৬৬ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৮/০৯/২০২০ইং র্ে 

১৪/০৯/২০২০ইং 

 

২৬ সুযাইয়া আরভ গ্াাঃ দাঃ কাভরাফাজ, 

মাাঃ জাভারগঞ্জ 

--- াঁ-মুযগী 

ারন 

১৭/০৯/২০২০ইং র্ে 

২৩/০৯/২০২০ইং 

 

২৭ আর্য়া আক্তায গ্াাঃ নতুনাড়া, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

--- াঁ-মুযগী 

ারন 

১৭/০৯/২০২০ইং র্ে 

২৩/০৯/২০২০ইং 

 

২৮ নাশযন মচ াঃ গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

--- াঁ-মুযগী 

ারন 

১৭/০৯/২০২০ইং র্ে 

২৩/০৯/২০২০ইং 

 

২৯ সুভা ার গ্াাঃ যাভপুয, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

--- াঁ-মুযগী 

ারন 

১৭/০৯/২০২০ইং র্ে 

২৩/০৯/২০২০ইং 

 

৩০ শফজরী পুযকায়স্থ গ্াাঃ জগন্নার্থপুয, মাাঃ 

যশপনগয 

--- াঁ-মুযগী 

ারন 

১৭/০৯/২০২০ইং র্ে 

২৩/০৯/২০২০ইং 

 

৩১ নাশদা আক্তায গ্াাঃ অনন্তপুয, মাাঃ 

পর্েপুয 

--- াঁ-মুযগী 

ারন 

১৭/০৯/২০২০ইং র্ে 

২৩/০৯/২০২০ইং 

 

৩২ খাশদজা আক্তায গ্াাঃ াশন্তপুয, মাাঃ 

মগারকপুয 

--- াঁ-মুযগী 

ারন 

১৭/০৯/২০২০ইং র্ে 

২৩/০৯/২০২০ইং 

 

৩৩ আয়নাভশে শফশফ গ্াাঃ মেযানগয, মাাঃ 

াচনা 

--- াঁ-মুযগী 

ারন 

১৭/০৯/২০২০ইং র্ে 

২৩/০৯/২০২০ইং 

 

৩৪ যশভা মফগভ গ্াাঃ মেযানগয, মাাঃ 

াচনা 

--- াঁ-মুযগী 

ারন 

১৭/০৯/২০২০ইং র্ে 

২৩/০৯/২০২০ইং 

 

৩৫ াযবীন আক্তায গ্াাঃ মেযানগয, মাাঃ 

াচনা 

--- াঁ-মুযগী 

ারন 

১৭/০৯/২০২০ইং র্ে 

২৩/০৯/২০২০ইং 

 

৩৬ শভনাযা মফগভ গ্াাঃ মেযানগয, মাাঃ 

াচনা 

--- াঁ-মুযগী 

ারন 

১৭/০৯/২০২০ইং র্ে 

২৩/০৯/২০২০ইং 

 

৩৭ যশেংগা মফগভ গ্াাঃ মেযানগয, মাাঃ 

াচনা 

--- াঁ-মুযগী 

ারন 

১৭/০৯/২০২০ইং র্ে 

২৩/০৯/২০২০ইং 

 

৩৮ মযর্না মফগভ গ্াাঃ মেযানগয, মাাঃ 

াচনা 

--- াঁ-মুযগী 

ারন 

১৭/০৯/২০২০ইং র্ে 

২৩/০৯/২০২০ইং 

 

৩৯ রাবরী দা গ্াাঃ নয়াারট, মাাঃ 

াচনা 

--- াঁ-মুযগী 

ারন 

১৭/০৯/২০২০ইং র্ে 

২৩/০৯/২০২০ইং 

 

৪০ আশযপা আক্তায গ্াাঃ চাঁনপুয, মাাঃ াচনা --- াঁ-মুযগী 

ারন 

১৭/০৯/২০২০ইং র্ে 

২৩/০৯/২০২০ইং 

 

৪১ রাকী আক্তায গ্াাঃ মেযানগয, মাাঃ 

াচনা 

--- াঁ-মুযগী 

ারন 

১৭/০৯/২০২০ইং র্ে 

২৩/০৯/২০২০ইং 

 

৪২ সুনশে যানী দত্ত গ্াাঃ চাঁনপুয, মাাঃ াচনা --- াঁ-মুযগী ১৭/০৯/২০২০ইং র্ে  
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ারন ২৩/০৯/২০২০ইং 

৪৩ শনাকা যানী দত্ত গ্াাঃ চাঁনপুয, মাাঃ াচনা --- াঁ-মুযগী 

ারন 

১৭/০৯/২০২০ইং র্ে 

২৩/০৯/২০২০ইং 

 

৪৪ সুফা যানী নন্দী গ্াাঃ চাঁনপুয, মাাঃ াচনা --- াঁ-মুযগী 

ারন 

১৭/০৯/২০২০ইং র্ে 

২৩/০৯/২০২০ইং 

 

৪৫ ছায়া যানী নন্দী গ্াাঃ চাঁনপুয, মাাঃ াচনা --- াঁ-মুযগী 

ারন 

১৭/০৯/২০২০ইং র্ে 

২৩/০৯/২০২০ইং 

 

৪৬ কল্পনা যানী ফশনক গ্াাঃ চাঁনপুয, মাাঃ াচনা --- াঁ-মুযগী 

ারন 

১৭/০৯/২০২০ইং র্ে 

২৩/০৯/২০২০ইং 

 

৪৭ জগু যানী ফশনক গ্াাঃ চাঁনপুয, মাাঃ াচনা --- াঁ-মুযগী 

ারন 

১৭/০৯/২০২০ইং র্ে 

২৩/০৯/২০২০ইং 

 

৪৮ সুনশে যানী দত্ত গ্াাঃ চাঁনপুয, মাাঃ াচনা --- াঁ-মুযগী 

ারন 

১৭/০৯/২০২০ইং র্ে 

২৩/০৯/২০২০ইং 

 

৪৯ সুলশভো যানী দত্ত গ্াাঃ মানাপুয, মাাঃ 

াচনা 

--- াঁ-মুযগী 

ারন 

১৭/০৯/২০২০ইং র্ে 

২৩/০৯/২০২০ইং 

 

৫০ শল্পী ফারা কয গ্াাঃ যার্ভশ্বযপুয, মাাঃ 

বীভখারী 

--- াঁ-মুযগী 

ারন 

১৭/০৯/২০২০ইং র্ে 

২৩/০৯/২০২০ইং 

 

৫১ মভাাঃ আর্নায়ায মার্ন গ্াাঃ মভস্তপুয, মাাঃ 

যাজাপুয 

০১৭২৩৮০৭০০৫ ফশজ চাল ০৪/১১/২০২০ইং র্ে 

১০/১১/২০২০ইং 

 

৫২ মভাাঃ যাজ দুরার গ্াাঃ মভস্তপুয, মাাঃ 

যাজাপুয 

০১৭৪২১৩৫০৭০ ফশজ চাল ০৪/১১/২০২০ইং র্ে 

১০/১১/২০২০ইং 

 

৫৩ মভাছাাঃ শশযনা মফগভ গ্াাঃ মভস্তপুয, মাাঃ 

যাজাপুয 

০১৮৭৪৭৮০১১৬ ফশজ চাল ০৪/১১/২০২০ইং র্ে 

১০/১১/২০২০ইং 

 

৫৪ শদ নূয  গ্াাঃ মভস্তপুয, মাাঃ 

যাজাপুয 

--- ফশজ চাল ০৪/১১/২০২০ইং র্ে 

১০/১১/২০২০ইং 

 

৫৫ মভাাঃ ফাফলু শভয়া গ্াাঃ মভস্তপুয, মাাঃ 

যাজাপুয 

০১৭২১৮৫৮৫৬৫ ফশজ চাল ০৪/১১/২০২০ইং র্ে 

১০/১১/২০২০ইং 

 

৫৬ মভাাঃ জশরুর ইরাভ গ্াাঃ মভস্তপুয, মাাঃ 

যাজাপুয 

০১৯১৭২১৪৯৫৪ ফশজ চাল ০৪/১১/২০২০ইং র্ে 

১০/১১/২০২০ইং 

 

৫৭ মভাাঃ শভজানুয শভয়া গ্াাঃ মভস্তপুয, মাাঃ 

যাজাপুয 

০১৭৩৪২০২০৭৭ ফশজ চাল ০৪/১১/২০২০ইং র্ে 

১০/১১/২০২০ইং 

 

৫৮ মভাাঃ আবু সুশপয়ান গ্াাঃ মভস্তপুয, মাাঃ 

যাজাপুয 

০১৭২৯৭৪৬৭৮৭ ফশজ চাল ০৪/১১/২০২০ইং র্ে 

১০/১১/২০২০ইং 

 

৫৯ মদর্রায়ায মার্ন গ্াাঃ মভস্তপুয, মাাঃ 

যাজাপুয 

০১৭৩৫৯৮৮১৫৮ ফশজ চাল ০৪/১১/২০২০ইং র্ে 

১০/১১/২০২০ইং 

 

৬০ শফদ্যা শভয়া গ্াাঃ মভস্তপুয, মাাঃ 

যাজাপুয 

০১৭২১৮৫৮৫৭০ ফশজ চাল ০৪/১১/২০২০ইং র্ে 

১০/১১/২০২০ইং 

 

৬১ মভাাঃ আবু সুশপয়ান গ্াাঃ মভস্তপুয, মাাঃ 

যাজাপুয 

০১৭২৯৪৭৬৭৮৭ ফশজ চাল ০৪/১১/২০২০ইং র্ে 

১০/১১/২০২০ইং 

 

৬২ মভাাঃ াশফবুয যভান গ্াাঃ মভস্তপুয, মাাঃ 

যাজাপুয 

০১৭৮০৪৯৪০৮৮ ফশজ চাল ০৪/১১/২০২০ইং র্ে 

১০/১১/২০২০ইং 

 

৬৩ মভাাঃ রুর্জর শভয়া গ্াাঃ মভস্তপুয, মাাঃ 

যাজাপুয 

০১৭৭৮৪৯৯২৫৮ ফশজ চাল ০৪/১১/২০২০ইং র্ে 

১০/১১/২০২০ইং 

 

৬৪ মভাাঃ ম্রাজ শভয়া গ্াাঃ মভস্তপুয, মাাঃ ০১৭৯৮৩৮৯৬৪০ ফশজ চাল ০৪/১১/২০২০ইং র্ে  
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যাজাপুয ১০/১১/২০২০ইং 

৬৫ মভাাঃ কাভরুর ইরাভ গ্াাঃ মভস্তপুয, মাাঃ 

যাজাপুয 

০১৭২৫২০০৭৩০ ফশজ চাল ০৪/১১/২০২০ইং র্ে 

১০/১১/২০২০ইং 

 

৬৬ ওশরউয যভান গ্াাঃ মভস্তপুয, মাাঃ 

যাজাপুয 

--- ফশজ চাল ০৪/১১/২০২০ইং র্ে 

১০/১১/২০২০ইং 

 

৬৭ আফদুল্লা আর যানা গ্াাঃ মভস্তপুয, মাাঃ 

যাজাপুয 

০১৭৩৩৫২০৮৪ ফশজ চাল ০৪/১১/২০২০ইং র্ে 

১০/১১/২০২০ইং 

 

৬৮ মভাাঃ ায়দায আর্ভদ গ্াাঃ মভস্তপুয, মাাঃ 

যাজাপুয 

০১৭৩৬৬০৫২১৯ ফশজ চাল ০৪/১১/২০২০ইং র্ে 

১০/১১/২০২০ইং 

 

৬৯ পযাদ আর্ভদ গ্াাঃ মভস্তপুয, মাাঃ 

যাজাপুয 

০১৭৭৮৪০৩৭৭০ ফশজ চাল ০৪/১১/২০২০ইং র্ে 

১০/১১/২০২০ইং 

 

৭০ মভাাঃ আশভর ক গ্াাঃ মভস্তপুয, মাাঃ 

যাজাপুয 

০১৩১৪৯৬১১৫৮ ফশজ চাল ০৪/১১/২০২০ইং র্ে 

১০/১১/২০২০ইং 

 

৭১ মভাছাাঃ নাশগ ে সুরোনা গ্াাঃ মভস্তপুয, মাাঃ 

যাজাপুয 

০১৭৭৯৮৪৬২৩২ ফশজ চাল ০৪/১১/২০২০ইং র্ে 

১০/১১/২০২০ইং 

 

৭২ মভাছাাঃ মানা মফগভ গ্াাঃ মভস্তপুয, মাাঃ 

যাজাপুয 

--- ফশজ চাল ০৪/১১/২০২০ইং র্ে 

১০/১১/২০২০ইং 

 

৭৩ মভাছাাঃ আশভনা খাতুন গ্াাঃ মভস্তপুয, মাাঃ 

যাজাপুয 

--- ফশজ চাল ০৪/১১/২০২০ইং র্ে 

১০/১১/২০২০ইং 

 

৭৪ মভাছাাঃ পাযজানা 

আক্তায 

গ্াাঃ মভস্তপুয, মাাঃ 

যাজাপুয 

--- ফশজ চাল ০৪/১১/২০২০ইং র্ে 

১০/১১/২০২০ইং 

 

৭৫ শউশর মফগভ গ্াাঃ মভস্তপুয, মাাঃ 

যাজাপুয 

০১৯৯৮৪৬৪৯৫৫ ফশজ চাল ০৪/১১/২০২০ইং র্ে 

১০/১১/২০২০ইং 

 

৭৬ জুঁই মদফনার্থ গ্াাঃ জাভারগঞ্জ, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৪০১৬৬৫২১ মরাই ১৫/১১/২০২০ইং র্ে 

২৯/১১/২০২০ইং 

 

৭৭ যাশদা আক্তায গ্াাঃ াপুয, মাাঃ াচনা ০১৭১৮৪৬৮৪৭৬ মরাই ১৫/১১/২০২০ইং র্ে 

২৯/১১/২০২০ইং 

 

৭৮ েন্দ্রা োলুকদায ফণ োরী গ্াাঃ ভাোযগাও, মাাঃ 

মপনায ফাক 

০১৩১৯৫১৬৮৫৭ মরাই ১৫/১১/২০২০ইং র্ে 

২৯/১১/২০২০ইং 

 

৭৯ অশিজা োলুকদায গ্াাঃ জাভারগঞ্জ, মাাঃ 

াচনা 

০১৭০৫১২৫২৪২ মরাই ১৫/১১/২০২০ইং র্ে 

২৯/১১/২০২০ইং 

 

৮০ ভাশপ্ত যানী মদফনার্থ গ্াাঃ জাভারগঞ্জ, মাাঃ 

াচনা 

০১৭১৩৮০৮৩৭৯ মরাই ১৫/১১/২০২০ইং র্ে 

২৯/১১/২০২০ইং 

 

৮১ স্বণ োরী োলূকদায গ্াাঃ জাভারগঞ্জ, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৯০০৬৪৭৮৭ মরাই ১৫/১১/২০২০ইং মে 

২৯/১১/২০২০ইং 

 

৮২ ইভা োলুকদায গ্াাঃ জাভারগঞ্জ, মাাঃ 

াচনা 

০১৭২১০৪৭০৭৯ মরাই ১৫/১১/২০২০ইং র্ে 

২৯/১১/২০২০ইং 

 

৮৩ পূণ োভশন োলূকদায গ্াাঃ জাভারগঞ্জ, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৮৮৪৯৪৯৩৯ মরাই ১৫/১১/২০২০ইং র্ে 

২৯/১১/২০২০ইং 

 

৮৪ শ যানী োলূকদায গ্াাঃ জাভারগঞ্জ, মাাঃ 

াচনা 

০১৭২২৬৪০১৮২ মরাই ১৫/১১/২০২০ইং র্ে 

২৯/১১/২০২০ইং 

 

৮৫ মভাছাাঃ মী আক্তায গ্াাঃ াপুয, মাাঃ াচনা ০১৭৬৮১৩৯৭১০ মরাই ১৫/১১/২০২০ইং র্ে 

২৯/১১/২০২০ইং 

 

৮৬ মভাছাাঃ ভাকুযা মফগভ গ্াাঃ াপুয, মাাঃ াচনা ০১৭৫৫০৮৮৬২৯ মরাই ১৫/১১/২০২০ইং র্ে  
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২৯/১১/২০২০ইং 

৮৭ মভাছাাঃ বুযা মফগভ গ্াাঃ াপুয, মাাঃ াচনা ০১৭৫২৬৬২২১৭ মরাই ১৫/১১/২০২০ইং র্ে 

২৯/১১/২০২০ইং 

 

৮৮ ভারুপা আক্তায গ্াাঃ াপুয, মাাঃ াচনা ০১৭৪২৮৭৬৯১৯ মরাই ১৫/১১/২০২০ইং র্ে 

২৯/১১/২০২০ইং 

 

৮৯ মভাছাাঃ োশজনা 

আক্তায 

গ্াাঃ াপুয, মাাঃ াচনা ০১৭২৯৬৪১৪৯৪ মরাই ১৫/১১/২০২০ইং র্ে 

২৯/১১/২০২০ইং 

 

৯০ মজনী োলুকদায গ্াাঃ উলুকাশন্দ, মাাঃ 

সুখাইড় 

০১৭৭৪০৯০৫৪৩ মরাই ১৫/১১/২০২০ইং র্ে 

২৯/১১/২০২০ইং 

 

৯১ মজানাশক দা গ্াাঃ মেশরয়া, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৪৪১৪৪৫২৭ মরাই ১৫/১১/২০২০ইং র্ে 

২৯/১১/২০২০ইং 

 

৯২ াশয়া আক্তায গ্াাঃ নাশজভ নগয, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৭৯৩৯৩৫৫৮ মরাই ১৫/১১/২০২০ইং র্ে 

২৯/১১/২০২০ইং 

 

৯৩ মভাছাাঃ নাশযন মচ াঃ গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৪৬৬৮৩৯৫৯ মরাই ১৫/১১/২০২০ইং র্ে 

২৯/১১/২০২০ইং 

 

৯৪ োশনয়া মফগভ গ্াাঃ বাটিরারপুয, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

০১৩১১১৬৭৯০৬ মরাই ১৫/১১/২০২০ইং র্ে 

২৯/১১/২০২০ইং 

 

৯৫ শফজযী োলুকদায গ্াাঃ জাভারগঞ্জ, মাাঃ 

াচনা 

০১৫৭১৭৩১৭১৯ মরাই ১৫/১১/২০২০ইং র্ে 

২৯/১১/২০২০ইং 

 

৯৬ রশেপা আক্তায গ্াাঃ ানাফাজ, মাাঃ 

বীভখারী 

০১৭০১৮০৬৬৬৩ মরাই ১৫/১১/২০২০ইং র্ে 

২৯/১১/২০২০ইং 

 

৯৭ ান্না যানী বদ্র গ্াাঃ নতুনাড়া, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৪৪৭৪২৬৪২ মরাই ১৫/১১/২০২০ইং র্ে 

২৯/১১/২০২০ইং 

 

৯৮ আশযপা আক্তায গ্াাঃ চাঁনপুয, মাাঃ াচনা ০১৭৮৩৫২২৫৬০ মরাই ১৫/১১/২০২০ইং র্ে 

২৯/১১/২০২০ইং 

 

৯৯ ডশযন আক্তায গ্াাঃ মপনাযফাক, মাাঃ 

মশরভগঞ্জ 

০১৭৭৩৪৪৩৩০৭ মরাই ১৫/১১/২০২০ইং র্ে 

২৯/১১/২০২০ইং 

 

১০০ াশয়া যকায গ্াাঃ জগন্নার্থ েপুয, মাাঃ 

যশপনগয 

০১৭৫৬২৬১০৫৯ মরাই ১৫/১১/২০২০ইং র্ে 

২৯/১১/২০২০ইং 

 

১০১ যাশজফ শভয়া গ্াাঃ টভাযা, মাাঃ 

রশক্ষপুয 

০১৭৯৭৭২২৮১২ ফশজ চাল ০৭/১২/২০২০ই র্ে 

১৩/১২/২০২০ইং 

 

১০২ মভাাঃ এযাদ নূয গ্াাঃ টভাযা, মাাঃ 

রশক্ষপুয 

০১৭৪৭৪০৩৯৬৬ ফশজ চাল ০৭/১২/২০২০ই র্ে 

১৩/১২/২০২০ইং 

 

১০৩ মভাাঃ এযাদ শভয়া গ্াাঃ টভাযা, মাাঃ 

রশক্ষপুয 

০১৭২২৩৩১৩৯৫ ফশজ চাল ০৭/১২/২০২০ই র্ে 

১৩/১২/২০২০ইং 

 

১০৪ ারভান া গ্াাঃ টভাযা, মাাঃ 

রশক্ষপুয 

০১৩২০৫২৯১৭৩ ফশজ চাল ০৭/১২/২০২০ই র্ে 

১৩/১২/২০২০ইং 

 

১০৫ মভাাঃ শর্ল্লার শভয়া গ্াাঃ টভাযা, মাাঃ 

রশক্ষপুয 

০১৭৩৯২৪৭৯৬৫ ফশজ চাল ০৭/১২/২০২০ই র্ে 

১৩/১২/২০২০ইং 

 

১০৬ মভাাঃ াভছুর আরভ গ্াাঃ টভাযা, মাাঃ 

রশক্ষপুয 

০১৭৪৭০৫৪৫১১ ফশজ চাল ০৭/১২/২০২০ই র্ে 

১৩/১২/২০২০ইং 

 

১০৭ আবু াঈদ মভাাম্মদ 

আব্দুল্লা 

গ্াাঃ টভাযা, মাাঃ 

রশক্ষপুয 

০১৩২০৫২৯২২২ ফশজ চাল ০৭/১২/২০২০ই র্ে 

১৩/১২/২০২০ইং 

 

১০৮ াইফুয যভান গ্াাঃ টভাযা, মাাঃ ০১৩১৪৮০০২৭২ ফশজ চাল ০৭/১২/২০২০ই র্ে  



6 
 

রশক্ষপুয ১৩/১২/২০২০ইং 

১০৯ মভাাঃ শবুয আরভ গ্াাঃ টভাযা, মাাঃ 

রশক্ষপুয 

০১৭১৪৮৫৪৯০৮ ফশজ চাল ০৭/১২/২০২০ই র্ে 

১৩/১২/২০২০ইং 

 

১১০ মভাাঃ যশপক শভয়া গ্াাঃ টভাযা, মাাঃ 

রশক্ষপুয 

০১৭৬৩৩১৮৯৪৯ ফশজ চাল ০৭/১২/২০২০ই র্ে 

১৩/১২/২০২০ইং 

 

১১১ মভাাঃ আীর উশিন গ্াাঃ টভাযা, মাাঃ 

রশক্ষপুয 

০১৭২১২৯২২৬২ ফশজ চাল ০৭/১২/২০২০ই র্ে 

১৩/১২/২০২০ইং 

 

১১২ মভাাঃ ভাশয উশিন গ্াাঃ টভাযা, মাাঃ 

রশক্ষপুয 

--- ফশজ চাল ০৭/১২/২০২০ই র্ে 

১৩/১২/২০২০ইং 

 

১১৩ মভাাঃ মভাকাশিয 

মার্ন 

গ্াাঃ টভাযা, মাাঃ 

রশক্ষপুয 

০১৭৪৯১৮৮৪৩২ ফশজ চাল ০৭/১২/২০২০ই র্ে 

১৩/১২/২০২০ইং 

 

১১৪ মভাাঃ ান্নান শভয়া গ্াাঃ টভাযা, মাাঃ 

রশক্ষপুয 

০১৩৭১২৩৮৯১৪ ফশজ চাল ০৭/১২/২০২০ই র্ে 

১৩/১২/২০২০ইং 

 

১১৫ মভাাঃ আবু ফক্কয গ্াাঃ টভাযা, মাাঃ 

রশক্ষপুয 

০১৭৪৬৭৯৭৬৭৪ ফশজ চাল ০৭/১২/২০২০ই র্ে 

১৩/১২/২০২০ইং 

 

১১৬ মভাাঃ মুর্ েদ আরভ 

যানা 

গ্াাঃ টভাযা, মাাঃ 

রশক্ষপুয 

০১৭১২৬৮৮৪৭১ ফশজ চাল ০৭/১২/২০২০ই র্ে 

১৩/১২/২০২০ইং 

 

১১৭ মগারাভ যিানী গ্াাঃ টভাযা, মাাঃ 

রশক্ষপুয 

০১৭৪৫৯৫৮২৪৫ ফশজ চাল ০৭/১২/২০২০ই র্ে 

১৩/১২/২০২০ইং 

 

১১৮ মভাাঃ া আরভ আা গ্াাঃ টভাযা, মাাঃ 

রশক্ষপুয 

০১৭১০৫৯৯৮৮২ ফশজ চাল ০৭/১২/২০২০ই র্ে 

১৩/১২/২০২০ইং 

 

১১৯ মভাাঃ াশকুর গ্াাঃ টভাযা, মাাঃ 

রশক্ষপুয 

০১৭৪৩৪২৫৮৫৯ ফশজ চাল ০৭/১২/২০২০ই র্ে 

১৩/১২/২০২০ইং 

 

১২০ মভাাঃ ছার্দক শভয়া গ্াাঃ টভাযা, মাাঃ 

রশক্ষপুয 

০১৭৩৩৬০৭১২০ ফশজ চাল ০৭/১২/২০২০ই র্ে 

১৩/১২/২০২০ইং 

 

১২১ মভাাঃ ইকফার মার্ন গ্াাঃ টভাযা, মাাঃ 

রশক্ষপুয 

০১৭৯৯০০০৩৭ ফশজ চাল ০৭/১২/২০২০ই র্ে 

১৩/১২/২০২০ইং 

 

১২২ মভাাঃ আপজর মার্ন গ্াাঃ টভাযা, মাাঃ 

রশক্ষপুয 

০১৭২৯৭২৪৭৩২ ফশজ চাল ০৭/১২/২০২০ই র্ে 

১৩/১২/২০২০ইং 

 

১২৩ মভাাঃ ভাসুক শভয়া গ্াাঃ টভাযা, মাাঃ 

রশক্ষপুয 

০১৭৩৩৪১৬৫১৭ ফশজ চাল ০৭/১২/২০২০ই র্ে 

১৩/১২/২০২০ইং 

 

১২৪ মভাাঃ শযন শভয়া গ্াাঃ টভাযা, মাাঃ 

রশক্ষপুয 

০১৭৭৯৭৩১৬৬১ ফশজ চাল ০৭/১২/২০২০ই র্ে 

১৩/১২/২০২০ইং 

 

১২৫ মভাাঃ জর্য়র শভয়া গ্াাঃ টভাযা, মাাঃ 

রশক্ষপুয 

০১৭৩১৬৪৬৭২৪ ফশজ চাল ০৭/১২/২০২০ই র্ে 

১৩/১২/২০২০ইং 

 

১২৬ পার্েভা আক্তায মুনা গ্াাঃ মেশরয়া, মাাঃ 

াচনা 

০১৭১৮০৫৩৩৪৬ স্ত শল্প ০৯/১২/২০২০ইং র্ে 

১৫/১২/২০২০ইং 

 

১২৭ োনশজনা আক্তায গ্াাঃ নয়াারট, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

০১৭১৬৫৩৪৪৬৪ স্ত শল্প ০৯/১২/২০২০ইং র্ে 

১৫/১২/২০২০ইং 

 

১২৮ মভাছাাঃ াযবীন মফগভ গ্াাঃ নয়াারট, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

০১৭৪২২৪৯০১৯ স্ত শল্প ০৯/১২/২০২০ইং র্ে 

১৫/১২/২০২০ইং 

 

১২৯ ভাযশজনা মফগভ গ্াাঃ নয়াারট, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

--- স্ত শল্প ০৯/১২/২০২০ইং র্ে 

১৫/১২/২০২০ইং 

 

১৩০ আশপয়া  গ্াাঃ নয়াারট, মাাঃ ০১৭৬৩৮৭৫৫৯৫ স্ত শল্প ০৯/১২/২০২০ইং র্ে  
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জাভারগঞ্জ ১৫/১২/২০২০ইং 

১৩১ মভাছাাঃ াভীভা আক্তায গ্াাঃ নয়াারট, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

--- স্ত শল্প ০৯/১২/২০২০ইং র্ে 

১৫/১২/২০২০ইং 

 

১৩২ াজনা আক্তায গ্াাঃ নয়াারট, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

০১৭০৬৩১৩২৫৬ স্ত শল্প ০৯/১২/২০২০ইং র্ে 

১৫/১২/২০২০ইং 

 

১৩৩ শভনাযা মফগভ গ্াাঃ নয়াারট, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

০১৭৫৪৮০৮৯৩৫ স্ত শল্প ০৯/১২/২০২০ইং র্ে 

১৫/১২/২০২০ইং 

 

১৩৪ মভাছাাঃ ারভা মফগভ গ্াাঃ নয়াারট, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

০১৭৩৫৫১৯১৯৭ স্ত শল্প ০৯/১২/২০২০ইং র্ে 

১৫/১২/২০২০ইং 

 

১৩৫ মভাছাাঃ মযার্ভনা 

আক্তায 

গ্াাঃ নয়াারট, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

০১৭৭১০৫৯৩৪১ স্ত শল্প ০৯/১২/২০২০ইং র্ে 

১৫/১২/২০২০ইং 

 

১৩৬ োভান্না আক্তায গ্াাঃ নয়াারট, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

০১৭৭৩৬৭৮৩৮২ স্ত শল্প ০৯/১২/২০২০ইং র্ে 

১৫/১২/২০২০ইং 

 

১৩৭ মভাছাাঃ অঞ্জনা আক্তায গ্াাঃ গজাশযয়া, মাাঃ 

যাজাপুয 

০১৭৬৮৭১৫৯৩১ স্ত শল্প ০৯/১২/২০২০ইং র্ে 

১৫/১২/২০২০ইং 

 

১৩৮ ভামুদা আক্তায গ্াাঃ নয়াারট, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

০১৩০০৫৯০৬১৭ স্ত শল্প ০৯/১২/২০২০ইং র্ে 

১৫/১২/২০২০ইং 

 

১৩৯ মভাছাাঃ ারুর মফগভ গ্াাঃ নয়াারট, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

০১৭৪১১৬৪৪১৯ স্ত শল্প ০৯/১২/২০২০ইং র্ে 

১৫/১২/২০২০ইং 

 

১৪০ ভানসুযা আক্তায গ্াাঃ নয়াারট, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

০১৭৬০০২৫০০১ স্ত শল্প ০৯/১২/২০২০ইং র্ে 

১৫/১২/২০২০ইং 

 

১৪১ মভাছাাঃ বুযা মফগভ গ্াাঃ নয়াারট, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

০১৭২০৪৪৫২৮০ স্ত শল্প ০৯/১২/২০২০ইং র্ে 

১৫/১২/২০২০ইং 

 

১৪২ মভাছাাঃ াশয়া আক্তায  গ্াাঃ নয়াারট, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

০১৭১৮৬৬৫২৫২ স্ত শল্প ০৯/১২/২০২০ইং র্ে 

১৫/১২/২০২০ইং 

 

১৪৩ মভাছাাঃ াযশভন 

আক্তায 

গ্াাঃ জাভারগঞ্জ, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৫৪৭৯২০২৬ স্ত শল্প ০৯/১২/২০২০ইং র্ে 

১৫/১২/২০২০ইং 

 

১৪৪ মভাছঅাঃ ভাশপয়া 

আক্তায 

গ্াাঃ রক্ষীপুয, মাাঃ 

মপনাযফাক 

--- স্ত শল্প ০৯/১২/২০২০ইং র্ে 

১৫/১২/২০২০ইং 

 

১৪৫ মভাছাাঃ মানা আক্তায গ্াাঃ নয়াারট, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

--- স্ত শল্প ০৯/১২/২০২০ইং র্ে 

১৫/১২/২০২০ইং 

 

১৪৬ চম্পা আক্তায গ্াাঃ ফন্তপুয, মাাঃ 

মফর্রী 

০১৩০০৫৯০৬১৭ স্ত শল্প ০৯/১২/২০২০ইং র্ে 

১৫/১২/২০২০ইং 

 

১৪৭ শ যকায গ্াাঃ মেশরয়া, মাাঃ 

াচনা 

০১৩০৯১৬৩৭১৫ স্ত শল্প ০৯/১২/২০২০ইং র্ে 

১৫/১২/২০২০ইং 

 

১৪৮ মপ শজয়া জাান 

োলূকদায 

গ্াাঃ মনায়াগাও, মাাঃ 

বীভখারী 

০১৭২৯৭৮১৯৮৫ স্ত শল্প ০৯/১২/২০২০ইং র্ে 

১৫/১২/২০২০ইং 

 

১৪৯ আযশযন আক্তায শযা গ্াাঃ জাভারগঞ্জ, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৩৭৩৫২৫৬৫ স্ত শল্প ০৯/১২/২০২০ইং র্ে 

১৫/১২/২০২০ইং 

 

১৫০ মজশন আক্তায গ্াাঃ মগারাভীপুয, মাাঃ 

বীভখারী 

০১৭৮৫৭৫৯৯২৫ স্ত শল্প ০৯/১২/২০২০ইং র্ে 

১৫/১২/২০২০ইং 

 

১৫১ পার্েভা মফগভ গ্াাঃ জাভারগঞ্জ, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৭৫৯৬০৮৪৯ মরাই ১৪/১২/২০২০ইং মে 

২০/১২/২০২০ইং 

 

১৫২ মজশন আক্তায জীফা গ্াাঃ মগারাভীপুয, মাাঃ ০১৭৮৫৭৫৯৯২৫ মরাই ১৪/১২/২০২০ইং র্ে  
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াচনা ২০/১২/২০২০ইং 

১৫৩ মুশরভা আক্তায শরশ গ্াাঃ মগারাভীপুয, মাাঃ 

াচনা 

০১৭০৬৪৩৭১১০ মরাই ১৪/১২/২০২০ইং র্ে 

২০/১২/২০২০ইং 

 

১৫৪ োছশরভা মফগভ গ্াাঃ মগারাভীপুয, মাাঃ 

াচনা 

০১৮৮৭৩৪২৮৮৩ মরাই ১৪/১২/২০২০ইং র্ে 

২০/১২/২০২০ইং 

 

১৫৫ মভাছাাঃ যাশভা মফগভ গ্াাঃ মগারাভীপুয, মাাঃ 

াচনা 

০১৩১৪৯০৪২১৯ মরাই ১৪/১২/২০২০ইং র্ে 

২০/১২/২০২০ইং 

 

১৫৬ োশয়ভা মফগভ গ্াাঃ রক, মাাঃ াচনা ০১৩০৮৬৪৯৬১৬ মরাই ১৪/১২/২০২০ইং র্ে 

২০/১২/২০২০ইং 

 

১৫৭ মভাছাাঃ ভাসুদা মফগভ গ্াাঃ রক, মাাঃ াচনা ০১৭৬০৩৬৩৪৬৫ মরাই ১৪/১২/২০২০ইং র্ে 

২০/১২/২০২০ইং 

 

১৫৮ শফরশকছ আক্তায গ্াাঃ রক, মাাঃ াচনা ০১৭৬৬৮৮১৪৫৬ মরাই ১৪/১২/২০২০ইং র্ে 

২০/১২/২০২০ইং 

 

১৫৯ শনছপা মফগভ গ্াাঃ জাল্লাফাজ, মাাঃ 

বীভখারী 

০১৭০১৮০৬৬৮২ মরাই ১৪/১২/২০২০ইং র্ে 

২০/১২/২০২০ইং 

 

১৬০ ঝুভা মফগভ গ্াাঃ জাল্লাফাজ, মাাঃ 

বীভখারী 

০১৭৮৩৯৩৩০০৬ মরাই ১৪/১২/২০২০ইং র্ে 

২০/১২/২০২০ইং 

 

১৬১ এশরজা আক্তায চম্পা গ্াাঃ জাল্লাফাজ, মাাঃ 

বীভখারী 

০১৯৮৪৭৮৩১৮৪ মরাই ১৪/১২/২০২০ইং র্ে 

২০/১২/২০২০ইং 

 

১৬২ শযস্তানা মফগভ গ্াাঃ চার্ন্দয নগয, মাাঃ 

বীভখারী 

০১৩১৭৪২৭৩৪৩ মরাই ১৪/১২/২০২০ইং র্ে 

২০/১২/২০২০ইং 

 

১৬৩ সুর্না আক্তায গ্াাঃ চার্ন্দয নগয, মাাঃ 

বীভখারী 

০১৭৪২৭৯১৮৩৮ মরাই ১৪/১২/২০২০ইং র্ে 

২০/১২/২০২০ইং 

 

১৬৪ মভাছাাঃ াভীভা মফগভ গ্াাঃ চার্ন্দয নগয, মাাঃ 

বীভখারী 

০১৭৩৬৪৪৭৪১১ মরাই ১৪/১২/২০২০ইং র্ে 

২০/১২/২০২০ইং 

 

১৬৫ মভাছাাঃ ভশনয়া মফগভ গ্াাঃ চার্ন্দয নগয, মাাঃ 

বীভখারী 

০১৭৯৮৭৩৮৯৯৯ মরাই ১৪/১২/২০২০ইং র্ে 

২০/১২/২০২০ইং 

 

১৬৬ জান্নাে মফগভ গ্াাঃ নয়াারট, মাাঃ 

াচনা 

০১৭১২৫৯১৩০০ মরাই ১৪/১২/২০২০ইং র্ে 

২০/১২/২০২০ইং 

 

১৬৭ োর্যা চভক গ্াাঃ নয়াারট, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৮৬৬৩৫৫৪৯ মরাই ১৪/১২/২০২০ইং র্ে 

২০/১২/২০২০ইং 

 

১৬৮ মভাপাশিযা ফশি গ্াাঃ নয়াারট, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৭৬৪৩৯৪৪১ মরাই ১৪/১২/২০২০ইং র্ে 

২০/১২/২০২০ইং 

 

১৬৯ াশফফা আক্তায গ্াাঃ মনায়াগাও, মাাঃ 

বীভখারী 

০১৮৩৪০৭০০৬ মরাই ১৪/১২/২০২০ইং র্ে 

২০/১২/২০২০ইং 

 

১৭০ সুরোনা আক্তায গ্াাঃ মনায়াগাও, মাাঃ 

বীভখারী 

০১৭৬৪০০৫৯৪৮ মরাই ১৪/১২/২০২০ইং র্ে 

২০/১২/২০২০ইং 

 

১৭১ শ যকায গ্াাঃ মেশরয়া, মাাঃ 

াচনা 

০১৩০৯১৬৩৭১৫ মরাই ১৪/১২/২০২০ইং র্ে 

২০/১২/২০২০ইং 

 

১৭২ শযংশক োলুকদায  গ্াাঃ ফসুন্ধযা, মাাঃ াচনা ০১৭৬২৪০৪৫৯১ মরাই ১৪/১২/২০২০ইং র্ে 

২০/১২/২০২০ইং 

 

১৭৩ খাশদজা মফগভ গ্াাঃ মছরাইয়া, মাাঃ 

বীভখারী 

০১৭১৬১৭৫০৩২ মরাই ১৪/১২/২০২০ইং র্ে 

২০/১২/২০২০ইং 

 

১৭৪ মভাছাাঃ উম্মা আক্তায গ্াাঃ কান্দাগাঁও. মাাঃ ০১৭৪২৮৭৬২৪১ মরাই ১৪/১২/২০২০ইং র্ে  
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াচনা ২০/১২/২০২০ইং 

১৭৫ মভাছাাঃ ভাবুফা 

আক্তায 

গ্াাঃ মযভস্তপুয, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৪৭৫২৫৬৬২ মরাই ১৪/১২/২০২০ইং র্ে 

২০/১২/২০২০ইং 

 

১৭৬ মযবা আক্তায গ্াাঃ নয়াারট, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৭৯৪২৮৮৬৬ স্ত শল্প ০৪/০১/২০২১ইং র্ে 

১০/০১/২০২১ইং 

 

১৭৭ োনশজনা আক্তায গ্াাঃ নয়াারট, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৮২৩৪৬৪৫৯ স্ত শল্প ০৪/০১/২০২১ইং র্ে 

১০/০১/২০২১ইং 

 

১৭৮ মভাছাাঃ োনশজরা 

আক্তায 

গ্াাঃ মছরাইয়া, মাাঃ 

বীভখারী 

০১৭৮৪৯৬২৫২৬ স্ত শল্প ০৪/০১/২০২১ইং র্ে 

১০/০১/২০২১ইং 

 

১৭৯ াশকজা মফগভ গ্াাঃ মছরাইয়া, মাাঃ 

বীভখারী 

০১৭৪২০৩৭৪৭৭ স্ত শল্প ০৪/০১/২০২১ইং র্ে 

১০/০১/২০২১ইং 

 

১৮০ মভাছাাঃ োশনয়া আক্তায গ্াাঃ মছরাইয়া, মাাঃ 

বীভখারী 

০১৭৭১৬৪৪০৫৩ স্ত শল্প ০৪/০১/২০২১ইং র্ে 

১০/০১/২০২১ইং 

 

১৮১ মভাছাাঃ নাযশগ ে 

আক্তায 

গ্াাঃ মছরাইয়া, মাাঃ 

বীভখারী 

০১৭৭১৬৪৪০৫৩ স্ত শল্প ০৪/০১/২০২১ইং র্ে 

১০/০১/২০২১ইং 

 

১৮২ মভাছাাঃ েশজেভা মফগভ গ্াাঃ মছরাইয়া, মাাঃ 

বীভখারী 

০১৭৫৮২৬০৭৭২ স্ত শল্প ০৪/০১/২০২১ইং র্ে 

১০/০১/২০২১ইং 

 

১৮৩ নাশদা আক্তায গ্াাঃ মছরাইয়া, মাাঃ 

বীভখারী 

০১৭৯২১৩৬২৪৭ স্ত শল্প ০৪/০১/২০২১ইং র্ে 

১০/০১/২০২১ইং 

 

১৮৪ মভাছাাঃ শা আক্তায গ্াাঃ মছরাইয়া, মাাঃ 

বীভখারী 

০১৩০৬৮৬১৯৫৪ স্ত শল্প ০৪/০১/২০২১ইং র্ে 

১০/০১/২০২১ইং 

 

১৮৫ সুরোনা আক্তায গ্াাঃ মছরাইয়া, মাাঃ 

বীভখারী 

০১৭৩১৭৭৯২০৬ স্ত শল্প ০৪/০১/২০২১ইং র্ে 

১০/০১/২০২১ইং 

 

১৮৬ মভাছাাঃ াযশভন মফগভ গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

০১৩১৪৬৫৬৪৮৫ স্ত শল্প ০৪/০১/২০২১ইং র্ে 

১০/০১/২০২১ইং 

 

১৮৭ ফণ ো যায় গ্াাঃ রক, মাাঃ াচনা ০১৩০৮৩৫২৮৬০ স্ত শল্প ০৪/০১/২০২১ইং র্ে 

১০/০১/২০২১ইং 

 

১৮৮ শনা শফশ্বা গ্াাঃ রক, মাাঃ াচনা ০১৩০৪৪২৫০৮১ স্ত শল্প ০৪/০১/২০২১ইং র্ে 

১০/০১/২০২১ইং 

 

১৮৯ শ যায়  গ্াাঃ রক, মাাঃ াচনা ০১৩০৮৩৫২৮৬০ স্ত শল্প ০৪/০১/২০২১ইং র্ে 

১০/০১/২০২১ইং 

 

১৯০ মভাছাাঃ াশপয়া আক্তায গ্াাঃ রক, মাাঃ াচনা ০১৭৬৬৮৮১৪৫৬ স্ত শল্প ০৪/০১/২০২১ইং র্ে 

১০/০১/২০২১ইং 

 

১৯১ শফরশকছ আক্তায গ্াাঃ রক, মাাঃ াচনা ০১৭৬৬৮৮১৪৫৬ স্ত শল্প ০৪/০১/২০২১ইং র্ে 

১০/০১/২০২১ইং 

 

১৯২ পাশযয়া জাান গ্াাঃ রক, মাাঃ াচনা ০১৩১০৩৮৫২৮২ স্ত শল্প ০৪/০১/২০২১ইং র্ে 

১০/০১/২০২১ইং 

 

১৯৩ শশিকা মফগভ গ্াাঃ শযযপুয, মাাঃ 

াচনা 

০১৬৪৩০৩০৮০৭ স্ত শল্ ০৪/০১/২০২১ইং র্ে 

১০/০১/২০২১ইং 

 

১৯৪ মভাছাাঃ মুছাশিকা 

মফগভ 

গ্াাঃ শযযপুয, মাাঃ 

াচনা 

০১৬৪৩০৩০৮০৭ স্ত শল্প ০৪/০১/২০২১ইং র্ে 

১০/০১/২০২১ইং 

 

১৯৫ ভয়না ফভ েন গ্াাঃ াচনা, মাাঃ াচনা ০১৭০১৮০৬৬১৪ স্ত শল্প ০৪/০১/২০২১ইং র্ে 

১০/০১/২০২১ইং 

 

১৯৬ ইয়াছশভন গ্াাঃ সুজােপুয, মাাঃ ০১৭৭৬১৩১৩৩৮ স্ত শল্প ০৪/০১/২০২১ইং র্ে  
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াচনা ১০/০১/২০২১ইং 

১৯৭ যাশদা আক্তায গ্াাঃ াাপুয, মাাঃ 

াচনা 

০১৭১৮৪৬৮৪৭৬ স্ত শল্প ০৪/০১/২০২১ইং র্ে 

১০/০১/২০২১ইং 

 

১৯৮ মভাছাাঃ মী আক্তায গ্াাঃ াাপুয, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৬৮১৩৯৭১০ স্ত শল্প ০৪/০১/২০২১ইং র্ে 

১০/০১/২০২১ইং 

 

১৯৯ অশিজা োলুকদায  গ্াাঃ জাভারগঞ্জ, মাাঃ 

াচনা 

০১৭০৫০১২৫২৪ স্ত শল্প ০৪/০১/২০২১ইং র্ে 

১০/০১/২০২১ইং 

 

২০০ জুঁই মদফনার্থ গ্াাঃ জাভারগঞ্জ, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৪০১৬৬৫২১ স্ত শল্প ০৪/০১/২০২১ইং র্ে 

১০/০১/২০২১ইং 

 

২০১ সুরোনা আক্তায গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

--- স্ত শল্প ১২/০১/২০২১ইং র্ে 

১৮/০১/২০২১ইং 

 

২০২ পয়জন নাায গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

--- স্ত শল্প ১২/০১/২০২১ইং র্ে 

১৮/০১/২০২১ইং 

 

২০৩ মে শদা আভদ একা গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

--- স্ত শল্প ১২/০১/২০২১ইং র্ে 

১৮/০১/২০২১ইং 

 

২০৪ মুশরভা আক্তায গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

--- স্ত শল্প ১২/০১/২০২১ইং র্ে 

১৮/০১/২০২১ইং 

 

২০৫ মভাছাাঃ সুফণ ো আক্তায গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

--- স্ত শল্প ১২/০১/২০২১ইং র্ে 

১৮/০১/২০২১ইং 

 

২০৬ ছাদ ভশন গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

--- স্ত শল্প ১২/০১/২০২১ইং র্ে 

১৮/০১/২০২১ইং 

 

২০৭ াযশভনা মফগভ গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

--- স্ত শল্প ১২/০১/২০২১ইং র্ে 

১৮/০১/২০২১ইং 

 

২০৮ মযভা মফগভ গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

--- স্ত শল্প ১২/০১/২০২১ইং র্ে 

১৮/০১/২০২১ইং 

 

২০৯ চাদনী আক্তায গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

--- স্ত শল্প ১২/০১/২০২১ইং র্ে 

১৮/০১/২০২১ইং 

 

২১০ রুনা মফগভ গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

--- স্ত শল্প ১২/০১/২০২১ইং র্ে 

১৮/০১/২০২১ইং 

 

২১১ মযাশজনা আক্তায গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

--- স্ত শল্প ১২/০১/২০২১ইং র্ে 

১৮/০১/২০২১ইং 

 

২১২ মভাছাাঃ লুৎপা মফগভ গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

--- স্ত শল্প ১২/০১/২০২১ইং র্ে 

১৮/০১/২০২১ইং 

 

২১৩ মভাছাাঃ শশযনা আক্তায গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

--- স্ত শল্প ১২/০১/২০২১ইং র্ে 

১৮/০১/২০২১ইং 

 

২১৪ মার্ন আযা গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

--- স্ত শল্প ১২/০১/২০২১ইং র্ে 

১৮/০১/২০২১ইং 

 

২১৫ মভাছাাঃ োনশজনা 

মফগভ 

গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

--- স্ত শল্প ১২/০১/২০২১ইং র্ে 

১৮/০১/২০২১ইং 

 

২১৬ োানাযা মফগভ গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

--- স্ত শল্প ১২/০১/২০২১ইং র্ে 

১৮/০১/২০২১ইং 

 

২১৭ মভাছাাঃ আপর্যাজা 

আক্তায 

গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

--- স্ত শল্ ১২/০১/২০২১ইং র্ে 

১৮/০১/২০২১ইং 

 

২১৮ সুযশভনা আক্তায গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ --- স্ত শল্প ১২/০১/২০২১ইং র্ে  
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াচনা ১৮/০১/২০২১ইং 

২১৯ মভাছাাঃ শফউটি আক্তায গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

--- স্ত শল্প ১২/০১/২০২১ইং র্ে 

১৮/০১/২০২১ইং 

 

২২০ মভাছাাঃ োনশজরা 

মফগভ 

গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

--- স্ত শল্প ১২/০১/২০২১ইং র্ে 

১৮/০১/২০২১ইং 

 

২২১ জরপা মফগভ গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

--- স্ত শল্প ১২/০১/২০২১ইং র্ে 

১৮/০১/২০২১ইং 

 

২২২ নাশজযা মফগভ গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

--- স্ত শল্প ১২/০১/২০২১ইং র্ে 

১৮/০১/২০২১ইং 

 

২২৩ মভাছাাঃ যাশভা মফগভ গ্াাঃ মগারাভীপুয, মাাঃ 

বীভখারী 

--- স্ত শল্প ১২/০১/২০২১ইং র্ে 

১৮/০১/২০২১ইং 

 

২২৪ শদপ্তী ফভ েন গ্াাঃ জশররপুয, মাাঃ 

মপনাযফাক 

--- স্ত শল্প ১২/০১/২০২১ইং র্ে 

১৮/০১/২০২১ইং 

 

২২৫ মভাছাাঃ রুী গ্াাঃ কাশপুয. মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

--- স্ত শল্প ১২/০১/২০২১ইং র্ে 

১৮/০১/২০২১ইং 

 

২২৬ মভাাঃ ইশরয়া শভয়া গ্াাঃ টাভাযা, মাাঃ 

রক্ষীপুয 

০১৭৩৫৮২৮৫৯৪ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৪/০২/২০২১ইং র্ে 

১০/০২/২০২১ইং 

 

২২৭ মভাাঃ জগরুর শভয়া গ্াাঃ টাভাযা, মাাঃ 

রক্ষীপুয 

০১৭৮৩৮৩৩৪১৬ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৪/০২/২০২১ইং র্ে 

১০/০২/২০২১ইং 

 

২২৮ এনামুর াান গ্াাঃ টাভাযা, মাাঃ 

রক্ষীপুয 

০১৭৬০৭৪৬২৯০ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৪/০২/২০২১ইং র্ে 

১০/০২/২০২১ইং 

 

২২৯ মভাাঃ জীফ আভদ গ্াাঃ টাভাযা, মাাঃ 

রক্ষীপুয 

০১৭৭৭৬৯০৫৩২ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৪/০২/২০২১ইং র্ে 

১০/০২/২০২১ইং 

 

২৩০ আাঃ কাইয়ূভ গ্াাঃ টাভাযা, মাাঃ 

রক্ষীপুয 

০১৩০০৪৫৪৮৮১ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৪/০২/২০২১ইং র্ে 

১০/০২/২০২১ইং 

 

২৩১ মভাাঃ বদুয যভান গ্াাঃ টাভাযা, মাাঃ 

রক্ষীপুয 

০১৭৭১২৮২৩৪১ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৪/০২/২০২১ইং র্ে 

১০/০২/২০২১ইং 

 

২৩২ মভাাঃ ইছানুয শভয়া গ্াাঃ টাভাযা, মাাঃ 

রক্ষীপুয 

০১৭৩৯৩৯৬২৮১ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৪/০২/২০২১ইং র্ে 

১০/০২/২০২১ইং 

 

২৩

৩ 

মভাাঃ আযাপাে হুর্ন গ্াাঃ টাভাযা, মাাঃ 

রক্ষীপুয 

০১৩২০৫২৯৫৫১ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৪/০২/২০২১ইং র্ে 

১০/০২/২০২১ইং 

 

২৩৪ মভাাঃ কার্ভ শভয়া গ্াাঃ টাভাযা, মাাঃ 

রক্ষীপুয 

০১৭৮৪৫২৪১৯৯ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৪/০২/২০২১ইং র্ে 

১০/০২/২০২১ইং 

 

২৩৫ মভাাঃ জশভনুয হুর্ন গ্াাঃ টাভাযা, মাাঃ 

রক্ষীপুয 

০১৭৪৭১৯০৩৫৪ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৪/০২/২০২১ইং র্ে 

১০/০২/২০২১ইং 

 

২৩

৬ 

মভাাঃ শজয়ানুয শভয়া গ্াাঃ টাভাযা, মাাঃ 

রক্ষীপুয 

০১৭৩২৭৮৫৫১৭ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৪/০২/২০২১ইং র্ে 

১০/০২/২০২১ইং 

 

২৩৭ মভাাঃ আাফ উশিন গ্াাঃ টাভাযা, মাাঃ 

রক্ষীপুয 

০১৯৩২৫৭৫৬৯০ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৪/০২/২০২১ইং র্ে 

১০/০২/২০২১ইং 

 

২৩

৮ 

মভাাঃ শদর্রকনুয গ্াাঃ টাভাযা, মাাঃ 

রক্ষীপুয 

০১৭৭৬৩৫৯৫২২ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৪/০২/২০২১ইং র্ে 

১০/০২/২০২১ইং 

 

২৩৯ মভাাঃ জর্য়র শভয়া গ্াাঃ টাভাযা, মাাঃ 

রক্ষীপুয 

০১৭৬৪৩৬৭৫৯৩ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৪/০২/২০২১ইং র্ে 

১০/০২/২০২১ইং 

 

২৪০ মভাাঃ আরী মার্ন গ্াাঃ টাভাযা, মাাঃ ০১৭৪৩২২১৫৭৯ াঁ-মুযগী ০৪/০২/২০২১ইং র্ে  
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রক্ষীপুয ারন ১০/০২/২০২১ইং 

২৪১ মভাাঃ মগারাভ শকফশযয়া গ্াাঃ টাভাযা, মাাঃ 

রক্ষীপুয 

০১৭৪২৭৯১৮০৩ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৪/০২/২০২১ইং র্ে 

১০/০২/২০২১ইং 

 

২৪২ মভাাঃ আর্নায়ায মার্ন গ্াাঃ টাভাযা, মাাঃ 

রক্ষীপুয 

০১৭৫৩৫১৭১০ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৪/০২/২০২১ইং র্ে 

১০/০২/২০২১ইং 

 

২৪৩ মভাাঃ আছয আরী গ্াাঃ টাভাযা, মাাঃ 

রক্ষীপুয 

০১৩১৫০৪৯১০৪ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৪/০২/২০২১ইং র্ে 

১০/০২/২০২১ইং 

 

২৪৪ মভাাঃ ইশছয আরী গ্াাঃ টাভাযা, মাাঃ 

রক্ষীপুয 

০১৭০৯২০৮৪২১ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৪/০২/২০২১ইং র্ে 

১০/০২/২০২১ইং 

 

২৪৫ মভাাঃ যায়ান উশিন গ্াাঃ টাভাযা, মাাঃ 

রক্ষীপুয 

০১৭৬৫২৯৬৯০৯ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৪/০২/২০২১ইং র্ে 

১০/০২/২০২১ইং 

 

২৪৬ এভারুর ক গ্াাঃ টাভাযা, মাাঃ 

রক্ষীপুয 

০১৩২০৫২৯২৫৯ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৪/০২/২০২১ইং র্ে 

১০/০২/২০২১ইং 

 

২৪৭ মভাাঃ আপজর হুাইন গ্াাঃ টাভাযা, মাাঃ 

রক্ষীপুয 

০১৩৭৬১২৩৩৪ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৪/০২/২০২১ইং র্ে 

১০/০২/২০২১ইং 

 

২৪৮ মভাাঃ কাজর শভয়া গ্াাঃ টাভাযা, মাাঃ 

রক্ষীপুয 

০১৭৭১৯২৫৬২৬ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৪/০২/২০২১ইং র্ে 

১০/০২/২০২১ইং 

 

২৪৯ রুর্ফর শভয়া গ্াাঃ টাভাযা, মাাঃ 

রক্ষীপুয 

০১৭৭৪৪৭২৬৯৩ াঁ-মুযগী 

ারন 

০৪/০২/২০২১ইং র্ে 

১০/০২/২০২১ইং 

 

২৫০ আবুর ভনসুয আর্ভদ 

োলুকদায  

গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

--- াঁ-মুযগী 

ারন 

০৪/০২/২০২১ইং র্ে 

১০/০২/২০২১ইং 

 

২৫১ সুযশভনা আক্তায গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

০১৭২৪৩০৫১৬৮ মরাই ১১/০২/২০২১ইং র্ে 

১৭/০২/২০২১ইং 

 

২৫২ মভাছাাঃ সুফণ ো আক্তায গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৬৪৪৩২৪৮৮ মরাই ১১/০২/২০২১ইং র্ে 

১৭/০২/২০২১ইং 

 

২৫৩ রাবরী ফভ েন গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৬৭৬০১৪৮৪ মরাই ১১/০২/২০২১ইং র্ে 

১৭/০২/২০২১ইং 

 

২৫৪ মযভা মফগভ গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৩৮৩৮৮৪০৫ মরাই ১১/০২/২০২১ইং র্ে 

১৭/০২/২০২১ইং 

 

২৫৫ মভাছাাঃ পাযজানা 

আক্তায 

গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

০১৭০৫৬৬৫১৭৯ মরাই ১১/০২/২০২১ইং র্ে 

১৭/০২/২০২১ইং 

 

২৫৬ চাদনী আক্তায গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

০১৩০৫২৭১৯৭৫ মরাই ১১/০২/২০২১ইং র্ে 

১৭/০২/২০২১ইং 

 

২৫৭ জরপা মফগভ গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৭৩৬৭৬০১ মরাই ১১/০২/২০২১ইং র্ে 

১৭/০২/২০২১ইং 

 

২৫৮ মভাছাাঃ মুশরভা  গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৮১১১১৭২৪ মরাই ১১/০২/২০২১ইং র্ে 

১৭/০২/২০২১ইং 

 

২৫৯ মরাফনা আক্তায গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৯২২৯৫৩৬৯ মরাই ১১/০২/২০২১ইং র্ে 

১৭/০২/২০২১ইং 

 

২৬০ জান্নাতুন মনায গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৯২২৯৫৩৬৯ মরাই ১১/০২/২০২১ইং র্ে 

১৭/০২/২০২১ইং 

 

২৬১ মভাছাাঃ াযশভনা মফগভ গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

০১৩১৪৬৫৬৪৮৫ মরাই ১১/০২/২০২১ইং র্ে 

১৭/০২/২০২১ইং 

 

২৬২ মভাছাাঃ পাযজানা গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ ০১৩১৭৭৯২০৬ মরাই ১১/০২/২০২১ইং র্ে  
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আক্তায াচনা ১৭/০২/২০২১ইং 

২৬

৩ 

মভাছাাঃ মশ আক্তায গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৬০৫৪৮২১৬ মরাই ১১/০২/২০২১ইং র্ে 

১৭/০২/২০২১ইং 

 

২৬৪ মভাছাাঃ ইভা আক্তায গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৩৩৮২৩৬৩৯ মরাই ১১/০২/২০২১ইং র্ে 

১৭/০২/২০২১ইং 

 

২৬৫ ভাশজেয়া আক্তায গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৩৩৮২৩৬৩৯ মরাই ১১/০২/২০২১ইং র্ে 

১৭/০২/২০২১ইং 

 

২৬

৬ 

সুযশজনা মফগভ গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৩৩৮২৩৬৩৯ মরাই ১১/০২/২০২১ইং র্ে 

১৭/০২/২০২১ইং 

 

২৬৭ শভনা আক্তায গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

--- মরাই ১১/০২/২০২১ইং র্ে 

১৭/০২/২০২১ইং 

 

২৬

৮ 

মভাছাাঃ ভাযজানা 

আক্তায 

গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৫৪১৯১৭১৩ মরাই ১১/০২/২০২১ইং র্ে 

১৭/০২/২০২১ইং 

 

২৬৯ ভাশজেয়া আক্তায গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৫২০৮৬৩৬৯ মরাই ১১/০২/২০২১ইং র্ে 

১৭/০২/২০২১ইং 

 

২৭০ ভাবুফা আক্তায গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৭৫৩৮৪১৪৬ মরাই ১১/০২/২০২১ইং র্ে 

১৭/০২/২০২১ইং 

 

২৭১ মভাছাাঃ ছার্রা আক্তায গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

০১৭১৮০২৯৬৫৪ মরাই ১১/০২/২০২১ইং র্ে 

১৭/০২/২০২১ইং 

 

২৭২ পাশভা মফগভ গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

০১৭৭৫৩৮৪১৪৬ মরাই ১১/০২/২০২১ইং র্ে 

১৭/০২/২০২১ইং 

 

২৭৩ োভান্না আক্তায গ্াাঃ মগারাভীপুয, মাাঃ 

বীভখারী 

--- মরাই ১১/০২/২০২১ইং র্ে 

১৭/০২/২০২১ইং 

 

২৭৪ মভাছাাঃ খুশ আক্তায গ্াাঃ কারাগুজা, মাাঃ 

মশরভগঞ্জ 

--- মরাই ১১/০২/২০২১ইং র্ে 

১৭/০২/২০২১ইং 

 

২৭৫ নাশজযা মফগভ গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

--- মরাই ১১/০২/২০২১ইং র্ে 

১৭/০২/২০২১ইং 

 

২৭৬ শযভা আক্তায গ্াাঃ কাীপুয, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

--- ফশজ চাল ১৮/০২/২০২১ইং র্ে 

২৪/০২/২০২১ইং 

 

২৭৭ সুরোনা আক্তায গ্াাঃ কাীপুয, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

--- ফশজ চাল ১৮/০২/২০২১ইং র্ে 

২৪/০২/২০২১ইং 

 

২৭৮ পাযজানা আক্তায গ্াাঃ কাীপুয, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

--- ফশজ চাল ১৮/০২/২০২১ইং র্ে 

২৪/০২/২০২১ইং 

 

২৭৯ আপর্যাজা আক্তায গ্াাঃ কাীপুয, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

--- ফশজ চাল ১৮/০২/২০২১ইং র্ে 

২৪/০২/২০২১ইং 

 

২৮০ শযয়া ভশন আক্তায গ্াাঃ কাীপুয, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

--- ফশজ চাল ১৮/০২/২০২১ইং র্ে 

২৪/০২/২০২১ইং 

 

২৮১ ভশন আক্তায গ্াাঃ কাীপুয, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

--- ফশজ চাল ১৮/০২/২০২১ইং র্ে 

২৪/০২/২০২১ইং 

 

২৮২ খার্রদা আক্তায গ্াাঃ কাীপুয, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

--- ফশজ চাল ১৮/০২/২০২১ইং র্ে 

২৪/০২/২০২১ইং 

 

২৮

৩ 

োশনয়া আক্তায গ্াাঃ কাীপুয, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

--- ফশজ চাল ১৮/০২/২০২১ইং র্ে 

২৪/০২/২০২১ইং 

 

২৮৪ পার্েভা খাতুন গ্াাঃ কাীপুয, মাাঃ --- ফশজ চাল ১৮/০২/২০২১ইং র্ে  
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জাভারগঞ্জ ২৪/০২/২০২১ইং 

২৮৫ মখার্দজা মফগভ গ্াাঃ কাীপুয, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

--- ফশজ চাল ১৮/০২/২০২১ইং র্ে 

২৪/০২/২০২১ইং 

 

২৮

৬ 

ভশজদা আক্তায গ্াাঃ কাীপুয, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

--- ফশজ চাল ১৮/০২/২০২১ইং র্ে 

২৪/০২/২০২১ইং 

 

২৮৭ খুমভদা আক্তায গ্াাঃ কাীপুয, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

--- ফশজ চাল ১৮/০২/২০২১ইং র্ে 

২৪/০২/২০২১ইং 

 

২৮৮ মভাছাাঃ ছাশদয়া আক্তায গ্াাঃ কাীপুয, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

--- ফশজ চাল ১৮/০২/২০২১ইং র্ে 

২৪/০২/২০২১ইং 

 

২৮৯ মভাছাাঃ যভী  গ্াাঃ কাীপুয, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

--- ফশজ চাল ১৮/০২/২০২১ইং মে 

২৪/০২/২০২১ইং 

 

২৯০ শযভা আক্তায গ্াাঃ কাীপুয, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

--- ফশজ চাল ১৮/০২/২০২১ইং র্ে 

২৪/০২/২০২১ইং 

 

২৯১ োশরভা আক্তায গ্াাঃ কাীপুয, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

--- ফশজ চাল ১৮/০২/২০২১ইং র্ে 

২৪/০২/২০২১ইং 

 

২৯২ খার্রদা আক্তায গ্াাঃ কাীপুয, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

--- ফশজ চাল ১৮/০২/২০২১ইং র্ে 

২৪/০২/২০২১ইং 

 

২৯৩ াযশভন আক্তায গ্াাঃ কাীপুয, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

--- ফশজ চাল ১৮/০২/২০২১ইং র্ে 

২৪/০২/২০২১ইং 

 

২৯৪ প্রীশে আক্তায ান্ত গ্াাঃ ংফাদপুয, মাাঃ 

জাভারগঞ্জ 

--- ফশজ চাল ১৮/০২/২০২১ইং র্ে 

২৪/০২/২০২১ইং 

 

২৯৫ নাজভা আক্তায গ্াাঃ াচনা, মাাঃ াচনা --- ফশজ চাল ১৮/০২/২০২১ইং র্ে 

২৪/০২/২০২১ইং 

 

২৯৬ চাদনী আক্তায গ্াাঃ মছাট ঘাগটিয়া, মাাঃ 

াচনা 

--- ফশজ চাল ১৮/০২/২০২১ইং র্ে 

২৪/০২/২০২১ইং 

 

২৯৭ পার্েভা আক্তায গ্াাঃ ইউসুপনগয, মাাঃ 

াচনা 

--- ফশজ চাল ১৮/০২/২০২১ইং র্ে 

২৪/০২/২০২১ইং 

 

২৯৮ চম্পা আক্তায গ্াাঃ মগারকপুয, মাাঃ 

মগারকপুয  

--- ফশজ চাল ১৮/০২/২০২১ইং র্ে 

২৪/০২/২০২১ইং 

 

২৯৯ শরভা আক্তায গ্াাঃ ইরাভপুয, মাাঃ 

মগারকপুয 

--- ফশজ চাল ১৮/০২/২০২১ইং র্ে 

২৪/০২/২০২১ইং 

 

৩০০ রুনা আক্তায গ্াাঃ আবুয়াযচয, মাাঃ 

ধভ োা 

--- ফশজ চাল ১৮/০২/২০২১ইং র্ে 

২৪/০২/২০২১ইং 

 

 

 

(মভাাঃ ভাফুজয যভান) 

উর্জরা যুফ উন্নয়ন কভ েকেো (অাঃ দাাঃ) 

যুফ উন্নয়ন অশধদপ্তয 

জাভারগঞ্জ, সুনাভগঞ্জ। 



hye Dbœqb Awa`ßi Zvwnicyi,mybvgMÄ 

 

ক্রমভক 

নং 
প্রমক্ষনাথীদদয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নম্বয 

প্রমক্ষণ 

মকাদ েয 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

1.  সুজন মভয়া গ্রাভ-বাটি তামযপুয,  

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01717738508 গফামদ শু 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

2.  চয়ন পুযকায়স্থ গ্রাভ-ঠাকুযাটি,  

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01679089535 গফামদ শু 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

3.  াামযয়ায আদেদ গ্রাভ-যতনশ্রী,  

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01716394125 গফামদ শু 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

4.  যাাতুর আমভন রুকন গ্রাভ-শ্রীপুয,  

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01313727979 গফামদ শু 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

5.  ানা মনা আক্তায 

যামি 

গ্রাভ-শ্রীপুয,  

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01308345263 গফামদ শু 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

6.  মভাোঃ মফরী গ্রাভ-শ্রীপুয,  

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01715405958 গফামদ শু 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

7.  মগারাভ মাদন গ্রাভ-বাটি জাভারগড়,  

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01750896362 গফামদ শু 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

8.  মভাফাযক মাদন গ্রাভ-বাটি কাভারগড়,  

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01311620562 গফামদ শু 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

9.  ভামপকুর ইরাভ গ্রাভ-বাটি জাভারগড়, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01869417320 গফামদ শু 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

10.  জময মভয়া গ্রাভ-বাটি জাভারগড়, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01911144086 গফামদ শু 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

11.  মভাোঃ রুভান মভয়া গ্রাভ-বাটি জাভারগড়, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01932649855 গফামদ শু 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

12.  পারুক আেদ গ্রাভ-বাটি জাভারগড়, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01738234260 গফামদ শু 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

13.  আমকনুয  গ্রাভ-বাটি জাভারগড়, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01762196479 গফামদ শু 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

14.  মভাোঃ মভজানুয যভান গ্রাভ-পরনপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

01621335530 গফামদ শু 

ারন 

07 (mvZ) w`b  



মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

15.  মভাোঃ তাজুর ইরাভ গ্রাভ-চযগাঁও, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01774554238 গফামদ শু 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

16.  এভদাদুর ক গ্রাভ-মমুরতরা, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01733477146 গফামদ শু 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

17.  পামভা মফগভ গ্রাভ-ভামনকমিরা, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01751635623 গফামদ শু 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

18.  যামু যঞ্জন দা গ্রাভ-আদনায়াযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01719081596 গফামদ শু 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

19.  মদমত যায় গ্রাভ-ভধ্য তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01781170956 গফামদ শু 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

20.  ইমত যায় গ্রাভ-ভধ্য তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01781170956 গফামদ শু 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

21.  অঞ্জনা ফমনক গ্রাভ-ভধ্য তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01304289689 গফামদ শু 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

22.  ামফত্রী ফভ েন  গ্রাভ-ভধ্য তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01703094186 গফামদ শু 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

23.  মভমিভা মফগভ গ্রাভ-নতুন াটি, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01723597584 গফামদ শু 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

24.  াপছা িানভ গ্রাভ-ধুতভা, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01749014105 গফামদ শু 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

25.  সুজনা আক্তায গ্রাভ-কাউকামি, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01317394930 গফামদ শু 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

26.  জুনাদয়দ মাদন গ্রাভ-উজান তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01728958435 মভাফাইর 

ামব েমং 

07 (mvZ) w`b  

27.  ামপর াযদবজ গ্রাভ-ধুতভা, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01758230968 মভাফাইর 

ামব েমং 

07 (mvZ) w`b  

28.  ইভাইর মভয়া 

াযদবজ 

গ্রাভ-ধুতভা, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01307781419 মভাফাইর 

ামব েমং 

07 (mvZ) w`b  

29.  মভাোঃ আব্দুর ফামতন গ্রাভ-শ্রীপুয, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01741655715 মভাফাইর 

ামব েমং 

07 (mvZ) w`b  



30.  জয়নার আদফদীন গ্রাভ-মরদাযফি, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01726017134 মভাফাইর 

ামব েমং 

07 (mvZ) w`b  

31.  আরীযাজ গ্রাভ-উজান তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01727234033 মভাফাইর 

ামব েমং 

07 (mvZ) w`b  

32.  আমি মফগভ গ্রাভ-জয়নগয, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01737083669 মভাফাইর 

ামব েমং 

07 (mvZ) w`b  

33.  মাভায়যা মফগভ গ্রাভ-কাউকামি, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01316909616 মভাফাইর 

ামব েমং 

07 (mvZ) w`b  

34.  মদাদরনা আক্তায গ্রাভ-সুদরভানপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01736792631 মভাফাইর 

ামব েমং 

07 (mvZ) w`b  

35.  সুরতানা আক্তায গ্রাভ-সুদরভানপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01720680749 মভাফাইর 

ামব েমং 

07 (mvZ) w`b  

36.  াদনা মফগভ গ্রাভ-ফড়দর ফাগফাড়ী, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01714963810 মভাফাইর 

ামব েমং 

07 (mvZ) w`b  

37.  সুভমরভা আক্তায গ্রাভ-উজান তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01772699814 মভাফাইর 

ামব েমং 

07 (mvZ) w`b  

38.  মভাোঃ মাাগ আেদ গ্রাভ-ফড়দর ফাগফাড়ী, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01795500214 মভাফাইর 

ামব েমং 

07 (mvZ) w`b  

39.  বুযান উমিন গ্রাভ-কাউকামি, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01719414257 মভাফাইর 

ামব েমং 

07 (mvZ) w`b  

40.  ওয়ামকয়া আক্তায মনবী গ্রাভ-কাউকামি, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01726999044 মভাফাইর 

ামব েমং 

07 (mvZ) w`b  

41.  মাভা আক্তায গ্রাভ-উজান তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01795500203 মভাফাইর 

ামব েমং 

07 (mvZ) w`b  

42.  ইভা আক্তায গ্রাভ-উজান তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01760072424 মভাফাইর 

ামব েমং 

07 (mvZ) w`b  

43.  াভীভা আক্তায গ্রাভ-জনগয, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01304920200 মভাফাইর 

ামব েমং 

07 (mvZ) w`b  

44.  াযমভন আক্তায গ্রাভ-সুদরভানপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

017979070604 মভাফাইর 

ামব েমং 

07 (mvZ) w`b  

45.  জান্নাত আযা মময গ্রাভ-জয়নগয, উদজরা- 01317394423 মভাফাইর 07 (mvZ) w`b  



তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

ামব েমং 

46.  মযভা মফগভ গ্রাভ-শ্রীপুয, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01775585319 মভাফাইর 

ামব েমং 

07 (mvZ) w`b  

47.  অমন মফগভ গ্রাভ-উজান তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01743245113 মভাফাইর 

ামব েমং 

07 (mvZ) w`b  

48.  মুমরভা মফগভ গ্রাভ-কাউকামি, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01770308210 মভাফাইর 

ামব েমং 

07 (mvZ) w`b  

49.  তামভদা আক্তায গ্রাভ-ফড়দর ফাগফাড়ী, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01772247230 মভাফাইর 

ামব েমং 

07 (mvZ) w`b  

50.  মানারী যকায গ্রাভ-ধুতভা, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01776130265 মভাফাইর 

ামব েমং 

07 (mvZ) w`b  

51.  মজান আক্তায গ্রাভ-অমৃতপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01717683258 শু ামিয 

মচমকৎা ও 

মযাগ 

প্রমতদযাধ 

07 (mvZ) w`b  

52.  কংকা যকায গ্রাভ-উজান জাভারগয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01775021727 শু ামিয 

মচমকৎা ও 

মযাগ 

প্রমতদযাধ 

07 (mvZ) w`b  

53.  ক্ষভা তালুকদায গ্রাভ-উজান জাভারগড়, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01705775109 শু ামিয 

মচমকৎা ও 

মযাগ 

প্রমতদযাধ 

07 (mvZ) w`b  

54.  সুযাইয়া আক্তায গ্রাভ-মচকা, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01706418998 শু ামিয 

মচমকৎা ও 

মযাগ 

প্রমতদযাধ 

07 (mvZ) w`b  

55.  কাজরী আক্তায গ্রাভ-ফড়দর নতুন াটি, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01854711087 শু ামিয 

মচমকৎা ও 

মযাগ 

প্রমতদযাধ 

07 (mvZ) w`b  

56.  মাভা আক্তায গ্রাভ-যতনশ্রী, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01738886657 শু ামিয 

মচমকৎা ও 

মযাগ 

প্রমতদযাধ 

07 (mvZ) w`b  

57.  জুইনা আক্তায গ্রাভ-ফড়দর , উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01720699854 শু ামিয 

মচমকৎা ও 

মযাগ 

প্রমতদযাধ 

07 (mvZ) w`b  

58.  ামকযা আক্তায সুমভ গ্রাভ-পুযান াটি, 01743338018 শু ামিয 07 (mvZ) w`b  



উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

মচমকৎা ও 

মযাগ 

প্রমতদযাধ 

59.  পামদা আক্তায গ্রাভ-বাটি তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01728163125 শু ামিয 

মচমকৎা ও 

মযাগ 

প্রমতদযাধ 

07 (mvZ) w`b  

60.  াজনাযা  গ্রাভ-বাটি জাভারগড়, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01302911267 শু ামিয 

মচমকৎা ও 

মযাগ 

প্রমতদযাধ 

07 (mvZ) w`b  

61.  মভাছাোঃ মভদরুন মনছা গ্রাভ-ফড়দর ফাগফাড়ী, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01309362870 শু ামিয 

মচমকৎা ও 

মযাগ 

প্রমতদযাধ 

07 (mvZ) w`b  

62.  লুৎপা আক্তায গ্রাভ-ফড়দর নতুনাটি, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01729533367 শু ামিয 

মচমকৎা ও 

মযাগ 

প্রমতদযাধ 

07 (mvZ) w`b  

63.  সুফন ো আক্তায গ্রাভ-রক্ষীপুয, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01770177221 শু ামিয 

মচমকৎা ও 

মযাগ 

প্রমতদযাধ 

07 (mvZ) w`b  

64.  তাছমরভা আক্তায যাম গ্রাভ-সুদম েযগাঁও, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01722482440 শু ামিয 

মচমকৎা ও 

মযাগ 

প্রমতদযাধ 

07 (mvZ) w`b  

65.  তাকমরভা মফগভ গ্রাভ-ফড়দর ফাগফাড়ী, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01317557476 শু ামিয 

মচমকৎা ও 

মযাগ 

প্রমতদযাধ 

07 (mvZ) w`b  

66.  তামভদা আক্তায গ্রাভ-ফড়দর ফাগফাড়ী, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01752432571 শু ামিয 

মচমকৎা ও 

মযাগ 

প্রমতদযাধ 

07 (mvZ) w`b  

67.  মযপছা আক্তায গ্রাভ-উজান তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01888460576 শু ামিয 

মচমকৎা ও 

মযাগ 

প্রমতদযাধ 

07 (mvZ) w`b  

68.  আমরভা আক্তায গ্রাভ-ফড়দর নতুন াটি, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01761532134 শু ামিয 

মচমকৎা ও 

মযাগ 

প্রমতদযাধ 

07 (mvZ) w`b  

69.  মামনয়া আক্তায গ্রাভ-উজান তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01309279502 শু ামিয 

মচমকৎা ও 

মযাগ 

প্রমতদযাধ 

07 (mvZ) w`b  



70.  জামছভা আক্তায গ্রাভ-রক্ষীপুয, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01315304646 শু ামিয 

মচমকৎা ও 

মযাগ 

প্রমতদযাধ 

07 (mvZ) w`b  

71.  নাদতা আক্তায গ্রাভ-বাটি তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01743245223 শু ামিয 

মচমকৎা ও 

মযাগ 

প্রমতদযাধ 

07 (mvZ) w`b  

72.  তামনয়া আক্তায গ্রাভ-উজান জাভারগড়, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01319690366 শু ামিয 

মচমকৎা ও 

মযাগ 

প্রমতদযাধ 

07 (mvZ) w`b  

73.  ভামুদা আক্তায গ্রাভ-উজান জাভারগড়, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01319387993 শু ামিয 

মচমকৎা ও 

মযাগ 

প্রমতদযাধ 

07 (mvZ) w`b  

74.  ামকযা আক্তায ীযা গ্রাভ-ফড়দর নতুনাটি, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01705083147 শু ামিয 

মচমকৎা ও 

মযাগ 

প্রমতদযাধ 

07 (mvZ) w`b  

75.  তৃলা যায় গ্রাভ-ভধ্য তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01312954432 শু ামিয 

মচমকৎা ও 

মযাগ 

প্রমতদযাধ 

07 (mvZ) w`b  

76.  মভাছাোঃ িামদজা আক্তায গ্রাভ-ফামরজুযী, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01756356093 াঁমুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

77.  সুমপকুর ইরাভ গ্রাভ-মভঞ্জাযগাঁও, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01794441878 াঁমুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

78.  মভাোঃ মভাফাযক মাদন গ্রাভ-মভঞ্জাযগাঁও, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01765558437 াঁমুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

79.  তানমজনা আক্তায গ্রাভ-মভঞ্জাযগাঁও, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01749878624 াঁমুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

80.  মভাোঃ তানবীয মাদন গ্রাভ-মভঞ্জাযগাঁও, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

 াঁমুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

81.  মভাছাোঃ তাছমরভা 

আক্তায 

গ্রাভ-মভঞ্জাযগাঁও, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01700506194 াঁমুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

82.  মভাছাোঃ কাভরুন নাায গ্রাভ-মভঞ্জাযগাঁও, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01864826967 াঁমুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

83.  মভাোঃ মজাফাদয়য আভদ গ্রাভ-মভঞ্জাযগাঁও, 01309279663 াঁমুযগী 07 (mvZ) w`b  



উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

ারন 

84.  মভাছাোঃ নামগ ে আক্তায গ্রাভ-মভঞ্জাযগাঁও, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01948753124 াঁমুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

85.  আমরভা আক্তায গ্রাভ-মভঞ্জাযগাঁও, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01760179857 াঁমুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

86.  মকয়া আক্তায ভমন গ্রাভ-মভঞ্জাযগাঁও, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01312875326 াঁমুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

87.  সুদনা মফগভ গ্রাভ-মভঞ্জাযগাঁও, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01318663392 াঁমুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

88.  মভাছাোঃ যফানু গ্রাভ-মভঞ্জাযগাঁও, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01301521793 াঁমুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

89.  মভাছাোঃ ডমর আক্তায গ্রাভ-মভঞ্জাযগাঁও, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01719424009 াঁমুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

90.  রুমফ গ্রাভ-মভঞ্জাযগাঁও, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01301761009 াঁমুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

91.  ওফায়দুয যভান কদয়ছ গ্রাভ-মভঞ্জাযগাঁও, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01725133123 াঁমুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

92.  যমনয়া আক্তায গ্রাভ-মভঞ্জাযগাঁও, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01727951409 াঁমুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

93.  াপাতুন নাায ারা গ্রাভ-মভঞ্জাযগাঁও, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01721096093 াঁমুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

94.  পামভদা আক্তায গ্রাভ-মভঞ্জাযগাঁও, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01320322210 াঁমুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

95.  মভাছাোঃ ামফজা আক্তায গ্রাভ-মভঞ্জাযগাঁও, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01302773145 াঁমুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

96.  পাযজানা আক্তায মতু গ্রাভ-মভঞ্জাযগাঁও, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

0170324119 াঁমুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

97.  াদরভা আক্তায মা গ্রাভ-মভঞ্জাযগাঁও, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

0170324119 াঁমুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

98.  মভাছাোঃ মউমর আক্তায গ্রাভ-মভঞ্জাযগাঁও, 

উদজরা-তামযপুয, 

01748003099 াঁমুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  



মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

99.  নামছভা মফগভ গ্রাভ-মভঞ্জাযগাঁও, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01318663392 াঁমুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

100.     াঁমুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

101.  মভাছাোঃ ভমনযা আক্তায গ্রাভ-ফড়দর নতুন াটি, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01728181691 ব্লক 07 (mvZ) w`b  

102.  নামদা আক্তায নওমযন গ্রাভ-ঠাকুযাটি 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01785751969 ব্লক 07 (mvZ) w`b  

103.  তাকমভনা আক্তায 

ডামরয়া 

গ্রাভ-ঠাকুযাটি, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01793540017 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

104.  নামছভা আক্তায গ্রাভ-সুদম েযগাঁও, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01783471477 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

105.  চায়না আক্তায গ্রাভ-ফড়দর নতুন াটি, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01758204519 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

106.  সুযাইয়া আক্তায গ্রাভ-তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01747488304 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

107.  িাদরদা আক্তায গ্রাভ-মচকা, উদজরা-

তামযপুয,  

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01743505562 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

108.  জাদযা মফগভ গ্রাভ-বাটি তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01319713644 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

109.  রুভা আক্তা গ্রাভ-ফড়দর, উদজরা-

তামযপুয,  

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01768384717 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

110.  ইা আক্তায গ্রাভ-উজান তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয,  

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01788571990 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

111.  মযভা আক্তায গ্রাভ-বাটি তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01755330114 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

112.  তাদজদা আক্তায গ্রাভ-ফড়দর নতুন াটি, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01315305073 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

113.  সূফন ো আক্তায গ্রাভ-বাটি তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01743503991 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

114.  তামনয়া সুরতানা গ্রাভ-ফড়দর নতুন াটি, 01305830288 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  



উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

115.  ইয়ামভন আক্তায গ্রাভ-বাটি তামযপুয 

উদজরা-তামযপুয,  

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01781187368 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

116.  মপৌমজয়া আক্তায গ্রাভ-ধুতভা, উদজরা-

তামযপুয,  

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01541274656 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

117.  মভতা আক্তায গ্রাভ-ধুতভা, উদজরা-

তামযপুয,  

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01641274656 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

118.  ভাকসুদা  গ্রাভ-বাটি তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয,  

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01763802042 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

119.  রুভা আক্তায গ্রাভ-বাটি তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয,  

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01721107525 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

120.  নামজযা আক্তায গ্রাভ-ফড়দর পুযান াটি, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01734722167 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

121.  ইমত দা গ্রাভ-ঠাকুযাটি, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01312539186 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

122.  হুভায়যা আক্তায গ্রাভ-বাটি তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01720259845 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

123.  াযমভনা আক্তায গ্রাভ-বাটি তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01723362466 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

124.  এভদাদুর ক গ্রাভ-শ্রীপুয, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01739491966 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

125.  এভযান মভয়া গ্রাভ-শ্রীপুয, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01710857887 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

126.  ায়ভা আক্তায মভরা গ্রাভ-ফড়দর পুযান াটি, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01719236188 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

127.  ঝুভকী যায় গ্রাভ-ভধ্য তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01766134561 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

128.  মভাকমছনা আক্তায গ্রাভ-উজান তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01772699814 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

129.  মাভা মফগভ গ্রাভ-ভধ্য তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

01786501858 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  



মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

130.  স্বণ ো আক্তায গ্রাভ-ভধ্য তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01795806274 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

131.  াযমভন আরভ মপ্রয়া গ্রাভ-ফীযনগয, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01772107818 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

132.  জমর আক্তায গ্রাভ-ফীযনগয, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01315314963 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

133.  তাভান্না আক্তায গ্রাভ-রক্ষীপুয, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01315957979 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

134.  ঝযনা মফগভ গ্রাভ-ধুতভা, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01763004736 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

135.  মজানাকী আক্তায গ্রাভ-উজান তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01773773795 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

136.  মাবা আক্তায গ্রাভ-ফীযনগয, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01790383946 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

137.  মভাছাোঃ মনা আক্তায গ্রাভ-ফড়দর নতুন াটি, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01747288898 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

138.  ামফয়া আক্তায গ্রাভ-ফড়দর নতুন াটি, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01305701354 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

139.  ভাপদযাজা আক্তায গ্রাভ-ফড়দর, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01798768598 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

140.  তাভান্না আক্তায গ্রাভ-ফড়দর, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01312685571 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

141.  ভাদজদা মফগভ গ্রাভ-মচকা, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01819684011 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

142.  ভাদয়া িাতুন গ্রাভ-ফড়দর নতুন াটি, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01720521664 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

143.  মজমযনা তারকদায গ্রাভ-মচকা, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01704788874 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

144.  অমর মফগভ গ্রাভ-তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01743245113 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  



145.  মভাছাোঃ তাভান্না আক্তায গ্রাভ-ফড়দর, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01758188475 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

146.  তাদযা আক্তায গ্রাভ-মচকা, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01743505562 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

147.  মফউটি ফভ েন স্মৃমত গ্রাভ-বাটি জাভারগড়, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01780836576 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

148.  তুরমপয়া মমভন গ্রাভ-ফড়দর, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01309973390 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

149.  ানমজদা আক্তায গ্রাভ-ভধ্য তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01724299635 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

150.  মপ্রয়াংকা যায় গ্রাভ-ভধ্য তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01728109097 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

151.  হুভায়যা মফগভ গ্রাভ-ফড়দর নতুন াটি, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01753522557 ব্লক /evwUK 07 (mvZ) w`b  

152.  তপু মদফনাথ গ্রাভ-বাটি তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01771694471 াঁ মুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

153.  শুব আভদ গ্রাভ-বাটি তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01709007729 াঁ মুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

154.  মভানাদয়ভ মযপ গ্রাভ-বাটি তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01726924742 াঁ মুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

155.  মভাোঃ তাময়া মচৌধুযী গ্রাভ-বাটি তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01925232099 াঁ মুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

156.  রক মভয়া গ্রাভ-বাটি তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01795057155 াঁ মুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

157.  মভফাউর ইরাভ গ্রাভ-বাটি তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01304332328 াঁ মুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

158.  মযজাউর ইরাভ গ্রাভ-বাটি তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01316164032 াঁ মুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

159.  মভাোঃ আবুর কাদভ 

মনপু 

গ্রাভ-বাটি তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01750896367 াঁ মুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

160.  মরভন মভয়া গ্রাভ-বাটি তামযপুয, 01929802715 াঁ মুযগী 07 (mvZ) w`b  



উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

ারন 

161.  মভাোঃ মভাাযপ মভয়া গ্রাভ-বাটি তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01790482391 াঁ মুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

162.  মভল্লাদ মাদন গ্রাভ-বাটি তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01746111168 াঁ মুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

163.  মভাোঃ রুফাইয়াত আরভ গ্রাভ-বাটি তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01765796520 াঁ মুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

164.  মভাোঃ আফজর মাদন গ্রাভ-বাটি তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01795805835 াঁ মুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

165.  জামদ াান রুদফর গ্রাভ-বাটি তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01751158025 াঁ মুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

166.  মভাোঃ তাজফীরুর ইরাভ গ্রাভ-বাটি তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01723091348 াঁ মুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

167.  জীফ চি গ্রাভ-বাটি তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01734676801 াঁ মুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

168.  রুক চি গ্রাভ-বাটি তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01306466393 াঁ মুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

169.  জয় চি গ্রাভ-বাটি তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01775905885 াঁ মুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

170.  আকান মভয়া গ্রাভ-বাটি তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01705581078 াঁ মুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

171.  মৌযব চি গ্রাভ-বাটি তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01745952011 াঁ মুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

172.  চয়ন চি গ্রাভ-বাটি তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01315937993 াঁ মুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

173.  ংকয চি গ্রাভ-বাটি তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01778302322 াঁ মুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

174.  অমরদ মভয়া গ্রাভ-বাটি তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01940073156 াঁ মুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

175.  কমপ আনান গ্রাভ-বাটি তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

01745961734 াঁ মুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  



মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

176.  রুনা মফগভ গ্রাভ-বাটি তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01753904206 াঁ মুযগী 

ারন 

07 (mvZ) w`b  

177.  মযামজনা িাতুন গ্রাভ-কাউকামি, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01728167969 মেইরামযং 07 (mvZ) w`b  

178.  ীভা আক্তায ভীভ গ্রাভ-শ্রীপুয, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01301494879 মেইরামযং 07 (mvZ) w`b  

179.  ারভা আক্তায গ্রাভ-ধুতভা, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01774721345 মেইরামযং 07 (mvZ) w`b  

180.  মযপতা মফগভ গ্রাভ-কাউকামি, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01768713023 মেইরামযং 07 (mvZ) w`b  

181.  মযা আক্তায গ্রাভ-সুদরভানপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01739682611 মেইরামযং 07 (mvZ) w`b  

182.  সুমভ আক্তায গ্রাভ-সুদরভানপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01746346627 মেইরামযং 07 (mvZ) w`b  

183.  আমি তালুকদায গ্রাভ-োকাটুমকয়া, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01749577057 মেইরামযং 07 (mvZ) w`b  

184.  মযা যানী ফভ েন গ্রাভ-বাটি জাভারগড়, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01751115153 মেইরামযং 07 (mvZ) w`b  

185.  আরনা মফগভ গ্রাভ-কাউকামি, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01778689541 মেইরামযং 07 (mvZ) w`b  

186.  আমনকা আক্তায গ্রাভ-ভধ্য তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01908311647 মেইরামযং 07 (mvZ) w`b  

187.  মমর আক্তায আমছয়া গ্রাভ-শ্রীপুয, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01731360590 মেইরামযং 07 (mvZ) w`b  

188.  রুমজনা মফগভ গ্রাভ-নাদরয ফি, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01302301162 মেইরামযং 07 (mvZ) w`b  

189.  মনাত আক্তায াথী গ্রাভ-শ্রীপুয, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01734564912 মেইরামযং 07 (mvZ) w`b  

190.  ইয়ামভা আক্তায গ্রাভ-গফীন্দ্রশ্রী, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01784666571 মেইরামযং 07 (mvZ) w`b  



191.  মভাছাোঃ পমযদা আক্তায 

মুমন্ন 

গ্রাভ-শ্রীপুয, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01738601771 মেইরামযং 07 (mvZ) w`b  

192.  ামফয়া মফগভ গ্রাভ-ফীযনগয, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01724381310 মেইরামযং 07 (mvZ) w`b  

193.  মযয়া মফগভ গ্রাভ-ফীযনগয, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01725163510 মেইরামযং 07 (mvZ) w`b  

194.  যমনয়া মফগভ গ্রাভ-ফীযনগয, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01304332187 মেইরামযং 07 (mvZ) w`b  

195.  মজানকী আক্তায গ্রাভ-উজান তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01773773795 মেইরামযং 07 (mvZ) w`b  

196.  মভাছাোঃ মভাকমকনা 

আক্তায 

গ্রাভ-উজান তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01772699814 মেইরামযং 07 (mvZ) w`b  

197.  নামিুা আক্তায হৃমদ গ্রাভ-উজান তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01771147856 মেইরামযং 07 (mvZ) w`b  

198.  মমযয়া মফগভ গ্রাভ-শ্রীপুয, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01716253142 মেইরামযং 07 (mvZ) w`b  

199.  জুমনয়া আক্তায গ্রাভ-সুদরভানপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01748456017 মেইরামযং 07 (mvZ) w`b  

200.  মদাদরনা আক্তায গ্রাভ-সুদরভানপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01304095446 মেইরামযং 07 (mvZ) w`b  

201.  মভাছাোঃ সুরতানা মফগভ গ্রাভ-সুদরভানপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01788047719 মেইরামযং 07 (mvZ) w`b  

202.  অ ো ফভ েন গ্রাভ-সুদম েযগাঁও, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01304332225 মেইরামযং 07 (mvZ) w`b  

203.  মরকছন মভয়া গ্রাভ-শ্রীপুয, উদজরা-

তামযপুয, মজরা-

সুনাভগঞ্জ। 

01796487263 মেইরামযং 07 (mvZ) w`b  

204.  তামনয়া আক্তায গ্রাভ-বাটি তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01722622080 মাাক 

পতযী 

07 (mvZ) w`b  

205.  মানারী ফভ েন গ্রাভ-ভধ্য তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01813750299 মাাক 

পতযী 

07 (mvZ) w`b  

206.  ঝুভা যায় গ্রাভ-ভধ্য তামযপুয, 01712793008 মাাক 07 (mvZ) w`b  



উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

পতযী 

207.  রমরতা ফভ েন গ্রাভ-ভধ্য তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01730488473 মাাক 

পতযী 

07 (mvZ) w`b  

208.  মিা ফভ েন গ্রাভ-ভধ্য তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01728187385 মাাক 

পতযী 

07 (mvZ) w`b  

209.  মপ্রা আচাযয্য গ্রাভ-ভধ্য তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01310661665 মাাক 

পতযী 

07 (mvZ) w`b  

210.  িাফনী ফভ েন গ্রাভ-ভধ্য তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01766106502 মাাক 

পতযী 

07 (mvZ) w`b  

211.  টুম্পা মুিাজী গ্রাভ-ভধ্য তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01734758775 মাাক 

পতযী 

07 (mvZ) w`b  

212.  পুমন েভা ফযভন গ্রাভ-ভধ্য তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01318418416 মাাক 

পতযী 

07 (mvZ) w`b  

213.  ইমত ভমন গ্রাভ-ভধ্য তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01790607557 মাাক 

পতযী 

07 (mvZ) w`b  

214.  ম দা গ্রাভ-ভধ্য তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01752686736 মাাক 

পতযী 

07 (mvZ) w`b  

215.  মাভা ফভ েন গ্রাভ-ভধ্য তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01730488473 মাাক 

পতযী 

07 (mvZ) w`b  

216.  মযদদা ফভ েন গ্রাভ-ভধ্য তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01706918240 মাাক 

পতযী 

07 (mvZ) w`b  

217.  ফলা মদ গ্রাভ-ভধ্য তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01727674381 মাাক 

পতযী 

07 (mvZ) w`b  

218.  িাফনী ফভ েন গ্রাভ-ভধ্য তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01783933931 মাাক 

পতযী 

07 (mvZ) w`b  

219.  ইভা যায় গ্রাভ-ভধ্য তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01750249121 মাাক 

পতযী 

07 (mvZ) w`b  

220.  নমভতা যাণী দা গ্রাভ-ভধ্য তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01760179747 মাাক 

পতযী 

07 (mvZ) w`b  

221.  পুযফী ফভ েন গ্রাভ-ভধ্য তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

01749962271 মাাক 

পতযী 

07 (mvZ) w`b  



মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

222.  অজান্তা যকায গ্রাভ-ভধ্য তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01758531946 মাাক 

পতযী 

07 (mvZ) w`b  

223.  কভরা ফভ েন গ্রাভ-ভধ্য তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01743504313 মাাক 

পতযী 

07 (mvZ) w`b  

224.  মর যায় গ্রাভ-ভধ্য তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01735360069 মাাক 

পতযী 

07 (mvZ) w`b  

225.  অম েতা মদফনাথ গ্রাভ-ভধ্য তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01722672114 মাাক 

পতযী 

07 (mvZ) w`b  

226.  চম্পা ফভ েন গ্রাভ-ভধ্য তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01781089677 মাাক 

পতযী 

07 (mvZ) w`b  

227.  মপৌমজয়া াযবীন গ্রাভ-ভধ্য তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01315938257 মাাক 

পতযী 

07 (mvZ) w`b  

228.  মল্পী যাণী যায় গ্রাভ-ভধ্য তামযপুয, 

উদজরা-তামযপুয, 

মজরা-সুনাভগঞ্জ। 

01931557868 মাাক 

পতযী 

07 (mvZ) w`b  
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ব্যাচ নং: ০১ 

তারিখ: ০৩/০৮/২০২০রখ. হতত ০৯/০৮/২০২০রি. 

 

নং প্ররিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা মভাফাইল নম্বি প্ররিক্ষণ মকাতস েি 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

১ সুরভতা িানী দাস গ্রাভ-ধিাধিপুি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01773883445 মাষাক ততরি ৭ রদন  

২ িানু িানী দাস গ্রাভ-মনায়াগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01798685531 মাষাক ততরি ৭ রদন  

৩ নরভতা িানী দাস গ্রাভ-ধিাধিপুি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01768553198 মাষাক ততরি ৭ রদন  

৪ ইভা তফদ্য গ্রাভ-মভৌগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01782348318 মাষাক ততরি ৭ রদন  

৫ অ েনা তফদ্য গ্রাভ-মভৌগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01756183480 মাষাক ততরি ৭ রদন  

৬ সরিত িানী দাস গ্রাভ-ধিাধিপুি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01741872574 মাষাক ততরি ৭ রদন  

৭ সুভাইয়া মফগভ গ্রাভ-আক্তাাড়া,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01756496030 মাষাক ততরি ৭ রদন  

৮ সাঈদা আক্তাি মুন্না গ্রাভ-আক্তাাড়া,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01724795901 মাষাক ততরি ৭ রদন  

৯ রফবা িব্দকি গ্রাভ-ঈিাখপুি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01756489162 মাষাক ততরি ৭ রদন  

১০ রুরফ গ্রাভ-ঈিাখপুি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01743039645 মাষাক ততরি ৭ রদন  

১১ মিপালী িানী দাস গ্রাভ-মনায়াঘাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01708794808 মাষাক ততরি ৭ রদন  

১২ প্ররতবা িানী দাস গ্রাভ-ধিাধিপুি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01409514659 মাষাক ততরি ৭ রদন  

১৩ মলাবনা মফগভ গ্রাভ-রসধখাই,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01723719691 মাষাক ততরি ৭ রদন  

১৪ খারদজা মফগভ গ্রাভ-রসধখাই,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01741133916 মাষাক ততরি ৭ রদন  

১৫ শুক্লা িানী দাস গ্রাভ-ধিাধিপুি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01742214068 মাষাক ততরি ৭ রদন  

১৬ করল িানী দাস গ্রাভ-ধিাধিপুি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01712416534 মাষাক ততরি ৭ রদন  

১৭ রিফলা মফগভ গ্রাভ-রসধখাই,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01709052481 মাষাক ততরি ৭ রদন  

১৮ িরফয়া মফগভ গ্রাভ-ইনাতনগি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01760172327 মাষাক ততরি ৭ রদন  

১৯ িরহভা 

আক্তাি(ভরন) 

গ্রাভ-িত্রুভদ েন,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01754666349 মাষাক ততরি ৭ রদন  

২০ রিখা সূত্রধি গ্রাভ-িত্রুভদ েন,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01748006088 মাষাক ততরি ৭ রদন  



নং প্ররিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা মভাফাইল নম্বি প্ররিক্ষণ মকাতস েি 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

২১ মসারনয়া আাক্তাি গ্রাভ-কারদপুি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01720187489 মাষাক ততরি ৭ রদন  

২২ রুভা মফগভ গ্রাভ-কারদপুি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01710395098 মাষাক ততরি ৭ রদন  

২৩ মভাছা.অর আক্তাি গ্রাভ-ব্রাম্মণগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01773036216 মাষাক ততরি ৭ রদন  

২৪ কলসুভা আক্তাি গ্রাভ-কারিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01723698369 মাষাক ততরি ৭ রদন  

২৫ মভাছা.সুরভ মফগভ গ্রাভ-ব্রাম্মণগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01748885745 মাষাক ততরি ৭ রদন  

 

ব্যাচ নং: ০২ 

তারিখ: ১৬/০৮/২০২০রখ.হতত ২২/০৮/২০২০রি. 

 

নং প্ররিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা মভাফাইল নম্বি প্ররিক্ষণ মকাতস েি 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

১ সুকৃরত িানী কি গ্রাভ-ঈিাখপুি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01743439645 মাষাক ততরি ৭ রদন  

২ রুভা মফগভ গ্রাভ-কারদপুি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01710395098 মাষাক ততরি ৭ রদন  

৩ সুপ্তা সূত্রধি গ্রাভ-ব্রাম্মণগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01759503325 মাষাক ততরি ৭ রদন  

৪ স্মৃরত িানী দাস গ্রাভ-ব্রাম্মণগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01749413845 মাষাক ততরি ৭ রদন  

৫ ভরন িানী মদফ গ্রাভ-ব্রাম্মণগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01722481747 মাষাক ততরি ৭ রদন  

৬ পািহানা মফগভ গ্রাভ-ব্রাম্মণগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01409515453 মাষাক ততরি ৭ রদন  

৭ হাতজিা মফগভ গ্রাভ-ব্রাম্মণগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01710471673 মাষাক ততরি ৭ রদন  

৮ আতয়িা আক্তাি গ্রাভ-ব্রাম্মণগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01705214765 মাষাক ততরি ৭ রদন  

৯ মভাছা.জারিয়া আক্তাি গ্রাভ-ব্রাম্মণগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01759432542 মাষাক ততরি ৭ রদন  

১০ এরন মচৌধুিী গ্রাভ-দিগাািা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01737610656 মাষাক ততরি ৭ রদন  

১১ জরন মফগভ গ্রাভ-মনায়াঘাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01730178469 মাষাক ততরি ৭ রদন  

১২ রবিা িানী কি গ্রাভ-ঈিাখপুি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01756489162 মাষাক ততরি ৭ রদন  

১৩ রুরফ গ্রাভ-ঈিাখপুি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01743439645 মাষাক ততরি ৭ রদন  

১৪ মিপালী িানী দাস গ্রাভ-ধিাধিপুি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01708794808 মাষাক ততরি ৭ রদন  



নং প্ররিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা মভাফাইল নম্বি প্ররিক্ষণ মকাতস েি 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

১৫ রফবা িানী দাস গ্রাভ-ঈিাখপুি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01741256340 মাষাক ততরি ৭ রদন  

১৬ আয়ভনা মফগভ গ্রাভ-দিগাািা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01756378242 মাষাক ততরি ৭ রদন  

১৭ এর মচৌধুিী গ্রাভ-দিগাািা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01737610656 মাষাক ততরি ৭ রদন  

১৮ মভাছা.ািরবন মফগভ গ্রাভ-আক্তাাড়া,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01766866276 মাষাক ততরি ৭ রদন  

১৯ মভাছা.মিারজনা মফগভ গ্রাভ-আক্তাাড়া,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01779388374 মাষাক ততরি ৭ রদন  

২০ তাছরলভা মফগভ গ্রাভ-িত্রুভদ েন,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01797777650 মাষাক ততরি ৭ রদন  

২১ মভাছা. রসতািা মফগভ গ্রাভ-শ্রীিাভপুি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01745902445 মাষাক ততরি ৭ রদন  

২২ মসাভা িানী নাথ গ্রাভ-রসচনী,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01736146314 মাষাক ততরি ৭ রদন  

২৩ ভাছুভা আক্তাি গ্রাভ-িত্রুভদ েন,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01747030427 মাষাক ততরি ৭ রদন  

২৪ আকরলভা মফগভ গ্রাভ-চন্দ্রপুি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

 মাষাক ততরি ৭ রদন  

 

ব্যাচ নং: ০৩ 

তারিখ: ০৬/০৯/২০২০রখ.হতত ২২/০৯/২০২০রি. 

 

নং প্ররিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা মভাফাইল নম্বি প্ররিক্ষণ মকাতস েি 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

১ মভা.হরকি আলী গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01735841746 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২ মভাছা.আরপয়া মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01782545328 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৩ আরলভ উরিন গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01314949235 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৪ কাওছাি আহভদ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01726231302 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৫ এনামুল হক গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01741252560 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৬ তাছরলভ মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01754887847 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৭ িরকফন মনছা গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01710959450 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৮ রিল্পী মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01721856230 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৯ কদি আলী গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 01316241768 ারিফারিক ৭ রদন  



নং প্ররিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা মভাফাইল নম্বি প্ররিক্ষণ মকাতস েি 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ সফরজচাষ        

১০ হারসনা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01748912105 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১১ করলনা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01791405297 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১২ রিা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01739495620 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৩ িরহবুন মনছা গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01734314830 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৪ মভা.িাজ্জাক মহাতসন গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01707356777 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৫ লারক মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01747316873 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৬ ািরভলা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01302930549 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৭ মভা.সাফানা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01767664153 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৮ খাতলদা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01749988293 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৯ ছারফনা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01733608191 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২০ রিভা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01776589076 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২১ মভাছা.ভািজানা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01736792012 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২২ আয়নুল হক গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01749315366 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২৩ মভাছা.সুতভনা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01313262952 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২৪ িরভ মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01759426453 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২৫ নাইবুি িহভান গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01752653290 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

 

ব্যাচ নং: ০৪ 

তারিখ: ০৫/১০/২০২০রখ.হতত ১১/১০/২০২০রি. 

 

নং প্ররিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা মভাফাইল নম্বি প্ররিক্ষণ মকাতস েি 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

১ রুতফল রভয়া গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01733190501 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২ আব্দুল খাদলদ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01722120603 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  



নং প্ররিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা মভাফাইল নম্বি প্ররিক্ষণ মকাতস েি 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

৩ মভা.রদলদাি মহাতসন গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01314778424 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৪ মভাছা.মগালতনহাি মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01742876608 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৫ লুফনা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01743261885 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৬ হাতলভা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01743261885 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৭ সুরপয়া মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01732174932 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৮ ছারফনা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01742764425 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৯ অরিফুল গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01737653437 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১০ ইয়ারহয়া গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01771533472 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১১ খয়রুল আরভন গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01725663960 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১২ মভাছা.পরল আক্তাি ফন্যা গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01739316479 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৩ লুফনা আক্তাি গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01741526005 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৪ আল আভীন গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01789226599 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৫ মভা.রভজানুি িহভান গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

10718892422 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৬ ভামুন আহতভদ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01704790306 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৭ নুরুজ্জাভান গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01740770159 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৮ রনলুপা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01741046010 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৯ ইয়াছরভনা আক্তাি গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01759426453 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২০ সুভাইয়া মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01749739877 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২১ খাতলদা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01730351170 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২২ মভা.এখলাছুি িহভান গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01727535638 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২৩ সুভন আহভদ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01319436095 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২৪ নারহদা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01727535649 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  



নং প্ররিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা মভাফাইল নম্বি প্ররিক্ষণ মকাতস েি 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

২৫ মহাসনা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01732190601 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

 

ব্যাচ নং: ০৫ 

তারিখ: ১৮/১০/২০২০রখ.হতত ২৪/১০/২০২০রি. 

 

নং প্ররিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা মভাফাইল নম্বি প্ররিক্ষণ মকাতস েি 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

১ সুজাত রভয়া গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01792707043 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২ মগালা নফী গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01743044240 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৩ হারলভা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01708799558 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৪ সাধনা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01754887847 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৫ মিজনা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01300603077 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৬ মভাছা.সারভয়া মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01749988243 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৭ রদলািা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01355603088 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৮ পাততভা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01302709783 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৯ িাতহলা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01734239518 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১০ তাহরভনা আক্তাি গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01908312056 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১১ তাওহীদা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01762044579 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১২ রফলরকছ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01742471650 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৩ সাভছুন্নাহাি গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01739020719 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৪ মভা.সানুি রভয়া গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01738924012 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৫ ভািজানা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01732925070 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৬ মভাছা. কুলছুভা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01733999880 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৭ তাভাছুভ মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01784525386 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৮ খারফরুন মনছা গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 01794303150 ারিফারিক ৭ রদন  



নং প্ররিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা মভাফাইল নম্বি প্ররিক্ষণ মকাতস েি 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ সফরজচাষ        

১৯ আল আরভন গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01761250032 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২০ মিরজয়া মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01794333170 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২১ রলটন রভয়া গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01709226277 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২২ কুদ্রত আলী গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01774149056 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২৩ মভা.মিজাউল করিভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01739020719 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২৪ তহুিা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01748674378 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২৫ আরজজা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01758364025 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২৬ সায়ফুল হক গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01758364036 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২৭ িাতহদা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01758384737 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২৮ মভাছা.খাতদজা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01753115762 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

 

ব্যাচ নং: ০৬ 

তারিখ: ০১/১১/২০২০রখ.হতত ০৭/১১/২০২০রি. 

 

নং প্ররিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা মভাফাইল নম্বি প্ররিক্ষণ মকাতস েি 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

১ ভাছুভা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01785831522 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২ রুতজা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01750762104 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৩ রুতভল আহভদ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01741949920 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৪ মভাছা.নাজভা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01782545328 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৫ হারপজ আপজাল 

হুসাইন 

গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01738866667 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৬ মভাছা.রিপারুন মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01742032405 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৭ সািরভনা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01763948212 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৮ মভাছা. সাইভা আক্তাি গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01727535638 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  



৯ িাতহলা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01761325404 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১০ জরিতুন মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

017773111250 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১১ সারজয়া মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01727535638 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১২ তাছরলভা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01768120302 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৩ সুরভ মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01746259091 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৪ আছভা আক্তাি গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01742878864 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৫ মভাছা. িাতহলা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01734339518 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৬ সুলতানা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01703242139 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৭ মভাছা. ততরয়ফা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01756497206 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৮ মভাজারকি রভয়া গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

0776175803 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৯ সুভন রভয়া গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01312851879 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২০ আহাম্মদ আলী গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01765337039 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২১ মভাছা. িাতহলা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01312851808 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২২ আবুল তারহি গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01765337037 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২৩ মভাস্তাক আহভদ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01776175805 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২৪ লাবরল মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01783607038 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

 

ব্যাচ নং: ০৭ 

তারিখ: ১৩/১১/২০২০রখ.হতত ১৯/১১/২০২০রি. 

 

নং প্ররিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা মভাফাইল নম্বি প্ররিক্ষণ মকাতস েি 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

১ মসরলভ উরিন গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01749742249 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২ মুরন্ন আক্তাি গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01312440985 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৩ তাহরভনা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01770077180 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৪ তাতহিা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 01700722890 ারিফারিক ৭ রদন  



নং প্ররিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা মভাফাইল নম্বি প্ররিক্ষণ মকাতস েি 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ সফরজচাষ        

৫ মিাকসানা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01768045496 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৬ িরজনা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01720824977 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৭ আহম্মদ আলী গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01736448362 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৮ সাফানা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01789342919 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৯ কলছুভা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01747102498 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১০ নাঈভ উরিন গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01313262952 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১১ ভরনিা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01703024054 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১২ িাফানা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01309065810 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৩ িাভীভা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01309065810 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৪ হারফজা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01704403874 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৫ হারফফা আক্তাি  গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01739675536 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৬ পরিদা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01735201451 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৭ মুন্না আক্তাি গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01731718198 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৮ রিভা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01305386952 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৯ সুলতানা আক্তাি গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01743930461 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২০ মরুকসানা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01765660690 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২১ রিারহনুি িহভান গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01797777673 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২২ িাতহদা নুিী গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

10744304505 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২৩ ছাইদুল মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01743390497 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২৪ নাজরনন মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01748553390 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

 

 



ব্যাচ নং: ০৮ 

তারিখ: ০৩/১২/২০২০রখ.হতত ০৯/১২/২০২০রি. 

 

নং প্ররিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা মভাফাইল নম্বি প্ররিক্ষণ মকাতস েি 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

১ নাজরভনা আক্তাি গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01770628901 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২ রুনা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01795057879 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৩ িীভা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01796135865 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৪ মসাভা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01784415834 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৫ তানরজনা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01309164788 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৬ সুরজনা খাতুন গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01717816694 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৭ পািহানা আক্তাি গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01740981996 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৮ িারহনা আক্তাি গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01306607780 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৯ িারহভা আক্তাি গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01701938105 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১০ মুক্তারকন আলভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01744305552 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১১ ছাতয়ভা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01785043008 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১২ মসনািা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01718283831 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৩ রনা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01315518453 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৪ তহরভনা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01704082003 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৫ মিিভা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01785043008 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৬ নারছভা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01786655269 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৭ রভজানুি িহভান গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01783607900 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৮ ফাফরল মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01746066159 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৯ সুতজতা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01314898482 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২০ িীভা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01798027302 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  



নং প্ররিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা মভাফাইল নম্বি প্ররিক্ষণ মকাতস েি 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

২১ জফা আক্তাি রলজা গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01715013042 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২২ ািবীন মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01712289348 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২৩ আরভরুন মনছা গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01785043008 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২৪ পয়সল ইসলাভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01780530001 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২৫ সুতহনা মফগভ গ্রাভ-আস্তভা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01315038600 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

 

ব্যাচ নং: ০৯ 

তারিখ: ০৩/১২/২০২০রখ.হতত ০৯/১২/২০২০রি. 

 

নং প্ররিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা মভাফাইল নম্বি প্ররিক্ষণ মকাতস েি 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

১ নাঈভ ইসলাভ গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01681214800 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২ িইছ রভয়া গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01301509430 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৩ মখািতিদ আলভ গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01761215250 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৪ মভাসারদি মহাতসন গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01709381744 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৫ ইয়ারহয়া আহভদ গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01758420418 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৬ ভারহভ উরিন গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01301538448 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৭ াতয়ল আহভদ গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01748543306 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৮ আরভন আহভদ গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01706581027 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৯ িাতিদ আহভদ গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01931812237 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১০ ফাতয়জনুি গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01759234020 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১১ নূি মভাহাম্মদ গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01784643604 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১২ রিল রভয়া গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01772433736 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৩ লীভা আক্তাি গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01743030431 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৪ মসিরজনা মফগভ গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 01700266631 ারিফারিক ৭ রদন  



নং প্ররিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা মভাফাইল নম্বি প্ররিক্ষণ মকাতস েি 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ সফরজচাষ        

১৫ লায়লা আক্তাি গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01767374804 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৬ পািজানা আক্তাি রুভা গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01744201713 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৭ পািজানা আক্তাি গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01768051955 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৮ মুসরলভা আক্তাি গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01733731151 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

১৯ িারহভা আক্তাি রুফী গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01734961690 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২০ খারদজা আক্তাি গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01318503318 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২১ মসাহানুি িহভান গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01799024810 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২২ রিউলী আক্তাি গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01305698686 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২৩ ভরনিা মফগভ গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01747030430 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২৪ মকয়া মফগভ গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

10641214695 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২৫ হ্রদয় আহভদ গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01780379123 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২৬ মহী মফগভ গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01736852009 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২৭ আরভি হাভজা গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01313263056 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২৮ ভারুপা আক্তাি 

রপ্রয়াংকা 

গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01709381649 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

২৯ সাইপনুি গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01732803031 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

৩০ রুতহল আহভদ গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01718067790 ারিফারিক 

সফরজচাষ        

৭ রদন  

 

ব্যাচ নং: ১০ 
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নং প্ররিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা মভাফাইল নম্বি প্ররিক্ষণ মকাতস েি 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

১ রলর আক্তাি গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01746667714 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

২ তারলমুল ইসলাভ গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01738982101 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  



৩ তাসরলভা মফগভ গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01728456859 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

৪ িারহন ফাদি আরফি গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01738487837 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

৫ িারহনুি িহভান গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01712453685 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

৬ মভাছা: পাততভা মফগভ গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01746128649 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

৭ পাততহা মফগভ গ্রাভ-হাঁসকুরড়,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01798684851 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

৮ িািরভন আক্তাি গ্রাভ-;হাঁসকুরড়,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01305880851 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

৯ ভািজান রভয়া গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01738982101 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

১০ মভাছা: তাহরভনা আক্তাি গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01752524361 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

১১ মভাছা: মসিরজনা আক্তাি গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01733016866 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

১২ াতয়ল আহতভদ গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01750112698 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

১৩ ভরহভ উরিন গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01748543306 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

১৪ রভনহাজুল আতফদীন গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01301538448 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

১৫ সুভাইয়া আক্তাি গ্রাভ-হাঁসকুরড়,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01305813150 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

১৬ মভা: িিভরন গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01748002957 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

১৭ হারপজা আক্তাি গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01779274699 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

১৮ ভাহবুফা আক্তাি গ্রাভ-হাঁসকুরড়,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01785043744 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

১৯ কিন দাস গ্রাভ-ব্রাম্মণগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01725761627 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

২০ মভা: িারপ আহভদ গ্রাভ-ফীিগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01725861627 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

২১ ভাজহারুল ইসলাভ গ্রাভ-িত্রুভদ েন,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01791459732 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

 

 

 

 

 



ব্যাচ নং: ১১ 
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নং প্ররিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা মভাফাইল নম্বি প্ররিক্ষণ মকাতস েি 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

১ জরন মফগভ গ্রাভ-রচকািকারি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01795923907 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

২ মসরলনা মফগভ গ্রাভ-রচকািকারি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01795923988 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

৩ ভনিা মফগভ গ্রাভ-রচকািকারি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01767668097 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

৪ সুভন আহভদ গ্রাভ-রচকািকারি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01767668596 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

৫ জুতলখা মফগভ গ্রাভ-রচকািকারি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01767778055 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

৬ আতলয়া মফগভ গ্রাভ-রচকািকারি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01788668096 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

৭ রদলািা মফগভ গ্রাভ-রচকািকারি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01767008086 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

৮ মসরিনা মফগভ গ্রাভ-রচকািকারি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01755668877 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

৯ মভাছা: ছায়ারুন মনছা গ্রাভ-রচকািকারি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01785964485 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

১০ মভাছা: নারগ েস আক্তাি গ্রাভ-রচকািকারি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01731499123 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

১১ আতলয়া মফগভ গ্রাভ-রচকািকারি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01304289407 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

১২ রিতা মফগভ গ্রাভ-রচকািকারি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01735281770 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

১৩ আবু হাভজা গ্রাভ-রচকািকারি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

10735291780 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

১৪ মভাছা: চাঁদরভনা 

আক্তাি 

গ্রাভ-রচকািকারি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01320803853 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

১৫ আপছান আক্তাি গ্রাভ-রচকািকারি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01731623243 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

১৬ ভনসুি আহভদ গ্রাভ-রচকািকারি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01726142253 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

১৭ মিরজয়া মফগভ গ্রাভ-রচকািকারি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01320803883 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

১৮ মভাছা: নারগ েস আক্তাি গ্রাভ-রচকািকারি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01773396703 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

১৯ মসরলনা মফগভ গ্রাভ-রচকািকারি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01707357473 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

২০ মভাছা: রিনা আক্তাি গ্রাভ-রচকািকারি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01727356462 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  



২১ মভাছা: রিল্পী আক্তাি গ্রাভ-রচকািকারি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01712323970 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

 

ব্যাচ নং: ১২ 

তারিখ: ০৪/০২/২০২১রখ.হতত ১০/০২/২০২১রি. 

 

নং প্ররিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা মভাফাইল নম্বি প্ররিক্ষণ 

মকামস েি নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

১ আখরলভা আক্তাি গ্রাভ-দিগাািা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01731645923 মাষাক ততরি ৭ রদন  

২ ইয়াসরভন মফগভ গ্রাভ-আক্তাাড়া,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01742174656 মাষাক ততরি ৭ রদন  

৩ িানু িানী দাস গ্রাভ-মনায়াগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01798685531 মাষাক ততরি ৭ রদন  

৪ নরভতা িানী দাস গ্রাভ-ধিাধিপুি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01798684434 মাষাক ততরি ৭ রদন  

৫ প্ররতবা িানী দাস গ্রাভ-ধিাধিপুি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01798660031 মাষাক ততরি ৭ রদন  

৬ িরঞ্জতা িানী দাস গ্রাভ-ধিাধিপুি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01786860032 মাষাক ততরি ৭ রদন  

৭ মভাছা: সুলতানা মফগভ গ্রাভ-আক্তাাড়া,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01715357748 মাষাক ততরি ৭ রদন  

৮ সুরভতা িানী দাস গ্রাভ-ধিাধিপুি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01773883445 মাষাক ততরি ৭ রদন  

৯ মভাছা: িীভা আক্তাি গ্রাভ-িত্রুভদ েন,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01777006523 মাষাক ততরি ৭ রদন  

১০ নাজভা আক্তাি গ্রাভ-ইনাতনগি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01780089714 মাষাক ততরি ৭ রদন  

১১ পাততভা মফগভ গ্রাভ-মহাতসনপুি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01751555469 মাষাক ততরি ৭ রদন  

১২ মুক্তা মফগভ গ্রাভ-িত্রুভদ েন,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01746127789 মাষাক ততরি ৭ রদন  

১৩ মভাছা: আরম্বয়া মফগভ গ্রাভ-মহাতসনপুি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01751554690 মাষাক ততরি ৭ রদন  

১৪ রনলুপা মফগভ গ্রাভ-ফাতঘিতকানা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01720328685 মাষাক ততরি ৭ রদন  

১৫ মভাছা: তারভভা 

তাসরনভ 

গ্রাভ-মনায়াগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01791214832 মাষাক ততরি ৭ রদন  

১৬ ইয়াসরভন মফগভ গ্রাভ-আক্তাাড়া,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01742174656 মাষাক ততরি ৭ রদন  

১৭ রদফা িানী দাস গ্রাভ-ধিাধিপুি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01722184657 মাষাক ততরি ৭ রদন  

১৮ আখরলভা মফগভ গ্রাভ-দিগাািা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01785751822 মাষাক ততরি ৭ রদন  

১৯ মভাছা রিয়া মফগভ গ্রাভ-ফাতঘিতকানা,দরক্ষণ 01759335548 মাষাক ততরি ৭ রদন  



নং প্ররিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা মভাফাইল নম্বি প্ররিক্ষণ 

মকামস েি নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

২০ মভাছা: মসপা মফগভ গ্রাভ-আক্তাাড়া,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01795533444 মাষাক ততরি ৭ রদন  

২১ িাভীভা মফগভ গ্রাভ-দিগাািা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01785751822 মাষাক ততরি ৭ রদন  

২২ মভাছা: রুনা মফগভ গ্রাভ-ফাতঘিতকানাি,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01721401120 মাষাক ততরি ৭ রদন  

২৩ ভাছুভা মফগভ গ্রাভ-ছয়াহািা,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01775275610 মাষাক ততরি ৭ রদন  

২৪ সাজনািা মফগভ গ্রাভ-রসধখাই,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01725275059 মাষাক ততরি ৭ রদন  

২৫ জরন মফগভ গ্রাভ-মনায়াগাঁও,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01730178469 মাষাক ততরি ৭ রদন  

 

ব্যাচ নং: ১৩ 

তারিখ: ০৪/০২/২০২১রখ.হতত ১০/০২/২০২১রি. 

 

নং প্ররিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা মভাফাইল নম্বি প্ররিক্ষণ মকাতস েি 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

১ মলাপা মফগভ গ্রাভ-জাভলাফাজ,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01746557714 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

২ িারজফ রভয়া গ্রাভ-জাভলাফাজ,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01738892101 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

৩ ভান্না আক্তাি গ্রাভ-জাভলাফাজ,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01728456899 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

৪ সুয়াইফ আহভদ গ্রাভ-জাভলাফাজ,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01738467837 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

৫ মভাছা: লাবলী মফগভ গ্রাভ-জাভলাফাজ,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01712463685 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

৬ সরপকা মফগভ গ্রাভ-জাভলাফাজ,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01746128689 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

৭ ািবীন আক্তাি গ্রাভ-জাভলাফাজ,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01798684854 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

৮ রুরপয়া মফগভ গ্রাভ-জাভলাফাজ,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01735882551 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

৯ মভাছা: মিারজনা 

মফগভ 

গ্রাভ-জাভলাফাজ,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01738985501 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

১০ মসাতফল রভয়া গ্রাভ-জাভলাফাজ,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01752555361 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

১১ মভাছা: আতনজা 

মফগভ 

গ্রাভ-জাভলাফাজ,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01733054466 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

১২ সািা উরিন গ্রাভ-জাভলাফাজ,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01750112398 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  



নং প্ররিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা মভাফাইল নম্বি প্ররিক্ষণ মকাতস েি 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

১৩ তহুিা মফগভ গ্রাভ-জাভলাফাজ,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01748544406 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

১৪ সুভন রভয়া গ্রাভ-জাভলাফাজ,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01301533448 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

১৫ তানহা মফগভ বুিিা গ্রাভ-জাভলাফাজ,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01301233150 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

১৬ জাতহদ আহভদ গ্রাভ-জাভলাফাজ,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

0178002998 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

১৭ রুমফল গ্রাভ-জাভলাফাজ,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01779274658 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

১৮ মসরলনা মফগভ গ্রাভ-জাভলাফাজ,দরক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ 

01785043746 ারিফারিক 

হাঁসমুিগী ালন     

৭ রদন  

 



িদরাই,

নং
নাম

নাম
-১ম

01 জািমল িময়া

িদরাই,
01737-863673 সবিজ চাষ 8/10/2020  n‡Z

14/10/2020
7 িদন

02 দাস

িদরাই,
- সবিজ চাষ 8/10/2020  n‡Z

14/10/2020 7 িদন

03

িদরাই,
- সবিজ চাষ 8/10/2020  n‡Z

14/10/2020
7 িদন

04 নয়ন

িদরাই,
- সবিজ চাষ 8/10/2020  n‡Z

14/10/2020 7 িদন

05 দাস

িদরাই,
- সবিজ চাষ 8/10/2020  n‡Z

14/10/2020
7 িদন

06 িজয়াউর রহমান

িদরাই,
01734-868057 সবিজ চাষ 8/10/2020  n‡Z

14/10/2020
7 িদন

07 ইসলাম

িদরাই,
- সবিজ চাষ 8/10/2020  n‡Z

14/10/2020
7 িদন

08 ইসলাম

িদরাই,
01717-543557 সবিজ চাষ 8/10/2020  n‡Z

14/10/2020
7 িদন

09 দিবর িময়া

িদরাই,
01734-868057 সবিজ চাষ 8/10/2020  n‡Z

14/10/2020
7 িদন

10 মািলক

িদরাই,
- সবিজ চাষ 8/10/2020  n‡Z

14/10/2020
7 িদন

11

িদরাই,
- সবিজ চাষ 8/10/2020  n‡Z

14/10/2020 7 িদন

12 আলী
- সবিজ চাষ 8/10/2020  n‡Z

14/10/2020
7 িদন



নং
নাম

নাম
িদরাই,

13 ফরহাদ আহমদ

িদরাই,
- সবিজ চাষ 8/10/2020  n‡Z

14/10/2020
7 িদন

14
আিমন

িদরাই,
- সবিজ চাষ 8/10/2020  n‡Z

14/10/2020
7 িদন

15 মিনর িময়া

িদরাই,
- সবিজ চাষ 8/10/2020  n‡Z

14/10/2020
7 িদন

16 িময়া

িদরাই,
01792-535894 সবিজ চাষ 8/10/2020  n‡Z

14/10/2020 7 িদন

17

িদরাই,
- সবিজ চাষ 8/10/2020  n‡Z

14/10/2020
7 িদন

18 জােহদ িময়া

িদরাই,
01710-550967 সবিজ চাষ 8/10/2020  n‡Z

14/10/2020
7 িদন

19 রায়

িদরাই,
সবিজ চাষ 8/10/2020  n‡Z

14/10/2020
7 িদন

20 রিব িময়া

িদরাই,
01716-187842 সবিজ চাষ 8/10/2020  n‡Z

14/10/2020
7 িদন

21 আলী

িদরাই,
- সবিজ চাষ 8/10/2020  n‡Z

14/10/2020
7 িদন

22 িময়া

িদরাই,
- সবিজ চাষ 8/10/2020  n‡Z

14/10/2020
7 িদন

23 মিমন

িদরাই,
- সবিজ চাষ 8/10/2020  n‡Z

14/10/2020 7 িদন

-২য়

24 আদরী রানী

িদরাই,
- সবিজ চাষ 15/10/2020 n‡Z

21/10/2020
7 িদন



নং
নাম

নাম
25 মালতী রানী

িদরাই,
- সবিজ চাষ 15/10/2020 n‡Z

21/10/2020
7 িদন

26 রানী দাস

িদরাই,
- সবিজ চাষ 15/10/2020 n‡Z

21/10/2020
7 িদন

27 িমনার

িদরাই,
- সবিজ চাষ 15/10/2020 n‡Z

21/10/2020
7 িদন

28

িদরাই,
- সবিজ চাষ 15/10/2020 n‡Z

21/10/2020
7 িদন

29 রানী

িদরাই,
- সবিজ চাষ 15/10/2020 n‡Z

21/10/2020
7 িদন

30 িপংকী

িদরাই,
- সবিজ চাষ 15/10/2020 n‡Z

21/10/2020
7 িদন

31

িদরাই,
- সবিজ চাষ 15/10/2020 n‡Z

21/10/2020 7 িদন

32 নািসমা

িদরাই,
- সবিজ চাষ 15/10/2020 n‡Z

21/10/2020
7 িদন

33 িমছফা

িদরাই,
- সবিজ চাষ 15/10/2020 n‡Z

21/10/2020 7 িদন

34 রািবয়া

িদরাই,
01758-420025 সবিজ চাষ 15/10/2020 n‡Z

21/10/2020
7 িদন

35 খািদজা

িদরাই,
- সবিজ চাষ 15/10/2020 n‡Z

21/10/2020
7 িদন

36 িবজয়া রানী দাস

িদরাই,
- সবিজ চাষ 15/10/2020 n‡Z

21/10/2020
7 িদন

37 জলী

িদরাই,
- সবিজ চাষ 15/10/2020 n‡Z

21/10/2020
7 িদন



নং
নাম

নাম
38

িদরাই,
- সবিজ চাষ 15/10/2020 n‡Z

21/10/2020
7 িদন

39 রানী দাস

িদরাই,
- সবিজ চাষ 15/10/2020 n‡Z

21/10/2020
7 িদন

40 রানী দাস

িদরাই,
01868-142890 সবিজ চাষ 15/10/2020 n‡Z

21/10/2020
7 িদন

41 পািপয়া

িদরাই, ।
01722-530809 সবিজ চাষ 15/10/2020 n‡Z

21/10/2020
7 িদন

42 রীতা রানী দাশ

িদরাই,
01868-142890 সবিজ চাষ 15/10/2020 n‡Z

21/10/2020
7 িদন

43

িদরাই,
01763-849477 সবিজ চাষ 15/10/2020 n‡Z

21/10/2020
7 িদন

-৩য়

44 নাজিমন
িলজা

িদরাই, ।
01785664585

21/10/2020 n‡Z
5/11/2020 15 িদন

45 রানী পাল

িদরাই, ।
01718178128

21/10/2020 n‡Z
5/11/2020 15 িদন

46

িদরাই, ।
01768713388

21/10/2020 n‡Z
5/11/2020 15 িদন

47 িলমা

িদরাই, ।
01777220529

21/10/2020 n‡Z
5/11/2020 15 িদন

48 পিল পাল

িদরাই, ।
01756398096

21/10/2020 n‡Z
5/11/2020 15 িদন

49 কিনকা পাল

িদরাই, ।
01793516428

21/10/2020 n‡Z
5/11/2020 15 িদন

50 পাল
01765160606

21/10/2020 n‡Z
5/11/2020

15 িদন



নং
নাম

নাম
িদরাই, ।

51 রানী পাল

িদরাই, ।
01732060461

21/10/2020 n‡Z
5/11/2020 15 িদন

52

িদরাই, ।
01741203726

21/10/2020 n‡Z
5/11/2020 15 িদন

53 পাল

িদরাই, ।
01752677863

21/10/2020 n‡Z
5/11/2020 15 িদন

54 িরংিক

িদরাই, ।
01754123215

21/10/2020 n‡Z
5/11/2020 15 িদন

55 রানী দাশ

িদরাই, ।
01752367975

21/10/2020 n‡Z
5/11/2020 15 িদন

56 পিপ রানী দাশ

িদরাই, ।
01751418467

21/10/2020 n‡Z
5/11/2020 15 িদন

57 িপংকী পাল

িদরাই, ।
01751418467

21/10/2020 n‡Z
5/11/2020 15 িদন

58

িদরাই, ।
01731-992736

21/10/2020 n‡Z
5/11/2020 15 িদন

59 কাকলী

িদরাই, ।
01734-512942

21/10/2020 n‡Z
5/11/2020 15 িদন

60

িদরাই, ।
01795-356142

21/10/2020 n‡Z
5/11/2020 15 িদন

61

িদরাই, ।
01751418467

21/10/2020 n‡Z
5/11/2020 15 িদন

62 রানী পাল

িদরাই, ।
01742-909773

21/10/2020 n‡Z
5/11/2020 15 িদন

63 রানী পাল 01743-221035 21/10/2020 n‡Z
5/11/2020

15 িদন



নং
নাম

নাম
িদরাই, ।

64 রানী পাল

িদরাই, ।
01741-525576

21/10/2020 n‡Z
5/11/2020 15 িদন

65 বীিথ রানী পাল

িদরাই, ।
01772-597293

21/10/2020 n‡Z
5/11/2020 15 িদন

66

িদরাই, ।
01775-253873

21/10/2020 n‡Z
5/11/2020 15 িদন

67 পাল

িদরাই, ।
01744-140458

21/10/2020 n‡Z
5/11/2020 15 িদন

68 পাল

িদরাই, ।
01782-009250

21/10/2020 n‡Z
5/11/2020 15 িদন

-৪
69 জািহদ িময়া

িদরাই, ।
- - পালন

05/11/2020 n‡Z
11/11/2020 07 িদন

70 দাস

িদরাই, ।
01735-552679 -

05/11/2020-
11/11/2020

07 িদন
71 দাস

িদরাই, ।
01744-497284 - পালন

05/11/2020 n‡Z
11/11/2020 07 িদন

72 জাকািরয়া

িদরাই, ।
01779-777966 - পালন

05/11/2020 n‡Z
11/11/2020 07 িদন

73 দাস

িদরাই, ।
01731-023718 - পালন

05/11/2020 n‡Z
11/11/2020 07 িদন

74 দাস

িদরাই, ।
- - পালন

05/11/2020 n‡Z
11/11/2020 07 িদন

75 িময়া

িদরাই, ।
- - পালন

05/11/2020 n‡Z
11/11/2020 07 িদন



নং
নাম

নাম
76 দাস

িদরাই, ।
- - পালন

05/11/2020 n‡Z
11/11/2020 07 িদন

77

িদরাই, ।
- - পালন

05/11/2020 n‡Z
11/11/2020 07 িদন

78 দাস

িদরাই, ।
- - পালন

05/11/2020 n‡Z
11/11/2020 07 িদন

79 দাস

িদরাই, ।
- - পালন

05/11/2020 n‡Z
11/11/2020 07 িদন

80
আহমদ

িদরাই, ।
01751-200032 - পালন

05/11/2020 n‡Z
11/11/2020 07 িদন

81 িময়া

িদরাই, ।
01792-535894 - পালন

05/11/2020 n‡Z
11/11/2020 07 িদন

82 জিন দাস

িদরাই, ।
017*0-722650 - পালন

05/11/2020 n‡Z
11/11/2020 07 িদন

83 জািহর িময়া

িদরাই, ।
- - পালন

05/11/2020 n‡Z
11/11/2020 07 িদন

84 জাফর ইকবাল

িদরাই, ।
01771-049325 - পালন

05/11/2020 n‡Z
11/11/2020 07 িদন

85 আলম

িদরাই, ।
01762-783553 - পালন

05/11/2020 n‡Z
11/11/2020 07 িদন

86

িদরাই, ।
01748-182244 - পালন

05/11/2020 n‡Z
11/11/2020 07 িদন

87 িবধান দাস

িদরাই, ।
01311-218586 - পালন

05/11/2020 n‡Z
11/11/2020 07 িদন

88 িবলাস

িদরাই, ।
- - পালন

05/11/2020 n‡Z
11/11/2020 07 িদন



নং
নাম

নাম
89 নারায়ণ দাস

িদরাই, ।
01779-117454 - পালন

05/11/2020 n‡Z
11/11/2020 07 িদন

90 রাজন দাস

িদরাই, ।
01765-488491 - পালন

05/11/2020 n‡Z
11/11/2020 07 িদন

91 সিন নাথ

িদরাই, ।
01790-722658 - পালন

05/11/2020 n‡Z
11/11/2020 07 িদন

92

িদরাই, ।
01318-524819 - পালন

05/11/2020 n‡Z
11/11/2020 07 িদন

93

িদরাই, ।
01745-697652 - পালন

05/11/2020 n‡Z
11/11/2020 07 িদন

94

িদরাই, ।
- - পালন

05/11/2020 n‡Z
11/11/2020 07 িদন

95

িদরাই, ।
01737-943715 - পালন

05/11/2020 n‡Z
11/11/2020 07 িদন

-৫ম
96 িমতালী রানী দাস

িদরাই, ।
01302-747409 - পালন

12/11/2020 n‡Z
18/11/2020 07 িদন

97 লাকী রানী দাস

িদরাই, ।
01795-000869 - পালন

12/11/2020 n‡Z
18/11/2020 07 িদন

98 রানী দাস

িদরাই, ।
01759-818031 - পালন

12/11/2020 n‡Z
18/11/2020 07 িদন

99 রানী

িদরাই, ।
01772-248106 - পালন

12/11/2020 n‡Z
18/11/2020 07 িদন

100 িলিপ রানী দাস

িদরাই, ।
01739-508027 - পালন

12/11/2020 n‡Z
18/11/2020 07 িদন

101 রানী দাস 01787-366414 - পালন 12/11/2020 n‡Z
18/11/2020

07 িদন



নং
নাম

নাম
িদরাই, ।

102

িদরাই, ।
01795-000869 - পালন

12/11/2020 n‡Z
18/11/2020 07 িদন

103 রানী দাস

িদরাই, ।
01727-708814 - পালন

12/11/2020 n‡Z
18/11/2020 07 িদন

104 রানী দাস

িদরাই, ।
01772-259919 - পালন

12/11/2020 n‡Z
18/11/2020 07 িদন

105 মািফয়া

িদরাই, ।
01746-354971 - পালন

12/11/2020 n‡Z
18/11/2020 07 িদন

106 রানী দাস

িদরাই, ।
01724-796032 - পালন

12/11/2020 n‡Z
18/11/2020 07 িদন

107 ইয়াসিমন

িদরাই, ।
- - পালন

12/11/2020 n‡Z
18/11/2020 07 িদন

108 দাস

িদরাই, ।
01749-690852 - পালন

12/11/2020 n‡Z
18/11/2020 07 িদন

109 রানী

িদরাই, ।
- পালন

12/11/2020 n‡Z
18/11/2020 07 িদন

110 রানী দাস

িদরাই, ।
01318-538077 - পালন

12/11/2020 n‡Z
18/11/2020 07 িদন

111 রিন রানী দাস

িদরাই, ।
01307-482169 - পালন

12/11/2020 n‡Z
18/11/2020 07 িদন

112 িরছনা

িদরাই, ।
01798-001028 - পালন

12/11/2020 n‡Z
18/11/2020 07 িদন

113

িদরাই, ।
01715-954633 - পালন

12/11/2020 n‡Z
18/11/2020 07 িদন

114 01740-926792 - পালন 12/11/2020 n‡Z
18/11/2020

07 িদন



নং
নাম

নাম
িদরাই, ।

115 রািবয়া

িদরাই, ।
01758-420025 - পালন

12/11/2020 n‡Z
18/11/2020 07 িদন

116 রানী দাস

িদরাই, ।
01309-283895 - পালন

12/11/2020 n‡Z
18/11/2020 07 িদন

117

িদরাই, ।
- - পালন

12/11/2020 n‡Z
18/11/2020 07 িদন

118

িদরাই, ।
01738-642371 - পালন

12/11/2020 n‡Z
18/11/2020 07 িদন

-৬
119 ইমা

িদরাই, ।
- নকশী

22/11/2020 n‡Z
28/11/2020 07 িদন

120 িশপা

িদরাই, ।
- নকশী

22/11/2020 n‡Z
28/11/2020 07 িদন

121 িবিব

িদরাই, ।
- নকশী

22/11/2020 n‡Z
28/11/2020 07 িদন

122 িরপা

িদরাই, ।
- নকশী

22/11/2020 n‡Z
28/11/2020 07 িদন

123 িদপা শীল

িদরাই, ।
- নকশী

22/11/2020 n‡Z
28/11/2020 07 িদন

124 জনতা

িদরাই, ।
- নকশী

22/11/2020 n‡Z
28/11/2020 07 িদন

125 জােবনা

িদরাই, ।
- নকশী

22/11/2020 n‡Z
28/11/2020 07 িদন

126

িদরাই, ।
01710-537250 নকশী

22/11/2020 n‡Z
28/11/2020 07 িদন



নং
নাম

নাম
127 িশউলী

িদরাই, ।
- নকশী

22/11/2020 n‡Z
28/11/2020 07 িদন

128 িনপা

িদরাই, ।
01731-878646 নকশী

22/11/2020 n‡Z
28/11/2020 07 িদন

129

িদরাই, ।
01748-275296 নকশী

22/11/2020 n‡Z
28/11/2020 07 িদন

130

িদরাই, ।
- নকশী

22/11/2020 n‡Z
28/11/2020 07 িদন

131 িপংিক

িদরাই, ।
- নকশী

22/11/2020 n‡Z
28/11/2020 07 িদন

132 অিপ

িদরাই, ।
- নকশী

22/11/2020 n‡Z
28/11/2020 07 িদন

133

িদরাই, ।
- নকশী

22/11/2020 n‡Z
28/11/2020 07 িদন

134 কিল

িদরাই, ।
01746-755542 নকশী

22/11/2020 n‡Z
28/11/2020 07 িদন

135 রানী

িদরাই, ।
01743-221066 নকশী

22/11/2020 n‡Z
28/11/2020 07 িদন

136

িদরাই, ।
01776-849358 নকশী

22/11/2020 n‡Z
28/11/2020 07 িদন

137 পিপ রানী

িদরাই, ।
01760-017836 নকশী

22/11/2020 n‡Z
28/11/2020 07 িদন

138 মােজদা

িদরাই, ।
- নকশী

22/11/2020 n‡Z
28/11/2020 07 িদন

139

িদরাই, ।
01734-387058 নকশী

22/11/2020 n‡Z
28/11/2020 07 িদন



নং
নাম

নাম
140

িদরাই, ।
01310-597443 নকশী

22/11/2020 n‡Z
28/11/2020 07 িদন

141 ফারজানা

িদরাই, ।
- নকশী

22/11/2020 n‡Z
28/11/2020 07 িদন

142 তানিজনা অেয়র

িদরাই, ।
- নকশী

22/11/2020 n‡Z
28/11/2020 07 িদন

143

িদরাই, ।
01734-387058 নকশী

22/11/2020 n‡Z
28/11/2020 07 িদন

144 শীল

িদরাই, ।
01782-100779 নকশী

22/11/2020 n‡Z
28/11/2020 07 িদন

145

িদরাই, ।
01734-387058 নকশী

22/11/2020 n‡Z
28/11/2020 07 িদন

146 কিবতা

িদরাই, ।
01725-920135 নকশী

22/11/2020 n‡Z
28/11/2020 07 িদন

147
R

িদরাই, ।
01756-077656 নকশী

22/11/2020 n‡Z
28/11/2020 07 িদন

-৭ম

148 শাহানাজ

িদরাই, ।
01768-713388 আচার

29/11/2020 n‡Z
05/12/2020 07 িদন

149

িদরাই, ।
01794-937695 আচার

29/11/2020 n‡Z
05/12/2020 07 িদন

150 নাজিমন িলজা

িদরাই, ।
01785-664585 আচার

29/11/2020 n‡Z
05/12/2020 07 িদন

151 নাজিমন
িলমা

িদরাই, ।
01794-937695 আচার

29/11/2020 n‡Z
05/12/2020 07 িদন

152 হািদয়া 01794-937695 আচার 29/11/2020 n‡Z
05/12/2020

07 িদন



নং
নাম

নাম
িদরাই, ।

153

িদরাই, ।
01701-388690 আচার

29/11/2020 n‡Z
05/12/2020 07 িদন

154 অরিপ রানী শীল

িদরাই, ।
01732-060461 আচার

29/11/2020 n‡Z
05/12/2020 07 িদন

155 তারা িনপাল

িদরাই, ।
01794-937695 আচার

29/11/2020 n‡Z
05/12/2020 07 িদন

156 পাল

িদরাই, ।
01752-677863 আচার

29/11/2020 n‡Z
05/12/2020 07 িদন

157 পাল

িদরাই, ।
01744-140458 আচার

29/11/2020 n‡Z
05/12/2020 07 িদন

158

িদরাই, ।
01758-740128 আচার

29/11/2020 n‡Z
05/12/2020 07 িদন

159 পিপ রানী পাল

িদরাই, ।
01780-186797 আচার

29/11/2020 n‡Z
05/12/2020 07 িদন

160 পাল

িদরাই, ।
01765-160606 আচার

29/11/2020 n‡Z
05/12/2020 07 িদন

161 রানী পাল

িদরাই, ।
01491786651 আচার

29/11/2020 n‡Z
05/12/2020 07 িদন

162 পাল

িদরাই, ।
01776-849382 আচার

29/11/2020 n‡Z
05/12/2020 07 িদন

163

িদরাই, ।
01751-559579 আচার

29/11/2020 n‡Z
05/12/2020 07 িদন

164

িদরাই, ।
01313-826906 আচার

29/11/2020 n‡Z
05/12/2020 07 িদন

165 01768-713388 আচার 29/11/2020 n‡Z
05/12/2020

07 িদন



নং
নাম

নাম
িদরাই, ।

166 ফারজানা

িদরাই, ।
01737-729018 আচার

29/11/2020 n‡Z
05/12/2020 07 িদন

167 সমতারা

িদরাই, ।
01313-826906 আচার

29/11/2020 n‡Z
05/12/2020 07 িদন

168 িশউলী

িদরাই, ।
01706-142484 আচার

29/11/2020 n‡Z
05/12/2020 07 িদন

-৮ম
169 রিফক িময়া

িদরাই, ।
01764-428926 সবিজ চাষ

15/12/2020 n‡Z
21/12/2020 07 িদন

170 জিসম

িদরাই, ।
- সবিজ চাষ

15/12/2020 n‡Z
21/12/2020 07 িদন

171

িদরাই, ।
01799-508669 সবিজ চাষ

15/12/2020 n‡Z
21/12/2020 07 িদন

172 জামাল িময়া

িদরাই, ।
01790-652424 সবিজ চাষ

15/12/2020 n‡Z
21/12/2020 07 িদন

173 কাউছার
আহমদ

িদরাই, ।
01741-738278 সবিজ চাষ

15/12/2020 n‡Z
21/12/2020 07 িদন

174

িদরাই, ।
01721-021362 সবিজ চাষ

15/12/2020 n‡Z
21/12/2020 07 িদন

175 আবজাল িময়া

িদরাই, ।
01731-155186 সবিজ চাষ

15/12/2020 n‡Z
21/12/2020 07 িদন

176 দিবর িময়া

িদরাই, ।
01724-236379 সবিজ চাষ

15/12/2020 n‡Z
21/12/2020 07 িদন

177 িবদাস

িদরাই, ।
-01721-269502 সবিজ চাষ

15/12/2020 n‡Z
21/12/2020 07 িদন



নং
নাম

নাম
178 আিমর

িদরাই, ।
- সবিজ চাষ

15/12/2020 n‡Z
21/12/2020 07 িদন

179 িময়া

িদরাই, ।
01317-923549 সবিজ চাষ

15/12/2020 n‡Z
21/12/2020 07 িদন

180 রহমান

িদরাই, ।
- সবিজ চাষ

15/12/2020 n‡Z
21/12/2020 07 িদন

181 জািকর

িদরাই, ।
- সবিজ চাষ

15/12/2020 n‡Z
21/12/2020 07 িদন

182 জিসম

িদরাই, ।
- সবিজ চাষ

15/12/2020 n‡Z
21/12/2020 07 িদন

183 নািছর

িদরাই, ।
01703-121841 সবিজ চাষ

15/12/2020 n‡Z
21/12/2020 07 িদন

184 িময়া

িদরাই, ।
01705-079344 সবিজ চাষ

15/12/2020 n‡Z
21/12/2020 07 িদন

185

িদরাই, ।
01782-553988 সবিজ চাষ

15/12/2020 n‡Z
21/12/2020 07 িদন

186 আিকক িময়া

িদরাই, ।
- সবিজ চাষ

15/12/2020 n‡Z
21/12/2020 07 িদন

187 নবী

িদরাই, ।
- সবিজ চাষ

15/12/2020 n‡Z
21/12/2020 07 িদন

188 আফাই িময়া

িদরাই, ।
- সবিজ চাষ

15/12/2020 n‡Z
21/12/2020 07 িদন

189 আলী

িদরাই, ।
- সবিজ চাষ

15/12/2020 n‡Z
21/12/2020 07 িদন

190

িদরাই, ।
01757-263768 সবিজ চাষ

15/12/2020 n‡Z
21/12/2020 07 িদন



নং
নাম

নাম
-৯ম

191 রহমান

িদরাই, ।
01753-203438 সবিজ চাষ

17/01/2021 n‡Z
23/01/2020 07 িদন

192 জিসদ িময়া

িদরাই, ।
01710-421301 সবিজ চাষ

17/01/2021 n‡Z
23/01/2020 07 িদন

193 িময়া

িদরাই, ।
- সবিজ চাষ

17/01/2021 n‡Z
23/01/2020 07 িদন

194 কামাল

িদরাই, ।
01755-186407 সবিজ চাষ

17/01/2021 n‡Z
23/01/2020 07 িদন

195 হিবর িময়া

িদরাই, ।
- সবিজ চাষ

17/01/2021 n‡Z
23/01/2020 07 িদন

196 মািহক িময়া

িদরাই, ।
01304-331689 সবিজ চাষ

17/01/2021 n‡Z
23/01/2020 07 িদন

197 িময়া

িদরাই, ।
- সবিজ চাষ

17/01/2021 n‡Z
23/01/2020 07 িদন

198 ইসলাম

িদরাই, ।
01701-373179 সবিজ চাষ

17/01/2021 n‡Z
23/01/2020 07 িদন

199 ইয়ািছন িময়া

িদরাই, ।
01705-968648 সবিজ চাষ

17/01/2021 n‡Z
23/01/2020 07 িদন

200 আফিরদ িময়া

িদরাই, ।
01913-049978 সবিজ চাষ

17/01/2021 n‡Z
23/01/2020 07 িদন

201 আলী

িদরাই, ।
01309-977572 সবিজ চাষ

17/01/2021 n‡Z
23/01/2020 07 িদন

202 রমজান িময়া

িদরাই, ।
- সবিজ চাষ

17/01/2021 n‡Z
23/01/2020 07 িদন

203 দীন ইসলাম 01799-260807 সবিজ চাষ 17/01/2021 n‡Z
23/01/2020

07 িদন



নং
নাম

নাম
িদরাই, ।

204

িদরাই, ।
- সবিজ চাষ

17/01/2021 n‡Z
23/01/2020 07 িদন

205 িময়া

িদরাই, ।
01302-544184 সবিজ চাষ

17/01/2021 n‡Z
23/01/2020 07 িদন

206 জােয়দ িময়া

িদরাই, ।
01924-209510 সবিজ চাষ

17/01/2021 n‡Z
23/01/2020 07 িদন

207 িময়া

িদরাই, ।
- সবিজ চাষ

17/01/2021 n‡Z
23/01/2020 07 িদন

208 িময়া

িদরাই, ।
01322-677240 সবিজ চাষ

17/01/2021 n‡Z
23/01/2020 07 িদন

209 িময়া

িদরাই, ।
- সবিজ চাষ

17/01/2021 n‡Z
23/01/2020 07 িদন

210 িময়া

িদরাই, ।
01739-732126 সবিজ চাষ

17/01/2021 n‡Z
23/01/2020 07 িদন

211 িময়া

িদরাই, ।
01322-185605 সবিজ চাষ

17/01/2021 n‡Z
23/01/2020 07 িদন

212 আফজল

িদরাই, ।
01741-186465 সবিজ চাষ

17/01/2021 n‡Z
23/01/2020 07 িদন

213 ইয়ািছন িময়া

িদরাই, ।
- সবিজ চাষ

17/01/2021 n‡Z
23/01/2020 07 িদন

214 হক

িদরাই, ।
- সবিজ চাষ

17/01/2021 n‡Z
23/01/2020 07 িদন

-১০ম
215 রাহাত িময়া

িদরাই,
01728-374504 চাষ

28/01/2021 n‡Z
03/02/2021 07 িদন



নং
নাম

নাম
216 আলীম

িদরাই,
01737-309049 চাষ

28/01/2021 n‡Z
03/02/2021 07 িদন

218 িবিব

িদরাই,
- চাষ

28/01/2021 n‡Z
03/02/2021 07 িদন

219 িময়া
িদরাইেপৗরসভা
িদরাই,

01301-538994 চাষ
28/01/2021 n‡Z

03/02/2021 07 িদন

220 সিহদ সরদার

িদরাই,
01778-877626 চাষ

28/01/2021 n‡Z
03/02/2021 07 িদন

221 মািনক

িদরাই,
01703-554882 চাষ

28/01/2021 n‡Z
03/02/2021 07 িদন

222
িদরাইেপৗরসভা
িদরাই,

01768-629652 চাষ
28/01/2021 n‡Z

03/02/2021 07 িদন

223 তািনয়া
রাজানগর

িদরাই,
01722-626505 চাষ

28/01/2021 n‡Z
03/02/2021 07 িদন

224 সিতশ

িদরাই,
01743-187811 চাষ

28/01/2021 n‡Z
03/02/2021 07 িদন

225 রায়

িদরাই,
- চাষ

28/01/2021 n‡Z
03/02/2021 07 িদন

226

িদরাই,
01793-686839 চাষ

28/01/2021 n‡Z
03/02/2021 07 িদন

227 হািফজ
রিফনগর

িদরাই,
- চাষ

28/01/2021 n‡Z
03/02/2021 07 িদন

228 আল আিমন
রােসল িদরাইেপৗরসভা

িদরাই,
- চাষ

28/01/2021 n‡Z
03/02/2021 07 িদন

229
রিফনগর

িদরাই,
01706-437251 চাষ

28/01/2021 n‡Z
03/02/2021 07 িদন



নং
নাম

নাম
230

রিফনগর
িদরাই,

01752-042843 চাষ
28/01/2021 n‡Z

03/02/2021 07 িদন

231 দাস
রাজানগর

িদরাই,
01305-67000 চাষ

28/01/2021 n‡Z
03/02/2021 07 িদন

232 অিভিজত
রাজানগর

িদরাই,
- চাষ

28/01/2021 n‡Z
03/02/2021 07 িদন

233 িরপা
রিফনগর

িদরাই,
- চাষ

28/01/2021 n‡Z
03/02/2021 07 িদন

234 িময়া
রাজানগর

িদরাই,
- চাষ

28/01/2021 n‡Z
03/02/2021 07 িদন

235
রাজানগর

িদরাই,
01724-797396 চাষ

28/01/2021 n‡Z
03/02/2021 07 িদন

236 পিপ
রাজানগর

িদরাই,
01752-042843 চাষ

28/01/2021 n‡Z
03/02/2021 07 িদন

237 িময়া
রাজানগর

িদরাই,
01310-891206 চাষ

28/01/2021 n‡Z
03/02/2021 07 িদন

238 জিন রানী
রাজানগর

িদরাই,
01764-392311 চাষ

28/01/2021 n‡Z
03/02/2021 07 িদন

239 িময়া
িদরাইেপৗরসভা
িদরাই,

01722-033266 চাষ
28/01/2021 n‡Z

03/02/2021 07 িদন

240 দাস
তাড়ল

িদরাই,
01740-982513 চাষ

28/01/2021 n‡Z
03/02/2021 07 িদন

241 তাপস
রাজানগর

িদরাই,
01752-022817 চাষ

28/01/2021 n‡Z
03/02/2021 07 িদন

242
রাজানগর

িদরাই,
01715-820251 চাষ

28/01/2021 n‡Z
03/02/2021 07 িদন



নং
নাম

নাম
243 বরকত

রিফনগর
িদরাই,

- চাষ
28/01/2021 n‡Z

03/02/2021 07 িদন

-১১
244 পাল

িদরাই
িদরাই,

01722-674565 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

245 পাল
িদরাই

িদরাই,
01301-996670 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

246 রানী দাস
িদরাই

িদরাই,
01707-352667 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

247 িশমলা রানী পাল
িদরাই

িদরাই,
01763-619553 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

248
িদরাই

িদরাই,
01791-857499 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

249 িরয়া পাল
িদরাই

িদরাই,
01731-518959 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

250
িদরাই

িদরাই,
01723-414453 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

251 পাল
িদরাই

িদরাই,
01710-658584 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

252 পাল
িদরাই

িদরাই,
01973-254291 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

253 পাল
িদরাই

িদরাই,
01766-233158 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

254 িদিত
িদরাই

িদরাই,
01749-741304 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

255 পাল
িদরাই 01749-622393 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021

07 িদন



নং
নাম

নাম
িদরাই,

256 পিপ রানী পাল
িদরাই

িদরাই,
01728-300135 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

257 িমথালী
িদরাই

িদরাই,
01774-485120 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

258
িদরাই

িদরাই,
01749-229921 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

259 তাছিমনা
িদরাই

িদরাই,
01721-622130 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

260 সািবনা
িদরাই

িদরাই,
01754-026975 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

261 বিণক

িদরাই, 01744-834672 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

262 রানী পাল
িদরাই

িদরাই,
- ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

263 িদবা রানী

িদরাই, 01869-023280 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

264

িদরাই, 01869-023280 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

265 রানী

িদরাই, 01737-352658 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

266
িলজা িদরাই

িদরাই,
- ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

267 লাকী

িদরাই, - ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

-১২



নং
নাম

নাম
268 িশউলী

িদরাইেপৗরসভা
িদরাই,

01760-345756 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

269 জয়া
িদরাইেপৗরসভা
িদরাই,

01731-671790 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

270 নািহদা
িদরাইেপৗরসভা
িদরাই,

01755-857043 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

271
িদরাইেপৗরসভা
িদরাই,

01725-403017 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

272
িদরাইেপৗরসভা
িদরাই,

01759-230361 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

273 রীতা রানী
িদরাইেপৗরসভা
িদরাই,

01307-627662 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

274 রানী
িদরাইেপৗরসভা
িদরাই,

01625-301622 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

275 শামীমা
িদরাইেপৗরসভা
িদরাই,

01726-353884 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

276
িদরাইেপৗরসভা
িদরাই,

- ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

277 আসিপয়া
ইভা িদরাইেপৗরসভা

িদরাই,
01723-485622 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

278
িদরাইেপৗরসভা
িদরাই,

- ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

279
িদরাইেপৗরসভা
িদরাই,

01747-438543 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

280 আিখ
িদরাইেপৗরসভা
িদরাই,

- ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন



নং
নাম

নাম
281

িদরাইেপৗরসভা
িদরাই,

01323-689330 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

282
িদরাইেপৗরসভা
িদরাই,

01323-689330 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

283 লাভলী
িদরাইেপৗরসভা
িদরাই,

01705-650611 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

284
িদরাইেপৗরসভা
িদরাই,

01723-391440 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

285 রানী
িদরাইেপৗরসভা
িদরাই,

- ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

286
িদরাইেপৗরসভা
িদরাই,

01783-415922 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

287
িদরাইেপৗরসভা
িদরাই,

- ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

288
িদরাইেপৗরসভা
িদরাই,

01745-402827 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

289
িদরাইেপৗরসভা
িদরাই,

01701-638937 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

290 সাথী রানী
িদরাইেপৗরসভা
িদরাই,

01787-354649 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

291
িদরাইেপৗরসভা
িদরাই,

- ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

292 িলিপকা দাস
িদরাইেপৗরসভা
িদরাই,

01787-368498 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

293
িদরাইেপৗরসভা
িদরাই,

01719-163837 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন



নং
নাম

নাম
294 ইমা

িদরাইেপৗরসভা
িদরাই,

01724-602151 ( )

23/02/2021 n‡Z
01/03/2021 07 িদন

-১৩ম

295 সালমা

িদরাই, -
08/03/2021 n‡Z

14/03/2021

07 িদন

296 িবিব

িদরাই, -
08/03/2021 n‡Z

14/03/2021

297 আফছানা
িদরাইেপৗরসভা
িদরাই,

-
08/03/2021 n‡Z

14/03/2021

298 রােশদা

িদরাই, -
08/03/2021 n‡Z

14/03/2021

299 শরীফা

িদরাই, -
08/03/2021 n‡Z

14/03/2021

300

িদরাই, -
08/03/2021 n‡Z

14/03/2021

301
জাহান িদরাইেপৗরসভা

িদরাই,
-

08/03/2021 n‡Z
14/03/2021

302

িদরাই, -
08/03/2021 n‡Z

14/03/2021

303 তািনয়া

িদরাই, -
08/03/2021 n‡Z

14/03/2021

304 রােশদা

িদরাই, -
08/03/2021 n‡Z

14/03/2021

305 লািববা

িদরাই, -
08/03/2021 n‡Z

14/03/2021

306 ফািহমা
িদরাইেপৗরসভা - 08/03/2021 n‡Z

14/03/2021



নং
নাম

নাম
িদরাই,

307 তািহরা মারজান
তানিজনা িদরাইেপৗরসভা

িদরাই,
-

08/03/2021 n‡Z
14/03/2021

308 িলজা

িদরাই, -
08/03/2021 n‡Z

14/03/2021

309

িদরাই, -
08/03/2021 n‡Z

14/03/2021

310

িদরাই, -
08/03/2021 n‡Z

14/03/2021

311 সালমা

িদরাই, -
08/03/2021 n‡Z

14/03/2021

312

িদরাই, -
08/03/2021 n‡Z

14/03/2021

313

িদরাই, -
08/03/2021 n‡Z

14/03/2021

314 মাইদা ময়না

িদরাই, -
08/03/2021 n‡Z

14/03/2021

315 সালমা

িদরাই, -
08/03/2021 n‡Z

14/03/2021

316 নািরয়া

িদরাই, -
08/03/2021 n‡Z

14/03/2021

317

িদরাই, -
08/03/2021 n‡Z

14/03/2021

318

িদরাই, -
08/03/2021 n‡Z

14/03/2021

319 তািনয়া
িদরাই, - 08/03/2021 n‡Z

14/03/2021



নং
নাম

নাম

320 নািছমা আজাদ

িদরাই, -
08/03/2021 n‡Z

14/03/2021

321

িদরাই,
-

08/03/2021 n‡Z
14/03/2021

322 রীমা
িদরাইেপৗরসভা
িদরাই,

- সবিজচাষ
08/03/2021-
14/03/2021

07 িদন
323

িদরাই, - সবিজচাষ
08/03/2021-
14/03/2021

07 িদন

মাহফুজুর রহমান
উপেজলা যুব

যুব
িদরাই,



, , উপেজলা কাযালেয়র 2020-2021 অথ-বছেরর
নােমর তািলকা

নং-1

নং নাম নং নাম
1 : হক -জীবন , :-

,
বাজার, ।

01737382886 হাস-
পালন

7িদন

2 : িময়া - , :-
,

, ।

01727593995 হাস-
পালন

7িদন

3 : রহমান -জীবন , :-
,

, ।

01775532483 হাস-
পালন

7িদন

4 : নিবর -জীবন , :-
,

, ।

01737433783 হাস-
পালন

7িদন

5 : আল -জীবন , :-
,

, ।

01726442903 হাস-
পালন

7িদন

6 : িময়া - , :-
য়া,

, ।

01786925538 হাস-
পালন

7িদন

7 : হক -জীবন , :-
,

, ।

01725300014 হাস-
পালন

7িদন

8 : জালাল -জীবন , :-
,

, ।

01749376545 হাস-
পালন

7িদন

9 : আহমদা - , :-
,

, ।

01749376545 হাস-
পালন

7িদন

10 : ইসলাম -জীবন , :-
,

, ।

01319384210 হাস-
পালন

7িদন

11 : িদেলায়ার - , :-
,

, ।

01729148699 হাস-
পালন

7িদন

12 : লােয়ক আহমদ -জীবন , :-
,

, ।

01780875371 হাস-
পালন

7িদন

13 : আহমদ -রাম নগর, :- 01719724513 হাস- 7িদন



নং নাম নং নাম
,

, ।
পালন

14 : আহমদ -রাম নগর, :-
,

, ।

01312015419 হাস-
পালন

7িদন

15 : আকমল - , :-
,

, ।

01778243807 হাস-
পালন

7িদন

16 : ল ইসলাম -রাম নগর, :-
,

, ।

01701441676 হাস-
পালন

7িদন

17 : - , :-
,

, ।

01772654840 হাস-
পালন

7িদন

18 : আলী - , :-
,
জার, ।

01700941153 হাস-
পালন

7িদন

19 : -জীবন , :-
,

, ।

01747174488 হাস-
পালন

7িদন

20 : -ভবানী , :-
,

, ।

01787213052 হাস-
পালন

7িদন

21 : হক -জীবন , :-
,

, ।

01792245011 হাস-
পালন

7িদন

22 : রহমান -জীবন , :-
,

, ।

01317871814 হাস-
পালন

7িদন

23 : সাবিলক িময়া -জীবন , :-
,

রাবাজার, ।

01749794360 হাস-
পালন

7িদন

24 : : , :-
,

, ।

01311252610 হাস-
পালন

7িদন

25 : আলী : , :-
,

, ।

01311252610 হাস- রগী
পালন

7িদন



:
: 21/10/2020ইং 27/10/2020 ইং প: (7 িদন)

নং-2

নং নাম নাম
1 2 3 4 5 6 7

1 , - ,
:+উপেজলা- ,

।
01795433530 7িদন

2 - ,
:+উপেজলা- ,

।
01300689837 7িদন

3 হাফছা - , :+উপেজলা-
, । 01742831060 7িদন

4 র - ,
:+উপেজলা- ,

।
01720249187 7িদন

5 তািনয়া - ,
:+উপেজলা- ,

।
7িদন

6 ফেতমা -
, :+উপেজলা-

, ।
01308656538 রী 7িদন

7 - ,
:+উপেজলা- ,

।
01714839954 7িদন

8 খািদজা - ,
:+উপেজলা- ,

।
01787855957 7িদন

9 - ,
:+উপেজলা- ,

।
01779902671 7িদন

10 , - ,
:+উপেজলা- ,

।
01779902871 7িদন

11 : িলিপ - ,
:+উপেজলা- ,

।
017999202718 7িদন

12 : লাভলী -
:+উপেজলা- , 01768334678 7িদন

13 সালমা - 01768334678 7িদন



নং নাম নাম
:+উপেজলা- ,

14 সাবানা -মােঝরগাও,
:+উপেজলা- , 01752526175 ক 7িদন

15 ইয়াছিমন - ,
:+উপেজলা- , 01714839954 7িদন

16 আেয়শা -মােঝরগাও,
:+উপেজলা- , 01743312032 7িদন

17 আছমা - ,
:+উপেজলা- জার, 01768334678 7িদন

18 এিন - , :+উপেজলা-
, 01722564438 7িদন

19 কিবতা রাণী -মােঝরগাও,
:+উপেজলা- , 01763934317 7িদন

20 - ,
:+উপেজলা- , 01701802219 7িদন

21 - ,
:+উপেজলা- ,

।
01740924625 7িদন

22 নাজমা - ,
:+উপেজলা- , 01763934317 7িদন

23 হািমদা - ,
:+উপেজলা- , 01707197295 7িদন

24 - ,
:+উপেজলা- , 01784468277 7িদন

25 - ,
:+উপেজলা- , 01701802219 7িদন



:
: 01/11/2020ইং 07/11/2020 ইং প: (7 িদন)

নং-3

নং নাম নাম
1 2 3 4 5 6 7
1 ছািবনা , - , :+উপেজলা-

, । 01880587169 7িদন

2 - , :+উপেজলা-
, । 01720927134 7িদন

3 - , :+উপেজলা-
, । 0130176574 7িদন

4 র - , :+উপেজলা-
, । 01720249187 7িদন

5 , - , :+উপেজলা-
, । 01742327137 7িদন

6 জিরনা - , :+উপেজলা-
, । 01760137607 7িদন

7 নাজিনন , - , :+উপেজলা-
, । 01771637630 7িদন

8 , - , :+উপেজলা-
, । 01880591210 7িদন

9 শাহনারা , - , :+উপেজলা-
, । 01787362726 7িদন

10 মিমলা , - , :+উপেজলা-
, । 01797047647 7িদন

11 . - , :+উপেজলা-
, । 01720826083 7িদন

12 . -কা , :+উপেজলা-
, 01720826083 7িদন

13 মমতাজ , - , :+উপেজলা-
, 0 7িদন

14 , - , :+উপেজলা-
, 0 7িদন

15 , - , :+উপেজলা-
, 01781682964 7িদন

16 িশমলা মিণ, - , :+উপেজলা-
, 01713819159 7িদন

17 ছািবনা , - , :+উপেজলা-
, 01728649326 7িদন

18 িরতা ,িপতা: - , :+উপেজলা-
, 01759590380 7িদন



নং নাম নাম
19 িনপা . - , :+উপেজলা-

, 01719648852 7িদন

20 হােজরা , - , :+উপেজলা-
, 01701802219 7িদন

21 শামীমা , - , :+উপেজলা-
, 01763493946 7িদন

22 আিফয়া . - , :+উপেজলা-
, 01755837392 7িদন

23 মমতাজ , - , :+উপেজলা-
, 01707197295 7িদন

24 . - , :+উপেজলা-
, । 0 7িদন

25 রহমান. - , :+উপেজলা-
, । 01778730866 7িদন

: 11/11/2020ইং 17/11/2020 ইং প: (7 িদন)
নং-4

নং নাম নং নাম ম
1 : হক -জীবন , :-

,
, ।

01737382886 তাজা করন 7িদন

2 : িময়া - , :-
,

, ।
01727593995 তাজা করন 7িদন

3 : রহমান -জীবন , :-
,

, ।
01775532483 তাজা করন 7িদন

4 : নিবর -জীবন , :-
,

, ।
01737433783 তাজা করন 7িদন

5 : আল -জীবন , :-
,

, ।
01726442903 তাজা করন 7িদন

6 : িময়া - , :-
,

, ।
01786925538 তাজা করন 7িদন

7 : হক -জীবন , :-
,

, ।
01725300014 তাজা করন 7িদন

8 : জালাল ন -জীবন , :- 01749376545 তাজা করন 7িদন



নং নাম নং নাম ম
,

, ।
9 : আহমদা - , :-

,
, ।

01749376545 তাজা করন 7িদন

10 : ইসলাম -জীবন , :-
,

য়ারাবাজার, ।
01319384210 তাজা করন 7িদন

11 : িদেলায়ার - , :-
,

, ।
01729148699 তাজা করন 7িদন

12 : লােয়ক আহমদ -জীবন , :-
,

, ।
01780875371 তাজা করন 7িদন

13 : আহমদ -রাম নগর, :-
,

, ।
01719724513 তাজা করন 7িদন

14 : আহমদ -রাম নগর, :-
,

, ।
01312015419 তাজা করন 7িদন

15 : আকমল - , :-
,

, ।
01778243807 তাজা করন 7িদন

16 : ইসলাম -রাম নগর, :-
,

, ।
01701441676 তাজা করন 7িদন

17 : - , :-
,

র, ।
01772654840 তাজা করন 7িদন

18 : আলী - , :-
,

, ।
01700941153 তাজা করন 7িদন

19 : -জীবন , :-
,

, ।
01747174488 তাজা করন 7িদন

20 : -ভবানী , :-
,

, ।
01787213052 তাজা করন 7িদন

21 : হক -জীবন , :-
,

, ।
01792245011 তাজা করন 7িদন



নং নাম নং নাম ম
22 : রহমান -জীবন , :-

,
, ।

01317871814 তাজা করন 7িদন

23 : সাবিলক িময়া -জীবন , :-
,

, ।
01749794360 তাজা করন 7িদন

24 : : , :-
,

, ।
01311252610 তাজা করন 7িদন

25 : আলী : , :-
,

, ।
01311252610 তাজা করন 7িদন

: ।
: 21/11/2020ইং 5/12/2020 ইং প: (7 িদন)

চ নং-5

নং নাম নাম
1 2 3 4 5 6 7
1 নাজনী ন - , :+উপেজলা-

, । 01771637630 15িদন

2 হােজরা - , :+উপেজলা-
জার, । 15িদন

3 রাণী ধর - , :+উপেজলা-
, । 01740376905 15িদন

4 আহেমদ - , :+উপেজলা-
, । 01747028122 15িদন

5 - ব
ধামদর, :+উপেজলা-

, ।
01718053590 15িদন

6 : তােরক - , :+উপেজলা-
, । 01716707374 15িদন

7 তাহিমনা - , :+উপেজলা-
, । 01719236326 15িদন

8 ছািবনা - , :+উপেজলা-
, । 01728643260 15িদন

9 ফািহমা - , :+উপেজলা-
, । 01311061733 15িদন

10 িরতা - , :+উপেজলা-
র, । 01759590380 15িদন



11 িনপা - , :+উপেজলা-
, । 01719648852 15িদন

12 -শিরফ , :+উপেজলা-
, 01763493946 15িদন

13 -পাটরা, :+উপেজলা-
, 01768869515 15িদন

14 - , :+উপেজলা-
, 01778678126 15িদন

15 - , :+উপেজলা-
, 0 15িদন

16 - র, :+উপেজলা-
, 01314417137 15িদন

17 ডায়না - , :+উপেজলা-
, 01726701580 15িদন

18 পাল িশউলী - , :+উপেজলা-
, জ 01761736483 15িদন

19 পাল - , :+উপেজলা-
, 01761736483 15িদন

20 ফাইজা - , :+উপেজলা-
, 01315070052 15িদন

21 সমলা - , :+উপেজলা-
, 01313956002 15িদন

22 আফছানা - , :+উপেজলা-
, 01300589827 15িদন

23 তািনয়া -শিরফ , :+উপেজলা-
, 01719893455 15িদন

24 ইমা - , :+উপেজলা-
, । 01300589827 15িদন

25 ফােতমা - , :+উপেজলা-
, । 01736381066 15িদন

: ।
: 6/12/2020ইং 20/12/2020 ইং প: (7 িদন)

নং-6

নং নাম নাম
1 2 3 4 5 6 7
1 আিফয়া - , :+উপেজলা-

, ।
01722789798 15িদন

2 -মািছম , :+উপেজলা-
, ।

01722789798 15িদন



নং নাম নাম
1 2 3 4 5 6 7
3 তাহিমনা - , :+উপেজলা-

, ।
01710021724 15িদন

4 ইমা - , :+উপেজলা-
, ।

01780433993 15িদন

5 তািনয়া -
ধামদর, :+উপেজলা-

, ।

01742651552 15িদন

6 শারিমনা - , :+উপেজলা-
, ।

01764949660 15িদন

7 জিরনা - , :+উপেজলা-
জার, ।

01310673209 15িদন

8 নায়মা - , :+উপেজলা-
, ।

15িদন

9 - , :+উপেজলা-
, ।

15িদন

10 তাহিমনা - , :+উপেজলা-
, ।

15িদন

11 আিছয়া - , :+উপেজলা-
, ।

15িদন

12 আছিমনা -শিরফ , :+উপেজলা-
,

15িদন

1
3

ওয়ািহদা -পাটরা, :+উপেজলা-
,

15িদন

14 তািনয়া - , :+উপেজলা-
,

15িদন

15 শারিমন - , :+উপেজলা-
,

01701457812 15িদন

16 মমতাজ - র, :+উপেজলা-
,

15িদন

17 - , :+উপেজলা-
,

15িদন

18 অিশমা রাণী দাল - , :+উপেজলা-
,

01747150307 15িদন

19 রাণী দাস - , :+উপেজলা-
,

15িদন

20 তািনয়া - , :+উপেজলা-
,

15িদন

21 - , :+উপেজলা- 15িদন



নং নাম নাম
1 2 3 4 5 6 7

,
2
2

মিমলা - , :+উপেজলা-
,

15িদন

2
3

শাহনাজ - , :+উপেজলা-
,

15িদন

24 - , :+উপেজলা-
, ।

15িদন

2
5

ম- , :+উপেজলা-
, ।

15িদন

: ।
:11/01/2021ইং 17/01/2021 ইং প: (7 িদন)

নং-7

নং নাম নাম
1 2 3 4 5 6 7

1 , - , :+উপেজলা-
, । 01795433530 কাটা 7িদন

2 - , :+উপেজলা-
, । 01300689837 কাটা 7িদন

3 হাফছা - , :+উপেজলা-
, জ। 01742831060 কাটা 7িদন

4 - , :+উপেজলা-
, । 01720249187 কাটা 7িদন

5 তািনয়া - , :+উপেজলা-
, । কাটা 7িদন

6 ফেতমা - , :+উপেজলা-
রাবাজার, । 01308656538 কাটা 7িদন

7 - , :+উপেজলা-
, । 01714839954 কাটা 7িদন

8 খািদজা - , :+উপেজলা-
, । 01787855957 কাটা 7িদন

9 -শ , :+উপেজলা-
, । 01779902671 কাটা 7িদন

10 , - , :+উপেজলা-
, । 01779902871 কাটা 7িদন

11 :িলিপ - , :+উপেজলা-
, । 017999202718 কাটা 7িদন



নং নাম নাম
1 2 3 4 5 6 7

12 :লাভলী - , :+উপেজলা-
, 01768334678 কাটা 7িদন

13 সালমা - , :+উপেজলা-
, 01768334678 কাটা 7িদন

14 সাবানা -
মােঝরগাও, :+উপেজলা-

,
01752526175 কাটা 7িদন

15 ইয়াছিমন - , :+উপেজলা-
, 01714839954 কাটা 7িদন

16 আেয়শা -
মােঝরগাও, :+উপেজলা-

,
01743312032 কাটা 7িদন

17 আছমা - , :+উপেজলা-
রাবাজার, 01768334678 কাটা 7িদন

18 এিন - , :+উপেজলা-
, 01722564438 কাটা 7িদন

19 কিবতা রাণী -
মােঝরগাও, :+উপেজলা-

,
01763934317 কাটা 7িদন

20 -মা , :+উপেজলা-
, 01701802219 কাটা 7িদন

21 - , :+উপেজলা-
, । 01740924625 কাটা 7িদন

22 নাজমা - , :+উপেজলা-
, 01763934317 কাটা 7িদন

23 হািমদা - , :+উপেজলা-
, 01707197295 কাটা 7িদন

24 - , :+উপেজলা-
, । 01784468277 কাটা 7িদন

25 - , :+উপেজলা-
, । 01701802219 কাটা 7িদন



ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ। 

ব্যাচনং ০১ (২০২০-২০২১) 

কেন্দ্রেরনাভঃ আচাভারী  

 

নং প্রশিক্ষণাথীর নাভ ঠিকানা মভাফাইল নং 

প্রশিক্ষণ 

মকার্স ের 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

01 মভাছাাঃ রুভা আক্তার ঝুভা গ্রাভ-জাভালপুর , 

ডাকঘর-সাউদপুর 
01797450943 মসলাই ১৫ শদন 

 

02 সাকুভা আক্তার গ্রাভ-রূনগর, ডাকঘর-

কাশতেকপুর 
 মসলাই ১৫ শদন 

 

03 মভাছাাঃ মুক্তা মফগভ গ্রাভ-রূনগর, ডাকঘর-

কাশতেকপুর 
 মসলাই ১৫ শদন 

 

04 তাসশনয়া আর্রশপন উভা গ্রাভ-মগালগাও , ডাকঘর-

কাশতেকপুর 
01743233319 মসলাই ১৫ শদন 

 

05 মভাছাাঃ মরাকসানা আক্তার গ্রাভ-মগালগাও , ডাকঘর-

কাশতেকপুর 
01721819841 মসলাই ১৫ শদন 

 

06 শভনা আক্তার গ্রাভ-মগালগাও , ডাকঘর-

কাশতেকপুর 
01751795108 মসলাই ১৫ শদন 

 

07 অশদতী রানী শদতী গ্রাভ-মগালগাও , ডাকঘর-

কাশতেকপুর 
01308512870 মসলাই ১৫ শদন 

 

08 মভাছাাঃ রার্ফয়া আক্তার গ্রাভ-মবাল, ডাকঘর-

কাশতেকপুর 
01714371754 মসলাই ১৫ শদন 

 

09 মভাছাাঃ শনা আক্তার গ্রাভ-মবালাগঞ্জ, ডাকঘর-

কাশতেকপুর 
01740890030 মসলাই ১৫ শদন 

 

10 ইপাত জাহান আশক গ্রাভ-মবালাগঞ্জ, ডাকঘর-

কাশতেকপুর 
 মসলাই ১৫ শদন 

 

11 ভশজদাখাতুন গ্রাভ-মবালাগঞ্জ, ডাকঘর-

কাশতেকপুর 
01727780139 মসলাই ১৫ শদন 

 

12 মভাছা ইয়াছভীন আক্তার 

সাশফনা 

গ্রাভ-মবালাগঞ্জ, ডাকঘর-

কাশতেকপুর 
01749901502 মসলাই ১৫ শদন 

 

13 মভাছাাঃ নাশছভা আক্তার গ্রাভ-মবালাগঞ্জ, ডাকঘর-

কাশতেকপুর 
01749901502 মসলাই ১৫ শদন 

 

14 মভাছাাঃ ছার্লহা খাতুন গ্রাভ-মবালাগঞ্জ, ডাকঘর-

কাশতেকপুর 
01779846056 মসলাই ১৫ শদন 

 

15 মভাছাাঃ তাসশলভা আক্তার গ্রাভাঃর্গালগাঁও , 

ডাকাঃকাশতেপুরধভ োিা, 

সুনাভগঞ্জ 

01739890802 মসলাই ১৫ শদন 

 

16 িান্তনা আক্তার গ্রাভাঃর্গালগাঁও , 

ডাকাঃকাশতেপুর ধভ োিা, 

সুনাভগঞ্জ 

01717957592 মসলাই ১৫ শদন 

 

17 মরর্হনা আক্তার গ্রাভাঃ নফাফপুর 

ডাকাঃকাশতেপুর ধভ োিা, 

সুনাভগঞ্জ 

01705649919 মসলাই ১৫ শদন 

 

18 মভাছাাঃ হাশনছা খাতুন গ্রাভাঃ নফাফপুর 01759035354 মসলাই ১৫ শদন  



নং প্রশিক্ষণাথীর নাভ ঠিকানা মভাফাইল নং 

প্রশিক্ষণ 

মকার্স ের 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

ডাকাঃকাশতেপুর ধভ োিা, 

সুনাভগঞ্জ 

19 মভাছাাঃ আশছয়া খাতুন গ্রাভাঃ নফাফপুর 

ডাকাঃকাশতেপুর ধভ োিা, 

সুনাভগঞ্জ 

01727763307 মসলাই ১৫ শদন 

 

20 আল্পনা খাতুন গ্রাভাঃ নফাফপুর 

ডাকাঃকাশতেপুর ধভ োিা, 

সুনাভগঞ্জ 

0174185511 মসলাই ১৫ শদন 

 

21 মভাছাাঃ ভভতা খাতুন গ্রাভাঃভাটিয়ারফন্দ 

ডাকাঃকাশতেপুর ধভ োিা, 

সুনাভগঞ্জ 

01751592144 মসলাই ১৫ শদন 

 

22 মভাছাাঃর্রার্কয়াআক্তার গ্রাভাঃনফাফপুরডাকাঃকাশতে

পুরধভ োিা, সুনাভগঞ্জ 
01787392583 মসলাই ১৫ শদন 

 

23 শহরাভশন গ্রাভাঃনফাফপুরডাকাঃকাশতে

পুরধভ োিা, সুনাভগঞ্জ 
01788469034 মসলাই ১৫ শদন 

 

24 মভাছাাঃিাহানাখাতুন গ্রাভাঃনফাফপুরডাকাঃকাশতে

পুরধভ োিা, সুনাভগঞ্জ 
01723377603 মসলাই ১৫ শদন 

 

25 আপসানার্ ৌধুরী গ্রাভাঃভাটিকাটাডাকাঃফীর

উত্তর ধভ োিা, সুনাভগঞ্জ 
01738970573 মসলাই ১৫ শদন 

 

 

ব্যাচঃ ০২ 

কেন্দ্রের নাভঃ নফাফপুর সঃপ্রঃবফঃ 

 

নং প্রশিক্ষণাথীর নাভ ঠিকানা মভাফাইল নং 

প্রশিক্ষণ 

মকার্স ের 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

01 মভাছাাঃ সালভা আক্তার গ্রাভাঃনফাফপুর, ডাকঘর- 

কাশতেকপুর ধভ োিা, সুনাভগঞ্জ 
01787885010 মসলাই ১৫ শদন 

 

02 মভাছাাঃ শিলপু আক্তার গ্রাভাঃনফাফপুর, ডাকঘর- 

কাশতেকপুর ধভ োিা, 

সুনাভগঞ্জ 

0173060242 মসলাই ১৫ শদন 

 

03 মভাছাাঃ সুশভ আক্তার গ্রাভাঃনফাফপুর, ডাকঘর- 

কাশতেকপুর ধভ োিা,সুনাভগঞ্জ 
 মসলাই ১৫ শদন 

 

04 মভাছাাঃ আখশলভা 

খাতুন 

গ্রাভাঃনফাফপুর, ডাকঘর- 

কাশতেকপুর ধভ োিা,সুনাভগঞ্জ 
 মসলাই ১৫ শদন 

 

05 মভাছাাঃ হার্জরা খাতুন গ্রাভাঃনফাফপুর, ডাকঘর- 

কাশতেকপুর ধভ োিা,সুনাভগঞ্জ 
01761047980 মসলাই ১৫ শদন 

 

06 অশনকা আক্তার গ্রাভাঃনফাফপুর, ডাকঘর- 

কাশতেকপুর ধভ োিা,সুনাভগঞ্জ 
01754863681 মসলাই ১৫ শদন 

 

07 মজসশভন আক্তার গ্রাভাঃনফাফপুর, ডাকঘর- 

কাশতেকপুর ধভ োিা,সুনাভগঞ্জ 
01717356246 মসলাই ১৫ শদন 

 

08 মভাছাাঃ ভাহমু্মদা মফগভ গ্রাভাঃনফাফপুর, ডাকঘর- 0177457847 মসলাই ১৫ শদন  



নং প্রশিক্ষণাথীর নাভ ঠিকানা মভাফাইল নং 

প্রশিক্ষণ 

মকার্স ের 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

কাশতেকপুরধভ োিা,সুনাভগঞ্জ 

09 সালভা আক্তার গ্রাভাঃনফাফপুর, ডাকঘর- 

কাশতেকপুর ধভ োিা,সুনাভগঞ্জ 
01753971283 মসলাই ১৫ শদন 

 

10 সালভাআক্তার গ্রাভাঃঅন্তরপুর 

ডাকাঃকাশতেকপুর 
 মসলাই ১৫ শদন 

 

11 সুফ েনাআক্তার গ্রাভাঃঅন্তরপুর 

ডাকাঃকাশতেকপুর 
 মসলাই ১৫ শদন 

 

12 মভাছাাঃ আর্ভনা 

আক্তার 

গ্রাভাঃভাটিয়ারফন্দ ডাকঘর- 

কাশতেকপুর ধভ োিা,সুনাভগঞ্জ 
01313299068 মসলাই ১৫ শদন 

 

13 শলভা আক্তার গ্রাভাঃশ্রীপুর, ডাকাঃকাশতেকপুর 01780196254 মসলাই ১৫ শদন  

14 মভাছাাঃ সুভাইয়া 

আক্তার 
গ্রাভাঃশ্রীপুর ডাকাঃকাশতেকপুর 01753648839 মসলাই ১৫ শদন 

 

15 সুভনা হাজং গ্রাভাঃলক্ষীপুর ডাকাঃকাশতেকপুর 01764621280 মসলাই ১৫ শদন  

16 আপর্রাজাখাতুন গ্রাভাঃলক্ষীপুর ডাকাঃকাশতেকপুর 01772427058 মসলাই ১৫ শদন  

17 মভাছাাঃ সালভা আক্তার গ্রাভাঃলক্ষীপুর ডাকাঃকাশতেকপুর 01794761600 মসলাই ১৫ শদন  

18 মভাছাাঃ লাবলী গ্রাভাঃলক্ষীপুর ডাকাঃকাশতেকপুর 01767253927 মসলাই ১৫ শদন  

19 মভাছাাঃ ভশজেনা আক্তার ডাকঘর- কাশতেকপুর 

ধভ োিা,সুনাভগঞ্ ু  ু
01302511610 মসলাই ১৫ শদন 

 

20 মভাাঃ ভামুন শভয়া গ্রাভাঃনফাফপুর, ডাকঘর- 

কাশতেকপুর ধভ োিা,সুনাভগঞ্জ 
01758383710 মসলাই ১৫ শদন 

 

21 মভাাঃ মসার্হল শভয়া ডাকঘর- কাশতেকপুর 

ধভ োিা,সুনাভগঞ্জ 
01788114442 মসলাই ১৫ শদন 

 

22 মভাাঃ রাশকবুল হাসান ডাকঘর- কাশতেকপুর 

ধভ োিা,সুনাভগঞ্জ 
01315994652 মসলাই ১৫ শদন 

 

23 মভাছাাঃ সানশজদা 

নাসশরন 

গ্রাভাঃজাভালপুর, 

ডাকাঃকাশতেকপুর 
 মসলাই ১৫ শদন 

 

24 কশফতা মফগভ গ্রাভাঃকাশতেকপুর 

ডাকাঃকাশতেকপুর 
 মসলাই ১৫ শদন 

 

 

ব্যাচনং: ০৩ (২০২০-২০২১) 

প্রবশক্ষনন্দ্রেড : (কাবি ালন) 

প্রবশক্ষণোল : ১০/১১/২০২০-১৬/১১/২০২০ আং 

কেে : ভধ্যনগর আউব 

    

নং প্রবশক্ষনাথীর নাভ ঠিোনা কভাফাআল নং 
প্রবশক্ষণ 

কোন্দ্রস মর নাভ 
কভয়াদ ভন্তব্য 

১ কভাঃ অলভ গ্রাভঃ নওয়াগাও ডােঃফংশীকুন্ডা 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01740930747 কাবি ালন 

০৭ 

বদন 
 

২ অব্দুলঅলীভ গ্রাভঃ জলুঘা ডােঃঅবফদনগর ধভ মাশা, 

সুনাভগঞ্জ 
01628979918 কাবি ালন 

০৭ 

বদন 
 

৩ ওফায়দুর রহভান গ্রাভঃভধ্যনগরডােঃভধ্যনগর 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01724301420 কাবি ালন 

০৭ 

বদন 
 

৪ বফশ্ববজৎ তালুেদার গ্রাভঃআটাউবিডােঃভধ্যনগর  কাবি ালন ০৭  



নং প্রবশক্ষনাথীর নাভ ঠিোনা কভাফাআল নং 
প্রবশক্ষণ 

কোন্দ্রস মর নাভ 
কভয়াদ ভন্তব্য 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ বদন 

৫ কভাঃ অল নুভান গ্রাভঃন্দ্রনায়াগাঁও ডােঘরঃফংশীকুন্ডা 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01746109812 কাবি ালন 

০৭ 

বদন 
 

৬ আয়াকুফ অলী গ্রাভঃন্দ্রনায়াগাঁও ডােঘরঃফংশীকুন্ডা 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01740022416 কাবি ালন 

০৭ 

বদন 
 

৭ কভাঃ অন্দ্রনায়ার 

কহাসন 

গ্রাভঃচাভরদানী ডােঘরঃচাভরদানী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01760509737 কাবি ালন 

০৭ 

বদন 
 

৮ রঞ্জন তালুেদার গ্রাভঃসম্পদপুর ডােঘরঃভধ্যনগর, 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01728648699 কাবি ালন 

০৭ 

বদন 
 

৯ নূরুজ্জাভান গ্রাভঃন্দ্রতলীািা, ডােঘরঃপারুেনগর 

ধভ মাশা,  সুনাভগঞ্জ 
01719613548 কাবি ালন 

০৭ 

বদন 
 

১০ কভাঃ ছয়ফুল বভয়া গ্রাভঃন্দ্রতলীািা, ডােঘরঃপারুেনগর 

ধভ মাশা,  সুনাভগঞ্জ 
01716673281 কাবি ালন 

০৭ 

বদন 
 

১১ কভাঃ শাবভভ বভয়া গ্রাভঃন্দ্রতলীািা, ডােঘরঃপারুেনগর 

ধভ মাশা,  সুনাভগঞ্জ 
01745220776 কাবি ালন 

০৭ 

বদন 
 

১২ কভাঃ কভাস্তাবেভ গ্রাভঃন্দ্রতলীািা, ডােঘরঃপারুেনগর 

ধভ মাশা,  সুনাভগঞ্জ 
01749109217 কাবি ালন 

০৭ 

বদন 
 

১৩ কভাঃ নূর অহম্মদ গ্রাভঃোন্দাািা ডােঃভধ্যনগর 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01726537619 কাবি ালন 

০৭ 

বদন 
 

১৪ কভাঃ নুরুল অবভন গ্রাভঃভধ্যনগরডােঃভধ্যনগর 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01725092958 কাবি ালন 

০৭ 

বদন 
 

১৫ সাবির অহন্দ্রম্মদ গ্রাভঃসাজদাপুর ডােঃভামুদনগর 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01725532858 কাবি ালন 

০৭ 

বদন 
 

১৬ কনাভান কহাসাআন গ্রাভঃসাজদাপুর ডােঃভামুদনগর 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01765838602 কাবি ালন 

০৭ 

বদন 
 

১৭ রান্দ্রসল বভয়া গ্রাভঃঅবফদনগর ডােঃভধ্যনগর 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01628979918 কাবি ালন 

০৭ 

বদন 
 

১৮ ডবল অক্তার গ্রাভঃফালীজুরীডােঃফাদশাগঞ্জধভ মাশা, 

সুনাভগঞ্জ 
01799923493 কাবি ালন 

০৭ 

বদন 
 

১৯ হাসান অহম্মদ 

োভরান 

গ্রাভঃধভ মাশা , ডােঃধভ মাশা, 

সুনাভগঞ্জ 
01771519513 কাবি ালন 

০৭ 

বদন 
 

২০ রাজু ফফ মনভ গ্রাভঃধভ মাশা , ডােঃধভ মাশা, 

সুনাভগঞ্জ 
01703764971 কাবি ালন 

০৭ 

বদন 
 

২১ কভন্দ্রহদী হাসান কশাবন গ্রাভঃধভ মাশা ডােঃধভ মাশা 

 সুনাভগঞ্জ 
01722673779 কাবি ালন 

০৭ 

বদন 
 

২২ কভাঃ ভাখসুল আসলাভ গ্রাভঃফালীজুরী ডােঃফাদশাগঞ্জ 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
017106991395 কাবি ালন 

০৭ 

বদন 
 

২৩ স্বপ্না গ্রাভঃন্দ্রসানাজানা ডােঃধভ মাশা 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01733642609 কাবি ালন 

০৭ 

বদন 
 

২৪ কভাঃ আেরাভ কহান্দ্রসন গ্রাভঃন্দ্রদৌলতপুর ডােঃরাজাপুর  

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
 কাবি ালন 

০৭ 

বদন 
 

২৫ লাবলী অক্তার গ্রাভঃফংশীকুন্ডা ডােঃফংশীকুন্ডা 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01758086600 কাবি ালন 

০৭ 

বদন 
 

 

  



ব্যাচনং: ০৪ (২০২০-২০২১) 

প্রবশক্ষন কেড : (ফসতববটায় সফবজ চাষ ) 

প্রবশক্ষণ োল : ২৩/০১/২০২১- ২৯/০১/২০২১ 

কেে : নফাফপুর সঃপ্রাঃবফঃ 

     

নং প্রবশক্ষনাথীর নাভ ঠিোনা কভাফাআল নং 

প্রবশক্ষণ 

কোন্দ্রস মর 

নাভ 

কভয়াদ ভন্তব্য 

১ করন্দ্রহনা অক্তার গ্রাভঃভাটিয়াফন্দ ডােঃোবতমেপুর 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01734892477 

ফসতববটায় 

সফবজ চাষ 

০৭ 

বদন 
 

২ কভাছাঃ রবহভা খাতুন গ্রাভঃনফাফপুর , ডােঃোবতমপুর 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
 

ফসতববটায় 

সফবজ চাষ 

০৭ 

বদন 
 

৩ অল্পনা খাতুন গ্রাভঃনফাফপুর , ডােঃোবতমপুর 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01734892477 

ফসতববটায় 

সফবজ চাষ 

০৭ 

বদন 
 

৪ অবছয়া খাতুন গ্রাভঃনফাফপুর , ডােঃোবতমপুর 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01742233319 

ফসতববটায় 

সফবজ চাষ 

০৭ 

বদন 
 

৫ কভাছাঃ কজযানা অক্তার গ্রাভঃনফাফপুর , ডােঃোবতমপুর 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01768594575 

ফসতববটায় 

সফবজ চাষ 

০৭ 

বদন 
 

৬ বরা অক্তার গ্রাভঃন্দ্রগালগাও ডােঃোবতমেপুর 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01794242154 

ফসতববটায় 

সফবজ চাষ 

০৭ 

বদন 
 

৭ কভাছাঃ জাহানারা কফগভ গ্রাভঃনফাফপুর , ডােঃোবতমপুর 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01304376537 

ফসতববটায় 

সফবজ চাষ 

০৭ 

বদন 
 

৮ কভাছাঃ ভভতা খাতুন গ্রাভঃনফাফপুর , ডােঃোবতমপুর 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01751562144 

ফসতববটায় 

সফবজ চাষ 

০৭ 

বদন 
 

৯ কভাছাঃ রান্দ্রফয়া অক্তার গ্রাভঃনফাফপুর , ডােঃোবতমপুর 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01714371754 

ফসতববটায় 

সফবজ চাষ 

০৭ 

বদন 
 

১০ কভাছাঃ অবছয়া খাতুন গ্রাভঃনফাফপুর , ডােঃোবতমপুর 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01734892477 

ফসতববটায় 

সফবজ চাষ 

০৭ 

বদন 
 

১১ কভাছাঃ সাহানা খাতুন গ্রাভঃনফাফপুর , ডােঃোবতমপুর 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01723377603 

ফসতববটায় 

সফবজ চাষ 

০৭ 

বদন 
 

১২ কভাছাঃ সুবভ অক্তার গ্রাভঃনফাফপুর , ডােঃোবতমপুর 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01703672281 

ফসতববটায় 

সফবজ চাষ 

০৭ 

বদন 
 

১৩ অবছয়া খাতুন গ্রাভঃনফাফপুর , ডােঃোবতমপুর 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01727763301 

ফসতববটায় 

সফবজ চাষ 

০৭ 

বদন 
 

১৪ কভাছাঃ ভাহমুদা কফগভ গ্রাভঃনফাফপুর , ডােঃোবতমপুর 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01734892477 

ফসতববটায় 

সফবজ চাষ 

০৭ 

বদন 
 

১৫ অন্দ্রভনা খাতুন গ্রাভঃনফাফপুর , ডােঃোবতমপুর 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01794242154 

ফসতববটায় 

সফবজ চাষ 

০৭ 

বদন 
 

১৬ তাসবনয়া অন্দ্ররবপন 

উভা 

গ্রাভঃনফাফপুর , ডােঃোবতমপুর 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01794242154 

ফসতববটায় 

সফবজ চাষ 

০৭ 

বদন 
 

১৭ আপাত জাহান আঁবখ গ্রাভঃন্দ্রবালাগঞ্জ ডােঃোবতমপুর 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01734892477 

ফসতববটায় 

সফবজ চাষ 

০৭ 

বদন 
 

১৮ নীা অক্তার গ্রাভঃন্দ্রবালাগঞ্জ ডােঃোবতমপুর 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01794242154 

ফসতববটায় 

সফবজ চাষ 

০৭ 

বদন 
 

১৯ কভাছাঃ লাবলী অক্তার গ্রাভঃলক্ষীপুর ডােঃোবতমপুর  

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01767253927 

ফসতববটায় 

সফবজ চাষ 

০৭ 

বদন 
 

২০ কভাছাঃ বশবরনা কফগভ গ্রাভঃনফাফপুর , 

ডােঃোবতমপুরধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01734892477 

ফসতববটায় 

সফবজ চাষ 

০৭ 

বদন 
 

২১ কভাছাঃ অন্দ্রলয়া খাতুন গ্রাভঃনফাফপুর , 01734892477 ফসতববটায় ০৭  



নং প্রবশক্ষনাথীর নাভ ঠিোনা কভাফাআল নং 

প্রবশক্ষণ 

কোন্দ্রস মর 

নাভ 

কভয়াদ ভন্তব্য 

ডােঃোবতমপুরধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ সফবজ চাষ বদন 

২২ কভাছাঃ করবজয়া খাতুন গ্রাভঃনফাফপুর , 

ডােঃোবতমপুরধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
 

ফসতববটায় 

সফবজ চাষ 

০৭ 

বদন 
 

২৩ কভাছাঃ ভবজমনা অক্তার গ্রাভঃনফাফপুর , 

ডােঃোবতমপুরধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
 

ফসতববটায় 

সফবজ চাষ 

০৭ 

বদন 
 

২৪ কভাছাঃ হাবভদা খাতুন গ্রাভঃনফাফপুর , 

ডােঃোবতমপুরধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
 

ফসতববটায় 

সফবজ চাষ 

০৭ 

বদন 
 

২৫ কভাছাঃ নঞ্জরা খাতুন গ্রাভঃনফাফপুর , ডােঃোবতমপুর 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
 

ফসতববটায় 

সফবজ চাষ 

০৭ 

বদন 
 

 

ব্যাচ নং: ০৫ (২০২০-২০২১) 

প্রবশক্ষণোল :   ২৩/ ০১ /২০২১- ০৮/০২/২০২১ আং 

কেে : নফাফপুর সঃপ্রাঃবফঃ 

 

নং প্রবশক্ষনাথীর নাভ ঠিোনা 
কভাফাআল 

নং 
প্রবশক্ষণ কোন্দ্রস মর নাভ কভয়াদ ভন্তব্য 

১ তৃষ্ণা অবজভ আছাভারী  কসালাআ ১৫ বদন  

২ বদতী রাণী বদতী কগালগাঁও  কসালাআ ১৫ বদন  

৩ সুভনা হাজং লক্ষীপুর  কসালাআ ১৫ বদন  

৪ কগৎবছ ভাম্রং আছাভারী  কসালাআ ১৫ বদন  

৫ কৃবত ম্রং আছাভারী  কসালাআ ১৫ বদন  

৬ কতন্দ্ররজাভান বখন োআতান্দ্রোনা  কসালাআ ১৫ বদন  

৭ কসাবনয়া গাবফল ফাঙ্গালাবীটা  কসালাআ ১৫ বদন  

৮ ভবনো দান্দ্রজল ফাঙ্গালাবীটা  কসালাআ ১৫ বদন  

৯ শান্দ্রলভীস্নাল ফাঙ্গালাবীটা  কসালাআ ১৫ বদন  

১০ ভান্দ্রগ মন্দ্ররটদান্দ্রজল োআতান্দ্রোনা  কসালাআ ১৫ বদন  

১১ কসংবফবনাস্নাল ফাঙ্গালাবীটা  কসালাআ ১৫ বদন  

১২ োেলীদান্দ্রজল আছাভারী  কসালাআ ১৫ বদন  

১৩ সুপ্তস্নাল আছাভারী  কসালাআ ১৫ বদন  

১৪ প্রভাবচবসভ আছাভারী  কসালাআ ১৫ বদন  

১৫ ফুবতমবছছাভ আছাভারী  কসালাআ ১৫ বদন  

১৬ বলবঅবজভ আছাভারী  কসালাআ ১৫ বদন  

১৭ বসভাঅবজভ আছাভারী  কসালাআ ১৫ বদন  

১৮ কচতনারংন্দ্রখং আছাভারী  কসালাআ ১৫ বদন  

১৯ তৃষ্ণাতজু আছাভারী  কসালাআ ১৫ বদন  

২০ জয়াঅবজভ আছাভারী  কসালাআ ১৫ বদন  

২১ নাবগ মসঅবজভ আছাভারী  কসালাআ ১৫ বদন  

২২ রবনোঅবজভ আছাভারী  কসালাআ ১৫ বদন  

২৩ ফীনাহাজং শ্রীপুর  কসালাআ ১৫ বদন  

২৪ শতাব্দীহাজং শ্রীপুর  কসালাআ ১৫ বদন  

২৫ নীলাহাজং শ্রীপুর  কসালাআ ১৫ বদন  

২৬ রুনাবচবসভ আছাভারী  কসালাআ ১৫ বদন  

 

  



ব্যাচনং: ০৬ (২০২০-২০২১) 

প্রবশক্ষন কেড : (াবরফাবরে গাবব ালন ) 

প্রবশক্ষণোল : ২৩/০১/২০২১- ২৯/০১/২০২১ 

কেে : হবরপুর সঃ প্রাঃ বফঃ 

  ছক   

নং প্রবশক্ষনাথীর নাভ ঠিোনা কভাফাআল নং 
প্রবশক্ষণ কোন্দ্রস মর 

নাভ 
কভয়াদ ভন্তব্য 

১ সুরভা অক্তার গ্রাভঃ হবরপুর ডােঃ জয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01986364142 

াবরফাবরে গাবব 

ালন 

০৭ 

বদন 
 

২ বফলবেছ অক্তার গ্রাভঃ হবরপুর ডােঃ জয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01764250941 

াবরফাবরে গাবব 

ালন 

০৭ 

বদন 
 

৩ রুবফ অক্তার বল গ্রাভঃ হবরপুর ডােঃ জয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01791481713 

াবরফাবরে গাবব 

ালন 

০৭ 

বদন 
 

৪ রবন অক্তার গ্রাভঃ হবরপুর ডােঃ জয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01733642198 

াবরফাবরে গাবব 

ালন 

০৭ 

বদন 
 

৫ কভাছাঃ বদনা অক্তার গ্রাভঃ হবরপুর ডােঃ জয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01733218859 

াবরফাবরে গাবব 

ালন 

০৭ 

বদন 
 

৬ জুবনয়া অক্তার গ্রাভঃ হবরপুর ডােঃ জয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01960490562 

াবরফাবরে গাবব 

ালন 

০৭ 

বদন 
 

৭ সালভা অক্তার গ্রাভঃ হবরপুর ডােঃ জয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01771418514 

াবরফাবরে গাবব 

ালন 

০৭ 

বদন 
 

৮ বশবরন অক্তার গ্রাভঃ হবরপুর ডােঃ জয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01793257265 

াবরফাবরে গাবব 

ালন 

০৭ 

বদন 
 

৯ সাবফনা আয়াসবভন গ্রাভঃ হবরপুর ডােঃ জয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01746605715 

াবরফাবরে গাবব 

ালন 

০৭ 

বদন 
 

১০ কসতু কফগভ গ্রাভঃ হবরপুর ডােঃ জয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01759773074 

াবরফাবরে গাবব 

ালন 

০৭ 

বদন 
 

১১ সরবভনা অক্তার গ্রাভঃ হবরপুর ডােঃ জয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01766885886 

াবরফাবরে গাবব 

ালন 

০৭ 

বদন 
 

১২ কভাছাঃ সুরাআয়া কফগভ গ্রাভঃ হবরপুর ডােঃ জয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01775792877 

াবরফাবরে গাবব 

ালন 

০৭ 

বদন 
 

১৩ কভাছাঃ পান্দ্রতভা 

অক্তার 

গ্রাভঃ হবরপুর ডােঃ জয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
017454720333 

াবরফাবরে গাবব 

ালন 

০৭ 

বদন 
 

১৪ কভাছাঃ কহাছনা 

অক্তার 

গ্রাভঃ হবরপুর ডােঃ জয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01787877211 

াবরফাবরে গাবব 

ালন 

০৭ 

বদন 
 

১৫ তানবজনা কফগভ গ্রাভঃ হবরপুর ডােঃ জয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01759573680 

াবরফাবরে গাবব 

ালন 

০৭ 

বদন 
 

১৬ কভাছাঃ স্বপ্না কফগভ গ্রাভঃ হবরপুর ডােঃ জয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01741207729 

াবরফাবরে গাবব 

ালন 

০৭ 

বদন 
 

১৭ ারহানা খানভ 

োগজী 

গ্রাভঃ হবরপুর ডােঃ জয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
 

াবরফাবরে গাবব 

ালন 

০৭ 

বদন 
 

১৮ তাসবলভা অক্তার গ্রাভঃ হবরপুর ডােঃ জয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01788112534 

াবরফাবরে গাবব 

ালন 

০৭ 

বদন 
 

১৯ নুরন্নাহার গ্রাভঃ হবরপুর ডােঃ জয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01746761889 

াবরফাবরে গাবব 

ালন 

০৭ 

বদন 
 

২০ তাহবভনা অক্তার গ্রাভঃ হবরপুর ডােঃ জয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01765235469 

াবরফাবরে গাবব 

ালন 

০৭ 

বদন 
 

২১ কভাঃ বভবি নূর গ্রাভঃ হবরপুর ডােঃ জয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01954137621 

াবরফাবরে গাবব 

ালন 

০৭ 

বদন 
 



নং প্রবশক্ষনাথীর নাভ ঠিোনা কভাফাআল নং 
প্রবশক্ষণ কোন্দ্রস মর 

নাভ 
কভয়াদ ভন্তব্য 

২২ অন্দ্রনায়ার কহান্দ্রসন গ্রাভঃ হবরপুর ডােঃ জয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01739221955 

াবরফাবরে গাবব 

ালন 

০৭ 

বদন 
 

২৩ কতাপান্দ্রয়ল অহম্মদ গ্রাভঃ হবরপুর ডােঃ জয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01748640795 

াবরফাবরে গাবব 

ালন 

০৭ 

বদন 
 

২৪ কভাঃ অল-অবভন গ্রাভঃ হবরপুর ডােঃ জয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01721733065 

াবরফাবরে গাবব 

ালন 

০৭ 

বদন 
 

২৫ কভাঃ রবফন বভয়া গ্রাভঃ হবরপুর ডােঃ জয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01757911356 

াবরফাবরে গাবব 

ালন 

০৭ 

বদন 
 

 

ব্যাচ নং: ০৭ (২০২০-২০২১) 

প্রবশক্ষন কেড : হাঁস ালন 

প্রবশক্ষণোল :   ১৬/ ০১ /২০২১- ২২/০১/২০২১ আং 

কেে : ফান্দ্রদহবরপুর সঃ প্রাঃ বফঃ 

  

নং প্রবশক্ষনাথীরনাভ ঠিোনা কভাফাআলনং 
প্রবশক্ষণ 

কোন্দ্রস মর নাভ 
কভয়াদ ভন্তব্য 

১ সুরভা অক্তার গ্রাভঃ ফান্দ্রদহবরপুর ডােঃজয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01734752878 হাঁস ালন 

০৭ 

বদন 
 

২ রানু অক্তার গ্রাভঃ ফান্দ্রদহবরপুর ডােঃজয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01729125602 হাঁস ালন 

০৭ 

বদন 
 

৩ হান্দ্রলভা গ্রাভঃ ফান্দ্রদহবরপুর ডােঃজয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01759520936 হাঁস ালন 

০৭ 

বদন 
 

৪ কভাছাঃ জবন অক্তার গ্রাভঃ ফান্দ্রদহবরপুর ডােঃজয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01716649881 হাঁস ালন 

০৭ 

বদন 
 

৫ কভাছাঃ মুক্তা অক্তার গ্রাভঃ ফান্দ্রদহবরপুর ডােঃজয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01751890471 হাঁস ালন 

০৭ 

বদন 
 

৬ নাবভো খানভ গ্রাভঃ ফান্দ্রদহবরপুর ডােঃজয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01766885075 হাঁস ালন 

০৭ 

বদন 
 

৭ নাজভা অক্তার গ্রাভঃ ফান্দ্রদহবরপুর ডােঃজয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01752105155 হাঁস ালন 

০৭ 

বদন 
 

৮ রুভা অক্তার গ্রাভঃ ফান্দ্রদহবরপুর ডােঃজয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
017655684476 হাঁস ালন 

০৭ 

বদন 
 

৯ সাথী অক্তার গ্রাভঃ ফান্দ্রদহবরপুর ডােঃজয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01734752878 হাঁস ালন 

০৭ 

বদন 
 

১০ বরতা অক্তার গ্রাভঃ ফান্দ্রদহবরপুর ডােঃজয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
013115843142 হাঁস ালন 

০৭ 

বদন 
 

১১ সাবফনা অক্তার গ্রাভঃ ফান্দ্রদহবরপুর ডােঃজয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01735506353 হাঁস ালন 

০৭ 

বদন 
 

১২ কভাছাঃ নাবদয়া কফগভ গ্রাভঃ ফান্দ্রদহবরপুর ডােঃজয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01600005026 হাঁস ালন 

০৭ 

বদন 
 

১৩ কভাছাঃ ভারুপা অক্তার গ্রাভঃ ফান্দ্রদহবরপুর ডােঃজয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01736374733 হাঁস ালন 

০৭ 

বদন 
 

১৪ কভাছাঃ হীরাভবন গ্রাভঃ ফান্দ্রদহবরপুর ডােঃজয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01924384555 হাঁস ালন 

০৭ 

বদন 
 

১৫ তাবনয়া অক্তার গ্রাভঃ ফান্দ্রদহবরপুর ডােঃজয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01789252897 হাঁস ালন 

০৭ 

বদন 
 

১৬ কভাছাঃ েরুনা ভবন গ্রাভঃ ফাকদহবরপুর ডােঃজয়শ্রী 01798553160 হাঁস ালন ০৭  



নং প্রবশক্ষনাথীরনাভ ঠিোনা কভাফাআলনং 
প্রবশক্ষণ 

কোন্দ্রস মর নাভ 
কভয়াদ ভন্তব্য 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ বদন 

১৭ কভাছাঃ ভয়না অক্তার গ্রাভঃ ফান্দ্রদহবরপুর ডােঃজয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
0170053635 হাঁস ালন 

০৭ 

বদন 
 

১৮ রীপা অক্তার গ্রাভঃ ফান্দ্রদহবরপুর ডােঃজয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01799763150 হাঁস ালন 

০৭ 

বদন 
 

১৯ কভাঃ অল ভামুদ গ্রাভঃ ফান্দ্রদহবরপুর ডােঃজয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01710099390 হাঁস ালন 

০৭ 

বদন 
 

২০ উজ্জল বভয়া গ্রাভঃ ফান্দ্রদহবরপুর ডােঃজয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01704656970 হাঁস ালন 

০৭ 

বদন 
 

২১ ভবনর কহান্দ্রসন গ্রাভঃ ফান্দ্রদহবরপুর ডােঃজয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01319303385 হাঁস ালন 

০৭ 

বদন 
 

২২ কভাঃ অফাল কহান্দ্রসন গ্রাভঃ ফান্দ্রদহবরপুর ডােঃজয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01315521298 হাঁস ালন 

০৭ 

বদন 
 

২৩ কভাঃ অবরপ বভয়া গ্রাভঃ ফান্দ্রদহবরপুর ডােঃজয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01703911753 হাঁস ালন 

০৭ 

বদন 
 

২৪ ভাহমুদুল হাসান গ্রাভঃ ফান্দ্রদহবরপুর ডােঃজয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01710099390 হাঁস ালন 

০৭ 

বদন 
 

২৫ কভাঃ তুপান্দ্রয়ল অহম্মদ গ্রাভঃ ফান্দ্রদহবরপুর ডােঃজয়শ্রী 

ধভ মাশা, সুনাভগঞ্জ 
01740816686 হাঁস ালন 

০৭ 

বদন 
 

 

 

 

 



, ।

তািরখ: ০৫/১০/২০২০ : ১১/১০/২০২০ :

নং নাম
নাম

০১ িনপা রানী দাস , , , । ০১৭৬৩৩৩৬৩৫৯ ০৭িদন
০২ রানী দাস , , , । ০১৭৩৬১৪৫৪৮৪ ০৭িদন
০৩ িঝমলী রানী দাস বাহাড়া, , , । ০১৭৬৫১৮৪২৬৫ ০৭িদন
০৪ রানী সরকার হিরনগর, , , । ০১৭৩৯৪৭৭১৩৫ ০৭িদন
০৫ রানী দাস হিরনগর, , , । ০১৭৩৯৪৭৭১৩৫ ০৭িদন
০৬ রানী দাস বাহাড়া, , , । ০১৭২৭৬৮১১২৪ ০৭িদন
০৭ , , , । ০১৭৪৯৫৭৮৬৩৩ ০৭িদন
০৮ রানী , , , । ০১৭৭৯১৩৮৬৬৮ ০৭িদন
০৯ রাণী সরকার বাহাড়া, , , । ০১৭৬৩৮৭৫৯৬৩ ০৭িদন
১০ : , , , । ০১৭৩৬১৪৫৪৮৪ ০৭িদন
১১ ইিত , , , । ০১৭৬৩৩৩৬৯৫৩ ০৭িদন
১২ , , , । ০১৭৪৩০৮৫৬৮৭ ০৭িদন
১৩ অিপ , , , । ০১৭৭৬৭৪৩৩৯০ ০৭িদন
১৪ িরখা , , , । ০১৭৮৫৭২৬৮৮৯ ০৭িদন
১৫ রানী দাস বাহাড়া, , , । ০১৩১৭৯২৩৩৮৯ ০৭িদন
১৬ রানী দাস , , , । ০১৭৫৪০৭৮২৬৩ ০৭িদন
১৭ িমতালী রানী দাস , , , । ০১৭৮৫৭৯০৬২২ ০৭িদন
১৮ রানী দাস , , , । ০১৩০৪০৮৬২১৫ ০৭িদন
১৯ শাকী রানী , , , । ০১৭৫১৫৫৫৫৬৩ ০৭িদন
২০ সীমা রানী দাস , , , । ০১৩০১৯৫৫৫১৬ ০৭িদন
২১ রানী দাস , , , । ০১৭৪২৭১১০৪১ ০৭িদন
২২ দাস হিরনগর, , , । ০১৭১৯৯৪০৯২০ ০৭িদন
২৩ মিন হিরনগর, , , । ০১৭০৮৯৪২৭৩৪ ০৭িদন
২৪ সরকার বাহাড়া, , , । ০১৭৩২৮১২৮৫৬ ০৭িদন
২৫ রানী , , , । ০১৭০৮৯৪২৭৩৪ ০৭িদন

তািরখ: ০১/১১/২০২০ : ১৭/১১/২০২০ :

নং নাম
নাম

০১ নিমতা রানী দাস , , , । ০১৭৩১৬৮৯২৮৫ ১৫িদন
০২ রানী দাস , , , । ০১৭১৫৬৩৮২৬৯ ১৫িদন
০৩ তমা রানী সরকার , , , । ০১৭৩৫৪৬৪২২২ ১৫িদন
০৪ রানী , , , । ০১৭৫৬৪৭১২০৬ ১৫িদন
০৫ একা দাস , , , । ০১৭০৯৫৪৯৬৩৬ ১৫িদন
০৬ , , , । ০১৭৮০১৮৬৬১৬ ১৫িদন
০৭ রানী তাং , , , । ০১৭৮১৮১৯১৭৫ ১৫িদন
০৮ রানী দাস , , । ০১৩১২০৯২৬১৩ ১৫িদন
০৯ িদপালী রানী দাস , , , । ০১৭৫৩৪৯৪০৯৬ ১৫িদন
১০ হািফজা , , , । ০১৭৭৮০০৪২১২ ১৫িদন
১১ রানী দাস , , , । ০১৭৩৯৬৬৯৪৫৫ ১৫িদন



১২ রানী রায় , , , । ০১৭৯০২৭২৭০৩ ১৫িদন
১৩ রানী , , , । ০১৩০০৯৭২০৩৮ ১৫িদন
১৪ যেশাদা রানী দাস বাহাড়া, , , । ০১৭৭২৪০০৪৭২ ১৫িদন
১৫ রচনা রানী , , , । ০১৭৩৬৩৩১০৪৩ ১৫িদন
১৬ , , , । ০১৩১৭২০৭৭২৫ ১৫িদন
১৭ রানী দাস , , , । ০১৭৬৮১৫৫৬১৩ ১৫িদন
১৮ রানী দাস , , , । ০১৭২৭৫৫৭২৬৮ ১৫িদন
১৯ , , , । ০১৭৩৯১২৫৪০২ ১৫িদন
২০ জিন রানী দাস , , , । ০১৭৪০৮৮৮৭৫৯ ১৫িদন
২১ রানী সরকার , , , । ০১৭৯০৫৭২৫৩৩ ১৫িদন
২২ , , , । ০১৭২১৬০৩৮৩৬ ১৫িদন
২৩ রানী দাস , , , । ০১৭৩৫৪৬৪২৫২ ১৫িদন
২৪ মিনকা রানী দাস , , , । ০১৩১৯৬৯৯৩৮৩ ১৫িদন
২৫ রানী দাস , , , । ০১৭৪৫২৯১৫৫৪ ১৫িদন

তািরখ: ২০/০২/২০২১ : ২৬/০২/২০২১ :

নং নাম
নাম

০১ : রহমান , , , । ০১৭২৭৬৮০৮৭০ পািরবািরক -
পালন

০৭িদন

০২ : হাসান , , , । ০১৭৫৭৯৫৩৪৯৭ ঐ ০৭িদন
০৩ : িরপন িময়া , , , । ০১৭০৩০১২৪৭৫ ঐ ০৭িদন
০৪ : িময়া , , , । ০১৭৩৬২৪৬৬৭৯ ঐ ০৭িদন
০৫ িময়া , , , । ০১৭৩০২৮৬১৬৬ ঐ ০৭িদন
০৬ : হাসান , , , । ০১৭১০২৬১০৭৫ ঐ ০৭িদন
০৭ : িময়া , , , । ০১৭৫১৮৩৮২৫০ ঐ ০৭িদন
০৮ আকাশ িময়া , , , । ০১৭১০৬৭৭২৭৪ ঐ ০৭িদন
০৯ , , , । ০১৭২৮৫২২৮০২ ঐ ০৭িদন
১০ ইসলাম , , , । ০১৬৩৭৮০৯০৮২ ঐ ০৭িদন
১১ : , , , । ০১৭৭৮৩২৪৮৩৯ ঐ ০৭িদন
১২ : আহেমদ , , , । ০১৭৪৮৭৪৫১৩৩ ঐ ০৭িদন
১৩ তাকিবর িময়া , , , । ০১৭৮২৫৪৭৮১৬ ঐ ০৭িদন
১৪ িময়া , , , । ০১৭৮১৪৬৬০৪৪ ঐ ০৭িদন
১৫ : িময়া , , , । ০১৭৬৪৭০১৯৮৮ ঐ ০৭িদন
১৬ : িরয়াজ , , , । ০১৭৬৩২২০৬৩৯ ঐ ০৭িদন
১৭ : িময়া , , , । ০১৭৪৫০৭৩২৯৬ ঐ ০৭িদন
১৮ : িমনহাজ আহেমদ , , , । ০১৭৩০২৮৬১৬৬ ঐ ০৭িদন
১৯ িময়া , , , । ০১৭৫২৩৬৫১৫৮ ঐ ০৭িদন
২০ রহমান , , , । ০১৬৪২৮১১৯১৭ ঐ ০৭িদন
২১ : িময়া , , , । ০১৭১৯৭৮৩০৩৬ ঐ ০৭িদন
২২ : হক , , , । ০১৭৭১৮৭০৯৬৪ ঐ ০৭িদন
২৩ : , , , । ০১৭১০৫৯২২৫২ ঐ ০৭িদন
২৪ সালমান , , , । ০১৭৫২১২৮৯৫২ ঐ ০৭িদন
২৫ কাউসার , , , । ০১৭০৬৫১৮৩৬৭ ঐ ০৭িদন
২৬ রায় জয় বাহাড়া, , , । ০১৭৭৪৪৬৮৯৮৫ ঐ ০৭িদন



২৭ : তািনয়া , , , । ০১৩০৬৬১৬৮৬৫ ঐ ০৭িদন

তািরখ: ১৩/০২/২০২১ : ২৭/০২/২০২১ :

নাম নাম
১ , , ,

।
০১৭৩২৪৫৩৭৬৮ িবষয়ক ০৭ িদন

২ রানী , , ,
।

০১৭২২৬৭৪৯৮০ িবষয়ক ০৭ িদন

৩ িরমা , , ,
।

০১৩০৮৫৪৪১৮৪ িবষয়ক ০৭ িদন

৪ রানী দাশ , , ,
।

০১৭৯১০৮২৮৩৬ িবষয়ক ০৭ িদন

৫ দাস , , ,
।

০১৭৬৫২৯৫৬১৮ িবষয়ক ০৭ িদন

৬ রানী , , ,
।

০১৭৪১৭৯৪০৩৭ িবষয়ক ০৭ িদন

৭ রানী দাশ , , , । ০১৩০৮৫৪৪১৭৯ িবষয়ক ০৭ িদন

৮ শািহদা , , ,
।

০১৩১২৩৬১৬৯৮ িবষয়ক ০৭ িদন

৯ পিল , , , । ০১৭৪০১৫১৬৫৮ িবষয়ক ০৭ িদন

১০ , , , । ০১৭৯৬৩২৭৮২৭ িবষয়ক ০৭ িদন

১১ ছাইদা , , , । ০১৩০১৯৫৩৬৫১ িবষয়ক ০৭ িদন

১২ রািহমা , , , । ০১৭৭২৪০০১০৭ িবষয়ক ০৭ িদন

১৩ সীমা রানী , , ,
।

০১৭২২৬৭৪৯৮০ িবষয়ক ০৭ িদন

১৪ রানী , , ,
।

০১৭৫৭২৭৭৮২০ িবষয়ক ০৭ িদন

১৫ রানী দাশ , , ,
।

০১৭১৩৮১২৫২৭ িবষয়ক ০৭ িদন

১৬ শােহনা এসিবনগর, পাহাড়তলী, ,
।

০১৩০৫৩৪৩৯১৯ িবষয়ক ০৭ িদন

১৭ খািদজা চাকদহ, , , ,
।

০১৩০৫৩৪৩৯১৯ িবষয়ক ০৭ িদন

১৮ , , ,
।

০১৭৪৪৩৯৩০৬৭ িবষয়ক ০৭ িদন

১৯ িনভা রানী দাস , , , । ০১৩১৪৭৩২৪০২ িবষয়ক ০৭ িদন

২০ রানী , িমঠােমইন, , । ০১৭৬২৭৪৭৬৩২ িবষয়ক ০৭ িদন

২১ রানী , , , । ০১৭৬৬১৪৬৬২৯ িবষয়ক ০৭ িদন

২২ হািনফা , , ,
।

০১৩১৩১৭৪৮৪৩ িবষয়ক ০৭ িদন

২৩ রানী দাস , , ,
।

০১৭৯৯৭০৫৪২৫ িবষয়ক ০৭ িদন



২৪ , , , । ০১৭৫৬৩৭৬৩৭৮ িবষয়ক ০৭ িদন

২৫ রানী দাস , , ,
।

০১৭২৩৯৪০৪৪৮ িবষয়ক ০৭ িদন

তািরখ: ১৮/০২/২০২১ : ২৪/০২/২০২১ :

নাম
১ , , , । ০১৭৬১-০৫৪৭৯৩ ০৭ িদন
২ , , , । ০১৭৬১-০৫৪৭৯৩ ০৭ িদন
৩ রানী দাস , , , । ০১৭০৯২৩৩১৫২ ০৭ িদন
৪ রানী দাস , , , । ০১৭৪১৮৬২৩৪৮ ০৭ িদন
৫ িলজা , , , । ০১৭৩২৪২০৭৯৪ ০৭ িদন
৬ কিবতা রানী সরকার , , , । ০১৭৭৬৯৭৩৭৪৩ ০৭ িদন
৭ , , , । ০১৭৮৭৮৪০৭২২ ০৭ িদন
৮ রানী সরকার , , , । ০১৭৭৯৫৮৭১৬৪ ০৭ িদন
৯ রানী দাশ , নগর, , । ০১৭৫৮৯০৬৬৫১ ০৭ িদন
১০ রিন , , , । ০১৭২১২৯১৯৫০ ০৭ িদন
১১ সািকয়া , , , । ০১৭২৭৬৩৬৫৩৬ ০৭ িদন
১২ রানী দাস বাহাড়া, , , । ০১৭৩৪৭৭৬০১০ ০৭ িদন
১৩ বিবতা রানী , , । ০১৭৯১৫৩৪২৬২ ০৭ িদন
১৪ , , , । ০১৭৮৪১৮৮৯৯২ ০৭ িদন
১৫ রানী দাস হিরনগর, , , । ০১৭১৯৯৪০৯২০ ০৭ িদন
১৬ রানী দাশ রায় , , , । ০১৭৭০০৪৯৮৭০ ০৭ িদন
১৭ রানী দাশ , , , । ০১৭৭৩৯৯৫৬৩২ ০৭ িদন
১৮ রানী দাস , , , । ০১৭৭০০৪৯৮৭০ ০৭ িদন
১৯ , , । ০১৩০৮৫৪৫১৮৪ ০৭ িদন
২০ রানী দাস , , , । ০১৭০৬৯৯০৯৬৮ ০৭ িদন
২১ , , , । ০১৩০০৫৯২২১৬ ০৭ িদন
২২ লাকী রানী দাস , , ,

।
০১৩১১৩১৬৭৯৮ ০৭ িদন

২৩ রানী দাস বাহাড়া, , , । ০১৭৩৪৭৭৬০১০ ০৭ িদন
২৪ রানী দাস হিরনগর, , , । ০১৭১৯২৮৪৮৪৮ ০৭ িদন
২৫ রানী সরকার , , , । ০১৭২৮০৫৬৯২৭ ০৭ িদন

তািরখ: ২৩/০২/২০২১ : ২৯/০২/২০২১ :

নং নাম নাম
১ িজমলী , , , । ০১৩০১৫৩৯৯১৩ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
২ রানী দাস , , , । ০১৭৩১২৮৮৯৮৯ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
৩ আভা রানী সরকার , , , । ০১৩১০৫৯১০৭৯ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
৪ , , , । ০১৭৭১৮০৫৫৬৪ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
৫ রানী দাস , , , । ০১৬২৬৯৫১৯৭৮ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
৬ অিনতা রানী সরকার , , , । ০১৭৫৭১০৫৬২২ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
৭ রানী , , , । ০১৭৮০৯৩৪১২৬ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন



৮ িরপন রানী দাস , , , । ০১৭৩৯৮৬০০৮২ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
৯ িনভা রানী সরকার , , , । ০১৪৮২৭৬৮০৭৩ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
১০ রানী সরকার , , , । ০১৭৩২৫৫২৯৫৭ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
১১ রানী , , , । ০১৭৭৯৩৮৪৯১৪ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
১২ রানী দাস , , , । ০১৭৭১৬০৭৭৩৯ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
১৩ সাধনা রানী দাস , , , । ০১৭৭১৬০৭৭৩৯ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
১৪ িনশা রানী দাস , , , । ০১৭৭৯৫৮৭১৬৪ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
১৫ রানী দাস , , , । ১০৬১১৪৫১০৩৮ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
১৬ রানী দাস , , , । ০১৭৭৬৯৭৩৭৪৩ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
১৭ ছায়া রানী সরকার , , , । ০১৭৪১৪৯২৮১২ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
১৮ িকমিত বালা দাস , , , । ০১৭৭৮৮৬৩৬২৩ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
১৯ রানী দাস , , , । ০১৭২৫৫৬৯২৯৪ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
২০ পিপ রানী দাস , , , । ০১৭১২০৪৩২৭১ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
২১ মাধবী রানী সরকার , , , । ০১৭৫৯২৮৫৬৭০ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
২২ সিবতা রানী দাস , , , । ০১৭২৯৫৫৯৮৪৭ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
২৩ িলিপ রানী সরকার , , , । ০১৭৪৯৪২৮৯৭৩ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
২৪ রানী সরকার , , , । ০১৭১২০৪৩২৭১ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
২৫ বালা দাস , , , । ০১৭৬৭৫৯৩৩৯১ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন

তািরখ: ২৭/০২/২০২১ : ০৫/০৩/২০২১ :

নং নাম নাম
১ রানী সরকার , , , । ০১৭২৮০৫৬৯২৭ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
২ অিপ রানী দাস বাহাড়া, , , । ০১৭৭১৭৮৩০১১ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
৩ িবভা রানী দাস , , , । ০১৭৩০১২৪৪৪৬ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
৪ িদবা রানী সরকার , , , । ০১৭৪৬৭৩৩৮২২ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
৫ পিনষা রানী সরকার , , , । ০১৭৩১৬৯০০২৪ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
৬ িদবা রানী দাস , , , । ০১৭৮৪৮৯৫৯২২ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
৭ রানী দাস , , , । ০১৭৯৪০৫২১৪২ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
৮ রানী দাস , , , । ০১৭৩৫৪৯১১২২ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
৯ রানী দাস , , , । ০১৭৭৬৮৪৯১৫২ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
১০ মাধবী রানী দাস , , , । ০১৭৪৩৯৪৮৬৬৪ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
১১ মিন রানী সরকার , , , । ০১৭২৪২৩৪০১৪ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
১২ রানী দাস , , , । ০১৭৭৯৩৬৭৭২০ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
১৩ িবথী রানী দাস , , , । ০১৭৫৬০১৩৮০১ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
১৪ সাধনা রানী সরকার , , , । ০১৭০০৮৪৮১৬৫ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
১৫ রানী দাস , , , । ০১৭৫৫৮৫৭৩৬৯ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
১৬ রানী সরকার , , , । ০১৭৩৭৫৭৬০৮২ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
১৭ িশখা রানী দাস , , , । ০১৭৩১২৮৮৯৮৯ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
১৮ রানী দাস , , , । ০১৭৯৮৬৩১১৭৯ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
১৯ বীনা রানী সরকার , , , । ০১৭৫৫৮৪৫৬৮৭ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
২০ রানী দাস , , , । ০১৭৫৫৩৭৩৩৬৮ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
২১ িনয়তী সরকার , , , । ০১৭০৬৪৮৭৪৪৬ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
২২ বালা সরকার , , , । ০১৭৫৯২৮৫৬৭১ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
২৩ রানী সরকার , , , । ০১৭৬৭৫৯৩৭৯১ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
২৪ রানী দাস , , , । ০১৩০৭১৩৭৪৮৪ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন
২৫ আদরী , , , । ০১৩০৭১৩৭৪৮৪ পািরবািরক সবিজচাষ ০৭ িদন



গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

উদজরা যুফ উন্নয়ন কভ মকতমায কাম মারয় 

সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ। 

অথ ম ফছয ২০২০- ২০২১                                                    ব্যাচ নাং -—০১ 

প্রশক্ষদণয শফলয়ঃ াশযফাশযক ফশজ চাল                               মভমাদঃ -  ০৭ শদন 

স্থানঃ মলারঘয যকাযী প্রাথশভক শফদ্যারয় তাশযখঃ - তাশযখঃ-২২/১০/২০২০ ইদত ২৮/১০/২০২০শরঃ ম মন্ত 

ক্র: 

নাং 
প্রশক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা মভাফাইরনম্বয প্রশক্ষণ মকাদ মযনাভ মভমাদ ভন্তব্য 

১ gvm ỳj nK m ©̀vi গ্রাভ: মলারঘয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৩৬০৬৭৩৩৪ াশযফাশযক ফশজ চাল ০৭ দিন  

২ wRqvDi ingvb গ্রাভ: মলারঘয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৭২২৯৭৩৫৮৮ াশযফাশযক ফশজ চাল ০৭ দিন  

৩ iv¾vKzi ingvb গ্রাভ: মলারঘয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৪৬০০৮৫৫৭ াশযফাশযক ফশজ চাল ০৭ দিন  

৪ ‡gvQvt gviædv Av³vi গ্রাভ: ভাস্টাযাডা ,সুনাভগঞ্জ দয ,সুনাভগঞ্জ  ০১৭২৮০৫৫৩৫৪ াশযফাশযক ফশজ চাল ০৭ দিন  

৫ mywRbv Av³vi গ্রাভ: মভানপুয, সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭১৭৯১৮৩৫২ াশযফাশযক ফশজ চাল ০৭ দিন  

৬ ‡gvt dvnwg` †PŠayix গ্রাভ: মলারঘয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৯৮০১৪০১৬ াশযফাশযক ফশজ চাল ০৭ দিন  

৭ ‡gv: gykwdKzi ingvb cxi গ্রাভ: মলারঘয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৭২১৪৮২০২৭ াশযফাশযক ফশজ চাল ০৭ দিন  

৮ RvIqv ỳj ingvb গ্রাভ: মলারঘয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৩৩১৬০৮৯০ াশযফাশযক ফশজ চাল ০৭ দিন  

৯ ‡gv: Zvnwg` †PŠayix গ্রামঃ বদিপুর, সুনামগঞ্জ সির, সুনামগঞ্জ ০১৭৯৮২৪৭৫৬০ াশযফাশযক ফশজ চাল ০৭ দিন  

১০ Avj Avwgb mygb গ্রামঃ মমাহাম্মিপুর, সুনামগঞ্জ সির, সুনামগঞ্জ ০১৫১৬০৮২৮৯৬ াশযফাশযক ফশজ চাল ০৭ দিন  

১১ আশনসুয যভান মচৌধুযী গ্রাভ: মলারঘয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৫১৬০৮২৮৯০ াশযফাশযক ফশজ চাল ০৭ দিন  

১২ ভামুদুয যভান গ্রাভ: মলারঘয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৮২৯৬৯০৮৬৯ াশযফাশযক ফশজ চাল ০৭ দিন  

১৩ াশকর আদভদ গ্রামঃ সািকপুর, সুনামগঞ্জ সির, সুনামগঞ্জ ০১৭৮২০৭৮৬৮৯ াশযফাশযক ফশজ চাল ০৭ দিন  

১৪ মভা: ভশভনুয যভান ীয গ্রাভ: মলারঘয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৭২০৪৪৪৯৯৮ াশযফাশযক ফশজ চাল ০৭ দিন  

১৫ াভসুজ্জাভান গ্রামঃ মাইজবাদি, সুনামগঞ্জ সির, সুনামগঞ্জ  াশযফাশযক ফশজ চাল ০৭ দিন  

১৬ মদদরামায মাদন পযাদ গ্রাভ: মলারঘয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৭৮০৭৭১৯৫ াশযফাশযক ফশজ চাল ০৭ দিন  

১৭ মভা: জুদমর মচৌধুযী গ্রাভ: মলারঘয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৭১০৩৪১৪৯০ াশযফাশযক ফশজ চাল ০৭ দিন  

১৮ মভা: যাদর মচৌধুযী গ্রাভ: মলারঘয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৯৩৮৪৬৮৫৭ াশযফাশযক ফশজ চাল ০৭ দিন  

১৯ পাযজানা খানভ মুন্না গ্রাভ: মলারঘয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ  াশযফাশযক ফশজ চাল ০৭ দিন  

২০ াইদুয যভান গ্রাভ: মলারঘয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৮২০৭৯২৯২ াশযফাশযক ফশজ চাল ০৭ দিন  

২১ ারভা খানভ গ্রাভ: মলারঘয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ  াশযফাশযক ফশজ চাল ০৭ দিন  

২২ াদকযা আক্তায গ্রামঃ খামদিয়র, সুনামগঞ্জ সির, সুনামগঞ্জ  াশযফাশযক ফশজ চাল ০৭ দিন  

২৩ মভা: ভশনয মাদন  গ্রাভ: মলারঘয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ  াশযফাশযক ফশজ চাল ০৭ দিন  

২৪ মভা: নুয আভদ  গ্রাভ: মলারঘয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ  াশযফাশযক ফশজ চাল ০৭ দিন  

২৫ মভাছা: আশপয়া আক্তায াশফফা  গ্রামঃ বনাদনপািা, সুনামগঞ্জ সির, সুনামগঞ্জ ০১৯১৪০৭৯১৩০ াশযফাশযক ফশজ চাল ০৭ দিন  

 

  



গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

উদজরা যুফ উন্নয়ন কভ মকতমায কাম মারয় 

সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ। 

অথ ম ফছয ২০২০- ২০২১                                                    ব্যাচ নাং -০২ 

প্রশক্ষদণয শফলয়ঃাশযফাশযক াঁ মুযগী ারন মভমাদঃ -  ০৭ শদন 

স্থানঃ মলারঘয যকাযী প্রাথশভক শফদ্যারয় তাশযখঃ - তাশযখঃ-২২/১০/২০২০ ইদত ২৮/১০/২০২০শরঃ ম মন্ত 

ক্র: 

নাং 
প্রশক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা মভাফাইরনম্বয প্রশক্ষণ মকাদ মযনাভ মভমাদ ভন্তব্য 

১ তাভান্না আক্তায গ্রাভ: আরম্পুয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৪০৫৯১৬৮৮৩ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

২ পাদতভা মফগভ গ্রাভ: নুযপুয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৪০১৪০৯৯৭০ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

৩ তাশনভ আদভদ মজন্সী গ্রাভ: ফনানীাড়া,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৬১৪৭৪২২৫ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

৪ তাশন আদভদ কথা গ্রাভ: ফনানীাড়া,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৬৮৮২২৩৫০২ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

৫ সুশখ মফগভ গ্রাভ: ইব্রাীভপুয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৭০৩৪৬৪১৬১ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

৬ মভাছাঃ আকশরভা গ্রাভ: মলারঘয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৪০১৬১৮৫৮৩ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

৭ মভাছাঃ নাজভা আক্তায গ্রাভ: মলারঘয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৬০১৭২৫২৫ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

৮ ভদনামাযা খাতুন গ্রাভ: মলারঘয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৭২৩০৯১৯৩৩ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

৯ মভাছাঃ আদভনা মফগভ গ্রাভ: ফশদপুয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৮৯০৪৫১৫৭১ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

১০ ভশদনা মফগভ গ্রাভ: ফরাকা,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৯২৯৫৪৪৮০২ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

১১ মভাছাঃ াযশভনা আক্তায গ্রাভ: কান,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৯৩৩০২৩১৪৮ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

১২ তুশনা আক্তায গ্রাভ: মলারঘয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৩৩৭০৫২৬৯ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

১৩ আক্তারুন মনছা গ্রাভ: মলারঘয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৫৯৩৮২৭৯০ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

১৪ শদা যানী যাম শদন গ্রাভ: মলারঘয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৭০১৩৩৪২৫১ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

১৫ মভাছাঃ ভাছুভা আক্তায গ্রাভ: মলারঘয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৪০৭৯০৬৩৯৭ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

১৬ ভশভনা আক্তায গ্রাভ: ফনানীাড়া,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৩০৮২৪৮৫৭৭ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

১৭ মভাছাঃ যাশফ মফগভ গ্রাভ: মভাাম্মদপুয,সুনাভগঞ্জ 

দয,সুনাভগঞ্জ 

 াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

১৮ হুনা মফগভ গ্রাভ: মভাাম্মদপুয,সুনাভগঞ্জ 

দয,সুনাভগঞ্জ 

 াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

১৯ মভাছা পাযজানা আক্তায সুশভ  গ্রাভ: মভাাম্মদপুয,সুনাভগঞ্জ 

দয,সুনাভগঞ্জ 

 াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

২০ মভাছাঃ রুশজনা আক্তায গ্রাভ: ফনানীাড়া,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ  াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

২১ মভাছাঃ ছারভা মফগভ গ্রাভ: মলারঘয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ  াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

২২ মভাছাঃ সুদনা মফগভ গ্রাভ: ভাইজফাশড়,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ  াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

২৩ মভাছাঃ খাশদজা মফগভ গ্রাভ: ফাধন,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ  াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

২৪ মভাছাঃ মভাদভনা আক্তায গ্রাভ: মভাাম্মদপুয,সুনাভগঞ্জ 

দয,সুনাভগঞ্জ 

 াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

২৫ শদররুফা আক্তায গ্রাভ: ফনানীাড়া,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ  াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

 

  



গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

উদজরা যুফ উন্নয়ন কভ মকতমায কাম মারয় 

সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ। 

অথ ম ফছয ২০২০- ২০২১                                                     ব্যাচ নাং -০৩ 

প্রশক্ষদণয শফলয়ঃাশযফাশযকফশজচাল     মভমাদঃ -  ০৭ শদন 

স্থানঃচযভল্লাউচ্চশফদ্যারম   তাশযখঃ - তাশযখঃ-৩১/১০/২০২০ ইদত ০৬/১১/২০২০শরঃ ম মন্ত 

ক্র: 

নাং 
প্রশক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা মভাফাইরনম্বয প্রশক্ষণ মকাদ মযনাভ মভমাদ ভন্তব্য 

১ শশমা আক্তায যশরন গ্রাভ: এশ ফাাংরা ,সুনাভগঞ্জ দয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭৫৯৯৮৫৫২৬ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

২ মনাভান আভদ গ্রাভ: নুযপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৩৯৪০৫৬৩২ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

৩ জুনাদমদ মাদন গ্রাভ: নুযপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৯২৫৩৯১৯১ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

৪ মভাস্তপা আশভয গ্রাভ: াপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭১০৯৮৪৬৪৯ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

৫ মভাঃ শদদরামায মাদন গ্রাভ:, াযদাফাজ সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৬৬১৬৮৩৪১ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

৬ যাদর আভদ গ্রাভ: নুযপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৬৫১৬১৩০৪ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

৭ তাশভনা আক্তায গ্রাভ: নুযপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৩৯১১৩৩৪৪ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

৮ মভাঃ া আরভ গ্রাভ: খাগুযা,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৩৮৩৫০১৫৫ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

৯ রুদফর শভয়া গ্রাভ: কাাগাঁও,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৬৮০৭৮৯৩১ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১০ মভা: ামভন ইরাভ যশন গ্রাভ: নুযপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ  াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১১ মভাঃ আশভয উশিন গ্রাভ: খাগুযা,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৫৯৭২২৬৭২ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১২ মভাঃ ফদরুর আরভ গ্রাভ: আরভপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৩১০৬২১৩১৩ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১৩ শশিকুয যভান গ্রাভ: যদভশ্বযপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৩১৩৬৩৭৮৮৬ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১৪ মভাঃ কাওছায আরভ গ্রাভ: পদতপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৯৬৬৩২৪০২৫ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১৫ মভাঃ আশভনুর ক গ্রাভ: ব্রাম্মনগাঁও,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৮৬৮৮৬৯০৩ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১৬ শদফাউর আরাভ গ্রাভ: ফনানীাডা,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৯৬৪১২৯৮৮ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১৭ মভাঃ লুৎপয যভান গ্রাভ: খাগুযা,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭১০৫৭০২৩৪ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১৮ মভাঃ রুদফর শভয়া গ্রাভ: খাগুযা,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ  াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১৯ পযাদ শভয়া গ্রাভ: খাগুযা,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ  াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

২০ জুদফদা মফগভ গ্রাভ: ভাইজফাডী,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ  াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

 

  



গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

উদজরা যুফ উন্নয়ন কভ মকতমায কাম মারয় 

সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ। 

অথ ম ফছয ২০২০- ২০২১                                                    ব্যাচ নাং -০৪ 

প্রশক্ষদণয শফলয়ঃাশযফাশযক াঁ মুযগী ারন মভমাদঃ -  ০৭ শদন 

স্থানঃআরভপুয প্রাথশভক শফদ্যারয়  তাশযখঃ - তাশযখঃ-০৩/১১/২০২০ ইদত ০৯/১১/২০২০শরঃ ম মন্ত 

ক্র: 

নাং 
প্রশক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা মভাফাইরনম্বয প্রশক্ষণ মকাদ মযনাভ মভমাদ ভন্তব্য 

১ আর ইভযান গ্রাভ: খাগুযা,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৭২৫৮৬২৬৫ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

২ প্রীতু চন্দ্র ার গ্রাভ: রারাযচয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৭৬৩৬০১১৬ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

৩ আব্দুর ক গ্রাভ: নুযপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৮৬২২৫০১৯ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

৪ ছাশভয হুদন গ্রাভ: যাদভশ্বযপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭০০৫০৪৫৫১ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

৫ মরার আভদ গ্রাভ:, নুযপুয সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৩৭২১৬২৪৫ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

৬ শবুয যভান গ্রাভ: াপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৯০৬২৩৫৮১৯ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

৭ আছভত আরী গ্রাভ: নুযপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৩৭২১৬২২৫ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

৮ ভাসুক শভয়া গ্রাভ: নুযপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৩১৮৮৪৮৮১ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

৯ াশন শভয়া গ্রাভ: শযপফর,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৭৭১৪১৩৫৫ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

১০ াশন আরভ গ্রাভ: শযপফর,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৫৫৫৬৪৬৪৪ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

১১ াপছা মফগভ গ্রাভ: াপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৩১১২১৭০৬৪ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

১২ নাজমুন নাায রুশভ গ্রাভ: ভাইজফাডী,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৭৭০০১৮৪৯ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

১৩ মযকুয ইরাভ গ্রাভ: পদতপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৮৯১৬৭৬৪১ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

১৪ মভা.সুজন শভয়া গ্রাভ: পদতপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৬৫৭২১০৩০ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

১৫ মভা.আশজজুয যভান গ্রাভ: যাদভশ্বযপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৯৪৪৫৩৯৪৬৯ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

১৬ মভা.ভাসুক শভয়া গ্রাভ: নুযপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৯১৪৮২২৪১৪ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

১৭ ইকফার মাদন গ্রাভ: নুযপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭১৪৫৫২৪১৪ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

১৮ মভা.পয়ার আদযশপন গ্রাভ: জারারপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৫৩৫৭৩৮৩১ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

১৯ মভা.পখরুর ইরাভ গ্রাভ: আরভপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৮৪৩১৫৭৭৮ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

২০ মভা.আজাদ শভয়া গ্রাভ: নুযপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৮৪৫৫৫৫৮১ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

২১ মভা.াশফবুয যভান গ্রাভ: যাদভশ্বযপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৫৭৭৭৩৮৩১ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

২২ মভা.নফীজুর ইরাভ গ্রাভ: আরভপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭০৫৩৭০৫৫৭ াশযফাশযক াঁ মুযগী ারন ০৭ দিন  

 

  



গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

উদজরা যুফ উন্নয়ন কভ মকতমায কাম মারয় 

সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ। 

অথ ম ফছয ২০২০- ২০২১                                                     ব্যাচ নাং -০৫ 

প্রশক্ষদণয শফলয়ঃাশযফাশযকফশজচাল     মভমাদঃ -  ০৭ শদন 

স্থানঃউদিাক্তাকশিউটাযদকাশচাংদন্টায,টুদকযফাজায তাশযখঃ - তাশযখঃ-২৯/১১/২০২০ ইদত ০৫/১২/২০২০শরঃ ম মন্ত 

ক্র: 

নাং 
প্রশক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা মভাফাইরনম্বয প্রশক্ষণ মকাদ মযনাভ মভমাদ ভন্তব্য 

১ ভাশপমা আক্তায গ্রাভ: ফডাডা ,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ  ০১৭৪৮২১৩৬৭৭ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

২ যশদ আদভদ গ্রাভ: ইনাতনগয ,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭১৯৮৭৬২৬৫ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

৩ মভাছা.আকশরভা আক্তায গ্রাভ: টুদকযগাঁও ,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭৪৮৩৬৪৯৬৯ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

৪ াইদুয যভান গ্রাভ: মুডাযফন্দ,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭৩১৯০৫৯৮২ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

৫ াীনুয আরভ গ্রাভ: জগাইযগাঁওসুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭৩৭৫০৪৩৬০ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

৬ তাছশরভা মফগভ গ্রাভ: উদন্দ্রনগয ,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭৪৬৩৫৫২৭৮ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

৭ মভাছা.তাভান্না মফগভ গ্রাভ: শনশধযচয,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৩০৭৭২০৫৮৩ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

৮ নুরুর আরভ গ্রাভ: চান্দফাডী,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭৮৭১৩৩১৮৯ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

৯ নুয মাদন গ্রাভ: জগাইযগাঁও ,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৩০৭৬২৫৫৬০ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১০ মভা.জাাঙ্গীয আরভ গ্রাভ: জগাইযগাঁও ,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭১৫৯২৮৪৫২ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১১ ‡gv.iBQ wgqv গ্রাভ: টুদকযগাঁও ,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭৪৯৫৭৭৫১৭ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১২ শশিকুয যভান গ্রাভ: মগৌযাযাং,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭২৫৩৬৩৯০৯ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১৩ আশপয়া মফগভ গ্রাভ: নুরুল্লা,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭০৬০৬৮০২২ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১৪ মুশফয়া জান্নাত জুশ গ্রাভ: ইনাতনগয ,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৩১৩৯৪৪৭৬০ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১৫ বুযান উশিন গ্রাভ: ইনাতনগয ,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৩০৯২৮৪১২৭ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১৬ াশদকুয যভান গ্রাভ: টুদকযগাঁও ,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭৯১৬৭১৩৫৫ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১৭ পদমজ আদভদ গ্রাভ: জগাইযগাঁও ,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৯৩৩০২৩৫৭৭ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১৮ মভা.শভজানুয যভান গ্রাভ: জগাইযগাঁও ,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭৪৮৫১৫৮২৬ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১৯ তভা মফগভ গ্রাভ: পন্দা,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭৩৮৮৮৫৩৭ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

২০ মভা.শভজানুয যভান গ্রাভ: উজানযাভনগয ,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৯৪৩৩৬৩৩১৩ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

২১ লুৎপা আক্তায গ্রাভ: ফডঘাট,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭২১৪৮২১২৪ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

২২ ভাছুভ শফল্লা গ্রাভ: শনয়াভতপুয ,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭২৯১৩২৭২৫ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

২৩ খাইরুজ্জাভান গ্রাভ: উজানযাভনগয ,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭৩৯২১৩৫৮৭ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

২৪ কাওছায আভদ গ্রাভ: জগাইযগাঁও ,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৩১৩৯৪৪৩৪৮ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

২৫ শযভা মফগভ গ্রাভ: মগৌযাযাং,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭৪৯৬৬৫৮৭৭ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

 

  



গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

উদজরা যুফ উন্নয়ন কভ মকতমায কাম মারয় 

সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ। 

অথ ম ফছয ২০২০- ২০২১                                                     ব্যাচ নাং -০৬ 

প্রশক্ষদণয শফলয়ঃাশযফাশযকফশজচাল     মভমাদঃ -  ০৭ শদন 

স্থানঃাজীরারভামুদউচ্চশফদ্যারয়।     তাশযখঃ - তাশযখঃ-০৫/১২/২০২০ ইদত ১২/১২/২০২০শরঃ ম মন্ত 

ক্র: 

নাং 
প্রশক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা মভাফাইরনম্বয প্রশক্ষণ মকাদ মযনাভ মভমাদ ভন্তব্য 

১ ভশভাদফগভ গ্রাভ: পুযানরক্ষণশ্রী ,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ  ০১৩০৭৭২০৫১৭ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

২ ভাশজময়া মফগভ গ্রাভ: পুযানরক্ষণশ্রী ,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৩১৩৭৩৬২৫৩ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

৩ শভনা মফগভ গ্রাভ: পুযানরক্ষণশ্রী ,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৮২৯৬৪০০৩১ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

৪ জহুযা আক্তায শ গ্রাভ: পুযানরক্ষণশ্রী ,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭৬০১৭২৩৫৯ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

৫ শ মফগভ গ্রাভ: পুযানরক্ষণশ্রী ,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭৮১৪৫০৬৩১ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

৬ মভাছা.শযতা মফগভ গ্রাভ: পুযানরক্ষণশ্রী ,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭৩০৩৬৫০২৫ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

৭ শদুর ইরাভ গ্রাভ: পুযানরক্ষণশ্রী ,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৩০৮৬৭৫২৪৫ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

৮ ভাবুফ াান তাশনভ গ্রাভ: পুযানরক্ষণশ্রী ,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭৭৫০০৯০২৩ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

৯ মভাছা. াশদয়া মফগভ গ্রাভ: পুযানরক্ষণশ্রী ,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৩০৫৮৮৩৫৭০ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১০ মভাছা. শপ্রয়া মফগভ গ্রাভ: পুযানরক্ষণশ্রী ,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭৭০০৭৪৩৬৫ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১১ মভাছা. তাছশরভা মফগভ গ্রাভ: পুযানরক্ষণশ্রী ,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ  ০১৭১৭৪৭৪২০৭ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১২ মভা.কাভার মাদন গ্রাভ: কুতুফপুয,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৮১৫৯৩২০৬১ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১৩ মভাছা. সুশজনা আক্তায গ্রাভ: পুযানরক্ষণশ্রী ,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭৯৬৫৭৭৮৪১ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১৪ মভাছা. যশদা মফগভ গ্রাভ: পুযানরক্ষণশ্রী ,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭৬২২২৭২০৩ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১৫ মভা. ইকফার মাদন গ্রাভ: পুযানরক্ষণশ্রী ,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭৩৬১৬১৫৪০ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১৬ মভা.শদ শভয়া গ্রাভ: পুযানরক্ষণশ্রী ,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭৩৫৭৪৯৯০৮ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১৭ মভা.আযাদ আরভ গ্রাভ: পুযানরক্ষণশ্রী ,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৪২৪০০২৯৯১ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১৮ মভা.জাশদ আরভ তাদযক গ্রাভ: পুযানরক্ষণশ্রী ,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৩০৭৭২০৫১১ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১৯ া নাঈভ উশিন গ্রাভ: মাদনপুয ,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭৪৬০৯৯৭৩২ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

২০ নাশগ ম আক্তায গ্রাভ: পুযানরক্ষণশ্রী ,সুনাভগঞ্জদয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭১৬০৯২৮৫১ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

২১ মভা.আশজজুয যভান রুদফর গ্রাভ: পুযানরক্ষণশ্রী ,সুনাভগঞ্জ দয ,সুনাভগঞ্জ  ০১৭২৭৭৬৯৪৭৪ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

২২ মভা.আশকুয যভান গ্রাভ: পুযানরক্ষণশ্রী ,সুনাভগঞ্জ দয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭৪৯৭১১০২৪ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

২৩ মভাছা.মানা আক্তায গ্রাভ: পুযানরক্ষণশ্রী ,সুনাভগঞ্জ দয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭৮২৭৭৪০৬০ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

২৪ া মভাাম্মদ রাশভভ গ্রাভ: মাদনপুয ,সুনাভগঞ্জ দয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭৭৭১৪৩৩৮৫ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

২৫ আাদ শভয়া গ্রাভ: শনয়াভতপুয ,সুনাভগঞ্জ দয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭৯৬৪৮৬৯৯৫ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

২৬ শনজাভ উশিন গ্রাভ: পুযানরক্ষণশ্রী ,সুনাভগঞ্জ দয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭১৫৪৫৪২৩০ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

 

  



গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

উদজরা যুফ উন্নয়ন কভ মকতমায কাম মারয় 

সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ। 

অথ ম ফছয ২০২০- ২০২১                                                     ব্যাচ নাং -০৭ 

প্রশক্ষদণয শফলয়ঃাশযফাশযক ফশজ চাল     মভমাদঃ -  ০৭ শদন 

স্থা নঃইব্রাীভপুয যকাযী প্রাথশভক শফদ্যারয়।    তাশযখঃ - তাশযখঃ-২১/১২/২০২০ ইদত ২৭/১২/২০২০শরঃ ম মন্ত 

ক্র: 

নাং 
প্রশক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা মভাফাইরনম্বয প্রশক্ষণ মকাদ মযনাভ মভমাদ ভন্তব্য 

১ রুদনা মফগভ গ্রাভ: ইব্রাশভপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৬৬৩৫৩০১১ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

২ পশজরাতুন তাফাসুভ শযয়া গ্রাভ: ইব্রাশভপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭২৬৪৫০১৫৯ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

৩ মভাছা.শরা আক্তায জুই গ্রাভ: ইব্রাশভপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ - াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

৪ মভাছা.তাভান্না আক্তায তভা গ্রাভ: ইব্রাশভপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৩১২০২৩০০১ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

৫ সুভাইয়া ইরাভ গ্রাভ: ইব্রাশভপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭২১৪৪১১১৮ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

৬ মভাছা. াশফয়া মফগভ গ্রাভ: ইব্রাশভপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ - াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

৭ ইয়াছশভন মফগভ গ্রাভ: ইব্রাশভপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ - াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

৮ পাযজা আক্তায গ্রাভ: ইব্রাশভপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৩১২০২৩০০১ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

৯ াশনা মফগভ গ্রাভ: ইব্রাশভপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৩১২০২৩০০১ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১০ বৃশি মফগভ গ্রাভ: ইব্রাশভপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৫২৬২৭৫৭৮ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১১ পাদতভা গ্রাভ: ইব্রাশভপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৩১২০২৩০০১ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১২ শভনা মফগভ গ্রাভ: ইব্রাশভপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৩০৬৮৬২১৬২ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১৩ নাশদযা মফগভ গ্রাভ: ইব্রাশভপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৩০৬৮৬২১৬২ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১৪ যশভা খাতুন গ্রাভ: ইব্রাশভপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৭৪২৫২৪৫৫ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১৫ াশফফা মফগভ গ্রাভ: ইব্রাশভপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৩১২৯২৩০১ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১৬ জাশভনা মফগভ গ্রাভ: ইব্রাশভপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৭০৩৫৪৩৯৭ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১৭ ভাবুফা মফগভ গ্রাভ: ইব্রাশভপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৮৬৩২৩৯৩৯৮ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১৮ রুা আক্তায গ্রাভ: ইব্রাশভপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৮৬৩২৩৯৩১৮ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১৯ মভাছা.ভভতা মফগভ গ্রাভ: ইব্রাশভপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৮৬৩২৩৯৩১৮ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

২০ শতশন্ন গ্রাভ: ইব্রাশভপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ - াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

২১ যাশি মফগভ গ্রাভ: ইব্রাশভপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৩১২৯২৩০০১ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

২২ কাশনজ সুফণ মা গ্রাভ: ইব্রাশভপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৩১২৯২৩০০১ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

২৩ মভাছা. ছশনয়া আক্তায গ্রাভ: ইব্রাশভপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৫৬৮৬০৮০৩ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

২৪ শমু আক্তায গ্রাভ: ইব্রাশভপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭১২৭৩৭৭০৬ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

২৫ মভাছা. মযজশফ আক্তায গ্রাভ: ইব্রাশভপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ - াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

২৬ মভাছা. ইয়াছশভন মফগভ গ্রাভ: ইব্রাশভপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৬৩৫৩৪৪২৯৩ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

২৭ মভাছা. ভাশপয়া মফগভ গ্রাভ: ইব্রাশভপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭২৭৮৮৬৫৮০ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

২৮ মভাছা. তাছশরভা মফগভ গ্রাভ: ইব্রাশভপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭২৯৯৬৩৮৬৮ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

২৯ াশদয়া মফগভ গ্রাভ: ইব্রাশভপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৩১২৯২৩০০১ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

৩০ মভাছা.মযানা মফগভ গ্রাভ: ইব্রাশভপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৬৬৯০৮৩১২ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

 

  



গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

উদজরা যুফ উন্নয়ন কভ মকতমায কাম মারয় 

সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ। 

অথ ম ফছয ২০২০- ২০২১                                                     ব্যাচ নাং -০৮ 

প্রশক্ষদণয শফলয়ঃাশযফাশযকফশজচাল     মভয়াদ-  ০৭ শদন 

স্থানঃাজীআব্দুাত্তাযএন্ডভশযয়ভউচ্চশফদ্যারয়    তাশযখঃ - তাশযখঃ-০১/০১/২০২১ ইদত ০৭/০১/২০২১শরঃ ম মন্ত 

ক্র: 

নাং 
প্রশক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা মভাফাইরনম্বয প্রশক্ষণ মকাদ মযনাভ মভমাদ ভন্তব্য 

১ মভা,াভীভ আভদ গ্রাভ: মাদনপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭০৪১১৫৫৬৫ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

২ মভা. ওয়াশদ নুয গ্রাভ: মুডাযফন্দ,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৯১৯৭৭৬১৭৬ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

৩ া নাইভ উশিন গ্রাভ: মাদনপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৪৬০৯৯৭৩২ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

৪ যশদ আদভদ গ্রাভ: ইনাতনগয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭১৯৮৭৬২৬৫ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

৫ চয়ন তালুকদায গ্রাভ: মাদনপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৯৫৬৩৪৫৮৮ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

৬ মভা.শন গ্রাভ: উজানযাভনগয ,সুনাভগঞ্জ দয ,সুনাভগঞ্জ  ০১৭৩৮৪৫৭০০৪ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

৭ মভা. আশজজুয যভান গ্রাভ: মাদনপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৩০৪৪৩৫৩০৯ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

৮ া ভাযজান আভদ গ্রাভ: মাদনপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৮৮৭৩৪১৩১৭ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

৯ পাযজানা আক্তায গ্রাভ: উজানযাভনগয ,সুনাভগঞ্জ দয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭১৫২০৬৬৫২ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১০ মভা.জহুরুর ইরাভ গ্রাভ: মাদনপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৯২৬২১৩৮৭১ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১১ মভা.কদমছ শভয়া গ্রাভ: মাদনপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৩৩৮২৪১৬৬ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১২ কাঞ্চন দা গ্রাভ: মাদনপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭২২৫৯২৩৫১ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১৩ ইব্রাশভ খশরর তুশন গ্রাভ: মাদনপুয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৮৬১৭৫৬১৩ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১৪ াভীভ আভদ গ্রাভ: ইনাতনগয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ - াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১৫ মুশজবুয যভান গ্রাভ: কাভাযটুক,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭১৫২০৬৭১৯ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১৬ মভা.আরীভ উশিন গ্রাভ: ইনাতনগয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৪৬৪৬৫৭৭৬ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১৭ নুয মাদন গ্রাভ: কাভাযটুক,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৪৬৪৬৫৭৭৬ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১৮ মভা.শযপ উশিন গ্রাভ: ইনাতনগয,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৮০৭১২২১০ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

১৯ যাহুর চন্দ্র যকায গ্রাভ: চুদকযগাঁও,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭১৯৫৬১৭২৬ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

২০ মভাছা.আশরভা মফগভ গ্রাভ: উজানযাভনগয ,সুনাভগঞ্জ দয ,সুনাভগঞ্জ - াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

২১ মভা.আরভগীয গ্রাভ: উজানযাভনগয ,সুনাভগঞ্জ দয ,সুনাভগঞ্জ  ০১৭১৬১৩২৫৯০ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

২২ মভা.জাশকয মাদন গ্রাভ: উজানযাভনগয ,সুনাভগঞ্জ দয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭১০৮১২৪৬২ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

২৩ মভাছাঃ খাশদজা মফগভ গ্রাভ: উজানযাভনগয ,সুনাভগঞ্জ দয ,সুনাভগঞ্জ ০১৯৮২৭৫৪২১০ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

২৪ মভাঃ যশপকুর ইরাভ গ্রাভ: উজানযাভনগয ,সুনাভগঞ্জ দয ,সুনাভগঞ্জ ০১৭৯১০১৫৯৩৩ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

২৫ ওয়াশভনা গ্রাভ: ডুরাশ,সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৬২১৩৩০৮৫ াশযফাশযকফশজচাল ০৭ দিন  

 

  



গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

উদজরা যুফ উন্নয়ন কভ মকতমায কাম মারয় 

সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ। 

অথ ম ফছয ২০২০- ২০২১                                                     ব্যাচ নাং -০৯ 

প্রশক্ষদণয শফলয়ঃাশযফাশযক ফশজ চাল     মভয়াদ-  ০৭ শদন 

স্থানঃআরভপুয যকাশয প্রাথশভকশফদ্যারয়।    তাশযখঃ - তাশযখঃ-০২/০১/২০২১ ইদত ০৮/০১/২০২১শরঃ ম মন্ত 

ক্র: 

নাং 
প্রশক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা মভাফাইরনম্বয প্রশক্ষণ মকাদ মযনাভ মভমাদ ভন্তব্য 

১ নাশগ ম আক্তায গ্রাভ: নুযপুয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৭০১৩৮৮১৩৬ নকী কাঁথা মরাই ০৭ দিন  

২ সুইটি মফগভ গ্রাভ: নুযপুয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৭৬৫০৪০৬৩ নকী কাঁথা মরাই ০৭ দিন  

৩ পাশভা আক্তায গ্রাভ: যাদভশ্বযপুয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৬৬২২৪৯৩৮ নকী কাঁথা মরাই ০৭ দিন  

৪ ভভতাজ মফগভ গ্রাভ: আরভপুয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৭২৫৭১৩০৪১ নকী কাঁথা মরাই ০৭ দিন  

৫ তাশভনা মফগভ গ্রাভ: আরভপুয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৬৭৭০৩৪১৩ নকী কাঁথা মরাই ০৭ দিন  

৬ মাশনয়া আক্তায গ্রাভ: আরভপুয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৭২২৮১৫৬৪২ নকী কাঁথা মরাই ০৭ দিন  

৭ পাযজানা আক্তায গ্রাভ: কান্দাযগাঁও,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৫৫৭৫৮৫৬২ নকী কাঁথা মরাই ০৭ দিন  

৮ তানশজনা আক্তায গ্রাভ: আরভপুয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৬০৭৪৮৫৬৩৪ নকী কাঁথা মরাই ০৭ দিন  

৯ শফরশকছ মফগভ গ্রাভ: নুযপুয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৩১৫৮১৫৫৩৫ নকী কাঁথা মরাই ০৭ দিন  

১০ মভাছাঃ শরজা মফগভ গ্রাভ: নুযপুয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৪৯০০৫৯৬২ নকী কাঁথা মরাই ০৭ দিন  

১১ মভাছাঃ রুশফনা মফগভ গ্রাভ: নুযপুয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৮১৫৮৮৮৫৯ নকী কাঁথা মরাই ০৭ দিন  

১২ যশপকুন মনছা গ্রাভ: আরভপুয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৭০৫৫৮০৭১৬ নকী কাঁথা মরাই ০৭ দিন  

১৩ জফা আক্তায গ্রাভ: নুযপুয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৩০৫৫৮৫০৫৫ নকী কাঁথা মরাই ০৭ দিন  

১৪ সুরতানা মফগভ গ্রাভ: আরভপুয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৪৫৮৫৫২৪৫৮ নকী কাঁথা মরাই ০৭ দিন  

১৫ াপা আক্তায গ্রাভ: নুযপুয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৭১৮৭২১৮৫ নকী কাঁথা মরাই ০৭ দিন  

১৬ পাযজানা আক্তায গ্রাভ: নুযপুয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৫১৬৭৩৬৫৩ নকী কাঁথা মরাই ০৭ দিন  

১৭ মজশভন আক্তায কল্পনা গ্রাভ: নুযপুয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৭৭১৪১৯৯৯ নকী কাঁথা মরাই ০৭ দিন  

১৮ সুরতানা আক্তায গ্রাভ: আরভপুয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৪৯০০২৫৪৫ নকী কাঁথা মরাই ০৭ দিন  

১৯ কল্পনা আক্তায গ্রাভ: নুযপুয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৭৩১৫৫০৬১৩ নকী কাঁথা মরাই ০৭ দিন  

২০ ভশভরুন মনছা গ্রাভ: নুযপুয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৯৩৩৩৬৮৩৯১ নকী কাঁথা মরাই ০৭ দিন  

২১ মযজুনা মফগভ গ্রাভ: আরভপুয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৭১২৮৭৬৪৯৪ নকী কাঁথা মরাই ০৭ দিন  

২২ ডাশরয়া আক্তায গ্রাভ: আরভপুয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৭২৬০৬৫১৪৩ নকী কাঁথা মরাই ০৭ দিন  

২৩ শফরশকছ আক্তায গ্রাভ: আরভপুয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৩১৪৮৯৮৭৫৫ নকী কাঁথা মরাই ০৭ দিন  

২৪ মভাছাঃ মজশন আক্তায গ্রাভ: নুযপুয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৭২৮৪৭৮৬১৬ নকী কাঁথা মরাই ০৭ দিন  

২৫ মভাছা মপা আক্তায গ্রাভ: নুযপুয,সুনাভগঞ্জদয,সুনাভগঞ্জ ০১৯২৪২০৮৪০৬ নকী কাঁথা মরাই ০৭ দিন  

 

  



গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

উদজরা যুফ উন্নয়ন কভ মকতমায কাম মারয় 

সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ। 

অথ ম ফছয ২০২০- ২০২১                                                     ব্যাচ নাং -১০ 

প্রশক্ষদণয শফলয়ঃদালাক পতযী      মভয়াদ-১৫ শদন 

স্থানঃজাাঙ্গীযনগযইউশনমনশযলদ     তাশযখঃ - তাশযখঃ-২৬/০১/২০২১ ইদত ১১/০২/২০২১শরঃ ম মন্ত 

ক্র: 

নাং 
প্রশক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা মভাফাইরনম্বয 

প্রশক্ষণ 

মকাদ মযনাভ 
মভমাদ ভন্তব্য 

১ মভাছাঃ খাইরুন মনছা গ্রাভ: কাইমাযগাঁও,ডাকঘয: নাযামনতরা,উদজরাসুনাভগঞ্জদয ০১৭৭৫৯৬০৬৮৬ মালাক পতযী ১৫ দিন  

২ নাজভা আক্তায গ্রাভ,খাদগযগাঁও,ডাকঘযভঙ্গরকাটা,উদজরাসুনাভগঞ্জদয ০১৯৭৮২৬৬৯৪৩ মালাক পতযী ১৫ দিন  

৩ যাশভা আক্তায গ্রাভ: ভারাইগাঁও,ডাকঘয:ভঙ্গরকাটা,উদজরাসুনাভগঞ্জদয ০১৬৩০৭৮২৩৮২ মালাক পতযী ১৫ দিন  

৪ মযাদকয়া মফগভ গ্রাভ :ঘাীগাঁও,ডাকঘযভঙ্গরকাটাউদজরাসুনাভগঞ্জদয ০১৮৭২৩২২১৯৭ মালাক পতযী ১৫ দিন  

৫ মজশভন আক্তায গ্রাভ: কাইয়াযগাঁও,ডাকঘযনাযামনতরা,উদজরাসুনাভগঞ্জদয ০১৭৬৩৪৮১৯৬২ মালাক পতযী ১৫ দিন  

৬ আছভা আক্তায গ্রাভ :নাযামনতরা,ডাকঘয :নাযামনতরা,উদজরাসুনাভগঞ্জদয ০১৩০৬৯৫০২৭৪ মালাক পতযী ১৫ দিন  

৭ মভাছাঃ পমজুদন্নছা মফগভ গ্রাভ :যাজানগয,ডাকঘযভঙ্গরকাটা,উদজরাসুনাভগঞ্জদয ০১৬৪৩৫১৪০৪৯ মালাক পতযী ১৫ দিন  

৮ কাজরী ভাযাক গ্রাভ: কাঠারফাশড,ডাকঘয :নাযামনতরা,উদজরাসুনাভগঞ্জ দয ০১৭১৮৩৮০৫৪৩ মালাক পতযী ১৫ দিন  

৯ শতাশর াাংভা গ্রাভ :কাঠারফাশড,ডাকঘয: নাযামনতরা,উদজরাসুনাভগঞ্জদয ০১৯৫৪৯৩৫৩৯৭ মালাক পতযী ১৫ দিন  

১০ মভাছাঃ আদভনা মফগভ গ্রাভ :ঝযঝশযমা,ডাকঘযনাযামনতরাউদজরাসুনাভগঞ্জদয ০১৭৮২৮৭১৭৭৬ মালাক পতযী ১৫ দিন  

১১ মভাছাঃ তাভান্না আক্তায গ্রাভ:কাভাযশবটা,ডাকঘযনাযামনতরাউদজরাসুনাভগঞ্জদয ০১৭৮৭৮১২৬৭০ মালাক পতযী ১৫ দিন  

১২ মাশনয়া ভানশখন গ্রাভকাঠারফাশডডাকঘযনাযামনতরাউদজরাসুনাভগঞ্জদয ০১৩০২৯৩১২৪৬ মালাক পতযী ১৫ দিন  

১৩ ভাধশফ াজাং গ্রাভঃ কাঠারফাশডডাকঘযনাযামনতরাউদজরাসুনাভগঞ্জদয ০১৯০৭৬৩৪২৯২ মালাক পতযী ১৫ দিন  

১৪ মভাছাঃ তাজভর আক্তায গ্রাভ: নাযামনতরা,ডাকঘযনাযামনতরা,উদজরাসুনাভগঞ্জদয ০১৭০৩২২৭২৬৭ মালাক পতযী ১৫ দিন  

১৫ ভাদজদা খাতুন গ্রাভ :ইরাভপুয,ডাকঘযনাযামনতরাউদজরাসুনাভগঞ্জদয ০১৭৬৫৭২১০৭০ মালাক পতযী ১৫ দিন  

১৬ আশিঁ মফগভ গ্রাভ: কাইয়াযগাঁও,ডাকঘযনাযামনতরা,উদজরাসুনাভগঞ্জদয ০১৮৮৯৪৬৩৬৭২ মালাক পতযী ১৫ দিন  

১৭ মভাছাঃ সুভাইয়া আক্তায গ্রাভ: কাইয়াযগাঁও,ডাকঘযনাযামনতরা,উদজরাসুনাভগঞ্জদয ০১৭৫১৭৫৩০১৯ মালাক পতযী ১৫ দিন  

১৮ মভাছাঃ আদমা গ্রাভ:ডলুযা,ডাকঘযনাযামনতরা,উদজরাসুনাভগঞ্জদয ০১৮৫৮৪৯১০৫০ মালাক পতযী ১৫ দিন  

১৯ আছভা আক্তায গ্রাভ:ঘাীগাঁও,ডাকঘযভঙ্গরকাটা,উদজরাসুনাভগঞ্জদয ০১৩০২৯৯০৯৪০ মালাক পতযী ১৫ দিন  

২০ মভাছাঃ ছাদরা আক্তায গ্রাভ: ঘাীগাঁও,ডাকঘযভঙ্গরকাটা,উদজরাসুনাভগঞ্জদয ০১৮৩৯৭০৭৪৮১ মালাক পতযী ১৫ দিন  

 

  



গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

উদজরা যুফ উন্নয়ন কভ মকতমায কাম মারয় 

সুনাভগঞ্জ দয,সুনাভগঞ্জ। 

অথ ম ফছয ২০২০- ২০২১                                                     ব্যাচ নাং -১১ 

প্রশক্ষদণয শফলয়ঃদালাক পতযী      মভয়াদ-০৭ শদন 

স্থানঃাজী রার ভামুদ উচ্চ শফদ্যারয়     তাশযখঃ -১৬/০৩/২০২১ ইদত ২৪/০৩/২০২১শরঃ ম মন্ত 

ক্র: 

নাং 
প্রশক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা মভাফাইরনম্বয 

প্রশক্ষণ 

মকাদ মযনাভ 
মভমাদ ভন্তব্য 

১ মপযদদৌশ মফগভ গ্রাভ :পুযানরক্ষণশ্রী,ডাকঘয: মগৌযাযাং,উদজরাসুনাভগঞ্জদয ০১৭৪৫৫৮৫৮৭৫ মালাক পতযী ০৭ দিন  

২ মভাছাঃ নাশগ ম আক্তায তালুঃ গ্রাভ :পুযানরক্ষণশ্রী,ডাকঘয: মগৌযাযাং,উদজরাসুনাভগঞ্জদয  মালাক পতযী ০৭ দিন  

৩ মভাছাঃ াযবীন আক্তায গ্রাভ :পুযানরক্ষণশ্রী,ডাকঘয: মগৌযাযাং,উদজরাসুনাভগঞ্জদয  মালাক পতযী ০৭ দিন  

৪ মভাছাঃ শযতা মফগভ গ্রাভ :পুযানরক্ষণশ্রী,ডাকঘয: মগৌযাযাং,উদজরাসুনাভগঞ্জদয  মালাক পতযী ০৭ দিন  

৫ সুভাইয়া আক্তায শরভা গ্রাভ :পুযানরক্ষণশ্রী,ডাকঘয: মগৌযাযাং,উদজরাসুনাভগঞ্জদয  মালাক পতযী ০৭ দিন  

৬ মভাছাঃ ভশভা মফগভ গ্রাভ :পুযানরক্ষণশ্রী,ডাকঘয: মগৌযাযাং,উদজরাসুনাভগঞ্জদয  মালাক পতযী ০৭ দিন  

৭ মভাছাঃ তাইফা আক্তায বৃশি গ্রাভ :পুযানরক্ষণশ্রী,ডাকঘয: মগৌযাযাং,উদজরাসুনাভগঞ্জদয  মালাক পতযী ০৭ দিন  

৮ মভাছাঃ াশভা আক্তায গ্রাভ :পুযানরক্ষণশ্রী,ডাকঘয: মগৌযাযাং,উদজরাসুনাভগঞ্জদয  মালাক পতযী ০৭ দিন  

৯ ঝুভা তালুকদায গ্রাভ :পুযানরক্ষণশ্রী,ডাকঘয: মগৌযাযাং,উদজরাসুনাভগঞ্জদয  মালাক পতযী ০৭ দিন  

১০ মভাছাঃ তাছশরভা আক্তায গ্রাভ :পুযানরক্ষণশ্রী,ডাকঘয: মগৌযাযাং,উদজরাসুনাভগঞ্জদয  মালাক পতযী ০৭ দিন  

১১ মভাছাঃ াশদয়া মফগভ গ্রাভ :পুযানরক্ষণশ্রী,ডাকঘয: মগৌযাযাং,উদজরাসুনাভগঞ্জদয  মালাক পতযী ০৭ দিন  

১২ মভাছাঃ ভাবুফা আক্তায শফউটি গ্রাভ :পুযানরক্ষণশ্রী,ডাকঘয: মগৌযাযাং,উদজরাসুনাভগঞ্জদয  মালাক পতযী ০৭ দিন  

১৩ আঁশখ যানী তালুকদায গ্রাভ :পুযানরক্ষণশ্রী,ডাকঘয: মগৌযাযাং,উদজরাসুনাভগঞ্জদয  মালাক পতযী ০৭ দিন  

১৪ াডী যানী তালুকদায গ্রাভ :পুযানরক্ষণশ্রী,ডাকঘয: মগৌযাযাং,উদজরাসুনাভগঞ্জদয  মালাক পতযী ০৭ দিন  

১৫ মভাছাঃ ভাশজময়া আক্তায গ্রাভ :পুযানরক্ষণশ্রী,ডাকঘয: মগৌযাযাং,উদজরাসুনাভগঞ্জদয  মালাক পতযী ০৭ দিন  

১৬ মযজশভনা আক্তায শযভা গ্রাভ :পুযানরক্ষণশ্রী,ডাকঘয: মগৌযাযাং,উদজরাসুনাভগঞ্জদয  মালাক পতযী ০৭ দিন  

১৭ মভাছাঃ মুশরভা আক্তায সুভাইয়া  গ্রাভ :পুযানরক্ষণশ্রী,ডাকঘয: মগৌযাযাং,উদজরাসুনাভগঞ্জদয  মালাক পতযী ০৭ দিন  

১৮ মভাছাঃ ানাজ আক্তায মকয়া গ্রাভ :পুযানরক্ষণশ্রী,ডাকঘয: মগৌযাযাং,উদজরাসুনাভগঞ্জদয  মালাক পতযী ০৭ দিন  

১৯ মভাছাঃ শপ্রয়া মফগভ গ্রাভ :পুযানরক্ষণশ্রী,ডাকঘয: মগৌযাযাং,উদজরাসুনাভগঞ্জদয  মালাক পতযী ০৭ দিন  

২০ মভাছাঃ জান্নাতুর মপযদাউ গ্রাভ :পুযানরক্ষণশ্রী,ডাকঘয: মগৌযাযাং,উদজরাসুনাভগঞ্জদয  মালাক পতযী ০৭ দিন  

২১ মভাছাঃ আপদযাজা মফগভ গ্রাভ :পুযানরক্ষণশ্রী,ডাকঘয: মগৌযাযাং,উদজরাসুনাভগঞ্জদয  মালাক পতযী ০৭ দিন  

২২ মভাছাঃ শভনা আক্তায গ্রাভ :পুযানরক্ষণশ্রী,ডাকঘয: মগৌযাযাং,উদজরাসুনাভগঞ্জদয  মালাক পতযী ০৭ দিন  

২৩ মভাছাঃ শশযয়া আক্তায গ্রাভ :পুযানরক্ষণশ্রী,ডাকঘয: মগৌযাযাং,উদজরাসুনাভগঞ্জদয  মালাক পতযী ০৭ দিন  

২৪ যাশজনা মফগভ গ্রাভ :পুযানরক্ষণশ্রী,ডাকঘয: মগৌযাযাং,উদজরাসুনাভগঞ্জদয  মালাক পতযী ০৭ দিন  

২৫ মভাছাঃ যাজনা আক্তায গ্রাভ :পুযানরক্ষণশ্রী,ডাকঘয: মগৌযাযাং,উদজরাসুনাভগঞ্জদয  মালাক পতযী ০৭ দিন  
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