
   প্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণঃ ২০২০ - ২০২১ অর্ থ বছরেে ০৬ (ছয়) মাস মময়াদী (০১/০১/২০২১ইং হইরি ০১/৬/২০২১ইং) িাতেখ পর্ থন্ত “কতিউটাে মবতসক এন্ড আইতসটি 

এতিরকিি”তবষরয় প্রতিক্ষণ মকারস থে ২য় ব্যারেে  প্রতিক্ষণার্ীরদে িথ্য তিম্নরুপঃ 

িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে 

িাম 

মময়াদ মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ োরবয়া বিেী  

 

িালুকদাে সড়ক ম ালা  ০১৭৩৫১৬৭১৪৯ 

 

কতিউটাে মবতসক 

এন্ড আইতসটি 

এতিরকিি 

৬ মাস  

২ লাইজু আক্তাে সুমা  তিতব এস মোি ম ালা  ০১৭৭৬৩২৩৩৩৬ ঐ ঐ  

৩ এম এ এইে োয়হাি 

 

িাইিঝুটি েেরিায়াবাদ ম ালা  ০১৭১৫৩৩৫১২৮ 

০১৭১৮৯২৪৯৬৫ 

ঐ ঐ  

৪ মমা: জামাল  দঃ েেরিায়াবাদ ম ালা  ০১৭০৩৭৪১৫০৯ ঐ ঐ  

৫ জারবে মহাসাইি 

 

উঃ েেরিায়াবাদ ম ালা  ০১৭৯৭২০৩৯৫৩ 

০১৯৯৬৯৭২৫৪৩ 

ঐ ঐ  

৬ উরে ছালমা উতকল পাড়া ম ালা সদে, ম ালা  ০১৭৪৬৭৮৮৩৩৬ ঐ ঐ  

৭ মমা: আল আতমি 

 

েেফ্যািি ,ম ালা  ০১৭৫২৯১৪০১২ 

০১৭৩৯৩৯৩০৯৪ 

ঐ ঐ  

৮ মমা: ইব্রাহীম েেফ্যািি ,ম ালা ০১৭৪৬৩৪৫৩১১ ঐ ঐ  

৯ জান্নাতুল মফ্েদাউস 

 

পূব থ েেকালী ম ালা সদে  ারলা  ০১৭৩৯০৩২১৫৭ 

০১৭৩৯১৩৯৭৫৩ 

ঐ ঐ  

১০ মজসতমি আক্তাে  

 

েেপািা ম ালা সদে ম ালা  ০১৭৮৪৬৯৪৫০৮ 

০১৭১১৫৭৭৭৯১ 

ঐ ঐ  

১১ আব্দুল্লাহ আল মিামাি 

 

েেকুকতে ,েেফ্যািি ম ালা  ০১৭০৫৬৫৯২৮৬ 

০১৭২৬৮৪২১৮৫ 

ঐ ঐ  

১২ িাহ আেমাি মেৌধুেী 

 

জাতমলা লিা ম ালা সদে ম ালা  ০১৭২৫৬৭৯৫৭৫ 

০১৯০৯৬৮৪৯১০ 

ঐ ঐ  

১৩ মমা: ফ্খরুতিি 

 

পাওয়াে অতফ্স ম ালা সদে ম ালা  ০১৭২৬৮৭৮৭৫৬ 

০১৭১১৪৬৮১০১ 

ঐ ঐ  

১৪ মমা: তলটি  

 

েেসামাইয়া ম ালা সদে ম ালা  ০১৭৮৫০০২৮৪৪ 

০১৭৯৬৩৭৮৮৭৫ 

ঐ ঐ  

১৫ ইমি মহাসাইি ম ালা সদে ম ালা  ০১৭২৯৭৬৫৪৩৬ ঐ ঐ  

১৬ মমা: সাতকব েেরিায়াবাদ ম ালা সদে ম ালা  ০১৭৮৪৬৯৭৯৫৫ ঐ ঐ  

১৭ মমা: মাসুদ  

 

পূঃ ইতলিা ম ালা সদে ম ালা  ০১৪০৪৯৭৭৫৬৭ 

০১৭৯০১৩৫২৫৩ 

ঐ ঐ  

১৮ মমা: তবিব  পূঃ ইতলিা ম ালা সদে ম ালা ০১৮৪৫৬১১৪৭৭ ঐ ঐ  

১৯ মমা: সাতকব মহারসি লালরমাহি ম ালা  ০১৭৬৩৬৯৭৬২৩ ঐ ঐ  

২০ মমা: োতফ্  

 

মবিাপ্টা ম ালা সদে ম ালা  ০১৭২৭৮৯০৪৬১ 

০১৭২৯০১৫৫৮৬ 

ঐ ঐ  

২১ খাতদজা আক্তাে 

 

বাপ্তা ম ালা সদে ম ালা  ০১৮৮৪৮৪৯৮০৭ 

০১৯৯৯০৫০০২৯ 

ঐ ঐ  

২২ এমোি মহারসি 

 

উঃ বাঘমাো ম ালা সদে ম ালা  ০১৭৫৫১৮৯৭০৬ 

০১৮১০২১০৭২৯ 

ঐ ঐ  

২৩ শ্যামল েন্দ্র দাস ম ালা সদে ম ালা  ০১৭০৫৬৬০৮২০ ঐ ঐ  

২৪ মমা: িাতহদুল ইসলাম 

 

তমোজ হাওলাদাে বাতড় ম ালা সদে 

ম ালা  

০১৬৪৭২৭২৪৭২ 

০১৯১১১৪৩০৫৯ 

ঐ ঐ  

২৫ মমা: বাহারুল ইসলাম 

 

গুপ্তমুন্সী ম ালা সদে ম ালা  ০১৭৬৪৪৭১৫২৭ 

০১৭৬৩৬২৮৫২৪ 

ঐ ঐ  

২৬ তলয়া মবগম 

 

পূব থ েেকাতল ম ালা সদে ম ালা  ০১৩০৭৬২৩০৩২ 

০১৭২৪০০৬২০৫ 

ঐ ঐ  

২৭ িাহ মমা: ফ্াতহম ফ্য়সাল  

 

পূব থ উতকল পাড়া ম ালা সদে ম ালা  ০১৩০৪৫০৫৫৪৮ 

০১৯১৬৫৬২১৩০ 

ঐ ঐ  

২৮ মমা: োতকব  

 

ইতলিা ম ালা সদে ম ালা  ০১৭৬২৬৩২৫৫১ 

০১৭৩৫৭০৭০৪৪ 

ঐ ঐ  

২৯ মমা: আল আতমি 

 

ইতলিা ম ালা সদে ম ালা  ০১৭০৭৭৫৪৪০৪- 

০১৮৪৫৯৭৩০৭৮ 

ঐ ঐ  

৩০ তবকাি েন্দ্র  

 

ম ালা সদে ম ালা  ০১৭৬০৩৯৯১৪৪ 

০১৭৫৯২৭০২৭৮ 

ঐ ঐ  

৩১ মমা: তমজাি 

 

মহাজি পতি ম ালা সদে ম ালা  ০১৭১০০১৩৩২৭ 

০১৭৪৭৪৯৮১৬৭ 

ঐ ঐ  



 

৩২ িাতজয়া জাতবি মপৌেকাঠালী ম ালা সদে ম ালা  ০১৭৪৩৩২০১৭০ ঐ ঐ  

৩৩ মেহািা মবগম ফ্তেদ মািাব্বে বাতড় ম ালা  ০১৭৭৮৩১২২৪৩ ঐ ঐ  

৩৪ খাতদজা আক্তাে  উঃ বাপ্তা ম ালা সদে ম ালা  ০১৭২৭৭২৫৩০৫ ঐ ঐ  

৩৫ আয়িা তসতিকা 

 

েিিপুে ম ালা সদে ম ালা  ০১৭৪৩৩৪৯৬৮০ 

০১৮৬৯৫১১৪৯৭ 

ঐ ঐ  

৩৬ হাছিাইি আহারেদ 

 

বারেক তময়া সেক ম ালা সদে ম ালা   ০১৭১৮৯৮৩৯৯৬ 

০১৭২১০৫০৪৪০ 

ঐ ঐ  

৩৭ িারহদ আতমি ম ালা সদে ম ালা  ০১৯৮৬০৬৭৬২১ ঐ ঐ  

৩৮ মমা: িেীফ্  মেয়ােম্যাি বাতড় ম ালা সদে ম ালা  ০১৭২১৯২৩৬৮৪ ঐ ঐ  

৩৯ মমা: মসারহল  পূঃ েেরিায়াবাদ ম ালা সদে ম ালা  ০১৭৯৮৭১৪৮০৮ ঐ ঐ  

৪০ মমা: োতকব 

 

দঃ আইো ম ালা সদে ম ালা  ০১৭৩২৫৪৪৭৭৫ 

০১৯২২৯০৮৮৬৯ 

ঐ ঐ  

৪১ মমা: জাতহদ 

 

েেপািা ম ালা সদে ম ালা  ০১৭২৮৭০৭৮৬৪ 

০১৩১৭৩৮৮১৮৮ 

ঐ ঐ  

৪২ সুমাইয়া আহসাি 

 

মুসতলম পাড়া ম ালা সদে ম ালা  ০১৭৩১২৮৯৮৭০ 

 

ঐ ঐ  

৪৩ মমা: হুমায়ি কতবে  

 

ওরয়স্টাি পাড়া ম ালা সদে ম ালা  ০১৭৪৯৬২৮৯৫০ 

০১৭১৮৯২৮২৯৫ 

ঐ ঐ  

৪৪ মমাছা: তমিা পাে ীি 

 

তবএ তব এম মোি ম ালা সদে ম ালা  ০১৭২৬০৬১৫১৭ 

০১৬৮৩২১০৯২২ 

ঐ ঐ  

৪৫ মমা: িাহানুে েহমাি 

 

তবএ তব এম মোি ম ালা সদে ম ালা ০১৭৩৭৯৬৭৪৮৯ 

০১৬৭৯২৭১৪২২ 

ঐ ঐ  

৪৬ নুসোি জাহাি ইমা 

 

েেরিায়াবাদ ম ালা সদে ম ালা  ০১৭৭৯৫৩৮৬৮২ 

০১৯১৩৮৬৯৮৫৩ 

ঐ ঐ  

৪৭ িািতজলা খাতুি 

 

আলিাজ েহমাি করলজ ম ালা সদে 

ম ালা  

০১৩১৬১৮৩২৯১ 

 

ঐ ঐ  

৪৮ মমা: েহুল আতমি 

 

েেফ্যাি ম ালা  ০১৭৪১৮১২৪২১ 

০১৬৩২১১৭২৬৭ 

ঐ ঐ  

৪৯ মমা: মুঈনুল ইসলাম  

 

আবহাওয়া অতফ্স মোি ম ালা সদে 

ম ালা  

০১৭৬২৩১৯০৪৬ 

০১৭১৯৫৭০৯৮২ 

ঐ ঐ  

৫০ অতমি হাসাি 

 

মিতুতলয়া ম ালা সদে ম ালা  ০১৭১৮৬০০৯২৩ 

০১৫১২৫৫৮৮৩০ 

ঐ ঐ  

৫১ আতবে মহাসাইি 

 

উঃ েেরিায়াবাদ ম ালা সদে ম ালা  ০১৭২২৬১৭৯১৭ 

০১৭২২৬১৭৯১৭ 

ঐ ঐ  

৫২ খাতদজা মবগম উত্তে েেরিায়াবাদ ম ালা সদে ম ালা। ০১৭৮৩৫৩৪৭৬৯ ঐ ঐ  

৫৩ তেপা আক্তাে  েে িাপ্তাে ম ালা সদে ম ালা। ০১৮৮৭১৭৬৩৬৬ ঐ ঐ  

৫৪ মমা: িাতজম উতিি তুতহি 

 

জাতমো লিা ম ালা সদে  ম ালা সদে 

ম ালাা্ 

০১৩১৩৬৩২৫৮০ 

০১৫১৮৪০৯৭২৯ 

ঐ ঐ  

৫৫ মমা: কামরুল মহাসাইি 

 

মুসতলম পাড়া ম ালা সদে ম ালা। ০১৭১৮৭৭৮৩১১ 

০১৯৬১৯৫২৫১৯ 

ঐ ঐ  

৫৬ মমা: আমজাদ মহারসি 

 

হাওলাদাে বাড়ী েে জাঙ্গাতলয়া ম ালা 

সদে ম ালা। 

০১৭৫৭৫৯৫৭০০ 

০১৭৫৭৫৯৫৭০০ 

ঐ ঐ  

৫৭ োরবয়া বিেী আবহাওয়া অতফ্স মবাড় ম ালা। ০১৭৭৯২৩৫৭০২ ঐ ঐ  

৫৮ খাতদজা আক্তাে আবহাওয়া অতফ্স মবাড় ম ালা। ০১৯৯৬৪৬৮৪৯০ ঐ ঐ  

৫৯ ইয়াতসি আোফ্াি 

 

কাতজে হাট মদৌিখাি ম ালা। ০১৯৫৯৬৯৩৯১৫ 

০১৭১৬৬৬৭২১৮ 

ঐ ঐ  

৬০ মমা: মামুি হাসাি 

 

উত্তে েেরিায়াবাদ ম ালা সদে ম ালা। ০১৭২৫৪০০৮৪৫ 

০১৬৭৭৭৪২৬২৩ 

ঐ ঐ  

৬১ িািতজল ইসলাম ওয়ষ্টাি থ পাড়া ম ালা সদে ম ালা। ০১৯৯৬৭৩১৯৮২ ঐ ঐ  

৬২ মমা: োতকব  

 

মবােহাি উতিি ম ালা। ০১৯৫৬৩৩২১৯৮ 

০১৭৫৬৩৮৪৯৪২ 

ঐ ঐ  

৬৩ মমা: তজসাম 

 

ম ালা সদে ম ালা। ০১৯৯৬৯৩৬৭৮৮ 

০১৯৪৯১৫১৯৯৫ 

ঐ ঐ  

৬৪ মমা: মতিরুল ইসলাম 

 

েেসামাইয়া ম ালা সদে ম ালা। ০১৭৬৮৭৮৪৮৫০ 

০১৭৬৮৭৮৪৮৫০ 

ঐ ঐ  

৬৫ তমশু োিী মদ  

 

বাপ্তা ম ালা সদে ম ালা। ০১৭৬৩৮৮৮০৩৬ 

০১৭১২৭৭৫২৮৬ 

ঐ ঐ  

৬৬ মাফুজ আলম ম ালা সদে ম ালা। ০১৭২৬০৬৯৬৯৭ ঐ ঐ  



 ০১৭১৫৬৪৭৬২৭ 

৬৭ আরিায়াে মহারসি 

 

ম ালা সদে ম ালা। ০১৭১৫০২৩২৯০ 

০১৭১০২২২১০৩ 

ঐ ঐ  

৬৮ মমা: োয়হাি 

 

ম ালা সদে ম ালা । ০১৭১০৭৯৬১৯৫ 

০১৬৮৭৬৭৩৪৩৮ 

ঐ ঐ  

৬৯ ইিতিয়াজ আহরেদ টুকু  

 

ম ালা সদে ম ালা। ০১৭৩০৪৮৯৭৫৬ 

০১৭৩১৪৮৯৭৫৬ 

ঐ ঐ  

৭০ তদপু েন্দ্র োয়  

 

ম ালা সদে ম ালা। ০১৯৯৭৬৯৯১৪০ ঐ ঐ  

৭১ মাইমুিা আক্তাে 

 

দতেোম পুে ম ালা সদে ম ালা। ০১৬৩৪৩৪৭৪৯৬ 

০১৩০৩৭১৮৮৭৪ 

   

 

প্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণঃ ২০২০ - ২০২১ অর্ থ বছরেে ০৬ (ছয়) মাস মময়াদী (০১/০১/২০২১ইং হইরি ০১/৬/২০২১ইং) িাতেখ পর্ থন্ত “কতিউটাে মবতসক এন্ড আইতসটি 

এতিরকিি”তবষরয় প্রতিক্ষণ মকারস থে ২য় ব্যারেে  প্রতিক্ষণার্ীরদে িথ্য তিম্নরুপঃ 

িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে 

িাম 

মময়াদ মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ মমাঃ তিমুল েেসামাইয়া ৯ িং ওয়াি থ 

ম ালা সদে ম ালা। 

০১৭৪৯৩২৭৯৯৪ 

 

কতিউটাে মবতসক 

এন্ড আইতসটি 

এতিরকিি 

৬ মাস  

২ তবতব খাতদজা মধ্য েেরিায়াবাদ ৫ িং  

ওয়াি থ  ম ালা সদে  

ম ালা। 

০১৭৪৩৭৯৮৭৯৭ 

 

ঐ ঐ  

৩ িামতজদ হাসাি গ্রাম- আদি থ পাড়া  

িাক+ উপরজলা  

েেফ্যািি ম ালা। 

০১৭১৯১২৩৮২৫ 

 

ঐ ঐ  

৪ মমাঃ তসোজ েে িিী ভুষণ েেফ্যািি  

ম ালা। 

০১৭৮৭৭০৮৭৪৯ 

 

ঐ ঐ  

৫ মমাঃ আল-আতমি েে িিী ভুষণ েেফ্যািি  

ম ালা। 

০১৭৪৬৯২৪৭৭৫ ঐ ঐ  

৬ আোফ্াি মহারসি মদঊলা মবােহািউতিি ম ালা। ০১৭৮৯২০৩৫১৬ ঐ ঐ  

৭ মমাঃ তমোজুল ইসলাম মদঊলা মবােহািউতিি ম ালা। ০১৭১০৬২০৯৭৬ ঐ ঐ  

৮ মমরহদী হাসাি মদঊলা মবােহািউতিি ম ালা। ০১৬২৩৬২৩৯১৩ ঐ ঐ  

৯ মমাঃ হাসাি মদঊলা মবােহািউতিি ম ালা। ০১৭১০৬৩০৮৯৭ ঐ ঐ  

১০ মমাঃ োয়হাি মদঊলা মবােহািউতিি ম ালা। ০১৭৬৬৫১৪৭৪৪ ঐ ঐ  

১১ োরহলা কাঁকল মদঊলা মবােহািউতিি ম ালা। ০১৭৪৭৩০৭৭০৪ ঐ ঐ  

১২ মমাঃ িাি ীে েহমাি সু  েে ম দুতেয়া ম ালা সদে ম ালা । ০১৭০৩৩৯৪৪৭৫ ঐ ঐ  

১৩ মদবোজ কম থকাে েে ম দুতেয়া ম ালা সদে, ম ালা । ০১৬২৭২৩৮৪৬৭ ঐ ঐ  

১৪ মমাঃ কাইয়ুম মতহি দঃেে মিায়াবা ম ালাসদে, ম ালা। ০১৭৮৬৬১৬৯৩৭ ঐ ঐ  

১৫ তেয়াজ েহমাি দঃেে মিায়াবা ম ালাসদে, ম ালা। ০১৭৩০৮২২৮২৫ ঐ ঐ  

১৬ আয়িা আক্তাে মীম দঃেে মিায়াবা ম ালাসদে, ম ালা। ০১৭১৯৯২৬৯৫১ ঐ ঐ  

১৭ িন্নয় মদ  দঃেে মিায়াবা ম ালাসদে, ম ালা। ০১৭১২৩০৮১৬৫ ঐ ঐ  

১৮ িািজুমা িাবাচ্ছুম দঃেে মিায়াবা ম ালাসদে, ম ালা। ০১৭৫২৮৩৯৭১৪ 

০১৮৪৬৪০২৯৯৫ 

ঐ ঐ  

১৯ মমাঃ আশ্রাফুজ্জামাি দঃেে মিায়াবা ম ালাসদে, ম ালা। ০১৭৯৭০২৮৯৬১ ঐ ঐ  

২০ মমাঃ ফ্য়সাল দঃেে মিায়াবা ম ালাসদে, ম ালা। ০১৭২৭৯৫৩৩৬৩ ঐ ঐ  

২১ োতফ্জা আক্তাে দঃেে মিায়াবা ম ালাসদে, ম ালা। ০১৭৪৬৭৬৫৯১৮ ঐ ঐ  

২২ মজসতমি আক্তাে দঃেে মিায়াবা ম ালাসদে, ম ালা। ০১৭০৬২৩৮৫২৫ ঐ ঐ  

২৩ মমাঃ আবদুল্লাহ দঃেে মিায়াবা ম ালাসদে, ম ালা। ০১৭৫৩১৭১০৫৩ ঐ ঐ  

২৪ মমাঃ সুমি দঃেে মিায়াবা ম ালাসদে, ম ালা। ০১৯৪৬৯৭৭১১৪ ঐ ঐ  

২৫ খাতদজা আতমে দঃেে মিায়াবা ম ালাসদে, ম ালা। ০১৭৩৩৮৩৩৪৮৪ ঐ ঐ  

২৬ িেীফ্ মহাসাইি বদেপুে লালরমাহি, ম ালা। ০১৯৯৬৯৩৭০৮৫ ঐ ঐ  

২৭ মমাঃ িাঈম মহারসি েেটিটিয়া ০৪ িং ওয়াি থ লালরমাহি 

ম ালা। 

০১৭৮৪৬১৮৪৩২ ঐ ঐ  

২৮ মমাঃ মমরহদী হাসাি েেটিটিয়া ০৪ িং ওয়াি থ লালরমাহি 

ম ালা। 

০১৭০৫৫৪৫৫০৯ 

 

ঐ ঐ  

২৯ মমাঃ োরসল েেটিটিয়া ০৪ িং ওয়াি থ লালরমাহি 

ম ালা। 

০১৭৫৭৬১৫০৬৬ ঐ ঐ  



৩০ মমাঃ হাসাি েেটিটিয়া ০৪ িং ওয়াি থ লালরমাহি 

ম ালা। 

০১৩০৩৩১৪৩২৯ ঐ ঐ  

৩১ সাগে মপািাে েেটিটিয়া ০৪ িং ওয়াি থ লালরমাহি 

ম ালা। 

০১৬২০৪৩৩১৮৫ ঐ ঐ  

৩২ মমাঃ ফ্য়সাল েেটিটিয়া ০৪ িং ওয়াি থ লালরমাহি 

ম ালা। 

০১৭৬০৪১৭৩২৬ 

 

ঐ ঐ  

৩৩ মমাঃ এিারয়ি েেটিটিয়া ০৫ িং ওয়াি থ লালরমাহি 

ম ালা। 

০১৯৬২৩০১৯১৩ 

 

ঐ ঐ  

৩৪ সঞ্জয় মদবিার্ আলাক পুে লক্ষীপুে, ব্রাক্ষিবাতড়য়া ০১৭৮৪২৭১০১১ ঐ ঐ  

৩৫ মমাঃ আতবদ মহারসি আলাক পুে লক্ষীপুে, ব্রাক্ষিবাতড়য়া ০১৭১৪১২৫০০৬ ঐ ঐ  

৩৬ মমাঃ তবল্লাল মহারসি আলাক পুে লক্ষীপুে, ব্রাক্ষিবাতড়য়া ০১৭৪০৮৩৪১৭৪ ঐ ঐ  

৩৭ মমাঃ জাতকে মহারসি আলাক পুে লক্ষীপুে, ব্রাক্ষিবাতড়য়া ০১৭৫১৪৪৭৭৪৩ ঐ ঐ  

৩৮ মমাঃ মসালাইমাি তুতহি গজাতেয়া লালরমাহি , ম ালা। ০১৭১৯২৪০৫৯৯ ঐ ঐ  

৩৯ োরিদ আলম েে নুরুল  আতমি েেফ্যািি ম ালা। ০১৭১৪৮৫৭৯৪৮ ঐ ঐ  

৪০ মমাঃ আসাদুজ্জামাি েে নুরুল  আতমি েেফ্যািি ম ালা। ০১৭৮৯৮৪৭৯৫৫ ঐ ঐ  

৪১ তমতর্লা মবগি েে নুরুল  আতমি েেফ্যািি ম ালা। ০১৭৪৭৬৭২১৪৬ ঐ ঐ  

৪২ মমাঃ আলাতমি েে নুরুল  আতমি েেফ্যািি ম ালা। ০১৮৬০৬৩২১৩৯ ঐ ঐ  

৪৩ মমাঃ জাতহদ েে নুরুল  আতমি েেফ্যািি ম ালা। ০১৭৩৫৩৩৪৩৬৮ ঐ ঐ  

৪৪ মমাঃ ইব্রাতহম েে নুরুল  আতমি েেফ্যািি ম ালা। ০১৭৫২৩৪৬০৯৮ ঐ ঐ  

৪৫ মমাঃ িাতকল েে নুরুল  আতমি েেফ্যািি ম ালা। ০১৯৯৭৬৯৯১১৮ ঐ ঐ  

৪৬ তবতব হারজো েে নুরুল  আতমি েেফ্যািি ম ালা। ০১৭৮৮৮৫৫৪৪০ ঐ ঐ  

৪৭ মতিকা োিী দাস েে নুরুল  আতমি েেফ্যািি ম ালা। ০১৭৬৬৮৬৮৭১১ ঐ ঐ  

৪৮ তিতু বতিক েে নুরুল  আতমি েেফ্যািি ম ালা। ০১৭৫৪০৬৭৬০১ ঐ ঐ  

৪৯ অন্তে েন্দ্র োয় েে নুরুল  আতমি েেফ্যািি ম ালা। ০১৮৮৪৫০৬০৮৫ ঐ ঐ  

৫০ ঐতি দত্ত েে নুরুল  আতমি েেফ্যািি ম ালা। ০১৭৮৭৪৯৫৬৫৯ ঐ ঐ  

৫১ মমাঃ হাছাি েে নুরুল  আতমি েেফ্যািি ম ালা। ০১৭৪১৫০১৫০৬ ঐ ঐ  

৫২ মমাঃ মামুি েে নুরুল  আতমি েেফ্যািি ম ালা। ০১৭৭৫৮৪৩৬৬২ ঐ ঐ  

৫৩ আরয়িা তসতিকা মীম েে নুরুল  আতমি েেফ্যািি ম ালা। ০১৭৩৫৩১০৪৯৪ ঐ ঐ  

৫৪ মমাঃ ইমি মহারসি েে নুরুল  আতমি েেফ্যািি ম ালা। ০১৭২৬২০৩২৩৩ ঐ ঐ  

৫৫ সাইফুল ইসলাম দঃ জয়িগে ম ালা মপৌেস া, ম ালা ০১৭০৪২৯৩২০৯ ঐ ঐ  

৫৬ িাতছমা মবগম দঃ জয়িগে ম ালা মপৌেস া, ম ালা ০১৭১৯৭২৮৫৭৬ ঐ ঐ  

৫৭ মমাঃ ফ্য়সাল দঃ জয়িগে ম ালা মপৌেস া, ম ালা ০১৭৯৩৭৫৫৫৪৫ ঐ ঐ  

৫৮ তেতিকা োিী দঃ জয়িগে ম ালা মপৌেস া, ম ালা ০১৭৪০৬৬৫৫৭৮ ঐ ঐ  

৫৯ োতিদা আক্তাে দঃ জয়িগে ম ালা মপৌেস া, ম ালা ০১৯৫৯২৩৯৫২২ ঐ ঐ  

৬০ ইয়াছতমি মবগম দঃ জয়িগে ম ালা মপৌেস া, ম ালা ০১৭৮৪৬৯৪৪১৩ ঐ ঐ  

৬১ মমাঃ মিামাি দঃ জয়িগে ম ালা মপৌেস া, ম ালা ০১৭৯৭৪৮৮৩৮৮ ঐ ঐ  

৬২ হারজো মবগম দঃ জয়িগে ম ালা মপৌেস া, ম ালা ০১৩০৫৪১০৩১৫ ঐ ঐ  

৬৩ কুলসুম মবগম দঃ জয়িগে ম ালা মপৌেস া, ম ালা ০১৪০২২০৬৯৭২ ঐ ঐ  

৬৪ ইমতিয়াজুে েহমাি দঃ জয়িগে ম ালা মপৌেস া, ম ালা ০১৭৯৫৫০৩৪৬৩ ঐ ঐ  

৬৫ মমাঃ ফ্েহাদ মহারসি দঃ জয়িগে ম ালা মপৌেস া, ম ালা ০১৭১৮৬৩৫৩৫২ ঐ ঐ  

৬৬ মমাঃ োরসল দঃ জয়িগে ম ালা মপৌেস া, ম ালা ০১৯২২০৯৭১৪৮ ঐ ঐ  

৬৭ মমাঃ িাি ীে মহাসাইি দঃ জয়িগে ম ালা মপৌেস া, ম ালা ০১৭৭১০৪৩৮৫২ ঐ ঐ  

৬৮ মমাঃ ইয়াতমি দঃ জয়িগে ম ালা মপৌেস া, ম ালা ০১৮৬৪৫৭১৩০৩ ঐ ঐ  

৬৯ হাছাি মাহামুদ দঃ জয়িগে ম ালা মপৌেস া, ম ালা ০১৭২২৫৫৪৪০৪ ঐ ঐ  

৭০ িায়লা সােতমি দঃ জয়িগে ম ালা মপৌেস া, ম ালা ০১৭১৬৪৯৫৫৮১ ঐ ঐ  

 

 

(মমাঃ মমািাহাে মহারসি) 

প্রতিক্ষক(কতিউটাে) 

যুব উন্নয়ি অতিদপ্তে, ম ালা। 

  



 

 

   প্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণঃ ২০২০ - ২০২১ অর্ থ বছরেে ০৬ (ছয়) মাস মময়াদী (০১/৭/২০২০ইং হইরি ৩০/১২/২০২০ইং) িাতেখ পর্ থন্ত “ইরলকট্রতিক্স”তবষরয় প্রতিক্ষণ 

মকারস থে ১ম ব্যারেে  প্রতিক্ষণার্ীরদে িথ্য তিম্নরুপঃ 

িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে 

িাম 

মময়াদ মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ মমাঃ িাতমম েন্দ্রপ্রসাদ, ম ালা সদে,ম ালা। ০১৭৭৫৪৪৩২৩৪ ইরলকট্রতিক্স ০৬ মাস  

২ মমাঃ জারবদ োড়ীে হাট, ম ালা সদে,ম ালা। ০১৮৮৭০৫২০৯৭ ঐ ঐ  

৩ মমাঃ মমরহদী হাসাি মছাট পািা, মবােহািউতিি,ম ালা। ০১৭৩৮০৭০৭০৫ ঐ ঐ  

৪ মমাঃ োতজব হাসাি িগে, মবােহািউতিি,ম ালা। ০১৭২৫৫৪৮৪১৪ ঐ ঐ  

৫ মমাঃ আব্বাছ  েে আলগী, মবােহািউতিি,ম ালা। ০১৭২৭৯১০৩০৮ ঐ ঐ  

৬ মমাঃ ইব্রাহীম কুলেো, লালরমাহি,ম ালা। ০১৭৬০৬০৩৩৭২ ঐ ঐ  

৭ মমাঃ সতজব েে েন্দ্রপ্রসাদ, ম ালা সদে,ম ালা। ০১৭৩১৫৪২৪৩৫ ঐ ঐ  

৮ মমাঃ িাতকল েে েন্দ্রপ্রসাদ, ম ালা সদে,ম ালা। ০১৭৪৯১৫৮০৯১ ঐ ঐ  

৯ মমাঃ আজাদ বার্ািবাড়ী, মবােহািউতিি,ম ালা। ০১৯২৯০৫৫৩০০ ঐ ঐ  

১০ মমাঃ মারুফ্ মহারসি আলীয়া মাদ্রাসা সড়ক, মবােহািউতিি, 

ম ালা। 

০১৭৭১৪৮১৮৮৯ ঐ ঐ  

১১ মিৌতহদুল ইসলাম মধ্য িলী, মবােহািউতিি,ম ালা। ০১৭৯১০৩৪৪৪৩ ঐ ঐ  

১২ মমাঃ িািতজল দঃ তদঘলদী, ম ালা সদে,ম ালা। ০১৭৫৩৪১২৬৪৫ ঐ ঐ  

১৩ মমাঃ তেপি বালুেেে, লালরমাহি,ম ালা। ০১৭৯৩১৯৪৭৬৬ ঐ ঐ  

১৪ মমাঃ িাতহি েেকালাোঁদ, লালরমাহি,ম ালা। ০১৩১৬১৭৪৩৯৩ ঐ ঐ  

১৫ আঃ েতহম েেকালাোঁদ, লালরমাহি,ম ালা। ০১৭৭২৪৫৯১০৮ ঐ ঐ  

১৬ মমাঃ সুমি েেকালাোঁদ, লালরমাহি,ম ালা। ০১৩১৭৮৪৪৩৫৪ ঐ ঐ  

১৭ মমাঃ িাহা জালাল েন্দ্রপ্রসাদ, ম ালা সদে,ম ালা। ০১৭৭২৫৭৫১৬৫ ঐ ঐ  

১৮ মমাঃ মামুি পঃ জয়িগে, মদৌলিখাি,ম ালা। ০১৭৩৯০৮৬৯৬২ ঐ ঐ  

১৯ মমাঃ িাহাবুতিি মলজপািা, মদৌলিখাি,ম ালা। ০১৭০৫৫০৯০৭৬ ঐ ঐ  

২০ মমাঃ মমাবােক েেকালাোঁদ, লালরমাহি,ম ালা। ০১৭৬৮৫৪৭৭৯৪ ঐ ঐ  

২১ মমাঃ িাতহি জাহািপুে, েেফ্যািি,ম ালা। ০১৩১৮৬৫১৮১৬ ঐ ঐ  

২২ আবু আিথাদ েেপািা, মদৌলিখাি,ম ালা। ০১৭১৭৩৮৭১৬৬ ঐ ঐ  

২৩ মমাঃ মাহাবুব আছলামপুে, েেফ্যািি,ম ালা। ০১৭৮৪৬২৭৪৩৩ ঐ ঐ  

২৪ মমাঃ মতহউতিি মছাটপািা, মবােহািউতিি,ম ালা। ০১৯১২৮৭৬৭৬৭ ঐ ঐ  

২৫ ফ্ারিমা আক্তাে মছাটপািা, মবােহািউতিি,ম ালা। ০১৭১০৭৬৪০২৫ ঐ ঐ  

২৬ মমাঃ োতব্ব মহারসি কুতুবা, মবােহািউতিি,ম ালা। ০১৭৭৯২৯০৮১৬ ঐ ঐ  

২৭ সাতহদা মবগম জয়া, মবােহািউতিি,ম ালা। ০১৯৫৬৪১১১০১ ঐ ঐ  

২৮ ফ্ােজািা আক্তাে তিতন্ন জয়া, মবােহািউতিি,ম ালা। ০১৭৩৪৯৬৩৩১৫ ঐ ঐ  

২৯ আকবে মহারসি েেকালাোঁদ, লালরমাহি,ম ালা। ০১৭৪৪৪৮০৪০৮ ঐ ঐ  

৩০ মাহামুদুল হাসাি দঃ জয়িগে, মদৌলিখাি,ম ালা। ০১৭২৯৪০৮৭৬৮ ঐ ঐ  
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মকারস থে ১ম ব্যারেে  প্রতিক্ষণার্ীরদে িথ্য তিম্নরুপঃ 

িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে 

িাম 

মময়াদ মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ মমাঃ জামাল উতিি েে েরমি, ম ালা সদে,ম ালা। ০১৭২৫৯২৭৫৮৬ ইরলকট্রতিক্স ০৬ মাস  

২ িতেকুল ইসলাম োহাি পঃ জয়িগে, মদৌলিখাি,ম ালা। ০১৭২৪৩৮৩২২৫ ঐ ঐ  

৩ মমাঃ মতিে পঃ জয়িগে, মদৌলিখাি,ম ালা। ০১৬৪৩৭৮৭৫৪৭ ঐ ঐ  

৪ ফ্জরল োব্বী মদৌলিখাি মপৌেস া ০৪ িং ওয়াি থ, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

০১৮৮৮৭৪৬৫২৮ 

 

ঐ ঐ  

৫ মমাঃ ইমতিয়াজ উতিি মধ্য জয়িগে, মদৌলিখাি,ম ালা। ০১৮৫২১৬৪৪১৪ ঐ ঐ  

৬ ফ্াতহম আহারেদ উঃ তদঘলদী, ম ালা সদে,ম ালা। ০১৭১২০৭৬৮৪১ ঐ ঐ  

৭ হাসাি আল িাতহয়াি দঃ মকাড়াতলয়া, ম ালা সদে,ম ালা। ০১৭৩২৭১৭৭৪৫ ঐ ঐ  

৮ জাতহদ হাসাি পঃ জয়িগে, মদৌলিখাি,ম ালা। ০১৭২৭৯৩৮৯৭৬ ঐ ঐ  

৯ আল আতমি মধ্য জয়িগে, মদৌলিখাি,ম ালা। ০১৭৮৭৮১৫০২৩ ঐ ঐ  

১০ মমাঃ িাতসি আল সামী মধ্য জয়িগে, মদৌলিখাি,ম ালা। ০১৯৯৩৩৯৫০৮৯ ঐ ঐ  

১১ মমাঃ মমরহদী হাসাি মধ্য জয়িগে, মদৌলিখাি,ম ালা। ০১৮৬১৪৩৫৫৪৮ ঐ ঐ  



১২ তেন্টু েন্দ্র দাস উঃ জয়িগে, মদৌলিখাি,ম ালা। ০১৭৯৫৭১৮৮০৯ ঐ ঐ  

১৩ মমাঃ ফ্রয়জ উতিি েে েরমি, ম ালা সদে,ম ালা। ০১৭৭২৬৫৩৫৬৫ ঐ ঐ  

১৪ মমাঃ আসলাম বড় মাতিকা, মবােহািউতিি,ম ালা। ০১৭৭৮৭৮৯৬০৫ ঐ ঐ  

১৫ মমাঃ ইমতিয়াজ আব্দুল্লাহপুে, েেফ্যািি,ম ালা। ০১৬২৪৬৩৬২১৪ ঐ ঐ  

১৬ মমাঃ মমরহদী হাসাি উঃ েে িাতজমুতিি,েেফ্যািি,ম ালা। ০১৭১২৫৮৪৩৭৭ ঐ ঐ  

১৭ মমাঃ আবদুল্লাহ মধ্য েেরিায়াবাদ, ম ালা সদে, 

ম ালা। 

০১৭০৫১৭৬০১৯ ঐ ঐ  

১৮ তদগন্ত মঘাষ মদৌলিখাি মপৌেস া ০৫িং ওয়াি থ, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

০১৮৩৭৮৬৩২৭৭ 

 

ঐ ঐ  

১৯ প্ররসিতজি োয় মদৌলিখাি মপৌেস া ০৪ িং ওয়াি থ, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

০১৬৭৯৪২৩৯২৩ 

 

ঐ ঐ  

২০ মমাঃ মাহাফুজুে েহমাি েেশু ী, মদৌলিখাি,ম ালা। ০১৩০৯৫২৬২৪৮ ঐ ঐ  

২১ মমাঃ সুমি মুছাকাতি,ম ালা সদে,ম ালা। ০১৭৬০৭৯৩৪৫৭ ঐ ঐ  

২২ মমাঃ সতজব েেভূিা, লালরমাহি,ম ালা। ০১৭৩২২০৯৮০৭ ঐ ঐ  

২৩ িাতিয়া আক্তাে বন্যা উঃ তদঘলদী,ম ালা সদে,ম ালা। ০১৯৯৫৯৫৮৯০২ ঐ ঐ  

২৪ রুমা মবগম িমু্ভপুে,িজুমুতিি,ম ালা। ০১৬৭৫৩০০৭০০ ঐ ঐ  

২৫ মমাঃ োরসল দঃ মকাড়াতলয়া, ম ালা সদে,ম ালা। ০১৭৫০৪৩৫৮৭৫ ঐ ঐ  
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ওয়যাতেং”তবষরয় প্রতিক্ষণ মকারস থে ১ম ব্যারেে  প্রতিক্ষণার্ীরদে িথ্য তিম্নরুপঃ 

িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে 

িাম 

মময়াদ মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ মমাঃ মারুফ্ মহারসি আলীয়া মাদ্রাসা সড়ক, 

মবােহািউতিি,ম ালা। 

০১৭৭১৪৮১৮৮৯ ইরলকতট্রকযাল এন্ড 

হাউস ওয়যাতেং 

০৬ মাস  

২ মমাঃ আতেফ্ মহাসাইি আলািারজে সড়ক,ম ালা সদে,ম ালা। ০১৭৯৮৪৬৫৪৫৫ ঐ ঐ  

৩ মমাঃ কাওছাে সদে মোি, মদৌলিখাি,ম ালা। ০১৭১৪৮২৫৪৩২ ঐ ঐ  

৪ মমাঃ মঞ্জুে মমারি থদ হৃদয় েেরিায়াবাদ,ম ালা সদে,ম ালা। ০১৬৮৩১২৮৭৬৮ ঐ ঐ  

৫ মমাঃ ইউসুফ্ আলম োঁদপুে, িজুমুতিি,ম ালা। ০১৭১৪৭৩০৫৫২ ঐ ঐ  

৬ মমাহােদ আলী মস্টতিয়াম সড়ক,ম ালা সদে,ম ালা। ০১৭৩৬৮৭৮৩১০ ঐ ঐ  

৭ মমাঃ িাহীি আলম ভূরট্রা সদুে েে,ম ালা সদে,ম ালা। ০১৭৫৭৮৪১০৪৫ ঐ ঐ  

৮ জারবদ কাওসাে উঃ জয়িগে, মদৌলিখাি,ম ালা। ০১৭১১১৯৫০৭৭ ঐ ঐ  

৯ মাহমুদুল হাসাি ইমি তছফ্লী,ম ালা সদে,ম ালা। ০১৭৮৭২৪৯৬৯৮ ঐ ঐ  

১০ মমাঃ তগয়াস উতিি বড়েেলামতছপািা, মদৌলিখাি,ম ালা। ০১৭৫৬০২৫০৩০ ঐ ঐ  

১১ মমাঃ োয়হাি ওমেপুে, েেফ্যািি,ম ালা। ০১৭৪২৭৯৫৯৯৬ ঐ ঐ  

১২ মমাঃ সাতকল মলজপািা, মদৌলিখাি,ম ালা। ০১৭১৪৮৯০২৭১ ঐ ঐ  

১৩ আলী মহারসি েে ইতলিা,ম ালা সদে,ম ালা। ০১৮৮০৪৩৭৬৪৮ ঐ ঐ  

১৪ মমাঃ জাতহদ েেপািা, মদৌলিখাি,ম ালা। ০১৭২৮৭০৭৮৬৪ ঐ ঐ  

১৫ মমাঃ সারহদ আলী দতক্ষণ তিবা,েেফ্যািি,ম ালা। ০১৭১০৮৩৫৮৪৬ ঐ ঐ  

১৬ মমাঃ ইমতিয়াজ আব্দুল্লাপুে,েেফ্যািি,ম ালা। ০১৭২১১৯০৪৭৭ ঐ ঐ  

১৭ মমাঃ মাহফুজ দতক্ষণ ফ্যািি,েেফ্যািি,ম ালা। ০১৭৭৯৮৯৬৮৭০ ঐ ঐ  

১৮ আবদুস সালাম দঃ েেরিায়াবাদ, ম ালা সদে,ম ালা। ০১৭১৪৪১৮৯৯৯ ঐ ঐ  

১৯ মমাঃ মসারহল সদে মোি, মদৌলিখাি,ম ালা। ০১৭১৭৪৩৪০০৫ ঐ ঐ  

২০ তবকাি েন্দ্র দঃ েেপিা,ম ালা সদে,ম ালা। ০১৭৬০৩৯৯১৪৪ ঐ ঐ  

২১ মমাঃ আব্দুল জতলল উঃ েেরিায়াবাদ,ম ালা সদে,ম ালা। ০১৭২৪৪৯৭৮০৬ ঐ ঐ  

২২ মমাঃ জাতহদ হাসাি গুপ্তমুতন্স,ম ালা সদে,ম ালা। ০১৭১২৬০৩৮৯৬ ঐ ঐ  

২৩ মমাঃ আব্দুল্লাহ মধ্য েেরিায়াবাদ,ম ালা সদে,ম ালা। ০১৭৫৩১৭১০৫৩ ঐ ঐ  

২৪ মছাটি েন্দ্র োহুল কুঞ্জপতট্র, ম ালা সদে,ম ালা। ০১৭৫৯২৪৮৫২৪ ঐ ঐ  

২৫ মমাঃ মিৌতফ্ক মহারসি েেরপাটকা বাপ্তা, ম ালা সদে,ম ালা। ০১৭৮৪৪৫৪৬১০ ঐ ঐ  

২৬ মমাঃ োরিদ দঃ েেরিায়াবাদ,ম ালা সদে,ম ালা। ০১৭৫০৯২৯৩৬৭ ঐ ঐ  

২৭ প্রসিজীৎ েন্দ্র দাস পঃ েে উরমদ,লালরমাহি,ম ালা। ০১৭৫৮১৪৪৯৮৪ ঐ ঐ  

২৮ িাতহদুল ইসলাম উতকল পাড়া,ম ালা সদে,ম ালা। ০১৭১৬৮১৪২৯০ ঐ ঐ  

২৯ মমাঃ সুমি মলজপািা,মদৌলিখাি,ম ালা। ০১৮৮০৬৮৯৫২৮ ঐ ঐ  

৩০ মমাঃ আজাদ বার্ািবাতড়,মবােহািউতিি,ম ালা।  ঐ ঐ  
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িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে 

িাম 

মময়াদ মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ মমাঃ মতিে মহারসি বালুেেে,লালরমাহি,ম ালা। ০১৭১০২২৪০৩৪ ইরলকতট্রকযাল এন্ড 

হাউস ওয়যাতেং 

০৬ মাস  

২ মমাঃ িাঈম আবুবকেপুে,েেফ্যািি, ম ালা । ০১৭৭১৮৮৮০৫৩ ঐ ঐ  

৩ সাইফুে েহমাি আব্দুল্লাহপুে,েেফ্যািি, ম ালা । ০১৭১৫৭৯৩৩৭৬ ঐ ঐ  

৪ মমাঃ হান্নাি পঃ জয়িগে,মদৌলিখাি, ম ালা। ০১৭২১৩২৯২৭৬ ঐ ঐ  

৫ তিিাি মহারসি পঃ জয়িগে,মদৌলিখাি, ম ালা। ০১৮৯০৫৪১২৫১ ঐ ঐ  

৬ মমাঃ হাতবব মধ্য জয়িগে,মদৌলিখাি,ম ালা। ০১৮৩৮০৩৯৭৯৫ ঐ ঐ  

৭ মমাঃ ফুয়াদ েে মমািাহাে,েেফ্যািি, ম ালা। ০১৭১২৫৫৭০৫৮ ঐ ঐ  

৮ মমাঃ িািতজল মহাসাইি মছাট মাতিকা,মবােহািউতিি, 

ম ালা। 

০১৯৩৭৭৯৩৯৬৭ ঐ ঐ  

৯ মমাঃ মদরলায়াে মহারসি মাতিকা, মবােহািউতিি, ম ালা । ০১৭১৩৭৪২৯৩৫ ঐ ঐ  

১০ মমাঃ িাহাবুতিি েে বড় লামতছিলী,মদৌলিখাি, 

ম ালা। 

০১৭২৯৮১২১৭০ ঐ ঐ  

১১ মমাঃ মাতহম আলম বাঘাে হাওলা,ম ালা সদে, ম ালা। ০১৯৪৪৪৫২২৭৯ ঐ ঐ  

১২ মমাঃ মমািােফ্ মহারসি 

িাহীি 

েেশু ী,মদৌলিখাি, ম ালা । ০১৭২৫৩২৩৯৯৭ ঐ ঐ  

১৩ মমাঃ িাহাদাৎ মহারসি তদদারুল্লাহ,মদৌলিখাি, ম ালা । ০১৮৩৬৪২৬০০৮ ঐ ঐ  

১৪ মমাঃ জাতহদ হাছাি তদদারুল্লাহ,মদৌলিখাি, ম ালা । ০১৮১৬৪৫০০২৩ ঐ ঐ  

১৫ োরবয়া মবগম েে বড় লামতছিলী,মদৌলিখাি, 

ম ালা।  

০১৭৫৬০৬৭২৫২ 

 

ঐ ঐ  

১৬ মমাঃ ইমি মধ্য জয়িগে,মদৌলিখাি,ম ালা। ০১৭২১০৮২৪৬৯ ঐ ঐ  

১৭ মমাঃ আঃ কারদে িবীপুে,ম ালা সদে, ম ালা । ০১৬২৭৪৯৯১০৩ ঐ ঐ  

১৮ মমাঃ  ফুহাদ দঃ বাটামাো,মবােহািউতিি, ম ালা । ০১৭৫৮৬৭৮৫১৫ ঐ ঐ  

১৯ মমাঃ িেীফ্ মধ্য জয়িগে,মদৌলিখাি,ম ালা। ০১৭৭৯৫০৩৬৯৪ ঐ ঐ  

২০ মমাঃ সাতকল আহমাদ সদুেেে,ম ালা সদে, ম ালা । ০১৭৩১৩৯৮৯১৬ ঐ ঐ  

২১ মমাঃ আতব আবদুল্লাহ েেরিায়াবাদ,ম ালা সদে,ম ালা।  ০১৭৫৯০৭৭২৯৪ ঐ ঐ  

২২ মমাঃ আল আতমি বাপ্তা,ম ালা সদে, ম ালা । ০১৭৭৯৫৭৯০৭৪ ঐ ঐ  

২৩ মমাঃ িাি ীে মছাটিলী,মদৌলিখাি, ম ালা । ০১৯১৮৯৭৭০২৭ ঐ ঐ  

২৪ মমাঃ তিহাদুে েহমাি দঃ জয়িগে,মদৌলিখাি, ম ালা। ০১৫৭৫১৭৩২০৫ ঐ ঐ  

২৫ মারুফ্ মহারসি মছাট িলী,মদৌলিখাি, ম ালা । ০১৭০৩৭৪১২১৩ ঐ ঐ  

২৬ মমাঃ জতহরুল ইসলাম মধ্য েেরিায়াবাদ,ম ালা সদে, 

ম ালা। 

০১৭৭৭৮২৯৭০৭ ঐ ঐ  

২৭ মমাঃ হুমায়ুি কতবে েে তিউটি,েেফ্যািি, ম ালা । ০১৭১৮৯২৫২১২ ঐ ঐ  

২৮ স্বপি েন্দ্র মদবিার্ ইষ্ট্রািপাড়া,েেফ্যািি, ম ালা । ০১৭১৮৫৩২৩৮৩ ঐ ঐ  

২৯ মমাঃ সািাউল্লা িিীগঞ্জ,েে ফ্যািি, ম ালা । ০১৭৮০৫২৯২৭৮ ঐ ঐ  

৩০ জামাল উতিি তজরন্নাগড়,েেফ্যািি, ম ালা । ০১৭২৮৩৬৭০১৫ ঐ ঐ  

   

  

(এইে, এম িজরুল ইসলাম) 

সহঃপ্রতিক্ষক(ইরলকতট্রকযাল এন্ড হাউজ ওয়াতেং) 

যুব উন্নয়ি অতিদপ্তে, ম ালা। 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ মাহমুদা আক্তাে মসািািগী পূব থ েেইতলিা, ম ালা। ০১৬১৮১৮৩৮৯৫ মপাষাক তিেী ৩ মাস  

২ নুসোি জাহাি বীেপািা বাউফ্ল, পটুয়াখালী ০১৭৭২৩৪৮৭৯১ ঐ ঐ  

৩ আেজু মবগম দতক্ষণ বাতলয়া বাংলাবাজাে, ম ালা। ০১৭৯৬৪৯৩৬৭৭ ঐ ঐ  

৪ আংকুে মবগম নুেতময়াে হাট মদৌলিখাি, ম ালা। ০১৭৬৩৫৯০১৮৩ ঐ ঐ  

৫ িাতহদা সুলিাি তলয়া মহাতরমা করলজ মোি, ম ালা। ০১৭৩৫৩৫২৪৯ ঐ ঐ  

৬ মােজাি মবগম মধ্যেেরিায়াবাদ, ম ালা। ০১৭৫৬৪৮৩৯৫৬ ঐ ঐ  

৭ ইসোি জাহাি মিা া গাজীপুে মোি, ম ালা। ০১৯১৩১৫১৫৫৫ ঐ ঐ  

৮ নুসোি জাহাি গাজীপুে মোি, ম ালা। ০১৯৩৯৫৫৮৬৯০ ঐ ঐ  

৯ আসমা মবগম কালীিার্ োরয়ে বাজাে, ম ালা। ০১৩১৫৯৬৭১৯৭ ঐ ঐ  

১০ সুমাইয়া আক্তাে পূব থেেকালী মখয়াঘাট,ম ালা। ০১৭৭৫৯৪৩৭২০ ঐ ঐ  

১১ উরে হািী এিা কালীিার্ োরয়ে বাজাে, ম ালা। ০১৭১৭৯০৩৫০৬ ঐ ঐ  

১২ খাতদজা আক্তাে আেজু কালীিার্ োরয়ে বাজাে, ম ালা। ০১৭৮৪৪০০০২০ ঐ ঐ  

১৩ আয়িা আক্তাে মীম আলীয়া মাদ্রাসা মোি, ম ালা। ০১৭১৯৯২৬৯৫১ ঐ ঐ  

১৪ কামিা আক্তাে কালীিার্ োরয়ে বাজাে, ম ালা। ০১৭১৫৪৭৬৫৭৩ ঐ ঐ  

১৫ জান্নাতুল মফ্েদাউস পূব থেেকালী মখয়াঘাট,ম ালা। ০১৭৩৯০৩২১৫৭ ঐ ঐ  

১৬ তেপা আক্তাে েেিাপ্তা মখয়াঘাট,ম ালা। ০১৮৮৭১৭৬৩৬৬ ঐ ঐ  

১৭ মোরকয়া মবগম দতক্ষণ েেরিায়াবাদ, ম ালা। ০১৭১৯৮৬৪৬৭৩ ঐ ঐ  

১৮ মােজাি মবগম িতিয়া, ম ালা সদে,ম ালা। ০১৭৫৮৯৫৫৬২৬ ঐ ঐ  

১৯ োরবয়া বসেী আবহওয়া অতফ্স মোি, ম ালা। ০১৭৭৯২৩৫৭০২ ঐ ঐ  

২০ খাতদজা আক্তাে উতকল পাড়া , ম ালা। ০১৯৯৬৪৬৮৪৯০ ঐ ঐ  

২১ িাসতেি আক্তাে েেসামাইয়া ম ালা সদে, ম ালা। ০১৭৪১৭৩১৩৭৪ ঐ ঐ  

২২ তবতব মতেয়ম তমমিা আলীয়া মাদ্রাসা সড়ক, ম ালা।  ঐ ঐ  

২৩ খাতদজা মবগম সুতম ওরয়ষ্টাি থপাড়া, ম ালা সদে, ম ালা। ০১৭১০৩১৮২৮৭ ঐ ঐ  

২৪ তলজা বাপ্তা োেড়া, ম ালা সদে, ম ালা ০১৮৬৮০০৪৬৩৯ ঐ ঐ  

২৫ সারলহা মবগম সতিয়া ওরয়ষ্টাি থপাড়া, ম ালা সদে, ম ালা। ০১৭১০৩১৮২৮৭ ঐ ঐ  

 

 
 

 

(মোকসািা মবগম) 

প্রতিক্ষক(মপািাক) 

যুব উন্নয়ি অতিদপ্তে 

ম ালা। 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ রুনু মবগম কালীিার্ োরয়ে বাজাে, ম ালা।  ০১৭১৬৯৯৬৬৭৯ মপাষাক তিেী ৩ মাস  

২ িাহািাজ মবগম উঃ তদঘলদী, ম ালা। ০১৩০১৭৭২৪০১  ঐ  

৩ মমাসাঃ িাজতিি আক্তাে রুতহিা আলীিগে  সদে, ম াল। ০১৭২৩৯৪১০২১ ঐ ঐ  

৪ নুপুে আলম হাজীবাড়ী পাঙ্গাতসয়া সদে, ম ালা। ০১৭২৬০১১২৯৫ ঐ ঐ  

৫ আরিায়াো মবগম ৯িং ওয়াি থ আলীিগে  সদে, ম ালা। ০১৭৭১৪৮৭৪৪৬ ঐ ঐ  

৬ সুমাইয়া মবগম ৯ িং ওয়াি থ আলীিগে সদে,ম ালা। ০১৭১৪৭৭১৯০০ ঐ ঐ  

৭ তৃতপ্ত োিী মদ লালরমাহি, ম ালা। ০১৭৫৮২৮৪৮০৭ ঐ ঐ  

৮ তিতর্ োিী  মদ লালরমাহি, ম ালা। ০১৭৭৬১৯২৯৮৬ ঐ ঐ  

৯ মমাসাঃ আইতেি আক্তাে বাউফ্ল, পটুয়াখালী ০১৩১৬৬০৫২৯৯ ঐ ঐ  

১০ সাতময়া আক্তাে পতিম উতকল পাড়া,  সদে, ম ালা। ০১৭৬৫০২৯৩৯৩ ঐ ঐ  

১১ তবতব ছালমা গাজীপুে মোি, ম ালা সদে, ম ালা। ০১৭৪১৬২৫৮০২ ঐ ঐ  

১২ খাতদজা আক্তাে েেরিায়াবাদ,ম ালা সদে, ম ালা।   ঐ ঐ  

১৩ োরবয়া মবগম েেসামাইয়া, ম ালা সদে, ম ালা।  ঐ ঐ  

১৪ হাতলমাতুজ সাতদয়া বাপ্তা বুতড় মসতজদ, সদে, ম ালা।   ঐ ঐ  

১৫ আরমিা মবগম তমজথাকালু মবােহািউতিি, ম ালা। ০১৭৩২৮৭৮৪৯ ঐ ঐ  

১৬ ফ্ােজািা ইয়াসতমি ওরয়ষ্টাি থ পাড়া ম ালা সদে, ম ালা। ০১৭২৩৮৪৯২১৩ ঐ ঐ  

১৭ মিখ তসিতখয়া েহমাি ওরয়ষ্টাি থ পাড়া ম ালা সদে, ম ালা।  ঐ ঐ  

১৮ িাছতলমা পুোিি হযাতলপ্যাি মোি ১িং ওয়াি থ 

ম ালা সদে, ম ালা।  

 ঐ ঐ  

১৯ মারুফ্া বারকেগঞ্জ , বতেিাল। ০১৮৪৫০৬৩৬৪০ ঐ ঐ  

২০ তিতর্  দ্র ইতলিা সড়ক  দ্রবাড়ী ,সদে, ম ালা। ০১৩১৭৮৪২৭৭৪ ঐ ঐ  

২১ ইিোি জাহাি রুমী ওরয়ষ্টাি থ পাড়া ম ালা সদে, ম ালা।  ঐ ঐ  

২২ সাতবিা ইয়াছতমি আলীিগে, ম ালা সদে, ম ালা।   ঐ ঐ  

২৩ তবতব েতহমা ওরয়ষ্টাি থ পাড়া ম ালা সদে, ম ালা।  ঐ ঐ  

২৪ মতিকা োিী দাস ওরয়ষ্টাি থ পাড়া ম ালা সদে, ম ালা।  ঐ ঐ  

২৫ সাতজদা মবগম উতকল পাড়া, ম ালা সদে, ম ালা   ঐ ঐ  

  
  

 

          মোকসািা মবগম) 

প্রতিক্ষক(মপািাক) 

যুব উন্নয়ি অতিদপ্তে 

ম ালা। 

 

  



 

  প্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ ঃঃ ২০২০ - ২০২১ অর্ থ বছরেে ০৩ (তিি) মাস মময়াদী (১৮/০১/২০২১ইং হইরি ১/৪/২০২১ইং) িাতেখ পর্ থন্ত “মপাষাক তিেী”তবষরয় প্রতিক্ষণ 

মকারস থে ৩য় ব্যারেে  প্রতিক্ষণার্ীরদে িথ্য তিম্নরুপঃ 

িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ 

মকারস থে িাম 

মময়াদ মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ খাতদজা মবগম েেকুমাতেয়া মপাঃ বাতলয়া ম ালা সদে, ম ালা ০১৭৮৩৫৩৪৭৬৯ মপাষাক তিেী ৩ মাস  

২ তমশু োিী মদ বাপ্তা, ম ালা সদে, ম ালা। ০১৭৬৩৮৮৮০৩৬ ঐ ঐ  

৩ প্রীতি তসকদাে মপৌে েেরিায়াবাদ ৫ িং ওয়াি থ ম ালা সদে ০১৭৭১২৭৬০২২ ঐ ঐ  

৪ িাছতলমা আক্তাে উত্তে বাপ্তা ম ালা সদে, ম ালা। ০১৭৪৫৩২০৬৪১ ঐ ঐ  

৫ ফ্ােহািা খািম েেজংলা, ম ালা সদে, ম ালা। ০১৭৮৬২৯১৩৩২ ঐ ঐ  

৬ বন্যা োিী দত্ত ওরয়ষ্টাি থপাড়া মসি বাতড়, ম ালা সদে, ম ালা। ০১৭৩৬২৩৪২২৭ ঐ ঐ  

৭ মতিষা বতিক ওরয়ষ্টাি থপাড়া মসি বাতড়, ম ালা সদে, ম ালা। ০১৯৮৯৭৭৩২৭৩ ঐ ঐ  

৮ োরবয়া মবগম সাহামাে, পোিগঞ্জ, ম ালা সদে, ম ালা।  ঐ ঐ  

৯ তিতিিা আকিাে সুতপ্ত কালীবাড়ী মবাি, ম ালা সদে, ম ালা।  ০১৭৯৯৯০০২৯৪ ঐ ঐ  

১০ সায়মা মবগম িািতজলা তিবপুে িাতন্তে হাট ম ালা সদে, ম ালা। ০১৭৮১৯৯৮৮২৩ ঐ ঐ  

১১ খায়রুি মিছা ৪িং ওয়াি থ আলীিগে ম ালা সদে, ম ালা। ০১৯১৫৯৬৬২৬৫ ঐ ঐ  

১২ হাতমদা খাতুি ওরয়ষ্টাি থ পাড়া ৬ িং ওয়াি থ েে মসমতহয়া, ম ালা 

সদে, ম ালা। 

০১৬৭৯৭৯৬৯৬৯ ঐ ঐ  

১৩ তবতব োরবয়া েেতছফ্লী, ৩িং ওয়াি থ, েেরসমতহয়া, ম ালা সদে, 

ম ালা। 

০১৮৭৬৫৮২২৮২ ঐ ঐ  

১৪ তবতব ফ্ারিমা কামরুি মুসতলম পাড়া ৮ িং ওয়াি থ ম ালা সদে, ম ালা। ০১৭১২৮৫১৬৪৪ ঐ ঐ  

১৫ োরহলা কাঁকি কািাই িগে, ম ালা সদে, ম ালা। ০১৯১১৮২৩২৩০ ঐ ঐ  

১৬ আছমা মবগম োঁেড়া বাপ্তা ম ালা সদে, ম ালা। ০১৩০০৯৮৬৩১৫ ঐ ঐ  

১৭ ফ্ারিমা মবগম োঁেড়া বাপ্তা ম ালা সদে, ম ালা। ০১৭৪৮০৯৪০২০ ঐ ঐ  

১৮ তবতব আয়িা ইতলিা সড়ক ম ালা সদে, ম ালা। ০১৭৪১৪০৯০২২ ঐ ঐ  

১৯ হাসনুে মবগম েড়িাপ্তা ম ালা সদে, ম ালা ০১৮৫৩৬৩৮৯৬২ ঐ ঐ  

২০ ফ্ারিমাতুজ মজাহুো ফ্াতেহা ওরয়ষ্টি থ পাড়া, ম ালাসদে, ম ালা। ০১৭১৪৯৬৮২৬০ ঐ ঐ  

২১ ফ্ােজািা তবতব েেতছফ্লী ম ালা সদে, ম ালা। ০১৭৬০৩৪১৮৬২ ঐ ঐ  

২২ খাতদজা আতমে বাপ্তে োঁেড়া মপাঃ ম ালা সদে ম ালা। ০১৭৩৩৮৩৩৪৮৪ ঐ ঐ  

২৩ মমাসাঃ আতফ্ফ্া েিিপুে, ম ালাসদে, ম ালা। ০১৭৬০৭৭২৮১৯ ঐ ঐ  

২৪ িায়লা সােতমি েন্দ্রপ্রসাদ ম লুতময়া, ম ালা সদে, ম ালা। ০১৭১৬৪৯৫৫৮১ ঐ ঐ  

২৫ োতফ্জা আক্তাে েন্দ্রপ্রসাদ ম লুতময়া, ম ালা সদে, ম ালা। ০১৭৪৬৭৬৭৯১৮ ঐ ঐ  

 

 

  
 

          মোকসািা মবগম) 

প্রতিক্ষক(মপািাক) 

যুব উন্নয়ি অতিদপ্তে 

ম ালা। 

 



  প্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ ঃঃ ২০২০ - ২০২১ অর্ থ বছরেে ০৩ (তিি) মাস মময়াদী (১৫/০৭/২০২০ইং হইরি ১৩/১০/২০২০ইং) িাতেখ পর্ থন্ত “গবাতদ পশুপালি, হাঁস-মুেগী 

পালি, প্রার্তমক তেতকৎসা, মৎস্য োষ ও কৃতষ তবষয়ক”তবষরয় প্রতিক্ষণ মকারস থে ১ম ব্যারেে প্রতিক্ষণ প্রাপ্ত প্রতিক্ষণার্ীরদে িথ্য তিম্নরুপঃ 

িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে 

িাম 

মময়াদ মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ সাতবহা আফ্তেি তপিাঃ মমাঃ মমািারেফ্ মহারসি, মািাঃ মমাসােৎ 

লুৎফুরন্নছা,  

গ্রামঃ উত্তে পূব থ বাড্ডা, মপাঃ গুলিাি, ঢাকা। 

০১৭২১৪৩২৭৬৬ “গবাতদ পশুপালি, 

হাঁস-মুেগী পালি, 

প্রার্তমক তেতকৎসা, 

মৎস্য োষ ও কৃতষ”  

৩ 

মাস 

 

০২ মমাঃ মফ্েদাউস তপিাঃ মমাঃ ইউসুফ্ আলী হাং, মািাঃ িাতছমা মবগম,  

গ্রামঃ হাতজকািা, মপাঃ  াষািেে, উপঃ মমরহিীগঞ্জ, 

বতেিাল। 

০১৭৬৮৪৭৫০০৮ 

 

ঐ ঐ  

০৩ মমাঃ আতেফ্ 

মহারসি 

তপিাঃ অতল উল্যাহ, মািাঃ জয়িব তবতব, গ্রামঃ মদউলা.  

মপাঃ িালুকদােবাড়ী, উপঃ মবােহািউতিি, ম ালা। 

০১৭৬৮০২২২১৭ 

 

ঐ ঐ  

০৪ মমাঃ তুতহি তপিাঃ মমাঃ মসািা তময়া, মািাঃ জাহািাো মবগম, গ্রামঃ 

মদউলা, মপাঃ িালুকদােবাড়ী, উপঃ মবােহাি উতিি, 

ম ালা। 

০১৮১৫৭৫৩০৫২ 

 

ঐ ঐ  

০৫ মমাঃ িতহদুল 

ইসলাম 

তপিাঃ মমাঃ মমাখরলছ ফ্োজী, মািাঃ লাইতল মবগম, 

গ্রামঃ পতিম জয়িগে, মপাঃ খারসেহাট, উপঃ 

মদৌলিখাি, ম ালা। 

০১৭১২২৩৩৭৬৫ 

 

ঐ ঐ  

০৬ মমাঃ নুেউতিি তপিাঃ হুমায়ুি কতবে, মািাঃ তবতব আয়িা, গ্রামঃ 

মলজপািা, 

 মপাঃ লামতছপািা, উপঃ মদৌলিখাি, ম ালা। 

০১৩১৫৬৩৯৬৯৬ 

 

ঐ ঐ  

০৭ মমাঃ সুতফ্য়াি তপিাঃ মমাঃ হাতববউল্যাহ, মািাঃ মারয়নুে মবগম, গ্রামঃ 

টবগী,  

মপাঃ দতক্ষি জয়পুে, উপঃ মবােহািউতিি, ম ালা। 

০১৭২১৯৯৩১৪১ 

 

ঐ ঐ  

০৮ িাহাো মবগম তপিাঃ সফ্ে আলী, মািাঃ জান্নাি মবগম, গ্রামঃ 

মুলাইপত্তি,  

মপাঃ মুতন্সেহাট, উপঃ মবােহািউতিি, ম ালা। 

০১৩০৭৫৭৫৯৫০ 

 

ঐ ঐ  

০৯ মমাঃ হাসাি তপিাঃ মমাঃ িারহ আলম, মািাঃ খাতদজা মবগম, গ্রামঃ 

দতক্ষণ বাটামাো, মপাঃ কাতিগঞ্জ, উপঃ মবােহািউতিি, 

ম ালা। 

০১৭৯২৩১৬৩২৪ 

 

ঐ ঐ  

১০ মমাঃ তমোজ তপিাঃ মমাঃ বাদিা তময়া, মািাঃ জাতকয়া মবগম, গ্রামঃ 

দালালপুে, মপাঃ মুতন্সেহাট, উপঃ মবােহািউতিি, ম ালা। 

০১৭৯১৩৬১১৮৪ 

 

ঐ ঐ  

১১ মমাঃ িামীম তপিাঃ মমাঃ আলমগীে, মািাঃ আতমরুিরিছা, গ্রামঃ 

টবগী,  

মপাঃ দতক্ষণ জয়িগে, উপঃ মবােহািউতিি, ম ালা। 

০১৭৪৬৪০২২২২ 

 

ঐ ঐ  

১২ মমাঃ মাকসুদ তপিাঃ েতফ্জল, মািাঃ মতেয়ম মবগম, গ্রামঃ টবগী,  

মপাঃ দতক্ষণ জয়পুে, উপঃ মবােহািউতিি, ম ালা। 

০১৭৪৭৬৪০৬০৩ 

 

ঐ ঐ  

১৩ মমাঃ সতজব তপিাঃ মাকসুদ, মািাঃ আক্তাো মবগম, গ্রামঃ মুলাইপত্তি,  

মপাঃ মুতন্সেহাট, উপঃ মবােহািউতিি, ম ালা। 

০১৮১১৩৬৮০১১ 

 

ঐ ঐ  

১৪ মমাঃ আরিায়াে 

মহারসি 

তপিাঃ মমাঃ আতিছুল হক, মািঃ আরিায়াো মবগম, গ্রামঃ 

েেপািা, মপাঃ েেপািা হাইস্কুল, উপঃ মদৌলিখাি, ম ালা। 

০১৭১৪৪৭২৪৯৭ 

 

ঐ ঐ  

১৫ মমাঃ তমজানুে 

েহমাি 

তপিাঃ মমাঃ ইউসুফ্, মািা ঃঃ তেতজয়া খাতুি, গ্রামঃ দঃ 

েেলামতছপািা, মপাঃ োিাবল্লব, উপঃ মদৌলিখাি, ম ালা। 

০১৭৭৮৮১৬২৫৬ 

 

ঐ ঐ  

১৬ মমাঃ িাখাওয়াি 

মহারসি 

মমাঃ আলমগীে, মািাঃ তবতব হনুফ্া, গ্রামঃ েেপািা,  

মপাঃ েেপািা, উপঃ মদৌলিখাি, ম ালা। 

০১৩১৪৯০৭৫৭৭ 

 

ঐ ঐ  

১৭ মমাঃ ইখতিয়াে 

মহারসি (তিসাম) 

তপিাঃ আরিায়াে মহারসি, মািাঃ তবতব ফ্ারিমা,  

গ্রামঃ মধ্য জয়িগে, মপাঃ জয়িগে, উপঃ মদৌলিখাি, 

ম ালা। 

০১৭২৪২০৫৩১২ 

 

ঐ ঐ  

১৮ মাহবুবা িািতজয়া 

তুতল 

তপিাঃ মরিায়াে, মািাঃ হাসনুে মবগম, গ্রামঃ মধ্য 

জয়িগে,  

মপাঃ জয়িগে, উপঃ মদৌলিখাি, ম ালা। 

০১৭৯৩৩০৩৯২৫ 

 

ঐ ঐ  

১৯ টুিা োিী তপিাঃ সুখেঞ্জি হাওলাদাে, মািাঃ মিা াোিী, গ্রামঃ 

কুঞ্জপতট্র,  

মপাঃ েন্দ্রপ্রসাদ, উপঃ ম ালা সদে, ম ালা। 

০০০০০০০০০০০ 
 

ঐ ঐ  

২০ মমাঃ আতেফ্ 

মহাসাইি 

তপিাঃ আঃ খারলক, মািাঃ তবতব মতেয়ম, গ্রামঃ + মপাঃ 

মধ্য েেরিয়াবাদ,  উপঃ ম ালা সদে, ম ালা। 

০০০০০০০০০০০ 
 

ঐ ঐ  

২১ িতেকুল ইসলাম তপিাঃ আবদুল আতজজ, মািাঃ নুে জাহাি, গ্রামঃ 

ফুলবাতগো,  

০০০০০০০০০০০ 
 

ঐ ঐ  



মপাঃ ফুলবাতগো, উপঃ লালরমাহি, ম ালা। 

২২ মমাঃ তগয়াস উতিি তপিাঃ মতহউতিি তময়া, মািাঃ ফ্তজলরিি মিছা, গ্রামঃ 

মুতন্সেহাট, মপাঃ মুতন্সেহাট, উপঃ মবােহািউতিি, ম ালা। 

০০০০০০০০০০০ 
 

ঐ ঐ  

২৩ তিপা মবগম স্বামীঃ মাকসুদ আলম, মািাঃ মনুহাে, গ্রামঃ উত্তে 

জয়িগে,  

মপাঃ খারসেহাট, উপঃ মদৌলিখাি, ম ালা। 

০০০০০০০০০০০ 
 

ঐ ঐ  

২৪ মমািারেফ্ মহারসি তপিাঃ মমাঃ ইউনুছ, মািাঃ তবতব মতেয়ম, গ্রামঃ উত্তে 

কুড়াতলয়া মপাঃ কাতিগঞ্জ, উপঃ মবােহািউতিি, ম ালা। 

০০০০০০০০০০০ 
 

ঐ ঐ  

২৫ মমাঃ োতব্ব তপিাঃ মমাঃ মমািারেফ্ মহারসি, মািাঃ মোকসািা মবগম,  

গ্রামঃ কলিা, মপাঃ কলিা, উপঃ বাউফ্ল, পটুয়াখালী। 

০০০০০০০০০০০ 
 

ঐ ঐ  

২৬ মমাঃ মারুফ্ মৃিা তপিাঃ মমাঃ হাতিফ্ মৃিা, মািাঃ মমাসাঃ তেিা মবগম,  

গ্রামঃ কলিা, মপাঃ কলিা, উপঃ বাউফ্ল, পটুয়াখালী। 

০০০০০০০০০০০ 
 

ঐ ঐ  

২৭ মমাঃ োরসল তপিাঃ মমাঃ জাহাঙ্গীে, মািাঃ তেিা আকিাে, গ্রামঃ মধ্য 

জয়িগে, মপাঃ জয়িগে, উপঃ মদৌলিখাি, ম ালা। 

০০০০০০০০০০০ 
 

ঐ ঐ  

২৮ মমাঃ আতবদ 

হুসাইি 

তপিাঃ মমাঃ খতললুে েহমাি, মািাঃ তবতব আরমিা,  

গ্রামঃ গাতজপুে মোি, মপাঃ + উপঃ ম ালা সদে, ম ালা। 

০০০০০০০০০০০ 
 

ঐ ঐ  

২৯ মমাঃ হাছিাইি তপিাঃ িাহাজাহাি, মািাঃ োরবয়া মবগম, গ্রামঃ েেভূিা,  

মপাঃ সাতজেহাট, উপঃ লালরমাহি, ম ালা। 

০০০০০০০০০০০ 
 

ঐ ঐ  

৩০ আছমা মবগম তপিাঃ মমাঃ মাতিক িালুকদাে, মািাঃ ফ্ারিমা মবগম, 

গ্রামঃ পতিম জয়িগে, মপাঃ খারয়েহাট, উপঃ 

মদৌলিখাি, ম ালা। 

০০০০০০০০০০০ 
 

ঐ ঐ  

৩১ মমাঃ হাতিফ্ তপিাঃ মমাঃ িাহাজাি, মািাঃ তবতব েতহমা, গ্রামঃ 

েেগাজী,  

মপাঃ েন্দ্র প্রসাদ, উপঃ ম ালা সদে, ম ালা। 

০০০০০০০০০০০ 
 

ঐ ঐ  

৩২ িাতিয়া মবগম তপিাঃ বজলুে েহমাি, মািাঃ ফুলজাি মবগম, গ্রামঃ 

িলরগাড়া  

মপাঃ লামতছপািা, উপঃ মদৌলিখাি, ম ালা। 

০০০০০০০০০০০ 
 

ঐ ঐ  

৩৩ আকতলমা মবগম তপিাঃ মমাঃ আবুল বিাে, মািাঃ জয়িব তবতব, গ্রামঃ 

িলরগাড়া 

 মপাঃ জয়িগে, উপঃ মদৌলিখাি, ম ালা। 

০০০০০০০০০০০ 
 

ঐ ঐ  

৩৪ মমাঃ আমাি 

উল্লযাহ 

তপিাঃ মমাঃ আবুল বািাে, মািাঃ জয়িব তবতব, গ্রামঃ 

িলরগাড়া মপাঃ িলরগাড়া, উপঃ মদৌলিখাি, ম ালা। 

০০০০০০০০০০০ 
 

ঐ ঐ  

৩৫ মমাঃ তমজানুে 

েহমাি 

তপিাঃ তগয়াসউতিি হাওলাদাে, মািাঃ মোরকয়া মবগম, 

গ্রামঃ েে েন্দ্র প্রসাদ, মপাঃ েন্দ্রপ্রসাদ, উপঃ ম ালা সদে, 

ম ালা। 

০০০০০০০০০০০ 
 

ঐ ঐ  

৩৬ মমাঃ কাইয়ুম তপিাঃ মমাঃ ইউনুছ, মািাঃ মমিাজ মবগম, গ্রামঃ 

িতিভূষি,  

মপাঃ িতিভূষি, উপঃ েেফ্যািি, ম ালা। 

০০০০০০০০০০০ 
 

ঐ ঐ  

৩৭ মমাঃ আসাদুে 

েহমাি 

তপিাঃ মমাঃ িাজুল ইসলাম, মািাঃ মেহািা মবগম, গ্রামঃ 

দঃ বাতলয়া, মপাঃ দঃ তদঘলদী, উপঃ ম ালা সদে, ম ালা। 

০০০০০০০০০০০ 
 

ঐ ঐ  

৩৮ মমাঃ মািসুে 

আলম 

তপিাঃ েতফ্কুল ইসলাম, মািাঃ োতজয়া মবগম, গ্রামঃ দঃ 

বাতলয়া, মপাঃ দঃ তদঘলদী, উপঃ ম ালা সদে, ম ালা। 

০১৭৭৪২০৭৩৫০ 

 

ঐ ঐ  

৩৯ মমাঃ তেয়াদ 

মমারি থদ 

তপিাঃ িাজল ইসলাম, মািাঃ মেহািা মবগম, গ্রামঃ দঃ 

বাতলয়া, মপাঃ দঃ তদঘলদী, উপঃ ম ালা সদে, ম ালা। 

০১৭১৯০৮৭০২৪ 

 

ঐ ঐ  

৪০ মমাঃ আজাদ 

মহারসি 

তপিাঃ মমাঃ আলম, মািাঃ হারজো মবগম, গ্রামঃ মপৌে 

কাঠালী  

মপাঃ ম ালা সদে, উপঃ ম ালা সদে, ম ালা। 

০১৭২৮২৫২৭০৮ 

 

ঐ ঐ  

৪১ মমাঃ সাইদুল 

ইসলাম 

তপিাঃ ফ্জলুে েহমাি, মািাঃ সাহানুে মবগম, গ্রামঃ 

গজাতেয়া  

মপাঃ বাতলয়া, উপঃ ম ালা সদে, ম ালা। 

০১৭০৩৪১৪৪২২ 

 

ঐ ঐ  

৪২ জামাল উতিি তপিাঃ জাফ্ে উল্লাহ আকি, মািাঃ সামছুি িাহাে,  

গ্রামঃ েসুলপুে, মপাঃ িতিভূষি, উপঃ েেফ্যািি, ম ালা। 

০১৭৩০৮৫৮১২৯ 

 

ঐ ঐ  

৪৩ সাইফুল ইসলাম তপিাঃ মমাঃ নুরে আলম, মািাঃ িাজমুি িাহাে, গ্রামঃ 

উত্তে আইো, মপাঃ উত্তে আইো, উপঃ েেফ্যািি, ম ালা। 

০১৭১৪৪৯৪৮৮২ 

 

ঐ ঐ  

৪৪ মমাঃ জালাল 

উতিি 

তপিাঃ মজৌলুস মিখ, মািাঃ েতফ্জা খাতুি, গ্রামঃ 

মগায়ালগ্রাম  

মপাঃ মগায়ালগ্রাম, উপঃ মদৌলিপুে, কুতষ্টয়া। 

০১৭৪৩১০১৬৯৮ 

 

ঐ ঐ  

৪৫ মমাঃ সবুজ তপিাঃ মমাঃ সতফ্ উল্যাহ, মািাঃ িাতহনুে মবগম, গ্রামঃ 

জাহািপুে, মপাঃ িতিভূষি, উপঃ েেফ্যািি, ম ালা। 

০১৭১২৭৫৮৮১৮ 

 

ঐ ঐ  

৪৬ মমাঃ আল আতমি তপিাঃ মমাঃ মখােরিদ আলম, মািাঃ মমাসাঃ ফ্ারিমা 

মবগম  

০১৭১৮২৮৫৭২৬ 

 

ঐ ঐ  



গ্রামঃ পতিম জয়িগে, মপাঃ জয়িগে, উপঃ েেফ্যািি, 

ম ালা 

৪৭ মমাঃ সালাউতিি তপিাঃ নুে মমাহােদ, মািাঃ আরমিা মবগম, গ্রামঃ 

েসুলপুে,  

মপাঃ উত্তে আইো, উপঃ েেফ্যািি, ম ালা। 

০১৭৩৩৩২৪১৫৪ 

 

ঐ ঐ  

৪৮ োতজব মহারসি তপিাঃ আব্দুে েতিদ, মািাঃ হারজো মবগম, গ্রামঃ 

মসািােেে,  

মপাঃ হাতজেহাট, উপঃ মিপুো, ম ালা। 

০১৭৪৭৪৩০০৮৩ 

 

ঐ ঐ  

৪৯ মমাঃ োতজব তপিাঃ মমাঃ মতজবুল হক, মািাঃ ফ্তেদা মবগম, গ্রামঃ 

েন্দ্র প্রসাদ, মপাঃ েন্দ্র প্রসাদ, উপঃ ম ালা সদে, ম ালা। 

০১৭৭৫৬১০৩১৭ 

 

ঐ ঐ  

৫০ মমাঃ ফ্খরুল 

ইসলাম 

তপিাঃ সামছল হক, মািাঃ মেনু মবগম, গ্রামঃ টুমেে,  

মপাঃ েন্দ্র প্রসাদ, উপঃ ম ালা সদে, ম ালা। 

০১৭৫৯৫২৮৮৭৯ 

 

ঐ ঐ  

৫১ মমাঃ হাতসব 

মহারসি 

তপিাঃ মদরলায়াে মহারসি, মািাঃ তেিা মবগম, গ্রামঃ 

বাতলয়া,  

মপাঃ দঃ তদঘলদী, উপঃ ম ালা সদে, ম ালা। 

০১৮৮৭১৭৬৯২৫ 

 

ঐ ঐ  

৫২ মমাঃ ইব্রাতহম তপিাঃ ইউছুফ্ আলী, মািাঃ মমিাজ মবগম, 

গ্রামঃ েেলামতছিলী, মপাঃ লামতছিলী, উপঃ মদৌলিখাি, 

ম ালা। 

০১৭২২২২৩৬৪৫ 

 

ঐ ঐ  

৫৩ মমাঃ আবু িাঈম তপিাঃ মতফ্জুল ইসলাম, মািাঃ মাফুজা খাতুি,  

গ্রামঃ েেরগায়াতলয়া, মপাঃ েেরগায়াতলয়া, উপঃ মিপুো, 

ম ালা। 

 ঐ ঐ  

৫৪ মমাঃ বারছি তপিাঃ মমাঃ সালাম, মািাঃ সাহানুে মবগম, গ্রামঃ 

েেগাজী  

মপাঃ ম লুতময়া, উপঃ ম ালা সদে, ম ালা। 

০১৭৮৬৪২৫৭৬৬ 

 

ঐ ঐ  

৫৫ এ মক এম মামুি 

অে েতিদ 

তপিাঃ এরকএম হারুি অে েতিদ, মািাঃ নুে জাহাি মবগম, 

গ্রামঃ পতিম েেরিায়াবাদ, মপাঃ েেরিায়াবাদ, উপঃ ম ালা 

সদে, ম ালা। 

০১৭১১৪২৩৭৪৬ 

 

   

 
  প্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ ঃঃ ২০২০ - ২০২১ অর্ থ বছরেে ০১ (এক) মাস মময়াদী (২০/০১/২০২১ইং হইরি ১৮/০২/২০২১ইং ) িাতেখ পর্ থন্ত “ গবাতদ পশুপালি” তবষরয় 

প্রতিক্ষণ মকারস থে ২য় ব্যারেে প্রতিক্ষণ প্রাপ্ত প্রতিক্ষণার্ীরদে িথ্য তিম্নরুপঃ 

িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে 

িাম 

মময়াদ মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ মমাঃ মিজু খাি 

 

তপিাঃ মমাঃ আঃ হক খাঁি, মািাঃ ফ্য়জুি মিছা মবগম,  

গ্রামঃ োমরকিব, মপাঃ দরুিবাজাে, উপঃ মবােহািউতিি,ম ালা 

০১৯১১১৯৯৯৭৫ 

 

“গবাতদ পশুপালি,  ১ মাস  

০২ মমাঃ আবুল কালাম তপিাঃ মমাঃ জামালমীে, মািাঃ তমািাো মবগম, গ্রামঃ োয়োবাদ, 

মপাঃ িাতজেপুে, উপঃ লালরমাহি, ম ালা। 

০১৭৭৬৪১০৭৯৯ 

 

ঐ ঐ  

০৩ ফ্ারিমা মবগম 

 

তপিাঃ আঃ মতিি হাং, মািাঃ ফ্তজলতুিরিছা, গ্রামঃ দরুি, মপাঃ 

দরুিবাজাে, উপঃ মবােহািউতিি, ম ালা 

০১৭৭০৫৫২৭৬৪ 

 

ঐ ঐ  

০৪ মমাঃ মামুি 

হাওলাদাে 

তপিাঃ মমাঃমাহবুব হাওলাদাে, মািাঃ িাহািা মবগম,  

গ্রামঃ+ মপাঃ  দরুিবাজাে, উপঃ মবােহািউতিি, ম ালা।  

০১৭৬০৬৬৯৭৯৫ 

 

ঐ ঐ  

০৫ আতমে মহারসি 

 

তপিাঃ আলমগীে মহারসি, মািাঃ আতমরুি, গ্রামঃ েে নুরুিী, মপাঃ 

মারেে েে, উপঃ েেফ্যািি, ম ালা। 

০১৭৬০১৯৯৯৭ 

 

ঐ ঐ  

০৬ রুরবল েন্দ্র দাস 

 

তপিাঃ স্বপি কুমাে দাস, মািাঃ মমিা োিী দাস,  

গ্রামঃ মপয়ােীরমাহি, মপাঃ লি থহাতি থঞ্জ, উপঃ লালরমাহি, ম ালা। 

০১৭১৫১২০৩৫৬ 

 

ঐ ঐ  

০৭ ফ্তি ভূষি দাস 

 

তপিাঃ সুিীল েন্দ্র দাস, মািাঃ োপাোিী দাস 

 গ্রামঃ + মপাঃ োয়োঁদ, উপঃ লালরমাহি, ম ালা। 

০১৭১৫৪৮৫৪৩৯ 

 

ঐ ঐ  

০৮ মমাঃ ইয়াদ 

 

তপিাঃ মমাঃ মাকসুদ উল্লাহ, মািাঃ নুেজাহাি মবগম,  

গ্রামঃ তিবপুে, মপাঃ ইন্দ্রিাোয়িপুে, উপঃ িজুমতিি, ম ালা। 

০১৭৩৯১৫৬৫৭৭ 

 

ঐ ঐ  

০৯ মমাঃ আফ্জাল 

মহারসি 

তপিাঃ মমাঃ মমাস্তাতফ্জ, মািাঃ িাতহদা মবগম,  

গ্রামঃ + মপাঃ ইন্দ্রিাোয়িপুে, উপঃিজুমতিি, ম ালা। 

০১৭১৪৪৪৫৪২১ 

 

ঐ ঐ  

১০ মমাঃ িাঈম মহারসি 

 

তপিাঃ মমাঃ আঃ সালাম, মািাঃ ফ্াতহমা মবগম, 

গ্রামঃ + মপাঃ ইন্দ্রিাোয়িপুে, উপঃ িজুমতিি, ম ালা। 

০১৭৫৩৪৫৫৪৩৭ 

 

ঐ ঐ  

১১ মমাঃ তজয়াদুল 

ইসলাম 

তপিাঃ মমাঃআঃেব, মািাঃলাইজু মবগম,গ্রামঃ + মপাঃ 

ইন্দ্রিাোয়িপুে, উপঃিজুমতিি, ম ালা।  

০১৬০৮৫৮০৯৯৩ 

 

ঐ ঐ  

১২ সািাম মহাসাইি 

 

তপিাঃ মমাঃওমেফ্ারুক, মািাঃসাতহদা মবগম, 

গ্রামঃসৃতষ্টিেগুহ, মপাঃোপেী, ঊপরজলাঃিজুমতিি, ম ালা। 

০১৭১২৫১২৭৩০ 

 

ঐ ঐ  

১৩ মমাঃতজয়াদুলইসলা

ম 

তপিাঃ মমাঃ িজরুল ইসলাম, মািাঃ মাহমুদা মবগম,  

গ্রামঃ বড়মাতিকা, মপাঃ মাতিকােহাট,উপঃ মবােহািউতিি, ম ালা। 

০১৩০২৮৯৮৯৪৯ ঐ ঐ  

১৪ মমাঃিাতেকুলইসলা

ম 

তপিাঃ মমাঃ তজয়াদুল মহারসি, মািাঃ মরিায়াো মবগম,  

গ্রামঃ মমদুয়া, মপাঃ কতজেহাট, উপঃ মবােহািউতিি, ম ালা। 

০১৭৫৮৬৭০৫৮৩ 

 

ঐ ঐ  



১৫ মমাঃআলরমছ 

 

তপিাঃ মমাঃ ইসমাইল মবপােী, মািাঃ োরিদা মবগম, গ্রামঃ দতক্ষণ 

েে মঙ্গল, মপাঃ আিজুেহাট, উপঃ েেফ্যািি, ম ালা। 

০১৩০৩৯০৫৪৯৭ 

 

ঐ ঐ  

১৬ সারজদা মবগম 

 

তপিাঃ আলমগীে মহারসি, মািাঃ আরমিা মবগম, গ্রামঃ বাটামাো, 

মপাঃ মবােহািগঞ্জ, উপঃ মবােহািউতিি, ম ালা। 

০১৭৯৩৩৭৯৬৩৮ 

 

ঐ ঐ  

১৭ মমাঃওমেআকবে 

 

তপিাঃ মমাঃ ফ্খেউতিি, মািাঃ খাতদজা মবগম,  

গ্রামঃ গুপ্ত মুতন্স, মপাঃ ম ালাসদে, ম ালা। 

০১৭২১৫৮৯৭৫৭ 

 

ঐ ঐ  

১৮ মমাঃ মাকসুদুে 

েহমাি 

তপিাঃ মমাঃ িাহাজাহাি মািাঃ জয়িব তবতব, গ্রামঃ বাতেয়া,  

মপাঃ মমৌল ীেহাট, উপঃ মবােহািউতিি, ম ালা। 

০১৭৪১৬২৫৯৩৬ 

 

ঐ ঐ  

১৯ মমাঃ আতেফ্ 

মহারসি 

তপিাঃ মমাঃ মমাসরলম, মািাঃ নূেিাহাে মবগম,  

গ্রামঃ মপৌে ৬ িংওয়াি থ, মপাঃ মবােহােউতিি, ম ালা। 

০১৭৫৯৪৪৭৭৬৮ 

 

ঐ ঐ  

২০ মমাঃ ইকবাল 

মহারসি 

তপিাঃ আঃ মারলক তময়া মািাঃ সাতহমা,  

গ্রামঃ জাহািপুে, মপাঃ িিীভূষণ, উপঃ েেফ্যািি, ম ালা। 

০১৭৮৫০০২৪২৬ 

 

ঐ ঐ  

২১ োরবয়া মবগম 

 

তপিাঃ আঃ েহমাি, মািাঃ িাজমা মবগম,  

গ্রামঃ+ মপাঃ তদদাে উল্লাহ,উপঃ মদৌলিখাি, ম ালা। 

০১৭১৪৯০২৮৩৩ 

 

ঐ ঐ  

২২ তসয়দ িামতজদুল 

মহারসি 

তপিাঃ তসয়দ মতমনুল মহারসি, মািাঃ নুেিাহাে মবগম,  

গ্রামঃ মপৌে ৭ িংওয়াি থ, উপঃ মদৌলিখাি, ম ালা। 

০১৭৮২৩৯০৫৯৯ 

 

ঐ ঐ  

২৩ মমাঃ মলাকমাি 

মহারসি 

তপিাঃ আঃ মমািরলব মািাঃ আতকমা খাতুি, গ্রামঃ েে আফ্জাল, 

মপাঃ মকোমিগঞ্জ, উপঃ েেফ্যািি, ম ালা। 

০১৭৪০৮৬৫৮৬৩ 

 

ঐ ঐ  

২৪ তবতব খাতদজা রুমা 

 

তপিাঃ আবুল কালাম, মািাঃ িাতছমা মবগম, গ্রামঃ রুতহিা,  

মপাঃ সারহরবেকাোেী, উপঃ ম ালাসদে, ম ালা। 

০১৭৩০৫১৭৫১৩ 

 

ঐ ঐ  

২৫ িােতমি মবগম 

 

তপিাঃ আবুল কালাম, মািাঃ িাতছমা মেগম, গ্রামঃ রুতহিা,  

মপাঃ সারহরবেকাোেী, উপঃ ম ালাসদে, ম ালা।  

০১৮৯১৮০৯৯৮১ 

 

ঐ ঐ  

২৬ তসমা মবগম 

 

তপিাঃ মমাঃছারলম, মিফ্ালী মবগম, গ্রামঃ দতক্ষণ বাতলয়া,  

মপাঃ দতক্ষণ তদঘলদী, উপঃ ম ালাসদে, ম ালা। 

০১৭৫৭৯৯৫৭৫৪ 

 

ঐ ঐ  

২৭ মমাঃোরিদ 

 

তপিাঃ জুরয়ল, মািাঃ ফ্াতহমা, গ্রামঃ দতক্ষণবাতলয়া,  

মপাঃ + উপঃ ম ালা সদে, ম ালা। 

০১৭৬৩৩৯৪৬৫৮ 

 

ঐ ঐ  

২৮ িাতিয়া তপিাঃ িাতছেউতিি, মািাঃ নূেিাহাে মবগম, গ্রামঃ মধ্য 

েেজতহরুতিি, মপাঃ ইন্দ্রিাোয়িপুে, উপঃ িজুমতিি, ম ালা। 

০১৮৮৮৭২৯৪৫২ 

 

ঐ ঐ  

২৯ মমাঃ আবদুল্লাহ 

 

তপিাঃ মমাঃআলম, মািাঃ োরিদা মবগম, গ্রামঃ রুতহিা,  

মপাঃ আলীিগে, উপঃ ম ালাসদে, ম ালা। 

০১৭২৩৭২৩৬৪৯ 

 

ঐ ঐ  

৩০ মমাঃ িামীম 

 

তপিাঃ মসাহোব, মািাঃ িাহানুে, গ্রামঃ রুতহিা, 

মপাঃ আলীিগে, উপঃ ম ালাসদে, ম ালা। 

০১৭৪১৬৫৬১৯৪ 

 

ঐ ঐ  

৩১ মমাঃ জাতহদ হাসাি 

 

তপিাঃ মাহবুবুে েহমাি, মািাঃ তবতব মতেয়ম,  

গ্রামঃ তদদােউল্লাহ, মপাঃ োলিািলী,উপঃ মদৌলিখাি, ম ালা। 

০১৮১৬৪৫০০২৩ 

 

ঐ ঐ  

৩২ মমাঃ িাহাদাি 

মহারসি 

মািাঃ কতহনুে মেগম, গ্রামঃ তদদােউল্লাহ,  

মপাঃ োলিািলী, উপঃ মদৌলিখাি, ম ালা। 

০১৮৩৬৪২৬০০৮ 

 

ঐ ঐ  

৩৩ তজতু আকিাে 

 

তপিাঃ নুেিবী,মািাঃ োরিদা মবগম, গ্রামঃ মধ্যমিলী,  

মপাঃ মুতন্সেহাট, উপঃ মবােহাি উতিি,ম ালা। 

০১৮১২৮০৭০১২ 

 

ঐ ঐ  

৩৪ আব্দুলহাতলম 

 

তপিাঃ িারহআলম, মািাঃ িাতফ্য়া মবগম, গ্রামঃ েে জহুরুিীি,  

মপাঃ হাতকমুতিি, উপঃ িজুমতিি, ম ালা। 

০১৭৩৩৮৯৬৯০৪ 

 

ঐ ঐ  

৩৫ জারবদ কায়সাে 

 

তপিাঃ মমাঃ মাতিক, মািাঃ কতহনুে মবগম, গ্রামঃ উত্তে জয়িগে, 

মপাঃ োঊলিািলী, মপাঃ মদৌলিখাি, ম ালা। 

০১৭১১১৯৫০৭৭ 

 

ঐ ঐ  

৩৬ মমাঃআতমরুল তপিাঃ জয়িাল আরবদীি, মািাঃ মমিাজ মবগম,  

গ্রামঃ হতেগঞ্জ, মপাঃ েেভূিা, উপঃ লালরমহি, ম ালা। 

০১৭৬২১০০২২৭ 

 

ঐ ঐ  

৩৭ মমাঃবতিেউল্লাহ 

 

তপিাঃ আব্দুল বারেক তময়াতজ, মািাঃ মোিিা মবগম, গ্রামঃ 

হাজােীগঞ্জ, মপাঃ মেয়ােম্যািহাট, উপঃ েেফ্যািি, ম ালা। 

০১৭৩৭২০৯৬৫২ 

 

ঐ ঐ  

৩৮ এম তি করয়স 

মাহমুদ 

তপিাঃ খতললুে েহমাি, মািাঃ মাহমুদা মবগম, গ্রামঃ  বািীপুে,  

মপাঃ পাদ্রীতিবপুে,উপঃ বারকেগঞ্জ, বতেিাল। 

০১৭১৪৪৪৪৯৪৮ 

 

ঐ ঐ  

৩৯ মমাঃ সারিায়াে 

 

তপিাঃ মমাঃ মলাকমাি, মািাঃ িারহেজাি, গ্রামঃ গুপ্তমুতন্স,  

মপাঃ পোিগঞ্জ, উপঃ ম ালাসদে, ম ালা। 

০১৭৬৮৫৯৮৯২৭ 

 

ঐ ঐ  

৪০ মমাঃ মিজুরুল 

ইসলাম 

তপিাঃ মমাঃ েতফ্কুল ইসলাম, মািাঃ তবতব ছারলহা,  

গ্রামঃ েেপািা হাইস্কুল, উপঃ মদৌলিখাি, ম ালা। 

০১৮৫২০৭৬৪৬৩ 

 

ঐ ঐ  

 

 

  



  প্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ ঃঃ ২০২০ - ২০২১ অর্ থ বছরেে ০১ (এক) মাস মময়াদী (০২/০৩/২০২১ইং হইরি ৩১/০৩/২০২১ইং ) িাতেখ পর্ থন্ত “ মৎস্য োষ” তবষরয় 

প্রতিক্ষণ মকারস থে ৩য় ব্যারেে প্রতিক্ষণ প্রাপ্ত প্রতিক্ষণার্ীরদে িথ্য তিম্নরুপঃ 

িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ 

মকারস থে িাম 

মময়াদ মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ মমাঃ ইয়াতমি 

 

তপিাঃ আবুল বিাে, মািাঃ মইফুল মিছা, গ্রামঃ মদউলা ৩িং 

ওয়াি থ, মপাঃ িালুকদাে বাড়ী, উপঃ মবােহািউতিি, ম ালা। 

০১৩১৬৪৯৬১৪৬ 

 

“ মৎস্য োষ ১ মাস  

০২ মমাঃ আমাি উল্লাহ 

 

তপিাঃ রুহুল আতমি, মািাঃ কুলসুম তবতব,  গ্রামঃ দঃ বাটামাো,  

মপাঃ দঃ বাটামাো, উপঃ মবােহািউতিি, ম ালা। 

০১৯০৫৫৮৫৩৯০ 

 

ঐ ঐ  

০৩ মমাঃ জসীম উতিি তপিাঃ মমাঃ তছতিক, মািাঃ মমাসাঃ মজাসিা মবগম,  

গ্রামঃ কুড়াতলয়া, মপাঃ কাতিগঞ্জ, উপঃ মবােহািউতিি, ম ালা। 

০১৭৩৬৫৪৫৪০৬ 

 

ঐ ঐ  

০৪ হাতববুল্লাহ 

 

তপিাঃ মমাঃ নুেিবী, মািাঃ সালমা মবগম, গ্রামঃ েে বড় 

লামেীিলী, মপাঃ হাতজপুে মাদ্রাসা, উপঃ মদৌলিখাি, ম ালা। 

০১৩০১৭৩৫৯৮২ 

 

ঐ ঐ  

০৫ মমাঃ  িাহীি 

 

তপিা ঃঃ আঃ মান্নাি হাওলাদাে, মািাঃ নুরুি িাহাে, গ্রামঃ পূব থ 

েেপািা,মপাঃ কাতজে হাট, উপঃ মদৌলিখাি, ম ালা। 

০১৭৪৯৫২৫১৬৫ 

 

ঐ ঐ  

০৬ মমাঃ ওমে ফ্ারুক  তপিাঃ িজরুল ইসলাম, মািাঃ মইফুল তবতব, গ্রামঃ দতক্ষি তদঘলদী, 

মপাঃ + উপঃ ম ালা সদে, ম ালা। 

০১৭২১৪৫৪২৯৭ 

 

ঐ ঐ  

০৭ আল-আতমি 

 

তপিাঃ মমাঃ জসীম হাওলাদাে, মািাঃ তেিা মবগম, গ্রামঃ দতক্ষি 

জয়িগে, মপাঃ জয়িগে, উপঃ মদৌলিখাি, ম ালা। 

০১৭৩৪৪১৪৯১৭ 

 

ঐ ঐ  

০৮ আতেফুে েহমাি 

 

তপিাঃ ওমে ফ্ারুক, মািাঃ তলতল মবগম, গ্রামঃ ফ্ারুক িাঃ হাউজ, 

৮িং ওয়াি থ, মপাঃ + উপঃ লালরমাহি, ম ালা 

০১৭৩৬৬৬৬২২৩ 

 

ঐ ঐ  

০৯ মমাঃ মসারহল 

 

তপিাঃ মমাঃ সতফ্জল ইসলাম, মািাঃ পাে ীি মবগম, গ্রামঃ তদদাে 

উল্যাহ মপাঃ োউলিািলী, উপঃ মদৌলিখাি, ম ালা। 

০১৭৮০০৭৬৪৩৭ 

 

ঐ ঐ  

১০ মমাঃ রুরবল 

 

তপিাঃ মৃি ঃঃ আঃ মান্নাি, মািাঃ সারজদা মবগম, গ্রামঃ বাঘাে 

হাওলা, মপাঃ ইতলিা হাট, উপ ঃঃ ম ালা সদে, ম ালা। 

০১৭৩৫৮৭২০৬২ 

 

ঐ ঐ  

১১ মমাঃ আল-আতমি 

 

তপিাঃ মমাঃ ফ্ারুক, মািাঃ মগারলনুে মবগম, গ্রামঃ ছাগলা,  

মপাঃ মবােহাি উতিি, উপঃ মবােহািউতিি, ম ালা। 

০১৭৯৩৭৭০৮৫৫ 

 

ঐ ঐ  

১২ মমাঃ তেয়াজ 

িালুকদাে 

তপিাঃ মমাঃ সুলিাি িালুকদাে, মািাঃ ফ্ারিমা মবগম,  

গ্রামঃ পূব থ রুপািলী, মপাঃ রুপািলী হাউতজং, বতেিাল। 

০১৭৩৩৮৭২৯৫০ 

 

ঐ ঐ  

১৩ মমাঃ আতেফ্ মহারসি তপিাঃ মমা ঃঃ আঃ আতজজমািাঃ তবতব েতহমা, গ্রামঃ 

প্যায়ােীরমাহি, মপাঃ লি থহাতি থঞ্জ, উপঃ লালরমাহি, ম ালা। 

০১৭২৫৭৪৬৮৪৭ 

 

ঐ ঐ  

১৪ মমাঃ সািাম মহারসি তপিাঃ মমাঃ জামাল উতিি ফ্োজী, মািাঃ মতেয়ম মবগম,  

গ্রামঃ েে তফ্জুতিি মপাঃ হাতজে হাট, উপঃ মিপুো, ম ালা 

০১৭১৭১৪৬০৭০ 

 

ঐ ঐ  

১৫ মমাঃ তেয়াজ উতিি 

 

তপিাঃ মমাঃ তিেব মহারসি  মািাঃ আরলা মবগম,  

গ্রামঃ মুছাকাতি, মপাঃ ম ালা সদে, উপঃ ম ালা সদে, ম ালা। 

০১৭১২৩৮৬৭১৫ 

 

ঐ ঐ  

১৬ মুেতিদা মবগম 

 

তপিাঃ মৃিঃ েত্তি তময়া িালুকদাে মািাঃ মৃিঃ ফ্করুি মিছা,  

গ্রামঃ মদউলা,মপাঃ িালুকদাে বাড়ী, উপঃ মবােহািউতিি, ম ালা। 

০১৭২৮৪৯২২০১ 

 

ঐ ঐ  

১৭ মমাঃ আতজজ মহারসি তপিাঃ মমাঃ মিাপাজ্জল মহারসি, মািাঃ তমরসসঃ িাহানুে মবগম, 

গ্রামঃ কাঠালী, মপাঃ + উপঃ ম ালা সদে, ম ালা। 

০১৭৯০৩৬৯০৩৫ 

 

ঐ ঐ  

১৮ মমাঃ তসোজুল ইসলাম তপিাঃ মমাঃ হাতদস, মািাঃ আরিাায়াো মবগম, গ্রামঃ মধ্য জয়িগে, 

মপাঃ োউলিািলী, উপঃ মদৌলিখাি, ম ালা। 

০১৭৩২৬০১৪৭৫ 

 

ঐ ঐ  

১৯ মমাঃ আিোফুল 

ইসলাম 

তপিাঃ মমাঃ মমাস্তফ্া মািাঃ আছুো খাতুি, গ্রামঃ মদউলা,  

মপাঃ িালুকদাে বাড়ী, উপঃ মবােহািউতিি, ম ালা  

০১৯০২০৪৪৫৪৫ 

 

ঐ ঐ  

২০ মমাঃ জাতহদ আল 

মামুি 

তপিাঃ আব্দুল খারলক ফ্োজী, মািাঃ মজাসিা মবগম, গ্রামঃ 

ফুলকাতেয়া, মপাঃ মবােহািগঞ্জ,  উপঃ মবােহািউতিি, ম ালা। 

০১৭২২৬৪৯২৭৫ 

 

ঐ ঐ  

২১ মমাঃ হাতবব উল্লাহ 

 

তপিাঃ মমাঃ হারুি, মািাঃ োতিদা খাতুি, গ্রামঃ তছপলী,  

মপাঃ আলীিগে, উপঃ ম ালা সদে, ম ালা। 

০১৭১৭১৭৩০০৩ 

 

ঐ ঐ  

২২ মমাঃ মহলাল উতিি 

 

তপিাঃ মমাঃ লাল তময়া, মািাঃ মসিাো মবগম,  

গ্রামঃ েেশু ী, মপাঃ হাতজপুে, উপঃ মদৌলিখাি, ম ালা। 

০১৭৫০৮০৯০৪০ 

 

ঐ ঐ  

২৩ মমাঃ হাতববুে েহমাি তপিাঃ মমাঃ আবুল বিাে, মািাঃ মিফ্ালী মবগম, 

 গ্রামঃ জাতমোলিা, মপাঃ + উপঃ ম ালা সদে, ম ালা। 

০১৭২১৬৫৩৪১৯ 

 

ঐ ঐ  

২৪ মমাঃ জাতহদুল ইসলাম তপিাঃ আবদুস সতহদ মািাঃ জাহািাো মবগম,  

গ্রামঃ কাঠালী, মপাঃ  + উপঃ ম ালা সদে, ম ালা। 

০১৭৯৪৮৩৪৯৯৮ 

 

ঐ ঐ  

২৫ তসমা আক্তাে 

 

তপিাঃ মমাঃ নুরে আলম, মািাঃ পারু মবগম,  

গ্রামঃ মধ্য জয়িাগে, মপাঃ জয়িগে, উপঃ মদৌলিখাি, ম ালা। 

০১৮৭৩৪১৩৯৭৮ 

 

ঐ ঐ  

২৬ মসতলিা মবগম 

 

তপিাঃ আবুল হাসাি, মািাঃ মমিাজ মবগম,  

গ্রামঃ + মপাঃ তসয়দপুে, উপঃ মদৌলিখাি, মজলাঃ ম ালা।  

০১৯১৬৭৮৬২৯৮ 

 

ঐ ঐ  

২৭ মমাঃ িাতজম 

 

তপিাঃ মমাঃ মসতলম, মািাঃ কতহনুে মবগম, গ্রামঃ েে কুমাতেয়া, 

মপাঃ লামতছপািা, উপঃ মদৌলিখাি, ম ালা। 

০১৮৩৯০২৯৫৬০ 

 

ঐ ঐ  



২৮ মমাঃ িালহা 

 

তপিাঃ মমাঃ রুহুল আতমি, মািাঃ মারলকা মবগম, গ্রামঃ পূব থ েে 

উরমদ. মপাঃ েে উরমদ, উপঃ লালরমাহি, ম ালা। 

০১৭৮৭৫০৫৩৩৩ 

 

ঐ ঐ  

২৯ মমাঃ িাওি 

 

তপিাঃ মমাঃ মসতলম, মািাঃ মোরকয়া মবগম,  

গ্রামঃ দঃ তদঘলদী, মপাঃ তদঘলদী, উপঃ ম ালা সদে, ম ালা। 

০১৭৩৮৬৭৮০৯৫ 

 

ঐ ঐ  

৩০ এস,এম,আসাদুজ্জামাি 

ফ্াতহম 

তপিাঃ আব্দুল খারলক, মািাঃ িাহানুে মবগম,  

গ্রামঃ ৪িং ওয়াি থ. মপাঃ + উপঃ লালরমাহি, ম ালা। 

০১৭৩৩৬৬৮৯৯৪ 

 

ঐ ঐ  

৩১ িাতিয়া মবগম 

 

তপিাঃ মমাঃ সালাউতিি, মািাঃ আরমিা মবগম, গ্রামঃ মপৌে 

কাঠালী, মপাঃ + উপঃ ম ালা সদে,  মজলাঃ ম ালা। 

০১৭৯০৩৬৯০৩৫ 

 

ঐ ঐ  

৩২ আরমিা খািম সার্ী 

 

তপিাঃ আব্দুল মারলক, মািাঃ খায়রুি িাহাে,  

গ্রামঃ েে খতলফ্া, মপাঃ + উপঃ মদৌলিখাি, ম ালা। 

০১৩১৯৬৯৮৪৮৪ 

 

ঐ ঐ  

৩৩ মমাঃ মাহামুদুল হক 

োতফ্ 

তপিাঃ মমাঃ জাহাঙ্গীে আলম, মািাঃ তবতব েতহমা, 

 গ্রামঃ মপৌে বাপ্তা, মপাঃ + উপঃ ম ালা সদে, ম ালা। 

০১৭২৪৯৫৭০৬৪ 

 

ঐ ঐ  

৩৪ মমাঃ আবুল খারয়ে তপিাঃ মুহােদ আবুল হারিম তময়া, মািাঃ মমােরিদা হারসম,  

গ্রামঃ উঃ েে িাতজম উতিি, মপাঃ মকোমিগঞ্জ,  

উপঃ েেফ্যািি, মজলাঃ ম ালা। 

০১৭২৪৫৯১৩৯৩ 

 

ঐ ঐ  

৩৫ মমাঃ এিারয়ি কতেম 

 

তপিাঃ মমাঃ রুস্তম আলী হাওলাদাে, মািাঃ কতহনুে মবগম,  

গ্রামঃ  বািীপুে মপাঃ পাদ্রীতিবপুে, উপঃ বারকেগঞ্জ, বতেিাল। 

০১৩১৮৭৭৩৮৫৬ 

 

ঐ ঐ  

৩৬ েিা মবগম 

 

তপিাঃ আবু জাফ্ে, মািাঃ তেটু মবগম, গ্রামঃ পঃ জয়িগে,  

মপাঃ খারয়ে হাট. উপঃ মদৌলিখাি, মজলাঃ ম ালা। 

০১৭৫১৮২৪৭৪৩ 

 

ঐ ঐ  

৩৭ িাতদয়া 

 

তপিাঃ মমাঃ িাতছে মহারসি, মািাঃ তবতব ছতকিা, গ্রামঃ পঃ 

জয়িগে, মপাঃ খারয়ে হাট, উপঃ মদৌলিখাি, মজলাঃ ম ালা 

০১৩১৪০১৬৬৫৪ 

 

ঐ ঐ  

৩৮ মমাঃ িজরুল ইসলাম 

 

তপিাঃ মমাঃ আলী আহেদ, মািাঃ মোসিা মবগম, গ্রামঃ পূব থ েে 

ইতলিা, মপাঃ ইতলিা, উপঃ ম ালা সদে, ম ালা 

০১৭৬০০৭১৯৫৭ 

 

ঐ ঐ  

৩৯ িােতমি আকিাে 

 

তপিাঃ ইউছুফ্ আলী, মািাঃ তবতব মতেয়ম, গ্রামঃ বাবুিগে,  

মপাঃ িেীফ্পুে, উপঃ মবগমগঞ্জ, মিায়াখালী। 

০১৭৩৩৮৫৭৫০৯ 

 

ঐ ঐ  

৪০ মমাঃ িতেকুল ইসলাম 

 

তপিাঃ মমাঃ সাহাবুতিি মািাঃ মমাসাঃ তপয়াো মবগম,  

গ্রামঃ দাসপাড়া মপাঃ দাসপাড়া, উপঃ বাউফ্ল, পটুয়াখালী। 

০১৭২৫৪৮৬৭৭৯ 

 

ঐ ঐ  

 

 

(মমাঃ আরবদ িাহ্) 

উপপতেোলক ও 

মিপুটি মকা-অতি থরিে (অঃদাঃ) 

যুব প্রতিক্ষণ মকন্দ্র, ম ালা। 

  



উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

ম ালা সদে, ম ালা।  

   অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণঃ               

   উপরজলাঃ-  ম ালা সদে।    ব্যাে -০১ ।   অর্ থ বছে-২০২০ – ২০২১ তি: (১৩/৯/২০২০ – ১৯/৯/২০২০) 

ক্রঃিং প্রতিক্ষণর্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে িাম মময়াদ মন্তব্য 

০১ মুিতফ্কুে েহমাি ০৯িং ওয়াি,মপৌে েেজংলা,ম ালা। ০১৯১৭৮৮৫৪২৯ িাস থােী ও বিায়ণ ৭ তদি  

০২ মুিতফ্কুে েহমাি ঐ ০১৯৫৫৯৬১১০৭ ঐ   

০৩ তসয়দ মুিতফ্কুে 

েহমাি 

ঐ ০১৭৯৭০০৫৩২৬ ঐ   

০৪ মমাঃ সাতকব তসকদাে ঐ ০১৭২৫৮৫০০৯৫ ঐ   

০৫ তসয়দ তমিহাজুে 

েহমাি 

ঐ ০১৭১৫২১২৯৭৯ ঐ   

০৬ জাতহদ হাসাি োিা  ঐ ০১৭০৯৪৪৬২৪১ ঐ   

০৭ মমাঃ আিোফ্ মহারসি ঐ ০১৬২৭৮৪১৩০৫ ঐ   

০৮ খারলদ ইমতিয়াজ ঐ ০১৭২৫৪৮৬৪০৭ ঐ   

০৯ হাতসবুল হাসাি ঐ ০১৭২৫৪৮৬৪০৭ ঐ   

১০ মমাঃ হাছিাইি 

মতফ্জল 

ঐ ০১৭২১০৪৯৬৮১ ঐ   

১১ িাহতেয়াে জুদাি ঐ ০১৭৭৭৩২৫৭৬০ ঐ   

১২ মমাঃ আিোফ্ ঐ ০১৭৬৭৬৮০০৭৬ ঐ   

১৩ আসাদুজ্জামাি ঐ ০১৭৭২৭৯৯৭৭৭ ঐ   

১৪ ইতিয়াজ ঐ ০১৭৪৬৫৭৫৯২৮ ঐ   

১৫ মমাঃ িাওি ঐ ০১৭২৫৮১০৪৭৬ ঐ   

১৬ মমাঃ ইতিয়াক ঐ ০১৭৬৫২৬৪৭৬৩ ঐ   

১৭ ফ্েহাদ মহারসি ঐ ০১৭৪৫৩৪৩৭৮৪ ঐ   

১৮ মমাঃ োতকব হাসাি ঐ ০১৯৪৯৩২১৯১২ ঐ   

১৯ তসয়দ মুতজবুে েহমাি ঐ ০১৭১৩৯৫৫৪৯০ ঐ   

২০ মমাঃ হৃদয় ঐ ০১৩১৪৭৮৬২৫৮ ঐ   

২১ তসয়দ মুতমনুে েহমাি ঐ ০১৭১৩৯৫৫৪৯০ ঐ   

২২ জান্নাতুল িাইমা রুমা ঐ ০১৭১৮৫৮৯৯৬২ ঐ   

২৩ তসয়দ মুমিাইিা 

িাতদয়া 

ঐ ০১৭১৩৯৫৫৪৯০ ঐ   

২৪ নুপুে ঐ ০১৭৪৫৩৪৩৭৮৪ ঐ   

২৫ তপ্রয়াংকা োিী ঐ ০১৭৮৬৭০০৮১৮ ঐ   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

ম ালা সদে, ম ালা।  

   অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণঃ               

   উপরজলাঃ-  ম ালা সদে। 

    ব্যাে -০২ ।   অর্ থ বছে-২০২০ – ২০২১ তি:  (২০/৯/২০২০ – ২৬/৯/২০২০) 

ক্রঃিং প্রতিক্ষণর্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে িাম মময়াদ মন্তব্য 

০১ ফ্ারিমা মবগম ০৬িংরপৌে ওয়াি, জাতমোলিা,ম ালা। ০১৭২৪০০৬০৬৪ হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০২ মতজথিা আক্তাে ঐ ০১৯৪৪১৮২০২২ ঐ   

০৩ তমিাো মবগম ঐ  ঐ   

০৪ সালমা মবগম ইয়ানুে ঐ ০১৭৩৬২৭৪০১৮ ঐ   

০৫ কামরুি িাহাে অনু ঐ ০১৭২১৯৬১৪৯৮ ঐ   

০৬ আরমিা মবগম ঐ ০১৭১৮৩৮১৬০৩ ঐ   

০৭ সাতদয়া আক্তাে মজায়া ঐ ০১৭৫০০০৭৬৭৭ ঐ   

০৮ হনুফ্া আক্তাে ঐ ০১৯২১৯৪১৯৪৬ ঐ   

০৯ ফ্ােজািা আক্তাে ঐ ০১৭২০০৯০০৫৭ ঐ   

১০ খাইরুি মিছা ঐ ০১৭৬৩২০৬০১৮ ঐ   

১১ মজসতমি মবগম ঐ ০১৭১৬৬৭২৬৬৪ ঐ   

১২ েতহমা মবগম ঐ ০১৯১২৮৩৮৬৪৬ ঐ   

১৩ সুেমা মবগম ঐ ০১৭৩০৫১৫৬২৬ ঐ   

১৪ জান্নাতুল মফ্েদাউস ঐ ০১৮৩৮৪২০৪১৮ ঐ   

১৫ িাহাতমিা মবগম ঐ ০১৭৯২৮৮৮৫১২ ঐ   

১৬ িাহানুে মবগম ঐ ০১৭১৯৫৭০৭৫৪ ঐ   

১৭ হাসনুে মবগম ঐ ০১৩১৯৭৩৬২২২ ঐ   

১৮ সুমী আক্তাে ঐ ০১৭১৬৬৭২৬৬৪ ঐ   

১৯ সাতজদ মহারসি ঐ  ঐ   

২০ জাবারয়ে মহারসি ঐ ০১৯৯৬৯৭০৪৯৯ ঐ   

২১ মমাঃ তসয়াম ঐ ০১৭২১৫৯০৬৯৫ ঐ   

২২ মাহাবুবুে েহমাি ঐ ০১৩০০৯১৯৯৮২ ঐ   

২৩ মতিে মহারসি ঐ ০১৭৭৫৩৫০৩৯৩ ঐ   

২৪ আবু িাইম ঐ ০১৭৪২১১৯৪৮০ ঐ   

২৫ মমাঃ তজয়াদ ঐ ০১৭৪০৯৯১৮২৭ ঐ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

ম ালা সদে, ম ালা।  

 

   অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণঃ               

   উপরজলাঃ-  ম ালা সদে।       ব্যাে -০৩ ।   অর্ থ বছে-২০২০ – ২০২১ তি: ০৭/১০/২০২০ – ১৩/১০/২০২০ 

ক্রঃিং প্রতিক্ষণর্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে িাম মময়াদ মন্তব্য 

০১ মমাঃ তমলি কািাইিগে,িতিয়া , ম ালা ০১৩০৪২০৩০১২ হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০২ কি থ েন্দ্র মদ ০১িংরপৌেওয়াি,আবাঃঅতফ্সরোি,ম ালা। ০১৮২৬৩২৩৮১৪ ঐ ঐ  

০৩ মমাঃ নুরুল ইসলাম মসকমা ,েেসামাইয়া,ম ালা ০১৭৪২৩৪৪১০১ ঐ ঐ  

০৪ ফ্ারিমা আক্তাে পারয়ল কািাইিগে,িতিয়া , ম ালা ০১৩০৪২০৩০১২ ঐ ঐ  

০৫ তেয়াজ মসকমা ,েেসামাইয়া,ম ালা ০১৭৫৫০২১৮২৬ ঐ ঐ  

০৬ মমাঃ ইসমাইল কািাইিগে,িতিয়া , ম ালা ০১৭১৫৭৪৪৬২২ ঐ ঐ  

০৭ মমাঃ ইব্রাহীম মসকমা ,েেসামাইয়া,ম ালা ০১৭৬৬২৬৮৬৩২ ঐ ঐ  

০৮ মমাঃ আবদুল মান্নাি কািাইিগে,িতিয়া , ম ালা ০১৭১২৬৯৪৭৫০ ঐ ঐ  

০৯ মমাঃ ওমে ফ্ারুক কািাইিগে,িতিয়া , ম ালা ০১৯১২৩২৯১১৪ ঐ ঐ  

১০ মমাঃ ইসমাইল ০১িংরপৌে ওয়াি, মহতলপ্যাি মোি,ম ালা। ০১৬৭৪৬৫৪১৭৮ ঐ ঐ  

১১ মমাঃ জাফ্ে মছাট আলগী,িতিয়া , ম ালা ০১৭১৬৫৬১৩১৬ ঐ ঐ  

১২ মমাঃ আঃ েব বাপ্তা,সদে, ম ালা।  ঐ ঐ  

১৩ িােতমি আক্তাে কাজল মরধ্য েিিপুে,তিবপুে,সদে,ম ালা  ঐ ঐ  

১৪ কতহনুে মবগম কািাইিগে,িতিয়া , ম ালা  ঐ ঐ  

১৫ মমাঃ ইব্রাহীম কািাইিগে,িতিয়া , ম ালা  ঐ ঐ  

১৬ তবতব খারলদা কািাইিগে,িতিয়া , ম ালা ০১৫২১৭০৪২১০ ঐ ঐ  

১৭ নুে জাহাি মবগম মসকমা ,েেসামাইয়া,ম ালা ০১৭৪২৩৪৪১০১ ঐ ঐ  

১৮ িাছতেি আক্তাে কািাইিগে,িতিয়া , ম ালা ০১৬২২২৭৮১৬৫ ঐ ঐ  

১৯ োতজয়া মবগম কািাইিগে,িতিয়া , ম ালা ০১৭৪৪৫৩১৯৪১ ঐ ঐ  

২০ সুোইয়া মবগম কািাইিগে,িতিয়া , ম ালা ০১৬৭৫৭৪৪৬২২ ঐ ঐ  

২১ তেিা আক্তাে কািাইিগে,িতিয়া , ম ালা ০১৩০৮৩৯৯৮৮৮ ঐ ঐ  

২২ মমাঃ তমজানুে েহমাি  েিিপুে,তিবপুে,সদে,ম ালা  ঐ ঐ  

২৩ উরে হাতববা িাবাসসুম কািাইিগে,িতিয়া , ম ালা ০১৭১৫৭৪৪৬২২ ঐ ঐ  

২৪ িােতমি জাহাি মসকমা ,েেসামাইয়া,ম ালা ০১৭৫৫০২১৮২৬ ঐ ঐ  

২৫ সািতজদা মবগম মসকমা ,েেসামাইয়া,ম ালা ০১৭৫৫০২১৮২৬ ঐ ঐ  

 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

ম ালা সদে, ম ালা।  

 

অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণঃ               

 উপরজলাঃ-  ম ালা সদে।                                                                                                                                          

ব্যাে -০৪ ।   অর্ থ বছে-২০২০ – ২০২১ তি: (১৮/১০/২০২০ - ২৪/১০/২০২০) 

ক্রঃিং প্রতিক্ষণর্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে িাম মময়াদ মন্তব্য 

০১ মমাঃ ইমোি মহারসি বাপ্তা,সদে, ম ালা। ০১৭২৩৩৯২৬০২ হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০২ মমাঃ হাছিাইি িতিয়া, সদে,ম ালা ০১৭৪৩৪১২৫১৯ ঐ   

০৩ িাজমুি িাহাে ঐ ০১৯৯২৯৪৪৩০৭ ঐ   

০৪ োরবয়া আক্তাে ঐ ০১৯৯২৯৪৪৩০৭ ঐ   

০৫ োতহমা মবগম ঐ ০১৭৯২০৪৬৫৩৯ ঐ   

০৬ মমাঃ িাি ীে মহারসি  ঐ  ঐ   

০৭ মমাঃ আহসাি উল্লাহ ঐ  ঐ   

০৮ িাহািাজ মবগম ঐ ০১৭৩৩২৪৩০৩ ঐ   

০৯ মমাঃ মহারসি ঐ ০১৯১৫১৮৭৪৪৭ ঐ   

১০ সীমা আক্তাে ঐ ০১৯০৩৪৪১২১৬ ঐ   

১১ আসমা মবগম ঐ ০১৯৫৪৩৩২৩৮০ ঐ   

১২ মমাঃ িাতছে ঐ ০১৭৬৩৮০৩৫০৮ ঐ   

১৩ হাতলমা খাতুি ঐ ০১৯৮৭০৭৯০৭২ ঐ   

১৪ মমাঃ ফ্তেদ ঐ ০১৭০৬৫৯৩৯৫২ ঐ   

১৫ মমাঃ ইউসুফ্ ঐ ০১৭৩০১২২৮১৬ ঐ   

১৬ মমাঃ তবল্লাল মহারসি ঐ  ঐ   

১৭ মজাবারয়ে মহারসি ঐ ০১৭২৪৬৯১৪৬৫ ঐ   



১৮ জান্নাতুল িাঈম িামান্না ঐ ০১৬০৯০৭৪১১৪ ঐ   

১৯ আবদুল কারদে পাের জ ঐ  ঐ   

২০ মমাঃ িতেফ্ মহারসি ঐ ০১৩১৭৮৪২৮১৮ ঐ   

২১ মমাঃ কামরুল হাসাি ঐ  ঐ   

২২ োরবয়া আক্তাে ঐ  ঐ   

২৩ নুরুি িাহাে ঐ ০১৭৭৬৬৭১২২৫৪ ঐ   

২৪ উরে হাতববা ঐ  ঐ   

২৫ তিরুিাজ ঐ ০১৯৯০০৮৯৮৩১৬ ঐ   

 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

ম ালা সদে, ম ালা।  

   অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণঃ               

   উপরজলাঃ-  ম ালা সদে।  ব্যাে -০৫ ।   অর্ থ বছে-২০২০ – ২০২১ তি: (০৯/১১/২০২০ - ১৫/১১/২০২০) 

ক্রঃিং প্রতিক্ষণর্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে 

িাম 

মময়াদ মন্তব্য 

০১ মমাঃসতজব মহারসি মেউয়াখালী,  ৩িং ওয়াি থ িতিয়া, 

সদে, ম ালা 

০১৯২৭৪০৯১৭২ হাঁস মুেগী পালি ৭ তদি  

০২ মমা: নুরে আলম  ঐ ০১৭২৪৮৭৯১৬২ ঐ   

০৩ মমা: আরিায়াে  ঐ ০১৭২১৮৭৪১৯০ ঐ   

০৪ মমা: মাহাবুব আলম 

িাতকব 

ঐ ০১৩০৮৯৩৫৪৭৬ ঐ   

০৫ মমা: আতেফ্  ঐ ০১৮৬৩৬৫৮৪৯২ ঐ   

০৬ মমা: তেপি  ঐ ০১৮৯১৭০৫৩৯৫ ঐ   

০৭ মমা: জাতহদ ঐ ০১৭৬১৭৪৮১৯৬ ঐ   

০৮ মমা: জাতহদ  ঐ ০১৯০৬৮৫৯৫১৯ ঐ   

০৯ মমা: িাতমম  ঐ ০১৭৬২৩৫৫২০৯ ঐ   

১০ মমা: তেয়াদউল 

ইসলাম 

ঐ ০১৭৮৯০৯৪৭৩৫ ঐ   

১১ মমা: আলী আজম  ঐ ০১৩০২২৩৫৬০৮ ঐ   

১২ মমা: মাসুম  ঐ ০১৬২৯৪৪৪৬৫০ ঐ   

১৩ মমা: ইসমাইল  ঐ ০১৭৬৩৮৫১২৫৪ ঐ   

১৪ মমা: নুরুল ইসলাম  ঐ ০১৮১৬০৬১৬০৩ ঐ   

১৫ মমা: মসারহল মহাসাইি  ঐ ০১৬৪৩৬৫৮৫৫৯ ঐ   

১৬ মমা: তেয়াজ মহারসি  ঐ ০১৯৩৩৩৪২৩০৬ ঐ   

১৭ মমা: মসাহাগ  ঐ ০১৭৬২৭৫৮১৫২ ঐ   

১৮ মমা: জামাল উতিি  ঐ ০১৯১২০৮৪১৯০ ঐ   

১৯ মমা: খতললুে েহমাি  ঐ ০১৭৯০৬৯২৬৬৬ ঐ   

২০ মমা: আলআতমি  ঐ ০১৭৩১৭২৪৮২৯ ঐ   

২১ মমা: আদিাে  ঐ ০১৭৪২০৫৫৪৭৯ ঐ   

২২ মমা: মবলাল মহারসি ঐ ০১৭১৭৯২১৪৭৯ ঐ   

২৩ মমরহোব মহারসি  ঐ ০১৭২৩০৬৬৬৭৫ ঐ   

২৪ মমা: মাহামুদুল হাসাি  ঐ ০১৭১১৩১৪৫৪২ ঐ   

২৫ মমা: অতলউল্লাহ  ঐ ০১৭১৮২৮৯১৩০ ঐ   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

ম ালা সদে, ম ালা।  

   অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণঃ               

   উপরজলাঃ-  ম ালা সদে।  ব্যাে -০৬ ।   অর্ থ বছে-২০২০ – ২০২১ তি: (১৮/১১/২০২০ - ২৪/১১/২০২০) 

 

ক্রঃিং প্রতিক্ষণর্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে 

িাম 

মময়াদ মন্তব্য 

০১ মমা: িতহদুল  মেউয়াখালী, িতিয়া, ম ালা সদে, 

ম ালা 

০১৪০৮০০৪১১৫ গরু মমাটািাজা 

কেি 

৭ তদি  

০২ মমা: সবুজ  ঐ ০১৮৩০৩৪৭৪৮৮ ঐ   

০৩ মমা: মাকসুদুে েহমাি  ঐ ০১৯২০১৬৭০৫৮ ঐ   

০৪ মমা: োরসল  ঐ ০১৯২৬৬১২৯৪৯ ঐ   

০৫ মমা: অতলউল্লাহ  ঐ  ঐ   

০৬ মমা: ইউসুফ্  ঐ ০১৭০৯৭৫০০১০ ঐ   

০৭ ফ্খরুল ইসলাম  ঐ ০১৭৫৮৬৭১১৭৪ ঐ   

০৮ মমা: োি তময়া  ঐ  ঐ   

০৯ মমা: অত   ঐ ০১৬৮৯৭৫৩০৯৯ ঐ   

১০ মমা: সুজি ঐ ০১৯০৬০০১৬২৪ ঐ   

১১ আলম সদ থাে  ঐ ০১৩১৮৬৬০৭০৯ ঐ   

১২ মমা: োতকব  ঐ ০১৭৩৩৬২০৮০১ ঐ   

১৩ মমা: মাসুম  ঐ ০১৯১৬৫১১৩৮২৭ ঐ   

১৪ মমা: তলমি  ঐ ০১৮৭০৪৮৬৩২৭ ঐ   

১৫ মমা: িাতকল  ঐ ০১৭০৩৮১৪৭৬১ ঐ   

১৬ সতজবুল ইসলাম  ঐ ০১৯১৬৪২০৩৫৭ ঐ   

১৭ মমা: মতিে ঐ ০১৭৭৯৫১১৪৬০ ঐ   

১৮ মমা: কামাল  ঐ ০১৭০৬৯৯০৩০০ ঐ   

১৯ সাতদয়া ইসলাম 

িাইমা  

ঐ ০১৭৯৪১৪২৩৩৩ ঐ   

২০ জান্নাি মবগম  ঐ ০১৭৩৪০১৫৮৭৯ ঐ   

২১ ইয়াছতমি মবগম ঐ ০১৯৯৩৩৬৬৬৪৭ ঐ   

২২ হাফ্সা মবগম ঐ ০১৯৫৪৭৬৫১৫৩ ঐ   

২৩ মমরহদী হাসাি  ঐ ০১৯১৫১৮৭৪৪৭ ঐ   

২৪ তবতব কুলছুম তেক্তা  ঐ ০১৯২০৮৪১৯০০ ঐ   

২৫ মমা: মাহমুদুল হক 

োতফ্  

ঐ ০১৯৯৩৩৬৬৬৭৩ ঐ   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

ম ালা সদে, ম ালা।  

   অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণঃ               

   উপরজলাঃ-  ম ালা সদে।  ব্যাে -০৭ ।   অর্ থ বছে-২০২০ – ২০২১ তি: (০৯/০১/২০২১ - ১৪/০১/২০২১)  
                                                                                                                                               

ক্রঃিং প্রতিক্ষণর্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে িাম মময়াদ মন্তব্য 

০১ তসয়দ মুিিাতহিা োতদয়া  মপৌে েেজংলা, সদে, ম ালা ০১৭১৩৯৫৫৪৯০ হাঁস মুেগী পালি ৭ তদি  

০২ জান্নাতুল িাঈমা (রুমা)  মপৌে েেজংলা, সদে, ম ালা ০১৭১৮৫৮৯৯৬২ ঐ   

০৩ উরে হাতববা  দ: েেফ্যািি, ১িং ওয়াি েেফ্যািি  ০১৭১৯৫৭০২২১ ঐ   

০৪ আতফ্য়া মফ্েরদৌস  জাতমোলিা, ম ালা সদে, ম ালা। ০১৮৬৫১০৭৩৬৭ ঐ   

০৫ তবতব মতেয়ম  জাতমোলিা, ম ালা সদে, ম ালা। ০১৮৬৫০৩৬৬২৯ ঐ   

০৬ তেিা মবগম বাঘাে হাওলা, ইতলিা, ম ালা।  ০১৭৩০১৬১০৬৩ ঐ   

০৭ তসয়দ নুসোি জাহাি  মপৌে েেজংলা, সদে, ম ালা  ০১৭১৮৫৮৯৯৬২ ঐ   

০৮ উরে মাতেয়া  দ: েেফ্যািি, ১িং ওয়াি েেফ্যািি ০১৭১০০২৩০১৪ ঐ   

০৯ তসয়দ তমিহাজুে েহমাি মপৌে েেজংলা, সদে, ম ালা ০১৭০৮৩১৩৫৬৫ ঐ   

১০ হ্রদয়  মপৌে েেজংলা, সদে, ম ালা ০১৩১৪৭৮৬২৫৮ ঐ   

১১ তসয়দ মাহমুদুে েহমাি  মপৌে েেজংলা, সদে, ম ালা ০১৭১৫৪৩৪৮৬৪ ঐ   

১২ মমা: িাতজমউতিি  মপৌে েেজংলা, সদে, ম ালা ০১৭৩৯৮৮৯০২৬ ঐ   

১৩ তসয়দ মুতজবুে েহমাি  মপৌে েেজংলা, সদে, ম ালা ০১৭১৩৯৫৫৪৯০ ঐ   

১৪ তসয়দ মুতমনুে েহমাি  মপৌে েেজংলা, সদে, ম ালা ০১৭১৩৯৫৫৪৯০ ঐ   

১৫ মমা: জাতহদ হাছাি োিা  মপৌে েেজংলা, সদে, ম ালা ০১৭০৯৪৪৬২৪১ ঐ   

১৬ মাহমুদ হাসাি মপৌে েেজংলা, সদে, ম ালা ০১৭২৭৮০৭৫৫৬ ঐ   

১৭ তেপি িীল মপৌে েেজংলা, সদে, ম ালা ০১৭৮৭০৭৪১৩০ ঐ   

১৮ মুসতফ্কুে েহমাি েেজংলা,জেজংতলয়া সদে, ম ালা ০১৯১৭৮৮৫৪৪২৯ ঐ   

১৯ মমা: িাতকব তসকদাে মপৌে েেজংলা, সদে, ম ালা ০১৭২৫৮৫০০৯৫ ঐ   

২০ মমা: জাতকে মহারসি উ: বাপ্তা বাপ্তা, সদে, ম ালা।  ০১৭৪০৬০২১১৪ ঐ   

২১ তবল্লাল মহারসি বাঘাে হাওলা, ইতলিা, ম ালা। ০১৭৩০১৬১০৬৩ ঐ   

২২ মমা: োতকব মহাসাি  মপৌে কাঠালী, সদে, ম ালা  ০১৯৪৯৩২১৯১২ ঐ   

২৩ মমা: নুেিবী মসারহব  মপৌে েেজংলা, সদে, ম ালা  ০১৭৩৫৩৩৬৪৭৯ ঐ   

২৪ োরবয়া মবগম জাতমোলিা, ম ালা সদ, ম ালা।  ০১৭৪২৯৪১৫৪৬ ঐ   

২৫ মমা: আোফ্াি েেরিায়াবাদ, ম ালা সদে, ম ালা।  ০১৭২১৬৫৪৫১৭ ঐ   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

ম ালা সদে, ম ালা।  

   অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণঃ               

   উপরজলাঃ-  ম ালা সদে।  ব্যাে -০৮ ।   অর্ থ বছে-২০২০ – ২০২১ তি: (০৬/০৩/২০২১ - ১১/০৩/২০২১) 

-  

ক্রঃিং প্রতিক্ষণর্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে িাম মময়াদ মন্তব্য 

০১ মমা: মতহউতিি 

আজাদ  

মছাট আলতগ, ম ালা সদে, ম ালা।  ০১৯২৭৮৬৫১৮৮ পাতেবাতেক হাঁস- মুেতগ পালি।  ৭ তদি  

০২ মমা: জাফ্ে  মছাট আলতগ, ম ালা সদে, ম ালা। ০১৪০২১৬৫৪৩০ ঐ   

০৩ মমা: আল আতমি  কািাই িগে, ম ালা সদে ম ালা।  ০১৮৩৮৫১৯২২৭ ঐ   

০৪ রুরবল  দতেোম িংকে, িতিয়া, ম ালা সদে, ০১৩১৮৬৯১৬৪২ ঐ   

০৫ মমা: কারদে  তুলাতুতল, িতিয়া, ম ালা সদে, ০১৯৯৭৪৮৮১১৭ ঐ   

০৬ মমা: িতফ্উল্লাহ  আলতগ, ম ালা, সদে, ম ালা।  ০১৯১৩২৩১০৭৮ ঐ   

০৭ মজসতমি মবগম মপৌে েেজংলা, সদে, ম ালা  ঐ   

০৮ হাতলমা খাতুি  মপৌে েেজংলা, সদে, ম ালা ০১৭৫৬১২৪৩৫৯ ঐ   

০৯ আছমা মবগম মপৌে েেজংলা, সদে, ম ালা ০১৭৫৯৫২৭৫৪৯ ঐ   

১০ িােতমি মবগম মপৌে আগলী, ম ালা সদে, ম ালা। ০১৭৩২৭২৭৭১১ ঐ   

১১ ফ্ারিমা মবগম মপৌে আগলী, ম ালা সদে, ম ালা। ০১৯৪১৪৯৪১০৬ ঐ   

১২ সামছুি িাহাে  কািাই িগে, ম ালা সদে ম ালা। ০১৭৩২৬০৯৮১২ ঐ   

১৩ নুে িাহাে মবগম মদিপুে, েিতলয়া, মদৌলি খাি  ০১৪০৩৬৬৫৭১৩ ঐ   

১৪ তসমলা আক্তাে 

(েন্তা)  

দতেোম িংকে, িতিয়া, ম ালা সদে, ০১৩১২২১৫২৪৮ ঐ   

১৫ মমাসােৎ মসাতিয়া  কািাই িগে, ম ালা সদে ম ালা। ০১৪০৬৫০২৯৭১ ঐ   

১৬ নুপুে মবগম মছাট আলতগ, ম ালা সদে, ম ালা। ০১৭৬৭১৮৮২২৫ ঐ   

১৭ মতেয়ম তবতব   আলতগ, ম ালা সদে, ম ালা। ০১৭২৪৬৪৯৭১২ ঐ   

১৮ িাজমা মবগম েেজংলা, সদে, ম ালা ০১৭২৯২৭০৯৮৩ ঐ   

১৯ সুেিা অতপ থ  দতেোম িংকে, িতিয়া, ম ালা সদে, 

ম ালা 

০১৭১০০২৩১০৬ ঐ   

২০ িাতন্ত মবগম মপৌে েেজংলা, সদে, ম ালা  ঐ   

২১ আরমিা তবতব  কািাই িগে, ম ালা সদে ম ালা। ০১৯৯২১৪৫১০৫ ঐ   

২২ িামান্না আক্তাে  েেটবগী, েিাতলয়া, মদৌলি খাি  ০১৭৪১৯৩০৮৭৪ ঐ   

২৩ মমাসা: তিতেি  আলতগ, ম ালা সদে, ম ালা। ০১৮৮৭১৭৬৮৬৬ ঐ   

২৪ তবতব মতেয়ম  িাতছে মাতে, িতিয়া, ম ালা সদে,  ০১৭১৬৩১৩৩৯১ ঐ   

২৫ তবতব কুলছুম দতেোম িংকে, িতিয়া, ম ালা সদে, 

ম ালা 

০১৭৯০৬১৯১৫৬ ঐ   
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ম ালা সদে, ম ালা।  

   অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণঃ               

   উপরজলাঃ-  ম ালা সদে।  ব্যাে -০৯ ।   অর্ থ বছে-২০২০ – ২০২১ তি: ১৩/০৩/২০২১ - ২০/০৩/২০২১ 

                                                                                                                                                                             

ক্রঃিং প্রতিক্ষণর্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে 

িাম 

মময়াদ মন্তব্য 

০১ মমা: হাতমদুে ইসলাম আদি একারিতম, ০৬ িং ওয়াি, 

ম ালা।   

০১৭১০৭৩১৯৫৭ মৎস্য োষ   ৭তদি  

০২ মমা: সাতজদ মহারসি ওরয়ষ্টাি পাড়া, ম ালা সদে ০১৭৪৯৯৫২০০৭ ঐ ঐ  

০৩ মমা: জাবারয়ে মহারসি জাতমোলিা, ম ালা সদে, ম ালা।  ০১৯৯৬৯৭০৪৯৯ ঐ ঐ  

০৪ মমা: তসয়াম  ওরয়ষ্টাি পাড়া, ম ালা সদে ০১৭২১৫৯০৬৯৫ ঐ ঐ  

০৫ মমা: আবু িাঈম  জাতমোলিা, ম ালা সদে, ম ালা। ০১৭০৭৬৫৪৯৫৭ ঐ ঐ  

০৬ মমা: মতহউতিি হ্রদয় ওরয়ষ্টাি পাড়া, ম ালা সদে ০১৯৫৭৫৮৫৯২৭ ঐ ঐ  

০৭ িাি ীে তজহাদ  জাতমোলিা, ম ালা সদে, ম ালা।  ঐ ঐ  

০৮ মাহাবুবুে েহমাি  ওরয়ষ্টাি পাড়া, ম ালা সদে ০১৩০০৯১৯৯২৮ ঐ ঐ  

০৯ মমা: ইব্রাহীম  েেরিায়াবাদ, ম ালা সদে, ম ালা।  ০১৯১৭৪৭৫৭৫১ ঐ ঐ  

১০ মমা: সাহাবুতিি  ওরয়ষ্টাি পাড়া, ম ালা সদে ম ালা। ০১৭৫৬০৫৯৭২৩ ঐ ঐ  

১১ আরমিা মবগম ওরয়ষ্টাি পাড়া, ম ালা সদে, ম ালা।  ০১৭১৮৩৮১৬০৩ ঐ ঐ  

১২ খায়রুিরিছা  ওরয়ষ্টাি পাড়া, ম ালা সদে, ম ালা। ০১৭৬৩২০৬১৮৩ ঐ ঐ  

১৩ মমাসা: ফ্ােজািা 

আক্তাে  

ওরয়ষ্টাি পাড়া, ম ালা সদে, ম ালা। ০১৭২০০৯০০৫৭ ঐ ঐ  

১৪ ফ্ারিমা মবগম(তমতু)  ওরয়ষ্টাি পাড়া, ম ালা সদে, ম ালা। ০১৭৪৯৯৫২০০৭ ঐ ঐ  

১৫ সাতদয়া আক্তাে মজায়া  ওরয়ষ্টাি পাড়া, ম ালা সদে, ম ালা। ০১৭৫০০০৭৬৭৭ ঐ ঐ  

১৬ জাতকয়া আিা  ওরয়ষ্টাি পাড়া, ম ালা সদে, ম ালা। ০১৭৯১০৯১৮৮১ ঐ ঐ  

১৭ সুতম আক্তাে  তছফ্লী, আলীিগে, ম ালা সদে, 

ম ালা।  

 ঐ ঐ  

১৮ িাহানুে মবগম জাতমোলিা, ম ালা সদে, ম ালা।  ঐ ঐ  

১৯ হনুফ্া আক্তাে তলতপ  ওরয়ষ্টাি পাড়া, ম ালা সদে ম ালা। ০১৯২২৮১৮০৩১ ঐ ঐ  

২০ কামরুি িাহাে অনু  ওরয়ষ্টাি পাড়া, ম ালা সদে ম ালা। ০১৭২১৯৬১৪৯৮ ঐ ঐ  

২১ িাজিীি সুলিািা  ওরয়ষ্টাি পাড়া, ম ালা সদে ম ালা।  ঐ ঐ  

২২ তবতব কুলছুম  সাতেয়া, আলীিগে, ম ালা সদে, 

ম ালা।  

০১৭৬৪৪২৮১৬১ ঐ ঐ  

২৩ মতজিা আক্তাে  জাতমোলিা, ম ালা সদে, ম ালা।  ঐ ঐ  

২৪ তিলুফ্া মবগম জাতমোলিা, ম ালা সদে, ম ালা। ০১৭১৮৩৩৫২২৩ ঐ ঐ  

২৫ হাতলমা আক্তাে  জাতমোলিা, ম ালা সদে, ম ালা। ০১৭২২১৪৪৪৮৪ ঐ  ঐ  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

ম ালা সদে, ম ালা।  

   অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণঃ               

   উপরজলাঃ-  ম ালা সদে।  ব্যাে -১০ ।   অর্ থ বছে-২০২০ – ২০২১ তি:   (১৫/০৩/২০২১ - ২২/০৩/২০২১)       

ক্রঃিং প্রতিক্ষণর্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে িাম মময়াদ মন্তব্য 

০১ হান্না আক্তাে  কািাইিগে, ম ালা সদে, ম ালা।    ০১৮২৭২১৭৫৫০ পাতেবাতেক হাঁস- মুেতগ পালি। ৭তদি  

০২ বুলু মবগম কািাইিগে, ম ালা সদে, ম ালা।    ০১৮২৭২১৭৫৫০ ঐ ঐ  

০৩ আেজু আক্তাে  কািাইিগে, ম ালা সদে, ম ালা।    ০১৮২৭২১৭৫৫০ ঐ ঐ  

০৪ আফ্ছািা তমতম  কািাইিগে, ম ালা সদে, ম ালা।    ০১৭৮৫০০২৩৪৪ ঐ ঐ  

০৫ এমোি িাহ  কািাইিগে, ম ালা সদে, ম ালা।    ০১৭১৮৮২১১০৪ ঐ ঐ  

০৬ তবতব ফ্ারিমা  কািাইিগে, ম ালা সদে, ম ালা।    ০১৯৯১৭৪০৪২৪ ঐ ঐ  

০৭ তবতব খাতদজা  কািাইিগে, ম ালা সদে, ম ালা।    ০১৭৮২৩৮৯০৫০ ঐ ঐ  

০৮ মমা: নুরে আলম  কািাইিগে, ম ালা সদে, ম ালা।    ০১৭৮২৩৮৯০৫০ ঐ ঐ  

০৯ মমা: মাকসুদুে েহমাি  কািাইিগে, ম ালা সদে, ম ালা।    ০১৭১১০২৫০৪২ ঐ ঐ  

১০ এ.এস. এম. মামুি 

ইস্রাতফ্ল 

কািাইিগে, ম ালা সদে, ম ালা।    ০১৭০৪৪০৬০০৭ ঐ ঐ  

১১ মমা: হাছিাইি তিমুল  কািাইিগে, ম ালা সদে, ম ালা।    ০১৭০৪৪০৬০০৭ ঐ ঐ  

১২ ফ্তেয়া আক্তাে কর্া  কািাইিগে, ম ালা সদে, ম ালা।    ০১৬৮৩০৮৩৯৮২ ঐ ঐ  

১৩ তবলতকস  কািাইিগে, ম ালা সদে, ম ালা।    ০১৬৮৩০৮৩৯৮২ ঐ ঐ  

১৪ সাতহদা  কািাইিগে, ম ালা সদে, ম ালা।    ০১৬৮৩০৮৩৯৮২ ঐ ঐ  

১৫ িাতসমা মবগম কািাইিগে, ম ালা সদে, ম ালা।     ঐ ঐ  

১৬ জয়িব তবতব  কািাইিগে, ম ালা সদে, ম ালা।     ঐ ঐ  

১৭ তবলাল মহাসাইি  কািাইিগে, ম ালা সদে, ম ালা।    ০১৮৮৫৪৭৮২০৩ ঐ ঐ  

১৮ বুলবুল আক্তাে  কািাইিগে, ম ালা সদে, ম ালা।    ০১৬০৯২৪৬৬১৯ ঐ ঐ  

১৯ োতিদা মবগম কািাইিগে, ম ালা সদে, ম ালা।    ০১৮৫৮৪৫৪৮১৮৮৪ ঐ ঐ  

২০ মমা: হাসাি  কািাইিগে, ম ালা সদে, ম ালা।     ঐ ঐ  

২১ ইফ্া মবগম কািাইিগে, ম ালা সদে, ম ালা।     ঐ ঐ  

২২ কুলসুম তবতব  কািাইিগে, ম ালা সদে, ম ালা।     ঐ ঐ  

২৩ মতেয়ম আক্তাে  কািাইিগে, ম ালা সদে, ম ালা।    ০১৭১২২৩৩৫১৮ ঐ ঐ  

২৪ নুপুে আক্তাে  কািাইিগে, ম ালা সদে, ম ালা।     ঐ ঐ  

২৫ মমা: িান্ত  কািাইিগে, ম ালা সদে, ম ালা।    ০১৯০৩৪৪০৭৭৮ ঐ ঐ  
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উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথা 

যুব উন্নয়ি অতিদপ্তে 

ম ালা সদে,ম ালা। 
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িজুমতিি, ম ালা।  

প্রতিক্ষণ মটরেে িামঃ পাতেবাতেক হাস-মুেগী পালি 

মকরন্দ্রে িামঃ পতিম লামতছ সঃ প্রাঃ তবদ্যালয় 

সময় কালঃ১৮/১০/২০২০ হরি ২৪/১০/২০২০ ইং পর্ থন্ত, ব্যাে িং ০১ 

ক্র িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে িাম মময়াদ মন্তব্য 

০১ সুমা মবগম গ্রামঃ মকাড়ালমাড়া 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭৩৬০৭৯৫৮৪ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী 

পালি 

৭ তদি  

 

০২ মমাঃ িাহাবুতিি গ্রামঃ মকাড়ালমাড়া 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭৩৬০৭৯৫৮৪ ঐ ঐ  

০৩ আঃ েতহম গ্রামঃ মকাড়ালমাড়া 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭২৮৬৯৯৭৭১ ঐ ঐ  

০৪ মমাঃ সুমি গ্রামঃ মকাড়ালমাড়া 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭১০২৭৭৫৮৯ ঐ ঐ  

০৫ মমাঃ োয়হাি মহারসি গ্রামঃ মকাড়ালমাড়া 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭২০০৮২১২৩ ঐ ঐ  

০৬ মমাঃ আইয়ুব গ্রামঃ মকাড়ালমাড়া 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭২৮৬৫২২৭১ ঐ ঐ  

০৭ মমাঃ পােরবজ গ্রামঃ মকাড়ালমাড়া 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৯৭৯৭৯৬৬৮৯ ঐ ঐ  

০৮ মমাঃ কতবে গ্রামঃ মকাড়ালমাড়া 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭১৯৯৩৪৩২৩ ঐ ঐ  

০৯ জতসমউতিি গ্রামঃ মকাড়ালমাড়া 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭৭২৩৪৯৪০২ ঐ ঐ  

১০ মমাঃ মসাহাগ গ্রামঃ মকাড়ালমাড়া 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭১৬৫৬৯৪৮২ ঐ ঐ  

১১ মমাঃ আকোম গ্রামঃ মকাড়ালমাড়া 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭৯১১৭২৪৭৩ ঐ ঐ  

১২ োতজব তময়া গ্রামঃ মকাড়ালমাড়া 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৩০৭৫৫৭২৪৯ ঐ ঐ  

১৩ মমাঃ  জাফ্ে গ্রামঃ মকাড়ালমাড়া 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭১৪৮৪৪১৪ ঐ ঐ  

১৪ সুমা মবগম গ্রামঃ মকাড়ালমাড়া 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭১৪৮৪৪৬১৪ ঐ ঐ  

১৫ মমাঃ মামুি গ্রামঃ মকাড়ালমাড়া 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭৫৫১৪১৫১২ ঐ ঐ  

১৬ মমাঃ আোফ্াি মহারসি গ্রামঃ মকাড়ালমাড়া 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭৫৬৪৭০৩৩৮ ঐ ঐ  

১৭ মমাঃ জতসম গ্রামঃলামতছ,িমু্বপুে 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭১০২৭৭৫৮৯ ঐ ঐ  

১৮ মমাঃ িালহা গ্রামঃলামতছ,িমু্বপুে 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭৯৩৩৯১১৯৬ ঐ ঐ  

১৯ মমাঃ তবল্লাল মহারসি গ্রামঃলামতছ,িমু্বপুে 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭৫৫৯৮৯৮৯৫ ঐ ঐ  

২০ তলমা গ্রামঃলামতছ,িমু্বপুে 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭১৮৫০১২৫৯ ঐ ঐ  

২১ আলমগীে মহারসি গ্রামঃলামতছ,িমু্বপুে 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭১০২৭৭৫৮৯ ঐ ঐ  

২২ মমাঃ তমোজ গ্রামঃ মকাড়ালমাড়া 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭২৭৮৭৯০৮৬ ঐ ঐ  

২৩ মমাঃ সুজি গ্রামঃ িমু্ভপুে 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭১০২৭৭৫৮৯ ঐ ঐ  

২৪ মতমি গ্রামঃ িমু্ভপুে 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭৬৭০৪০৫৪১ ঐ ঐ  

২৫ মমাঃ মমাকরছদ গ্রামঃ িমু্ভপুে 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭১০২৭৭৫৮৯ ঐ ঐ  

 

 টি এস এম তফ্দা হাসাি (অঃ দাঃ) 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথা 

িজুমতিি, ম ালা 



উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

িজুমতিি, ম ালা।  

প্রতিক্ষণ মটরেে িামঃ গবাদী পশু পালি 

মকরন্দ্রে িামঃ মকাড়ালমাো বাংলা বাজাে মাধ্যাতমক তবদ্যালয় 

সময় কালঃ০১/১১/২০২০ হরি ০৭/১১/২০২০ ইং পর্ থন্ত, ব্যাে িং ০২,   অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণঃ               

ক্র িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে িাম মময়াদ মন্তব্য 

০১ মমাঃমন্জজু গ্রামঃ মকাড়ালমাড়া 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭২১০১৫২৩২ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

০২ মমাঃ জাতকে মহারসি গ্রামঃ মকাড়ালমাড়া 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৩০৫০৩৪৪৭৬ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

০৩ মমাঃ জতসম গ্রামঃ মকাড়ালমাড়া 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭১২২৮৭২২০ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

০৪ মমাঃ ওয়াতসম গ্রামঃ মকাড়ালমাড়া 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭৯০৮৩৬১১০ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

০৫ হাতসিা মবগম গ্রামঃ মকাড়ালমাড়া 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭১৫৮৯৫০৫২ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

০৬ আতমে মহারসি গ্রামঃ মকাড়ালমাড়া 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭২৬১৩৫১৫৭ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

০৭ ফ্জলুল হক গ্রামঃ মকাড়ালমাড়া 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭১৯০১৪৫৮৩ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

০৮ িয়িউতিি গ্রামঃ মকাড়ালমাড়া 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৯১০৪৪১৬৩৩ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

০৯ মমাঃ ইসমাইল গ্রামঃ মকাড়ালমাড়া 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭২৭৯৫২০৭৩ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

১০ ফ্াতহমা মবগম গ্রামঃ মকাড়ালমাড়া 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭১০২৭৭৫৮৯ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

১১ মমাঃ িলীফ্ গ্রামঃ মকাড়ালমাড়া 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭১০২৭৭৫৮৯ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

১২ মমাঃ তেয়াজ গ্রামঃ মকাড়ালমাড়া 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭১৫২২৪৫৩২ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

১৩ আতমে মহারসি গ্রামঃ মকাড়ালমাড়া 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭১০২৭৭৫৮৯ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

১৪ মমাঃ তিেব গ্রামঃ মকাড়ালমাড়া 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭১০২৭৭৫৮৯ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

১৫ িাহাবুতিি গ্রামঃ মকাড়ালমাড়া 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭১০২৭৭৫৮৯ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

১৬ সবুজ গ্রামঃ মকাড়ালমাড়া 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭১০২৭৭৫৮৯ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

১৭ মমাঃ রুরবল গ্রামঃ আড়াতলয়া 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭১৬১০২০১৩ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

১৮ আয়িা মবগম গ্রামঃলামতছ,িমু্বপুে 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭২৮৬৯৯৭১১ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

১৯ নুেিাহাে মবগম গ্রামঃলামতছ,িমু্বপুে 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭১০২৭৭৫৮৯ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

২০ খারলদা আক্তাে গ্রামঃলামতছ,িমু্বপুে 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭১০২৭৭৫৮৯ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

২১ আকতলমা মবগম গ্রামঃলামতছ,িমু্বপুে 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭১০২৭৭৫৮৯ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

২২ নুেিাহাে মবগম গ্রামঃ িমু্ভপুে 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭১০২৭৭৫৮৯ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

২৩ সামসুতিি গ্রামঃলামতছ,িমু্বপুে 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭২৮৬৯৯৭১২ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

২৪ মমাঃ ইউসুফ্ গ্রামঃলামতছ,িমু্বপুে 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৮৯৬২৩৩১৯ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

২৫ িাতহি মহারসি গ্রামঃলামতছ,িমু্বপুে 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭৯২৪২১১৩৬ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

 

 

 টি এস এম তফ্দা হাসাি (অঃ দাঃ) 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথা 

িজুমতিি, ম ালা 



উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

িজুমতিি, ম ালা।  

প্রতিক্ষণ মটরেে িামঃ িাস থােী 

মকরন্দ্রে িামঃ পঞ্চপলী মাধ্যাতমক তবদ্যালয় 

সময় কালঃ০১/১২/২০২০ হরি ০৭/১২/২০২০ ইং পর্ থন্ত , ব্যাে িং ০৩,   অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণঃ               

ক্র িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে িাম মময়াদ মন্তব্য 

০১ ইয়াতছি গ্রামঃ িাইয়ােপাড় 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭৩৪৭৮২৬৫২ িাস থােী ৭ তদি  

০২ জাতকে গ্রামঃ িাইয়ােপাড় 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭১০৫৪৮৯৭৪ িাস থােী ৭ তদি  

০৩ আকিাো গ্রামঃ িাইয়ােপাড় 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭২২৪১৯৫৫৫ িাস থােী ৭ তদি  

০৪ আেজু গ্রামঃ িাইয়ােপাড় 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭৯৭৩৬১৮৩৮ িাস থােী ৭ তদি  

০৫ ইয়াতছি গ্রামঃ িাইয়ােপাড় 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭০৩০৫০০৩৫ িাস থােী ৭ তদি  

০৬ হাসানুল বান্ন গ্রামঃ িাইয়ােপাড় 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭০৩০৭৭৮৪০ িাস থােী ৭ তদি  

০৭ ছালাউতিি গ্রামঃ িাইয়ােপাড় 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭৮৪৬৮২৪৮৮ িাস থােী ৭ তদি  

০৮ সুেমা আক্তাে গ্রামঃ িাইয়ােপাড় 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭৩৪৭৮২৬৫২ িাস থােী ৭ তদি  

০৯ মমাঃ িাতহি তময়া গ্রামঃ িাইয়ােপাড় 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭৩৪৫৪৩৯২০ িাস থােী ৭ তদি  

১০ মমাঃ সবুজ গ্রামঃ িাইয়ােপাড় 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭২৯৬০৭১২২ িাস থােী ৭ তদি  

১১ িবু গ্রামঃ িাইয়ােপাড় 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭৭১১৫৫৯৬৫ িাস থােী ৭ তদি  

১২ মহলাল উতিি গ্রামঃ িাইয়ােপাড় 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭২৩২৪৫৪১৩ িাস থােী ৭ তদি  

১৩ মমাঃ মসারহল গ্রামঃ িাইয়ােপাড় 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭২৫৯১১০২২ িাস থােী ৭ তদি  

১৪ েতবি গ্রামঃ িাইয়ােপাড় 

িজুমতিি, ম ালা 

০১৭৪২৩৪১৩৯২ িাস থােী ৭ তদি  

১৫ মাহাবুবুে েহমাি গ্রামঃ মহাজিকাতি 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭১৬০৬৫৯১৭ িাস থােী ৭ তদি  

১৬ মমাঃ ফ্তেদউতিি গ্রামঃ মহাজিকাতি 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭১৫৭৮৮১৬২ িাস থােী ৭ তদি  

১৭ িারহে গ্রামঃ মহাজিকাতি 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৫৮৬২১৬৩১ িাস থােী ৭ তদি  

১৮ মমাঃ তেপি গ্রামঃ মহাজিকাতি 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭০৭৯০৪৯৩০ িাস থােী ৭ তদি  

১৯ তেয়াজউতিি গ্রামঃ মহাজিকাতি 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৫০৩৩৬৬৮৯ িাস থােী ৭ তদি  

২০ মমাঃ তমোজ গ্রামঃ বাতলয়া কাতি 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৩০০২০১৭১৩ িাস থােী ৭ তদি  

২১ আতেফ্ মহারসি গ্রামঃ মগালকপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৬১৪৩৫৬১৫ িাস থােী ৭ তদি  

২২ আসোফ্উতিি গ্রামঃ দঃ োপড়ী 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭১২৩৬৮১৭১ িাস থােী ৭ তদি  

২৩ মমাঃ আহাদ গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৩১৯৮৫৫৩১১ িাস থােী ৭ তদি  

২৪ তমলি তময়া গ্রামঃরকয়ামূল্যা 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৬১৯১১৫৩২২ িাস থােী ৭ তদি  

২৫ আতখ মবগম গ্রামঃ পঞ্চারয়ি কাতি 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৯৭৩৮১৮৩৮ িাস থােী ৭ তদি  

  

টি এস এম তফ্দা হাসাি (অঃ দাঃ) 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথা 

িজুমতিি, ম ালা 



উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

িজুমতিি, ম ালা।  

প্রতিক্ষণ মটরেে িামঃ পাতেবাতেক হাস-মুেগী পালি 

মকরন্দ্রে িামঃ দঃ োচঁড়া েহমাতিয়া সেকােী প্রার্তমক তবদ্যালয়। 

সময় কালঃ০৮/১২/২০২০ হরি ১৪/১২/২০২০ ইং পর্ থন্ত, ব্যাে িং ০৪,   অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণঃ               

ক্র িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে িাম মময়াদ মন্তব্য 

০১ ইমাম মহারসি গ্রামঃ দঃ োঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৯২৩৭৩৯৮০ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০২ মমাঃ িতেফ্ মহারসি গ্রামঃ দঃ োঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৭৫০৫৮৮৪৫ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৩ তিহাবউতিি গ্রামঃ দঃ োঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৪৮২৮৮৫২১ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৪ মমাঃ রুরবল গ্রামঃ দঃ োঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭১৬২৩৫৪৬৮ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৫ তেয়াজউতিি গ্রামঃ দঃ োঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৩৪৮০৩৫৬৭ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৬ মামুনুে েতিদ গ্রামঃ দঃ োঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৩৪৮০৩৫৬৭ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৭ মমাঃ সুমি গ্রামঃ দঃ োঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৫৫৩৮৬০৯২ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৮ তবল্লাল মহারসি গ্রামঃ দঃ োঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৯৫৬৩৪৩১৩ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৯ িাতছমা মবগম গ্রামঃ দঃ োঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৯৫৬৩৪৩১৩ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১০ তমিাো গ্রামঃ দঃ োঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৪৬৮০৩৬২৫ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১১ মমাঃ হাছাি গ্রামঃ দঃ োঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৪৬৪০৩৬২৫ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১২ মমাঃ িামীম গ্রামঃ দঃ োঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৬১৬৬৫০৫৪৯ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৩ মতেয়ম মবগম গ্রামঃ দঃ োঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৪৬৩০৮৭০০ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৪ মমাঃ জামাল গ্রামঃ দঃ োঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭২১৭৫৪৩১০ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৫ মমাঃ বাবুল গ্রামঃ দঃ োঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৩১৩২১২৯৭৫ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৬ িােতগছ আক্তাে গ্রামঃ দঃ োঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৩১৩২১২৯৭৫ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৭ মমাঃ আজাদ গ্রামঃ দঃ োঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৭৮০৭৭৩২১ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৮ মমাসরলউতিি গ্রামঃ দঃ োঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৩১২৭৮৩৪৬৭ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৯ িােতমি গ্রামঃ দঃ োঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১‘৭৯৮৭৮৩৪৬৭ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

২০ মমাঃ োতকব মহারসি গ্রামঃ দঃ োঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১‘৭৯৮৭৮৩৪৬৭ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

২১ িাহািাজ মবগম গ্রামঃ দঃ োঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৭৫০৫৮৮৫৪ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

২২ মাতিকজাি গ্রামঃ দঃ োঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৩৪৮০৩৫৬৭ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

২৩ মতফ্জউতিি গ্রামঃ দঃ োঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৩৪৮০৩৫৬৭ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

২৪ তেয়াজউতিি গ্রামঃ দঃ োঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৭১৩৩৩৫৮৯ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

২৫ মমাঃ ছালাউতিি গ্রামঃ দঃ োঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৩৯৪৯৬১৬৬ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

  

টি এস এম তফ্দা হাসাি (অঃ দাঃ) 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথা 

িজুমতিি, ম ালা 

 



উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

িজুমতিি, ম ালা।  

প্রতিক্ষণ মটরেে িামঃ পাতেবাতেক হাস-মুেগী পালি 

মকরন্দ্রে িামঃ উপরজলা অতিরটাতেয়াম 

সময় কালঃ২২/১২/২০২০ হরি ২৮/১২/২০২০ ইং পর্ থন্ত, ব্যাে িং ০৫ ,   অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণঃ               

ক্র িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে িাম মময়াদ মন্তব্য 

০১ আন্না োিী মদবিাি গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৮৮৩১৯৯৪২ িােীে ক্ষমিায়ি (পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি) ৭ তদি  

০২ িাপসী োিী দাস গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭১৯২১২০০৩ িােীে ক্ষমিায়ি (পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি) ৭ তদি  

০৩ তিলা দাস গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৫৩৯৯৮০৮৭ িােীে ক্ষমিায়ি (পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি) ৭ তদি  

০৪ তিপুি োিী েতব দাস গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭০৫৬৭৮৮৩২ িােীে ক্ষমিায়ি (পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি) ৭ তদি  

০৫ সার্ী োিী মতহ দাস গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭২১৬৫৭৫৪৯ িােীে ক্ষমিায়ি (পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি) ৭ তদি  

০৬ মেখা মবগম গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৯৬০৩৫৭৭৬ িােীে ক্ষমিায়ি (পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি) ৭ তদি  

০৭ মেিমা মবগম গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭০৭২৯৭৫৯২ িােীে ক্ষমিায়ি (পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি) ৭ তদি  

০৮ েতহমা মবগম গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৩০৮২৪৩৫৩০ িােীে ক্ষমিায়ি (পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি) ৭ তদি  

০৯ সালমা মবগম গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭০৫১৮২৭০১ িােীে ক্ষমিায়ি (পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি) ৭ তদি  

১০ তেিা মবগম গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৫৭৭৭৪২৭৬ িােীে ক্ষমিায়ি (পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি) ৭ তদি  

১১ পােতবি মবগম গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৭২১৪২২১২ িােীে ক্ষমিায়ি (পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি) ৭ তদি  

১২ তপয়াো মবগম গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৫৯৩৬০৪৫৪ িােীে ক্ষমিায়ি (পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি) ৭ তদি  

১৩ োিা োিী িীল গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৮৩৬৪২০৯৭ িােীে ক্ষমিায়ি (পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি) ৭ তদি  

১৪ মিাতমিা োিী গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭২৮৮৩৯৮৩৬ িােীে ক্ষমিায়ি (পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি) ৭ তদি  

১৫ োরবয়া মবগম গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৬৮১৬৯৭৭৩ িােীে ক্ষমিায়ি (পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি) ৭ তদি  

১৬ আেজু মবগম গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭২৫৮৫২১৪২ িােীে ক্ষমিায়ি (পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি) ৭ তদি  

১৭ িীতলমা োিী দাস গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৩৫১৬৭২২৩ িােীে ক্ষমিায়ি (পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি) ৭ তদি  

১৮ িাতিয়া আক্তাে গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭২৮৮৪৫৪১১ িােীে ক্ষমিায়ি (পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি) ৭ তদি  

১৯ স্বপ্না মদবিার্ গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭২১৮২৪৮৬১ িােীে ক্ষমিায়ি (পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি) ৭ তদি  

২০ তবতব েতহমা গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৪৭৪০৪১৬৮ িােীে ক্ষমিায়ি (পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি) ৭ তদি  

২১ সালমা মবগম গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৯০২৮৫৭৪৫২ িােীে ক্ষমিায়ি (পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি) ৭ তদি  

২২ তবতব খাতদজা গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৪৩৫৬৬৪৮৩ িােীে ক্ষমিায়ি (পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি) ৭ তদি  

২৩ রুতজিা মবগম গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭১০১৯২২৮১ িােীে ক্ষমিায়ি (পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি) ৭ তদি  

২৪ তিাতছমা মবগম গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৯১৮২৮১৩৪ িােীে ক্ষমিায়ি (পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি) ৭ তদি  

২৫ সামসুন্নাহাে গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৯৪০০৯৫২৬ িােীে ক্ষমিায়ি (পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি) ৭ তদি  

  

টি এস এম তফ্দা হাসাি (অঃ দাঃ) 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথা 

িজুমতিি, ম ালা 

 



উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

িজুমতিি, ম ালা।  

প্রতিক্ষণ মটরেে িামঃ পাতেবাতেক হাস-মুেগী পালি 

মকরন্দ্রে িামঃ োদপুে তসতিয়ে ফ্াতজল মাদ্রাসা 

সময় কালঃ ০৪/০১/২০২১ হরি ১০/০১/২০২১ ইং পর্ থন্ত, ব্যাে িং ০৬,   অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণঃ               

ক্র িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে িাম মময়াদ মন্তব্য 

০১ তমতু মবগম গ্রামঃ োদপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৮৮৬৮৯৪৯১ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০২ তমজাি গ্রামঃ োদপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭০৮০৫৪৬৩০ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৩ জতসমউতিি গ্রামঃ োদপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৪৯০৯৩১৭৪ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৪ মখাকি গ্রামঃ োদপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭২৪৮৫২২৭৪ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৫ আলমগীে গ্রামঃ োদপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৮৭৫২৯২৫১ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৬ হাতছিা মবগম গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৯৬১৯২০১০ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৭ কাতজ বাচ্চু গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭২১১৮৭৯৭৭ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৮ মমাঃ হাতছব গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৯১০৯৮১৬৫ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৯ মতজেউতিি 

(োহায়ি) 

গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭১৯৫৫৪৬৮০ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১০ মসফু মবগম গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৫৯৯১৬৪১১ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১১ কামরুল হাসাি গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭২৪৭৭১৯৩৯ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১২ ছারদক গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৬২৫১৩৪৮১৮ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৩ মমাসরলহউতিি গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭১২৫৯৬৭৪১ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৪ অজয় েন্দ্র োয় গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭১৭৩৮৭২০০ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৫ মমাঃ’ মবল্লাল মহারসি গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭১৮৬৩৭১৯২ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৬ শ্খাওয়াি মহারসি গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭২৪২৭০৫১৭ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৭ নুেিবী গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭১৭৩৩৪৮২৩ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৮ মমাঃ নুরুল্যাহ গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৫৮১৪৫৩৪৭ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৯ মমাঃ নুরে আলম গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৫০৬২২৭১৭ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

২০ মমাঃ আবু িারহে গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭১৬৪৪৪৫৪২০ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

২১ নুেসাদ গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৩১৯৮৫৪৬৫৪ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

২২ োরবয়া খাতুি গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৫৪৭৮৮৩৯২ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

২৩ জাতকে মহারসি গ্রামঃ িালুক 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৪৭৮৫৫৫২৭ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

২৪ মসাতিয়া আক্তাে গ্রামঃ মকাড়াতলয়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৩১৭০০৮৪২০ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

২৫ মসাতিয়া মবগম গ্রামঃ মধ্যমিতল 

মবােহািউতিি,ম ালা 

০১৭১৭৩৮৮৬৮১ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

  

টি এস এম তফ্দা হাসাি (অঃ দাঃ) 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথা 

িজুমতিি, ম ালা 



উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

িজুমতিি, ম ালা।  

প্রতিক্ষণ মটরেে িামঃ পাতেবাতেক হাস-মুেগী পালি 

মকরন্দ্রে িামঃ োদপুে তসতিয়ে ফ্াতজল মাদ্রাসা 

সময় কালঃ ২১/০১/২০২১ হরি ২৭/০১/২০২১ ইং পর্ থন্ত, ব্যাে িং ০৭,   অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণঃ               

ক্র িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে িাম মময়াদ মন্তব্য 

০১ মমাঃ তসোজ গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭১৫৩৫০৪৪১ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০২ আেজু মবগম গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৩৫১৯৫৫১৩ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৩ ইব্রাতহম গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭১৭৪৭৯৫৮৩ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৪ নুেিবী গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৩১৭০০৮৪১৯ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৫ মমাঃ রুরবল গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭১২২৮১৬৮৭ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৬ মমিাজ মবগম গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭১৭৩৮৮৬৮১ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৭ মমাঃ মিামাি গ্রামঃ িিীগঞ্জ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৫৮০৯৮১৫৪ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৮ সাইদুে েহমাি গ্রামঃ মগালকপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৩১৭০০৮৪১৯ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৯ নুরে আফ্রোজ গ্রামঃ মগালকপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৩৪০৩১২৬৩ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১০ ফ্জরল কতেম গ্রামঃ মমাহাজকাতি 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭২৪৯৯৫০২৫ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১১ মমাঃ আঃ মান্নাি গ্রামঃ মমাহাজকাতি 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭২৪৯১৪৮৩২ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১২ মমাঃ িাতমম গ্রামঃ মমাহাজকাতি 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৮৪৫৬৬৯২৬ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৩ মমাঃ ফ্ারুক তময়া গ্রামঃ মমাহাজকাতি 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৩১৭০০৮৪২০ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৪ িাজমা মবগম গ্রামঃ মমাহাজকাতি 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৩৫১৪১৪১০ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৫ িারহনুে মবগম গ্রামঃ মমাহাজকাতি 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৭০১৪৫২৪৫ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৬ োরিদা মবগম গ্রামঃ মমাহাজকাতি 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৭৬১০৭০৪৭ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৭ মেরবকা  গ্রামঃ মমাহাজকাতি 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৯১৬৬৬৪৪৩ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৮ আঃ হান্নাি গ্রামঃ মমাহাজকাতি 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭২৪৯১৪৮৩২ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৯ িাতহদা মবগম গ্রামঃ কাতজকাতি 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭২১৯৮৫৩১২ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

২০ আলাউতিি গ্রামঃ কাতজকাতি 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৫৯২৯৯৬৯০ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

২১ ইয়াতছে আোফ্াি গ্রামঃ কাতজকাতি 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৩১৭৮৪৮৬৩৮ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

২২ আিাদুজজামাি গ্রামঃ কাতজকাতি 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৫৭০৭০-৮৪ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

২৩ মমাঃ সতজব গ্রামঃ কাতজকাতি 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৬৮৪২৪৭৮৬১ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

২৪ ছরলকা মবগম গ্রামঃ ভূইয়াকাতিদ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৯৭৬১৪২৭৪ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

২৫ মমাঃ েতফ্জল গ্রামঃ ভূইয়াকাতিদ 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৩০৮২৪২৪১৪ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

  

 

টি এস এম তফ্দা হাসাি (অঃ দাঃ) 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথা 

িজুমতিি, ম ালা 



 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

িজুমতিি, ম ালা।  

প্রতিক্ষণ মটরেে িামঃ গবাদী পশু পালি 

মকরন্দ্রে িামঃ বড় মলংেড়া সেকােী প্রার্তমক তবদ্যালয়। 

সময় কালঃ ২৮/০১/২০২১ হরি ০৩/০২/২০২১ ইং পর্ থন্ত, ব্যাে িং ০৮, অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণঃ               

ক্র িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে িাম মময়াদ মন্তব্য 

০১ মমাঃ মিামাি গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৩০৬৭৭৪২৭৪ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

০২ মাকসুদ গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭২৫৯৮৬৮৬৩ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

০৩ আঃ কারদে গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৫৯৬৪৮৪৭৯ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

০৪ িাতছেউতিি গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭১৬৪৮১৭৯৩ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

০৫ নুেআলম গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৪৩৮১৭৯৬৬ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

০৬ মিজু গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭০৯১৪৩১৮৪ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

০৭ মমাঃ জতসম গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭২১০১০৬৮৭ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

০৮ মমাঃ রুরবল গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৫৪৯৯৭০২২ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

০৯ তেপি গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৫৪৯৯৭০২২ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

১০ মমাঃ হান্নাি গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৭৬৩৭১৭৪১ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

১১ মমাঃআব্বাস গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৬২৪৯৩২১০৬ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

১২ িাতছেউতিি গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭২৪৫৯১৬৭৯ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

১৩ তিজাম গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৯০১৩৩৬৬৩ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

১৪ ফ্েহাদ গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৬২৬৩২৫৯৩১ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

১৫ মমাঃফ্তেদউতিি গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭১৮৯৮৪৫৬১ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

১৬ আঃ কারসম গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭১৫২৮৪১৭৫ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

১৭ মমাঃ মসতলম গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭১৮৯৮৪৫৬১ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

১৮ সবুজ গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৮৬৭৬৩০৬০ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

১৯ মবল্লাল গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৪৬৭৬৩০৬০ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

২০ সারয়দুে েহমাি গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭১০৮২৭৮৩৬ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

২১ মমাঃ িয়ি গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৬৬০১৯৪৮৪ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

২২ তজয়াউে েহমাি গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭১৪৬৫৪৮৩২ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

২৩ মতহউতিি গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭২৬৯০১৭২৮ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

২৪ িাতহম গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭২৬৯০১৭২৮ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

২৫ মমাঃ তিেব গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৫১০৩৩৩৯৩ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

  

টি এস এম তফ্দা হাসাি (অঃ দাঃ) 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথা 

িজুমতিি, ম ালা 



 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

িজুমতিি, ম ালা।  

প্রতিক্ষণ মটরেে িামঃ পাতেবাতেক হাস-মুেগী পালি 

মকরন্দ্রে িামঃ োচঁড়া ইউতিয়ি পতেষদ  বি। 

সময় কালঃ ১১/০২/২০২১ হরি ১৭/০২/২০২১ ইং পর্ থন্ত, ব্যাে িং ০৯, অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণঃ               

ক্র িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে িাম মময়াদ মন্তব্য 

০১ মমাঃ আইয়ুব গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৫১০৩৩৩৯৩ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০২ িাহাদাি মহারসি গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৩৪৫৮০৩৮৯ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৩ আল মামুি গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৮৬৩২৫২৮৪ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৪ মমাঃিতেফ্ গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৮৪৬৮৩০২৯ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৫ মতিে মহাসাইি গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৬৪৫১৪০৯১ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৬ মমাঃ মতিে গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৩১২৪০৮৭৭৫ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৭ তবল্লাল মহারসি গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৯৫৬৩৪৩১৩ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৮ তবল্লাল মহারসি গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৬২৬৭৩০৪৩৯ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৯ মমাঃ জামাল গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৬৬৪৩৯৩০২ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১০ বাচ্চু তময়া  গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৩৯২৫১৯২৬ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১১ মমাঃ কাঞ্চাি গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৬৮১৩১৮৭২ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১২ িতেফ্ গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৩৭৮৬০৪৮২ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৩ সুমি গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭২১৯৮০১৬১ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৪ ইতলয়াছ গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৩১১৮৬৮৩২ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৫ নুরুল ইসলাম গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৩৬৭৭৫৬৯৫ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৬ ছালাউতিি গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৯১০৯৮১৮৭ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৭ বাচ্চু গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭০১০৯৮১৮৭ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৮ মাকছুদ আলম গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৮৫৩০৫৭৫৬৭ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৯ মমাঃ জাতকে গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৯১৯৫৩০৩৩ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

২০ রুরবল গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭১৬২৩৫৪৬৮ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

২১ মমাঃ রুরবল গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৯৭৯৫৯১৬২ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

২২ িাতহি গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৫২৫৩৯১০৫ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

২৩ মমাঃ তকেণ পাঃ গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৩০৬৭৪৪৫১০ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

২৪ আতেফ্ মহারসি গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৪১২৯৬২৮৫ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

২৫ হাসাি গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৪৬৩১৩২১১ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

            

টি এস এম তফ্দা হাসাি (অঃ দাঃ) 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথা 

িজুমতিি, ম ালা 



 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

িজুমতিি, ম ালা।  

প্রতিক্ষণ মটরেে িামঃ গবাদী পশু পালি 

মকরন্দ্রে িামঃ দঃ োচঁড়া সেকােী প্রার্তমক তবদ্যালয়। 

সময় কালঃ ১৮/০২/২০২১ হরি ২৪/০২/২০২১ ইং পর্ থন্ত, ব্যাে িং ১০, অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণঃ               

ক্র িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে িাম মময়াদ মন্তব্য 

০১ সাইফুল ইসলাম গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৩১৯৭২৫৯৭৬ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

০২ িাতজম গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৬২১৩২৮৭৬১ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

০৩ জতসম গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭০৫১৭৮৪৮১ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

০৪ কতবে গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৮৭৭৯৯৮৪০১ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

০৫ তমোজ গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৪১৩৩৬১৭৫ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

০৬ ইয়াকুব গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৯৫০৯৫২৭৪৯ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

০৭ মাকসুদুে েহমাি গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৭৬৯০৩৮১৯ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

০৮ সামছুউতিি গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৪৭৫৯৮০৮৬ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

০৯ লাল তময়া গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৭৯২৯২৬২১ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

১০ নুে আলম গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৯৩৩৪৬০২২ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

১১ নুরুল ইসলাম গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৯৫৫৯৫১৪৫ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

১২ িসু তময়া গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৩০৪৫০৭২৭৪ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

১৩ আমজাদ গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৩০৯৮৩৫৩৬৯ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

১৪ সাহাবুতিি গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭১৬২৩৭৩৯২ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

১৫ মমাঃ তেপি গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৫৭২৫৭৪৬০ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

১৬ িাতমম গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭২৫৫৭০২৪০ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

১৭ িেজুল গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৪১৯৫২৪৭১ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

১৮ মতফ্জ গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭০৫৬৮২৮২১ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

১৯ রুতবয়ল হক গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭২৮১৫৫৬৭৩ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

২০ কমলা মবগম গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৮৫৫১২৪১ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

২১ কািি মবগম গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৩০০৩৩৮৬৭৭ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

২২ সালাউতিি গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৩১৯৭২৫৯৮১ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

২৩ মমাসােফ্ তময়া গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৩৯০৮০৬৩৭ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

২৪ তফ্রোজ গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭২৭১৯৪৭৭৯ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

২৫ তিেব মহারসি গ্রামঃোঁেড়া 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৭৪২৮৪৬০৫ গবাদী পশু পালি ৭ তদি  

  

টি এস এম তফ্দা হাসাি (অঃ দাঃ) 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথা 

িজুমতিি, ম ালা 



 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

িজুমতিি, ম ালা।  

প্রতিক্ষণ মটরেে িামঃ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি 

মকরন্দ্রে িামঃ বড় মলংেড়া সেকােী প্রার্তমক তবদ্যালয়। 

সময় কালঃ ০১/০৩/২০২১ হরি ০৭/০৩/২০২১ ইং পর্ থন্ত, ব্যাে িং ১১, অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণঃ               

ক্র িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে িাম মময়াদ মন্তব্য 

০১ মেিমা মবগম গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭২৭২৪৭৯৩১ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০২ সাতহদা আক্তাে গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৩১৩৯৮৩১৭৯ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৩ িাছতলমা গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৩২০০৬৯১৩ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৪ বতি ইয়াতমি গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৩৪১৭৪৮১৭ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৫ জুমা মবগম গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৬৫১৩৫৬২৫ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৬ সাতহদ গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৮৫৯৩০৭০৯ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৭ িাপলা মবগম গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৯৮৭৮১৭৬২ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৮ িাতকল গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭১৪৬৯০৭০৪ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৯ িািতবে গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৯৩৭২১‘৪৬৮ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১০ িােতমি আক্তাে গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৫২৪৭৫৭২৪ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১১ তিপা মবগম গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭১০৩৫১০৮২ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১২ আঃ লতিব গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭১৮৩৮৬৩২৮ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৩ হাফ্ছা মবগম গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭১৮৬৮৬৩২৮ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৪ মেখা মবগম গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৯৮৬৫০৬২১ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৫ সুেমা মবগম গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৬৪১৬০৬২৩০ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৬ তেয়াজউতিি গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭২৭০১৫৩৫৬ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৭ সুেমা মবগম(সুতখ) গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৭৭২৩৭৭২১ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৮ আইতেি মবগম গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৭৭২৩৭৭২১ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৯ তেক্তা মবগম গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৫৮২৪৩৮৬১ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

২০ িাহািাজ মবগম গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৯৮৭৮১৭৬২ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

২১ িতন্ন মবগম গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৩৯১৮৭৯৫৩ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

২২ তিলা মবগম গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৩৫৯০০৫৭৪ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

২৩ মামুদা মবগম গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৪৭৯৬৬৯১৫ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

২৪ রুতবিা গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৬১০০৯৪১৯৩০ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

২৫ জান্নাি মবগম গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭১০৩৫১০৮২ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

  

টি এস এম তফ্দা হাসাি (অঃ দাঃ) 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথা 

িজুমতিি, ম ালা 



উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

িজুমতিি, ম ালা।  

প্রতিক্ষণ মটরেে িামঃ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি 

মকরন্দ্রে িামঃ িমু্ভপুে মাধ্যতমক  তবদ্যালয়। 

সময় কালঃ ০৮/০৩/২০২১ হরি ১৪/০৩/২০২১ ইং পর্ থন্ত, ব্যাে িং ১২, অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণঃ               

ক্র িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে িাম মময়াদ মন্তব্য 

০১ ই া মবগম গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৩৯১৮৭৯৫৩ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০২ তিতেিা  মবগম গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৭৭১৫৮৬৬০ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৩ ইকবাল গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১‘৭৫২৫৭১৩৭০ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৪ ইতলয়াছ গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭১৮৯৮৪৫৬১ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৫ মসারহল গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৭৬৬৪৮৪১২ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৬ আঃ েতিদ গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৯১৩৫৭০৮৯ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৭ তেয়াজ গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৮৪৯০৭৭৫৫ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৮ মতমি গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৫০২৬৯৩৬৩ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

০৯ জাপে গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৯২৬৯৫৯৭৮৪ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১০ সুজি গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৭৯৪৯০০০১ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১১ আব্বাস গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭১৫১১৭২২৪ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১২ ওয়াতসম গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৯০৮৩৬১১০ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৩ োতকব গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭০৩২১৩৪৩৫ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৪ আক্তারুজামাি গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৩১৯৭২৮১৮৭ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৫ িাহাবুতিি গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭১৬৩৭৩৪৫৬ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৬ আঃ হাই গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৬৬১৫৯৪৬৬ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৭ জাতকে মহারসি গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৭২৬৭৮৩৫০ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৮ েতফ্জল গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৭০০৩২৮৭৯ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

১৯ আঃ মান্নাি গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৪০৪৩১৬৭২ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

২০ সবুজ গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৬২৬৪০৩৫৩৯ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

২১ মমাঃ তিপি গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১২১৬৬২৩৫৯১ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

২২ মমাঃ িয়ি গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৭০০৩২৮৭৯ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

২৩ তমলি মবগম গ্রামঃ সমু্ভপুে 

িজুমতিি,ম ালা 

০১৭৫৯২৯০৭৩২ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

২৪ মতিকা োিী দাস গ্রামঃ সমু্ভপুেিজুমতিি,ম ালা ০১৭৫৯২৯৯৭৩২ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

২৫ পােত ি গ্রামঃ সমু্ভপুেিজুমতিি,ম ালা ০১৭৫৯২৯৯৭৩২ পাতেবাতেক হাঁস-মুেগী পালি ৭ তদি  

 

 টি এস এম তফ্দা হাসাি (অঃ দাঃ) 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথা 

িজুমতিি, ম ালা 

 

 



 
      উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

যুব উন্নয়ি অতিদপ্তে,লালরমাহি,র ালা 

প্রতিক্ষিার্ীরদে িারমে িাতলকা ঃঃ ১ম ব্যাে (োজস্ব)। 

অর্ থবছে-২০২০-২০২১ 

প্রতিক্ষরিে তবষয় ঃঃ হাসঁ মুেগী পালি   

প্রতিক্ষরণে মকন্দ্র   ঃঃ মদবীে েে মাধ্যতমক তবদ্যালয় 

 

ক্রতমকিং প্রতিক্ষিার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে িাম মময়াদ মন্তব্য 

১ মমাঃ কামাল েেটিটিয়া ০১৭৩৫১৬৮৭৫২ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১০/২০-১০/১০/২১  

২ মমাঃ মহারসি েেটিটিয়া ০১৭০৫১৮২২৭৪ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১০/২০-১০/১০/২১  

৩ মমাঃ েতফ্কুল েেটিটিয়া ০১৭৬০৮৭৯১২৭ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১০/২০-১০/১০/২১  

৪ ছািা উল্লাহ কাতজোবাদ ০১৭০৫১৮৩৪৪৬ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১০/২০-১০/১০/২১  

৫ মমাঃ ছবে আলী েেটিটিয়া ০১৭৩৫৪৬৫৯৯৬ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১০/২০-১০/১০/২১  

৬ মমাঃ জাহাঙ্গীে েেটিটিয়া ০১৭৭৭৬৯৫৩৫০ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১০/২০-১০/১০/২১  

৭ মমাঃ তফ্রোজ তকবেীয়া েেটিটিয়া ০১৭৪৪১১১৪৫৮ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১০/২০-১০/১০/২১  

৮ আবুল কারিম েেটিটিয়া ০১৭৪৩৬৪৭৯৭৪ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১০/২০-১০/১০/২১  

৯ মমাঃ িতহদুল্লাহ েেটিটিয়া ০১৭৪৯৯০৪২২৫ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১০/২০-১০/১০/২১  

১০ মমাঃ মখাকি েেটিটিয়া ০১৯১১৮৬৯৮৩৪ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১০/২০-১০/১০/২১  

১১ মমাঃ জামাল েেটিটিয়া ০১৭৪৯৯০৪২২৫ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১০/২০-১০/১০/২১  

১২ আঃ মুিাফ্ েেটিটিয়া ০১৭৪৯৯০৪২২৫ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১০/২০-১০/১০/২১  

১৩ মমাঃ ফ্জলু েেটিটিয়া ০১৩১৪৫৫৫৮৮৪ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১০/২০-১০/১০/২১  

১৪ মমাঃ আলী েেটিটিয়া ০১৭৪৯৯০৪২২৫ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১০/২০-১০/১০/২১  

১৫ আবুল কারিম কাতজোবাদ ০১৩১৭৫০৫৩৪৩ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১০/২০-১০/১০/২১  

১৬ নুেজাহাি েেটিটিয়া ০১৭২৯৯৫৬৪৮২ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১০/২০-১০/১০/২১  

১৭ উাতহমা মবগম েেটিটিয়া ০১৭৩৩৯০৯৮৩৮ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১০/২০-১০/১০/২১  

১৮ সামসুিিাহাে েেটিটিয়া ০১৭৬৩৬৯৭৬৪৩ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১০/২০-১০/১০/২১  

১৯ িাতছমা মবগম েেটিটিয়া ০১৭৭৬৮৬০৯৮৫ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১০/২০-১০/১০/২১  

২০ তেপা মবগম েেটিটিয়া ০১৭৬০৮৭৯১২৭ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১০/২০-১০/১০/২১  

২১ নুেজাহাি েেটিটিয়া ০১৭৪৯৯০৪২২৫ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১০/২০-১০/১০/২১  

২২ োিা তবতব েেটিটিয়া ০১৯৫৩৮০০৫৯৩ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১০/২০-১০/১০/২১  

২৩ মুক্তা েেটিটিয়া ০১৭৪৯৯০৪২২৫ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১০/২০-১০/১০/২১  

২৪ তলতপ েেটিটিয়া ০১৭০৫১৮২২৭৪ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১০/২০-১০/১০/২১  

২৫ ওাতিদা মবগম েেটিটিয়া ০১৩১৪৫৫৫৮৮৪ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১০/২০-১০/১০/২১  

 

 

 

 

       



উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

যুব উন্নয়ি অতিদপ্তে,লালরমাহি,র ালা 

প্রতিক্ষিার্ীরদে িারমে িাতলকা ঃঃ ২য় ব্যাে (োজস্ব) 

প্রতিক্ষরিে তবষয় ঃঃ িাস থােী  । প্রতিক্ষণ মকরন্দ্রে িামঃ েে কচ্ছতপয়া সেকােী প্রার্তমক তবদ্যালয় ।          আসি- ২৫ জি। 

প্রতিক্ষরিে িাতেখ ঃঃ ১৩/১০/২০২০ হইরি ১৯/১০/২০২০ পর্ থন্ত। 

 

ক্রতমকিং প্রতিক্ষিার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে 
প্রতিক্ষণ মকারস থে 

িাম 
মময়াদ ক্রতমকিং 

১ মমাঃ ছালা উতিি েে কচ্ছতপয়া ০১৭১৪৩৫০৯৬৩ িাস থােী ১৩/১০/২০২০-১৯/১০/২০২০ ১ 

২ মমাঃ োতব্ব মহারসি েে কচ্ছতপয়া ০১৭৯১২৮৯৯৩২ িাস থােী ১৩/১০/২০২০-১৯/১০/২০২০ ২ 

৩ িািত ে েে কচ্ছতপয়া ০১৯৫০৫১৫১৫১ িাস থােী ১৩/১০/২০২০-১৯/১০/২০২০ ৩ 

৪ মলাকমাি মহারসি েে কচ্ছতপয়া ০১৭৮২৩৪৪৬২৮ িাস থােী ১৩/১০/২০২০-১৯/১০/২০২০ ৪ 

৫ মমাঃ জতহরুল ইসলাম েে কচ্ছতপয়া ০১৬১৪৩৫০৯৬৩ িাস থােী ১৩/১০/২০২০-১৯/১০/২০২০ ৫ 

৬ আলী আকবে েে কচ্ছতপয়া ০১৭১০৩০৯৭৩২ িাস থােী ১৩/১০/২০২০-১৯/১০/২০২০ ৬ 

৭ তমল্লাি মহারসি েে কচ্ছতপয়া ০১৭৫৯৭০৬২৭০ িাস থােী ১৩/১০/২০২০-১৯/১০/২০২০ ৭ 

৮ মমাঃ কতবে েে কচ্ছতপয়া ০১৭৮৮৫৪০৯৮৭ িাস থােী ১৩/১০/২০২০-১৯/১০/২০২০ ৮ 

৯ মমাঃ বজলুে েহমাি েে কচ্ছতপয়া ০১৩১৩৫০৬৪৬৬ িাস থােী ১৩/১০/২০২০-১৯/১০/২০২০ ৯ 

১০ মমাঃ এমোি েে কচ্ছতপয়া ০১৭৬৮৬৪৯২৭২ িাস থােী ১৩/১০/২০২০-১৯/১০/২০২০ ১০ 

১১ মমাঃ মাহাবুবুে েে কচ্ছতপয়া ০১৭১৮১১৮৬৪২ িাস থােী ১৩/১০/২০২০-১৯/১০/২০২০ ১১ 

১২ মতহবুে েহমাি েে কচ্ছতপয়া ০১৭১৪৯০০২১১ িাস থােী ১৩/১০/২০২০-১৯/১০/২০২০ ১২ 

১৩ মহসীি েে কচ্ছতপয়া ০১৭৫৮৮৪২১৫৩ িাস থােী ১৩/১০/২০২০-১৯/১০/২০২০ ১৩ 

১৪ আক্তাে মহারসি েে কচ্ছতপয়া ০১৭২১৪৪৩৯৩৮ িাস থােী ১৩/১০/২০২০-১৯/১০/২০২০ ১৪ 

১৫ মমাসাঃ পান্না েে কচ্ছতপয়া ০১৭৯৮৪৬৫৮৫৪ িাস থােী ১৩/১০/২০২০-১৯/১০/২০২০ ১৫ 

১৬ িাতিয়্ ঃাআক্তাে েে কচ্ছতপয়া ০১৭১০৫৫৮২৮৬ িাস থােী ১৩/১০/২০২০-১৯/১০/২০২০ ১৬ 

১৭ গুমাইয়া মবগম েে কচ্ছতপয়া ০১৩০৩৯২০৮৮৮ িাস থােী ১৩/১০/২০২০-১৯/১০/২০২০ ১৭ 

১৮ িপয়াো মবগম েে কচ্ছতপয়া ০১৯৪২৫৩১৫৫৫ িাস থােী ১৩/১০/২০২০-১৯/১০/২০২০ ১৮ 

১৯ এায়ানুে মবগম েে কচ্ছতপয়া ০১৭৫১৩৩৫০৪৩ িাস থােী ১৩/১০/২০২০-১৯/১০/২০২০ ১৯ 

২০ মমাসাঃ মুক্তা েে কচ্ছতপয়া ০১৭৮০৩১১২৭৯ িাস থােী ১৩/১০/২০২০-১৯/১০/২০২০ ২০ 

২১ পারুল মবগম েে কচ্ছতপয়া ০১৭৭৩১১৮৮৩০ িাস থােী ১৩/১০/২০২০-১৯/১০/২০২০ ২১ 

২২ হাতছিা মবগম েে কচ্ছতপয়া ০১৩১৬৫৪০৬২৮ িাস থােী ১৩/১০/২০২০-১৯/১০/২০২০ ২২ 

২৩ জহুো েে কচ্ছতপয়া ০১৮৮৩৭১৭১১৩ িাস থােী ১৩/১০/২০২০-১৯/১০/২০২০ ২৩ 

২৪ ইয়াতছি মবগম েে কচ্ছতপয়া ০১৭১৯৫৬০৩৬২ িাস থােী ১৩/১০/২০২০-১৯/১০/২০২০ ২৪ 

২৫ োতজয়া েে কচ্ছতপয়া ০১৭৯৮৮৪৪৪৯৪ িাস থােী ১৩/১০/২০২০-১৯/১০/২০২০ ২৫ 

 

 

 

 

       



উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

যুব উন্নয়ি অতিদপ্তে,লালরমাহি,র ালা 

প্রতিক্ষিার্ীরদে িারমে িাতলকা ঃঃ  ৩য় ব্যাে (োজস্ব)।                            

অর্ থবছে-২০২০-২০২১ 

প্রতিক্ষরিে তবষয় ঃঃ গবাতদ পশু পালি । 

প্রতিক্ষণ মকরন্দ্রে িামঃ মদবীে েে মাধ্যতমক তবদ্যালয় 

আসি- ২৫ জি। 

প্রতিক্ষরিে িাতেখ ঃঃ ২২/১০/২০২০ হইরি ২৮/১০/২০২০ পর্ থন্ত 

 

ক্রতমকিং প্রতিক্ষিার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে 
প্রতিক্ষণ মকারস থে 

িাম 
মময়াদ মন্তব্য 

১ মমাঃ মসতলম েেটিটিয় ০১৯৫৩৪০০৫৯৩ গবাতদ পশু পালি ২২/১০/২০২০-২৮/১০/২০২০  

২ মমাঃ হাতববুে েহমাি েেটিটিয়া ০১৭৬৩৬৯৭৬৪৩ গবাতদ পশু পালি ২২/১০/২০২০-২৮/১০/২০২০  

৩ মমাঃ ফ্করুল েেটিটিয়া ০১৯২৩৩৭৯০২৪ গবাতদ পশু পালি ২২/১০/২০২০-২৮/১০/২০২০  

৪ মমাঃ জামাল উতিি েেটিটিয়া ০১৭৮৮৫৯৮২১৩ গবাতদ পশু পালি ২২/১০/২০২০-২৮/১০/২০২০  

৫ মমাঃ তবল্লাল েেটিটিয়া ০১৭৬০২৪৩৯৫৮ গবাতদ পশু পালি ২২/১০/২০২০-২৮/১০/২০২০  

৬ মমািাহাে মহারসি েেটিটিয়া ০১৭৯৮২৯৭৫৩২ গবাতদ পশু পালি ২২/১০/২০২০-২৮/১০/২০২০  

৭ মমাঃ িাহাজাদা েেটিটিয়া ০১৭১২৪৭২০৩ গবাতদ পশু পালি ২২/১০/২০২০-২৮/১০/২০২০  

৮ মমাঃ জতসম েেটিটিয়া ০১৭৭৯৭৫০৪১২ গবাতদ পশু পালি ২২/১০/২০২০-২৮/১০/২০২০  

৯ মমাঃ িতকব েেটিটিয়া ০১৭৮৮৬৭৫৫৫০ গবাতদ পশু পালি ২২/১০/২০২০-২৮/১০/২০২০  

১০ আতমে মহারসি েেটিটিয়া ০১৭০৩২২২৮১১ গবাতদ পশু পালি ২২/১০/২০২০-২৮/১০/২০২০  

১১ জুরয়ল েেটিটিয়া ০১৭৯২২৬৮৫০৭ গবাতদ পশু পালি ২২/১০/২০২০-২৮/১০/২০২০  

১২ মমাঃ সতহদুল্লাহ তলটি েেটিটিয়া ০১৩১৯৭২৭৯২৬ গবাতদ পশু পালি ২২/১০/২০২০-২৮/১০/২০২০  

১৩ সুমি েেটিটিয়া ০১৯৪৫৩৪৭৪০৬ গবাতদ পশু পালি ২২/১০/২০২০-২৮/১০/২০২০  

১৪ বাদশু খা ি েেটিটিয়া ০১৭৪০৫৯৫৬৫৭ গবাতদ পশু পালি ২২/১০/২০২০-২৮/১০/২০২০  

১৫ মমাঃ মমরহদী েেটিটিয়া ০১৭৪১৩৩১৯৮০ গবাতদ পশু পালি ২২/১০/২০২০-২৮/১০/২০২০  

১৬ রুমা আক্তাে েেটিটিয়া ০১৭২৪০৩০২৪৮ গবাতদ পশু পালি ২২/১০/২০২০-২৮/১০/২০২০  

১৭ োিা মবগম েেটিটিয়া ০১৭১৫১১৩৪৮৫ গবাতদ পশু পালি ২২/১০/২০২০-২৮/১০/২০২০  

১৮ ছারলহা েেটিটিয়া ০১৭৬০২৪৩৯৫৮ গবাতদ পশু পালি ২২/১০/২০২০-২৮/১০/২০২০  

১৯ সারজদা মবগম েেটিটিয়া ০১৭৪০৫৯৫৬৫৭ গবাতদ পশু পালি ২২/১০/২০২০-২৮/১০/২০২০  

২০ িাহািাজ মবগম েেটিটিয়া ০১৭৪১৩৩১৯৮০ গবাতদ পশু পালি ২২/১০/২০২০-২৮/১০/২০২০  

২১ মতি আক্তাে েেটিটিয়া ০১৭২৪০৩০২৪৮ গবাতদ পশু পালি ২২/১০/২০২০-২৮/১০/২০২০  

২২ মাসুমা মবগম েেটিটিয়া ০১৭১৫১১৩৪৮৫ গবাতদ পশু পালি ২২/১০/২০২০-২৮/১০/২০২০  

২৩ মমারমিা খাতুঃ ি েেটিটিয়া ০১৭২৪০৩০২৪৮ গবাতদ পশু পালি ২২/১০/২০২০-২৮/১০/২০২০  

২৪ আংকুে মবগম েেটিটিয়া ০১৭১৫১১৩৪৮৫ গবাতদ পশু পালি ২২/১০/২০২০-২৮/১০/২০২০  

২৫ আছমা মবগম েেটিটিয়া ০১৭৮২৩৬৮২৫২ গবাতদ পশু পালি ২২/১০/২০২০-২৮/১০/২০২০  

 

 

 

 

 

 



 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

যুব উন্নয়ি অতিদপ্তে,লালরমাহি,র ালা 

প্রতিক্ষিার্ীরদে িারমে িাতলকা ঃঃ ৪র্র্ ব্যাে (োজস্ব)।                         

 অর্ থবছে ঃঃ ২০২০-২০২১ 

প্রতিক্ষরিে তবষয় ঃঃ হাসঁ মুেগী পালি   

প্রতিক্ষরিে স্থাি ঃঃ জিিা বাজাে মাঃ তবদ্যালর্ 

প্রতিক্ষরিে িাতেখ ঃঃ ০৪/১১/২০২০ হইরি ১০/১১/২০২০ পর্ থন্ত। 

 

ক্রতমকিং প্রতিক্ষিার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে 
প্রতিক্ষণ মকারস থে 

িাম 
মময়াদ মন্তব্য 

১ মতিি হাওলাদাে েেটিটিয় ০১৭৩৫১৬৮৭৫২ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১১/২০২০-১০/১১/২০২০  

২ আফ্ছাে েেটিটিয়া ০১৭০৫১৮২২৭৪ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১১/২০২০-১০/১১/২০২০  

৩ মারসদ েেটিটিয়া ০১৭৬০৮৭৯১২৭ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১১/২০২০-১০/১১/২০২০  

৪ তমজানুে েহমাি েেটিটিয়া ০১৭০৫১৮৩৪৪৬ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১১/২০২০-১০/১১/২০২০  

৫ তবলারয়ি েেটিটিয়া ০১৭৩৫৪৬৫৯৯৬ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১১/২০২০-১০/১১/২০২০  

৬ তবল্লাল মহারসি েেটিটিয়া ০১৭৭৭৬৯৫৩৫০ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১১/২০২০-১০/১১/২০২০  

৭ োন্দু পলবাি েেটিটিয়া ০১৭৪৪১১১৪৫৮ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১১/২০২০-১০/১১/২০২০  

৮ মমাফ্াজ্জল হক েেটিটিয়া ০১৭৪৩৬৪৭৯৭৪ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১১/২০২০-১০/১১/২০২০  

৯ মমাঃ আব্বাছ উতিি েেটিটিয়া ০১৭৪৯৯০৪২২৫ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১১/২০২০-১০/১১/২০২০  

১০ মমাঃ ইসমাইল েেটিটিয়া ০১৯১১৮৬৯৮৩৪ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১১/২০২০-১০/১১/২০২০  

১১ মমাঃ তিজাম উতিি েেটিটিয়া ০১৭৪৯৯০৪২২৫ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১১/২০২০-১০/১১/২০২০  

১২ তমজানুে েেটিটিয়া ০১৭৪৯৯০৪২২৫ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১১/২০২০-১০/১১/২০২০  

১৩ সতজব েেটিটিয়া ০১৩১৪৫৫৫৮৮৪ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১১/২০২০-১০/১১/২০২০  

১৪ মমাঃ ইব্রাতহম েেটিটিয়া ০১৭৪৯৯০৪২২৫ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১১/২০২০-১০/১১/২০২০  

১৫ জুলতফ্কাে েেটিটিয়া ০১৩১৭৫০৫৩৪৩ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১১/২০২০-১০/১১/২০২০  

১৬ মজাছিা েেটিটিয়া ০১৭২৯৯৫৬৪৮২ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১১/২০২০-১০/১১/২০২০  

১৭ তমিাো মবগম েেটিটিয়া ০১৭৩৩৯০৯৮৩৮ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১১/২০২০-১০/১১/২০২০  

১৮ তেিা আক্তাে েেটিটিয়া ০১৭৬৩৬৯৭৬৪৩ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১১/২০২০-১০/১১/২০২০  

১৯ লাল বরু েেটিটিয়া ০১৭৭৬৮৬০৯৮৫ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১১/২০২০-১০/১১/২০২০  

২০ ফ্ােজািা েেটিটিয়া ০১৭৬০৮৭৯১২৭ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১১/২০২০-১০/১১/২০২০  

২১ িাতছমা মবগম েেটিটিয়া ০১৭৪৯৯০৪২২৫ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১১/২০২০-১০/১১/২০২০  

২২ আতছয়া েেটিটিয়া ০১৯৫৩৮০০৫৯৩ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১১/২০২০-১০/১১/২০২০  

২৩ িাহািাজ মবগম েেটিটিয়া ০১৭৪৯৯০৪২২৫ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১১/২০২০-১০/১১/২০২০  

২৪ মফ্েদাউস মবগম েেটিটিয়া ০১৭০৫১৮২২৭৪ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১১/২০২০-১০/১১/২০২০  

২৫ ছতবিা মবগম েেটিটিয়া ০১৩১৪৫৫৫৮৮৪ হাসঁ মুেগী পালি ০৪/১১/২০২০-১০/১১/২০২০  

 

 

 

 

 

 



 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

যুব উন্নয়ি অতিদপ্তে,লালরমাহি,র ালা 

প্রতিক্ষিার্ীরদে িারমে িাতলকা ঃঃ ৫ম ব্যাে (োজস্ব)।                                         

অর্ থবছে ঃঃ ২০২০-২০২১। 

প্রতিক্ষরিে তবষয় ঃঃ িাস থােী  ।  

 প্রতিক্ষরিে স্থাি ঃঃ িবী িগে মাধ্যতমক  তবদ্যালর্। 

প্রতিক্ষরিে িাতেখ ঃঃ ১৪/১১/২০২০ হইরি ২০/১১/২০২০ পর্ থন্ত। 

 

ক্রতমকিং প্রতিক্ষিার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে 
প্রতিক্ষণ মকারস থে 

িাম 
মময়াদ মন্তব্য 

১ আলা উতিি েে কচ্ছতপয়া ০১৭২৪২৯৭৫১৭ িাস থােী ১৪/১১/২০২০-২০/১১/২০২০  

২ মমাঃ কাউছাে েে কচ্ছতপয়া ০১৭১৪০৪১১৫৫ িাস থােী ১৪/১১/২০২০-২০/১১/২০২০  

৩ মমাঃ জাহাঙ্গীে েে কচ্ছতপয়া ০১৭০৫৩৭৮০১১ িাস থােী ১৪/১১/২০২০-২০/১১/২০২০  

৪ মমাঃ মখাকি েে কচ্ছতপয়া ০১৭৬১৩৪৫০৬৫ িাস থােী ১৪/১১/২০২০-২০/১১/২০২০  

৫ মমাঃ মুোদ েে কচ্ছতপয়া ০১৬৩৫০৭৬৩৬৯ িাস থােী ১৪/১১/২০২০-২০/১১/২০২০  

৬ আবু িারহে েে কচ্ছতপয়া ০১৭৬০৭৭৪৮২২ িাস থােী ১৪/১১/২০২০-২০/১১/২০২০  

৭ মমাঃ ইউনুছ েে কচ্ছতপয়া ০১৭৭৪৪২২১৬৩ িাস থােী ১৪/১১/২০২০-২০/১১/২০২০  

৮ মমাঃ মাসুদ েে কচ্ছতপয়া ০১৭১৯৮৮৩০৪৫ িাস থােী ১৪/১১/২০২০-২০/১১/২০২০  

৯ মমাঃ নুরুল ইসলাম োয়ো বাদ ০১৭৬৬৪৩৭০৩০ িাস থােী ১৪/১১/২০২০-২০/১১/২০২০  

১০ মমাঃ সতফ্কুল  ইসলাম বদে পুে ০১৭১৬৩৮০৮৯৯ িাস থােী ১৪/১১/২০২০-২০/১১/২০২০  

১১ মমাঃ আসাদ েে কচ্ছতপয়া ০১৭৪০৫৯৫৬৫৭ িাস থােী ১৪/১১/২০২০-২০/১১/২০২০  

১২ মমাঃ অতজ উল্যাহ েে টিটিয়া ০১৭৪১৩৩১৯৮০ িাস থােী ১৪/১১/২০২০-২০/১১/২০২০  

১৩ িাতমম মহারসি লালরমাহি ০১৭২৪০৩০২৪৮ িাস থােী ১৪/১১/২০২০-২০/১১/২০২০  

১৪ মমাঃ আক্তাে মহারসি লালরমাহি ০১৭১৫১১৩৪৮৫ িাস থােী ১৪/১১/২০২০-২০/১১/২০২০  

১৫ মমাঃ ইউছুপ ফুলবাতগছা ০১৭৩৫৭৬৬৬৮৩ িাস থােী ১৪/১১/২০২০-২০/১১/২০২০  

১৬ মমাঃ ইব্রাতহম ফুলবাতগছা ০১৮৮৮৪৭১২৪৪ িাস থােী ১৪/১১/২০২০-২০/১১/২০২০  

১৭ মমাঃ আবুল কারসম গজাতেয়া ০১৩১৭৮৪৮৯৯৯ িাস থােী ১৪/১১/২০২০-২০/১১/২০২০  

১৮ মমাঃ মতিরুল ইসলাম োয়োবাদ ০১৭৪০৫৯৫৬৫৭ িাস থােী ১৪/১১/২০২০-২০/১১/২০২০  

১৯ নুে জাহাি েে টিটিয়া ০১৭৪১৩৩১৯৮০ িাস থােী ১৪/১১/২০২০-২০/১১/২০২০  

২০ সুেমা আক্তাে েে টিটিয়া ০১৭২৪০৩০২৪৮ িাস থােী ১৪/১১/২০২০-২০/১১/২০২০  

২১ ফ্াতহমা মবগম েে টিটিয়া ০১৭১৫১১৩৪৮৫ িাস থােী ১৪/১১/২০২০-২০/১১/২০২০  

২২ মােজািা আক্তাে েে টিটিয়া ০১৭১৯৩৩৬০৩৫ িাস থােী ১৪/১১/২০২০-২০/১১/২০২০  

২৩ িাছনুে েে কচ্ছতপয়া ০১৭৮১৭০৯৩০৯ িাস থােী ১৪/১১/২০২০-২০/১১/২০২০  

২৪ হাতছিা মবগম েে টিটিয়া ০১৭৩২৬৯৭২১০ িাস থােী ১৪/১১/২০২০-২০/১১/২০২০  

২৫ োরবয়া মবগম েে কচ্ছতপয়া ০১৭২৮৯১৫০৫৬ িাস থােী ১৪/১১/২০২০-২০/১১/২০২০  

 

 

 

 

 

 



 

 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

যুব উন্নয়ি অতিদপ্তে,লালরমাহি,র ালা 

প্রতিক্ষিার্ীরদে িারমে িাতলকা ঃঃ ৬ষ্ঠ ব্যাে (োজস্ব) 

অর্ থবছে ঃঃ ২০২০-২০২১ 

প্রতিক্ষরিে তবষয় ঃঃ িাস থােী 

প্রতিক্ষরিে স্থাি ঃঃ তময়াে হাট সেকােী প্রাঃ  তবদ্যালর্ 

প্রতিক্ষরিে িাতেখ ঃঃ ২১/১১/২০২০ হইরি ২৭/১১/২০২০ পর্ থন্ত। 

 

ক্রতমকিং প্রতিক্ষিার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে 
প্রতিক্ষণ মকারস থে 

িাম 
মময়াদ মন্তব্য 

১ মমাঃ সবুজ েে টিটিয়া ০১৭৩৫১৬৮৭৫২ িাস থােী ২১/১১/২০২০-২৭/১১/২০২০  

২ মমাঃ িাহীি খা েে টিটিয়া ০১৭০৫১৮২২৭৪ িাস থােী ২১/১১/২০২০-২৭/১১/২০২০  

৩ ওমে ফ্ারুক েে টিটিয়া ০১৭৬০৮৭৯১২৭ িাস থােী ২১/১১/২০২০-২৭/১১/২০২০  

৪ মমাঃ আলী েে টিটিয়া ০১৭০৫১৮৩৪৪৬ িাস থােী ২১/১১/২০২০-২৭/১১/২০২০  

৫ িতহদুল ইসলাম েে টিটিয়া ০১৭৩৫৪৬৫৯৯৬ িাস থােী ২১/১১/২০২০-২৭/১১/২০২০  

৬ মমাঃ ইব্রাতহম েে টিটিয়া ০১৭৭৭৬৯৫৩৫০ িাস থােী ২১/১১/২০২০-২৭/১১/২০২০  

৭ আতমি মহারসি েে টিটিয়া ০১৭৪৪১১১৪৫৮ িাস থােী ২১/১১/২০২০-২৭/১১/২০২০  

৮ আলা উতিি েে টিটিয়া ০১৭৪৩৬৪৭৯৭৪ িাস থােী ২১/১১/২০২০-২৭/১১/২০২০  

৯ মমাঃ িাতছে েে টিটিয়া ০১৭৪৯৯০৪২২৫ িাস থােী ২১/১১/২০২০-২৭/১১/২০২০  

১০ মমাঃ ইউছুফ্ েে টিটিয়া ০১৯১১৮৬৯৮৩৪ িাস থােী ২১/১১/২০২০-২৭/১১/২০২০  

১১ মমাঃ আকবাে মহারসি েে টিটিয়া ০১৭৪৯৯০৪২২৫ িাস থােী ২১/১১/২০২০-২৭/১১/২০২০  

১২ মমাঃ আসাদ েে টিটিয়া ০১৭৪৯৯০৪২২৫ িাস থােী ২১/১১/২০২০-২৭/১১/২০২০  

১৩ মমাঃ আকবাে েে টিটিয়া ০১৩১৪৫৫৫৮৮৪ িাস থােী ২১/১১/২০২০-২৭/১১/২০২০  

১৪ মমাঃ হারুি খা েে টিটিয়া ০১৭৪৯৯০৪২২৫ িাস থােী ২১/১১/২০২০-২৭/১১/২০২০  

১৫ ইয়ানুে মবগম েে টিটিয়া ০১৩১৭৫০৫৩৪৩ িাস থােী ২১/১১/২০২০-২৭/১১/২০২০  

১৬ িতসলা মবগম েে টিটিয়া ০১৭২৯৯৫৬৪৮২ িাস থােী ২১/১১/২০২০-২৭/১১/২০২০  

১৭ হারজো তবতব েে টিটিয়া ০১৭৩৩৯০৯৮৩৮ িাস থােী ২১/১১/২০২০-২৭/১১/২০২০  

১৮ মদৌলি মঃ িছা েে টিটিয়া ০১৭৬৩৬৯৭৬৪৩ িাস থােী ২১/১১/২০২০-২৭/১১/২০২০  

১৯ মছাকান্নুে েে টিটিয়া ০১৭৭৬৮৬০৯৮৫ িাস থােী ২১/১১/২০২০-২৭/১১/২০২০  

২০ সতহদা েে টিটিয়া ০১৭৬০৮৭৯১২৭ িাস থােী ২১/১১/২০২০-২৭/১১/২০২০  

২১ মহাসরিয়াো মবগম েে টিটিয়া ০১৭৪৯৯০৪২২৫ িাস থােী ২১/১১/২০২০-২৭/১১/২০২০  

২২ ফ্য়জি েে টিটিয়া ০১৯৫৩৮০০৫৯৩ িাস থােী ২১/১১/২০২০-২৭/১১/২০২০  

২৩ মাছুমা মবগম েে টিটিয়া ০১৭৪৯৯০৪২২৫ িাস থােী ২১/১১/২০২০-২৭/১১/২০২০  

২৪ ছুতেয়া েে টিটিয়া ০১৭০৫১৮২২৭৪ িাস থােী ২১/১১/২০২০-২৭/১১/২০২০  

২৫ ইয়ানুে েে টিটিয়া ০১৩১৪৫৫৫৮৮৪ িাস থােী ২১/১১/২০২০-২৭/১১/২০২০  

 

 

 

 



                                                                  

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

যুব উন্নয়ি অতিদপ্তে,লালরমাহি,র ালা 

প্রতিক্ষিার্ীরদে িারমে িাতলকা ঃঃ ৭ম ব্যাে (োজস্ব)।                                         

অর্ থবছে ঃঃ ২০২০-২০২১ 

প্রতিক্ষরিে তবষয় ঃঃ হাঁসমুেগী পালি   

প্রতিক্ষরিে স্থাি ঃঃ পূব থ কালা োঁদ  সেকােী প্রাঃ  তবদ্যালর্ 

প্রতিক্ষরিে িাতেখ ঃঃ ০২/১২/২০২০ হইরি ০৭/১২/২০২০ পর্ থন্ত 

 

ক্রতমকিং প্রতিক্ষিার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে 
প্রতিক্ষণ মকারস থে 

িাম 
মময়াদ মন্তব্য 

১ মমাঃ জাতকে মহারসি েে কালাোদ ০১৭৬৪৫১৩৯৬২ হাসঁ মুেগী পালি ০২/১২/২০২০-০৭/১২/২০২০  

২ মমাঃ এিারয়ি মহারসি ঐ ০১৭৪৯২৩৬৮৮৫ হাসঁ মুেগী পালি ০২/১২/২০২০-০৭/১২/২০২০  

৩ মমাঃ মতহউতিি ঐ ০১৩০৮৯০৫৮৮৯ হাসঁ মুেগী পালি ০২/১২/২০২০-০৭/১২/২০২০  

৪ মমাঃ তমোজ ঐ ০১৯৪০৬০৭২১১ হাসঁ মুেগী পালি ০২/১২/২০২০-০৭/১২/২০২০  

৫ মমাঃ তসোজ ঐ ০১৯৩৬৯৮৩৯৫৬ হাসঁ মুেগী পালি ০২/১২/২০২০-০৭/১২/২০২০  

৬ মমাঃ তমজাি ঐ ০১৬৪৫৪২৯৪৪১ হাসঁ মুেগী পালি ০২/১২/২০২০-০৭/১২/২০২০  

৭ মমাঃ সবুজ ঐ ০১৭০৭৮০৯১৮৩ হাসঁ মুেগী পালি ০২/১২/২০২০-০৭/১২/২০২০  

৮ মমাঃ মতফ্জ ঐ ০১৬৪৫৪২৯৪৩৭ হাসঁ মুেগী পালি ০২/১২/২০২০-০৭/১২/২০২০  

৯ মমাঃ ইসলাম ঐ ০১৩০৮৯০৫৮৮৯ হাসঁ মুেগী পালি ০২/১২/২০২০-০৭/১২/২০২০  

১০ মমাঃ মতমি ঐ ০১৭৬০৯৫৩৬৪৪ হাসঁ মুেগী পালি ০২/১২/২০২০-০৭/১২/২০২০  

১১ োতকব ঐ ০১৭১৮৭৫৯৫৩৬ হাসঁ মুেগী পালি ০২/১২/২০২০-০৭/১২/২০২০  

১২ েতহম ঐ ০১৭৪২৩৪৩৮৫৭ হাসঁ মুেগী পালি ০২/১২/২০২০-০৭/১২/২০২০  

১৩ মমাঃ আতেফ্ ঐ ০১৭৫৬৪৬৮৩৮ হাসঁ মুেগী পালি ০২/১২/২০২০-০৭/১২/২০২০  

১৪ মমাঃ আবুল কালাম ঐ ০১৭১৯৬৮৯০১৩ হাসঁ মুেগী পালি ০২/১২/২০২০-০৭/১২/২০২০  

১৫ তবতব কুলছুম ঐ ০১৯১৬৩২২৮৭০ হাসঁ মুেগী পালি ০২/১২/২০২০-০৭/১২/২০২০  

১৬ মমাঃ িাহাবউতিি ঐ ০১৬৩৬৯৬০৩৭৯ হাসঁ মুেগী পালি ০২/১২/২০২০-০৭/১২/২০২০  

১৭ িাজমা মবগম ঐ ০১৭৭৬৮৬১০৮৮ হাসঁ মুেগী পালি ০২/১২/২০২০-০৭/১২/২০২০  

১৮ োরসদা মবগম ঐ ০১৭৪৯২৩৬৮৮৫ হাসঁ মুেগী পালি ০২/১২/২০২০-০৭/১২/২০২০  

১৯ মজাছিা ঐ ০১৯৩৫২৬৮২৩২ হাসঁ মুেগী পালি ০২/১২/২০২০-০৭/১২/২০২০  

২০ তবতব মতেয়ম ঐ ০১৭৩৩৫৪৬৮৬৬ হাসঁ মুেগী পালি ০২/১২/২০২০-০৭/১২/২০২০  

২১ খারলদা মবগম ঐ ০১৭০৭৮০৯১৮৩ হাসঁ মুেগী পালি ০২/১২/২০২০-০৭/১২/২০২০  

২২ আেজু মবগম ঐ ০১৯৩৬৯৮৩৯৫৬ হাসঁ মুেগী পালি ০২/১২/২০২০-০৭/১২/২০২০  

২৩ সুেমা মবগম ঐ ০১৭০৭৮০৯১৮৩ হাসঁ মুেগী পালি ০২/১২/২০২০-০৭/১২/২০২০  

২৪ আকতলমা মবগম ঐ ০১৭৩৩৫৪৬৮৬৬ হাসঁ মুেগী পালি ০২/১২/২০২০-০৭/১২/২০২০  

২৫ আরিায়াো মবগম ঐ ০১৭১০৬৮০৬১৩ হাসঁ মুেগী পালি ০২/১২/২০২০-০৭/১২/২০২০  

                                   

 

 

 

 

 



 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

যুব উন্নয়ি অতিদপ্তে,লালরমাহি,র ালা 

প্রতিক্ষিার্ীরদে িারমে িাতলকা ঃঃ ৮ম ব্যাে (োজস্ব)                  

অর্ থবছে ঃঃ ২০২০-২০২১ 

প্রতিক্ষরিে তবষয় ঃঃ গবাতদ পশু পালি  

 প্রতিক্ষরিে স্থাি ঃঃ কালু মমাল্লা বাড়ীে দেজায় ইবরিদায়ী মাদ্রাসা 

প্রতিক্ষরিে িাতেখ ঃঃ ০৯/১২/২০২০ হইরি ১৫/১২/২০২০ পর্ থন্ত 

 

ক্রতমকিং প্রতিক্ষিার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে িাম মময়াদ মন্তব্য 

১ মমাঃ আঃ োজ্জাক হতে গঞ্জ ০১৭৪০৫৯৫৬৫৭ গবাতদ পশু পালি ০৯/১২/২০২০-১৫/১২/২০২০  

২ মমাঃ আল আতমি ঐ ০১৭৪১৩৩১৯৮০ গবাতদ পশু পালি ০৯/১২/২০২০-১৫/১২/২০২০  

৩ মমাঃ ফ্তেদ ঐ ০১৭২৪০৩০২৪৮ গবাতদ পশু পালি ০৯/১২/২০২০-১৫/১২/২০২০  

৪ মমাঃ সতফ্ উল্লাহ ঐ ০১৭১৫১১৩৪৮৫ গবাতদ পশু পালি ০৯/১২/২০২০-১৫/১২/২০২০  

৫ মতফ্জুল ইসলাম ঐ ০১৭২৪০৩০২৪৮ গবাতদ পশু পালি ০৯/১২/২০২০-১৫/১২/২০২০  

৬ মমাঃ তিেব মৃিা ঐ ০১৭১৫১১৩৪৮৫ গবাতদ পশু পালি ০৯/১২/২০২০-১৫/১২/২০২০  

৭ মলাকমাি মহারসি ঐ ০১৭২৭৯৬৪৩৯১ গবাতদ পশু পালি ০৯/১২/২০২০-১৫/১২/২০২০  

৮ মমাঃ িাতকল ঐ ০১৯৩৩৯৪২৩১৬ গবাতদ পশু পালি ০৯/১২/২০২০-১৫/১২/২০২০  

৯ মমাঃ আবুল কালাম ঐ ০১৯১৬৩৭০২৫৭ গবাতদ পশু পালি ০৯/১২/২০২০-১৫/১২/২০২০  

১০ সবুজ ঐ ০১৬৭৯৭৯৭০০১ গবাতদ পশু পালি ০৯/১২/২০২০-১৫/১২/২০২০  

১১ মমাঃ বাবুল তময়া ঐ ০১৩১৯৮৫৪৮৫১ গবাতদ পশু পালি ০৯/১২/২০২০-১৫/১২/২০২০  

১২ আঃ েতহম ঐ  গবাতদ পশু পালি ০৯/১২/২০২০-১৫/১২/২০২০  

১৩ মমাঃ তেয়াজ ঐ  গবাতদ পশু পালি ০৯/১২/২০২০-১৫/১২/২০২০  

১৪ মমাঃ সাখাওয়াি হাোি ঐ ০১৭০০৫৯৭৩৪৭ গবাতদ পশু পালি ০৯/১২/২০২০-১৫/১২/২০২০  

১৫ মমাঃ জতহে উতিি ঐ ০১৬৭৯৭৯৭০০১ গবাতদ পশু পালি ০৯/১২/২০২০-১৫/১২/২০২০  

১৬ তমজানুে েহমাি ঐ ০১৭৪৩৮৬১৮২০ গবাতদ পশু পালি ০৯/১২/২০২০-১৫/১২/২০২০  

১৭ খাতদজা ঐ  গবাতদ পশু পালি ০৯/১২/২০২০-১৫/১২/২০২০  

১৮ কুলছুম ঐ ০১৭০৬৭৮৭৫৭৩ গবাতদ পশু পালি ০৯/১২/২০২০-১৫/১২/২০২০  

১৯ হারজো ঐ ০১৭৭৮৫০৩৭২৮ গবাতদ পশু পালি ০৯/১২/২০২০-১৫/১২/২০২০  

২০ সুেমা ঐ ০১৭১৯৬৮৯০১৩ গবাতদ পশু পালি ০৯/১২/২০২০-১৫/১২/২০২০  

২১ পাে ীি ঐ  গবাতদ পশু পালি ০৯/১২/২০২০-১৫/১২/২০২০  

২২ পাে ীি ঐ ০১৩১৪৫৫৬২০৬ গবাতদ পশু পালি ০৯/১২/২০২০-১৫/১২/২০২০  

২৩ িাতছমা মবগম ঐ ০১৭৩৪৪৮৫৫৯৫ গবাতদ পশু পালি ০৯/১২/২০২০-১৫/১২/২০২০  

২৪ েতহম জাি ঐ ০১৭৪৩৬৪৭৯৭৪ গবাতদ পশু পালি ০৯/১২/২০২০-১৫/১২/২০২০  

২৫ েেিা মবগম ঐ ০১৭৪৯৯০৪২২৫ গবাতদ পশু পালি ০৯/১২/২০২০-১৫/১২/২০২০  

 

 

 

 

 

 

 



 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

যুব উন্নয়ি অতিদপ্তে,লালরমাহি,র ালা 

প্রতিক্ষিার্ীরদে িারমে িাতলকা ঃঃ ৯ম ব্যাে (োজস্ব)               

  অর্ থবছে ঃঃ ২০২০-২০২১ 

প্রতিক্ষরিে তবষয় ঃঃ মৎস্য  

 প্রতিক্ষরিে স্থাি ঃঃ দ্বীপ তিখা মাধ্যতমক তবদ্যালয় 

প্রতিক্ষরিে িাতেখ ঃঃ ২০/১২/২০২০ হইরি ২৬/১২/২০২০ পর্ থন্ত 

 

ক্রতমকিং প্রতিক্ষিার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে 
প্রতিক্ষণ মকারস থে 

িাম 
মময়াদ মন্তব্য 

১ মমাঃ মাসুদ িাো গঞ্জ ০১৭৬৪৫১৩৯৬২ মৎস্য ২০/১২/২০২০-২৬/১২/২০২০  

২ আঃ জব্বাে িাো গঞ্জ ০১৭৪৯২৩৬৮৮৫ মৎস্য ২০/১২/২০২০-২৬/১২/২০২০  

৩ মমাঃ রুরবল িাো গঞ্জ ০১৩০৮৯০৫৮৮৯ মৎস্য ২০/১২/২০২০-২৬/১২/২০২০  

৪ মমাঃ িয়ি িাো গঞ্জ ০১৯৪০৬০৭২১১ মৎস্য ২০/১২/২০২০-২৬/১২/২০২০  

৫ মমাঃ নুে িবী িাো গঞ্জ ০১৯৩৬৯৮৩৯৫৬ মৎস্য ২০/১২/২০২০-২৬/১২/২০২০  

৬ মমাঃ িাহাদাি মহারসি িাো গঞ্জ ০১৬৪৫৪২৯৪৪১ মৎস্য ২০/১২/২০২০-২৬/১২/২০২০  

৭ মমাঃ জাতকে মহারসি িাো গঞ্জ ০১৭০৭৮০৯১৮৩ মৎস্য ২০/১২/২০২০-২৬/১২/২০২০  

৮ মমাঃ িাতকল িাো গঞ্জ ০১৬৪৫৪২৯৪৩৭ মৎস্য ২০/১২/২০২০-২৬/১২/২০২০  

৯ মমাঃ ফ্জলুে েহমাি িাো গঞ্জ ০১৩০৮৯০৫৮৮৯ মৎস্য ২০/১২/২০২০-২৬/১২/২০২০  

১০ মমাঃ কামরুল হাোি িাো গঞ্জ ০১৭৬০৯৫৩৬৪৪ মৎস্য ২০/১২/২০২০-২৬/১২/২০২০  

১১ মমাঃ িাতহি িাো গঞ্জ ০১৭১৮৭৫৯৫৩৬ মৎস্য ২০/১২/২০২০-২৬/১২/২০২০  

১২ মমরহদী হাসাি িাো গঞ্জ ০১৭৪২৩৪৩৮৫৭ মৎস্য ২০/১২/২০২০-২৬/১২/২০২০  

১৩ হান্নাি িাো গঞ্জ ০১৭৫৬৪৬৮৩৮ মৎস্য ২০/১২/২০২০-২৬/১২/২০২০  

১৪ নুে িাহাে িাো গঞ্জ ০১৭১৯৬৮৯০১৩ মৎস্য ২০/১২/২০২০-২৬/১২/২০২০  

১৫ মহাসরিয়াো মবগম িাো গঞ্জ ০১৯১৬৩২২৮৭০ মৎস্য ২০/১২/২০২০-২৬/১২/২০২০  

১৬ পােত ি িাো গঞ্জ ০১৬৩৬৯৬০৩৭৯ মৎস্য ২০/১২/২০২০-২৬/১২/২০২০  

১৭ হাতছিা মবগম িাো গঞ্জ ০১৯১০৯৭৭১৮৬ মৎস্য ২০/১২/২০২০-২৬/১২/২০২০  

১৮ সারজদা মবগম িাো গঞ্জ ০১৭২৭৯৬৪৩৯১ মৎস্য ২০/১২/২০২০-২৬/১২/২০২০  

১৯ োতহমা িাো গঞ্জ ০১৯৩৩৯৪২৩১৬ মৎস্য ২০/১২/২০২০-২৬/১২/২০২০  

২০ সুতফ্য়া িাো গঞ্জ ০১৯১৬৩৭০২৫৭ মৎস্য ২০/১২/২০২০-২৬/১২/২০২০  

২১ মাইনুে িাো গঞ্জ ০১৬৭৯৭৯৭০০১ মৎস্য ২০/১২/২০২০-২৬/১২/২০২০  

২২ লাইজু মবগম িাো গঞ্জ ০১৯১৩৬০০৪৫১ মৎস্য ২০/১২/২০২০-২৬/১২/২০২০  

২৩ মুক্তা মবগম িাো গঞ্জ ০১৯১৩৬০০৪৫১ মৎস্য ২০/১২/২০২০-২৬/১২/২০২০  

২৪ রুপা মবগম িাো গঞ্জ ০১৬৭৯৭৯৭০০১ মৎস্য ২০/১২/২০২০-২৬/১২/২০২০  

২৫ ফ্াতহমা িাো গঞ্জ ০১৯৪৬৬৩৮৯৪৯ মৎস্য ২০/১২/২০২০-২৬/১২/২০২০  

 

 

 

 

 

 



উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

যুব উন্নয়ি অতিদপ্তে,লালরমাহি,র ালা 

প্রতিক্ষিার্ীরদে িারমে িাতলকা ঃঃ ১০ম  ব্যাে (োজস্ব)। 

অর্ থবছে ঃঃ ২০২০-২০২১। 

প্রতিক্ষরিে তবষয় ঃঃ গবাতদ পশু পালি  ।  প্রতিক্ষরিে স্থাি ঃঃ হাতজে হাট মাধ্যতমক  তবদ্যালর্। 

প্রতিক্ষরিে িাতেখ ঃঃ ০৫/০১/২০২১ হইরি ১৯/০১/২০২১ পর্ থন্ত। 

 

ক্রতমকিং প্রতিক্ষিার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে 
প্রতিক্ষণ মকারস থে 

িাম 
মময়াদ মন্তব্য 

১ মমাঃ মসারহব োয়োবাদ ০১৯২৯৩৪৩২৭১ গবাতদ পশু পালি ০৫/০১/২০২১-১৯/০১/২০২১  

২ মমাঃ কতবে োয়োবাদ ০১৯১৯১১৪৫৭৫ গবাতদ পশু পালি ০৫/০১/২০২১-১৯/০১/২০২১  

৩ মমাঃ োয়হাি উতিি োয়োবাদ ০১৯৬৯০৫০৯০৮ গবাতদ পশু পালি ০৫/০১/২০২১-১৯/০১/২০২১  

৪ িান্নু তময়া োয়োবাদ ০১৯৮৪৫৪৮৭৭৪ গবাতদ পশু পালি ০৫/০১/২০২১-১৯/০১/২০২১  

৫ ওমে ফ্ারুক োয়োবাদ ০১৯৩০৪১২৮০৩ গবাতদ পশু পালি ০৫/০১/২০২১-১৯/০১/২০২১  

৬ জাতকে োয়োবাদ ০১৯৩০৬১২৫৮৫ গবাতদ পশু পালি ০৫/০১/২০২১-১৯/০১/২০২১  

৭ মমািারেফ্ োয়োবাদ ০১৯৬১৯৫৯১৩২ গবাতদ পশু পালি ০৫/০১/২০২১-১৯/০১/২০২১  

৮ মমাঃ িতেফুল ইসলাম োয়োবাদ ০১৯৯৬৪০১০৩০ গবাতদ পশু পালি ০৫/০১/২০২১-১৯/০১/২০২১  

৯ মমাঃআব্বাস োয়োবাদ ০১৭৮৬৩৫৫৬৬৮ গবাতদ পশু পালি ০৫/০১/২০২১-১৯/০১/২০২১  

১০ হাছিাইি োয়োবাদ ০১৯১৬৯৯২২৪৮ গবাতদ পশু পালি ০৫/০১/২০২১-১৯/০১/২০২১  

১১ েতফ্কুল ইসলাম োয়োবাদ ০১৭৪২৩৪১২৩২ গবাতদ পশু পালি ০৫/০১/২০২১-১৯/০১/২০২১  

১২ হাসিাইি োয়োবাদ ০১৯১০৯৭৭১৮৬ গবাতদ পশু পালি ০৫/০১/২০২১-১৯/০১/২০২১  

১৩ িাখাওয়াি মহরসি োয়োবাদ ০১৭২৭৯৬৪৩৯১ গবাতদ পশু পালি ০৫/০১/২০২১-১৯/০১/২০২১  

১৪ জাহাঙ্গীে আলম োয়োবাদ ০১৯৩৩৯৪২৩১৬ গবাতদ পশু পালি ০৫/০১/২০২১-১৯/০১/২০২১  

১৫ হারুি অে েতিদ োয়োবাদ ০১৯১৬৩৭০২৫৭ গবাতদ পশু পালি ০৫/০১/২০২১-১৯/০১/২০২১  

১৬ আয়িা মবগম োয়োবাদ ০১৬৭৯৭৯৭০০১ গবাতদ পশু পালি ০৫/০১/২০২১-১৯/০১/২০২১  

১৭ মাহমুদা োয়োবাদ ০১৯১৩৬০০৪৫১ গবাতদ পশু পালি ০৫/০১/২০২১-১৯/০১/২০২১  

১৮ ইয়ানুে মবগম োয়োবাদ ০১৯১৩৬০০৪৫১ গবাতদ পশু পালি ০৫/০১/২০২১-১৯/০১/২০২১  

১৯ লুৎফ্া মবগম োয়োবাদ ০১৬৭৯৭৯৭০০১ গবাতদ পশু পালি ০৫/০১/২০২১-১৯/০১/২০২১  

২০ িাহািাজ মবগম োয়োবাদ ০১৯৪৬৬৩৮৯৪৯ গবাতদ পশু পালি ০৫/০১/২০২১-১৯/০১/২০২১  

২১ সুলিািা মবগম োয়োবাদ ০১৯১০৪৪২৬৪৭ গবাতদ পশু পালি ০৫/০১/২০২১-১৯/০১/২০২১  

২২ মমাসাঃ রুমা আক্তাে োয়োবাদ ০১৯৭৯৩৪৩২৭১ গবাতদ পশু পালি ০৫/০১/২০২১-১৯/০১/২০২১  

২৩ িাছতলমা োয়োবাদ ০১৯৪৬৬৩৮৯৪৯ গবাতদ পশু পালি ০৫/০১/২০২১-১৯/০১/২০২১  

০ মমিাজ মবগম োয়োবাদ ০১৭৩৪৪৩৩২৩২ গবাতদ পশু পালি ০৫/০১/২০২১-১৯/০১/২০২১  

২৫ িাতসমা আক্তাে োয়োবাদ ০১৯১৬৩৭০২৫৭ গবাতদ পশু পালি ০৫/০১/২০২১-১৯/০১/২০২১  

 

 

 

 

 

 

 

 



উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

যুব উন্নয়ি অতিদপ্তে,লালরমাহি,র ালা 

প্রতিক্ষিার্ীরদে িারমে িাতলকা ঃঃ ১১ িম  ব্যাে (োজস্ব)। 

অর্ থবছে ঃঃ ২০২০-২০২১। 

প্রতিক্ষরিে তবষয় ঃঃ িাকসবতজে োষ  ।  প্রতিক্ষরিে স্থাি ঃঃ সদাগে মেৌমহিী সেকাতে প্রার্তমক তবদ্যালর্। 

                  

ক্রতমকিং প্রতিক্ষিার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে 
প্রতিক্ষণ মকারস থে 

িাম 
মময়াদ মন্তব্য 

১ মমাঃ মামুি োয়োবাদ ০১৭১৬৬১২৫৯২ িাকসবতজে োষ ২১/০১/২০২১-২৭/০১/২০২১  

২ মমাঃ হারুি োয়োবাদ ০১৭৪৩৭৩৪৫৫৬ িাকসবতজে োষ ২১/০১/২০২১-২৭/০১/২০২১  

৩ মমাঃ বারকে মহারসি োয়োবাদ ০১৭২২৮৮০৯৯৩ িাকসবতজে োষ ২১/০১/২০২১-২৭/০১/২০২১  

৪ আবুল কালাম োয়োবাদ ০১৭৪০৫৫৫৯১৬ িাকসবতজে োষ ২১/০১/২০২১-২৭/০১/২০২১  

৫ মমাঃ তেয়াজ োয়োবাদ ০১৭৫১০৬১৩৭৬ িাকসবতজে োষ ২১/০১/২০২১-২৭/০১/২০২১  

৬ মমাঃ মুিতফ্কুে েহমাি োয়োবাদ ০১৭৫৯৯৬৫৩১৮ িাকসবতজে োষ ২১/০১/২০২১-২৭/০১/২০২১  

৭ মমাঃ কাইয়ুম োয়োবাদ ০১৭১৬৩০৮২৭৯ িাকসবতজে োষ ২১/০১/২০২১-২৭/০১/২০২১  

৮ মমাঃ জাফ্ে উল্যাহ োয়োবাদ ০১৬২৪৫৭৩৯১৫ িাকসবতজে োষ ২১/০১/২০২১-২৭/০১/২০২১  

৯ মমাকারেল োয়োবাদ ০১৯৬০৩২৪৭০৫ িাকসবতজে োষ ২১/০১/২০২১-২৭/০১/২০২১  

১০ মমাঃ আল-আতমি োয়োবাদ ০১৯৩৫২৬৮২৩২ িাকসবতজে োষ ২১/০১/২০২১-২৭/০১/২০২১  

১১ মমাঃ নুরে আলম োয়োবাদ ০১৭৪৩৭৩৪৫৫৬ িাকসবতজে োষ ২১/০১/২০২১-২৭/০১/২০২১  

১২ মমাঃ মখােরিদ োয়োবাদ ০১৭৮৮৩৮১৩০৫ িাকসবতজে োষ ২১/০১/২০২১-২৭/০১/২০২১  

১৩ মমাঃ হারুি অে েতিদ োয়োবাদ ০১৭১৬৬১২৫৯২ িাকসবতজে োষ ২১/০১/২০২১-২৭/০১/২০২১  

১৪ মমাঃ ছারল উতিি োয়োবাদ ০১৭০৭৮০৯৩১১ িাকসবতজে োষ ২১/০১/২০২১-২৭/০১/২০২১  

১৫ তমরসস হারজো োয়োবাদ ০১৯৩৫২৬৮২৩২ িাকসবতজে োষ ২১/০১/২০২১-২৭/০১/২০২১  

১৬ মাহফুজা আক্তাে োয়োবাদ ০১৭১৬৩০৮২৭৯ িাকসবতজে োষ ২১/০১/২০২১-২৭/০১/২০২১  

১৭ মসতলিা মবগম োয়োবাদ ০১৭২১০৪৯৯৫৪ িাকসবতজে োষ ২১/০১/২০২১-২৭/০১/২০২১  

১৮ োহাতুি িাইমা োয়োবাদ ০১৭৪৮৯৭৪৪০৭ িাকসবতজে োষ ২১/০১/২০২১-২৭/০১/২০২১  

১৯ আছমা মবগম োয়োবাদ ০১৭১৬৩০৮২৭৯ িাকসবতজে োষ ২১/০১/২০২১-২৭/০১/২০২১  

২০ োরিদা খািম োয়োবাদ ০১৭৪৬৭৭২৭৭১ িাকসবতজে োষ ২১/০১/২০২১-২৭/০১/২০২১  

২১ পারুল মবগম োয়োবাদ ০১৭৯৭৯৭২০৮৭ িাকসবতজে োষ ২১/০১/২০২১-২৭/০১/২০২১  

২২ িােতমি আক্তাে োয়োবাদ ০১৬৭৯৭৯৭০০১ িাকসবতজে োষ ২১/০১/২০২১-২৭/০১/২০২১  

২৩ সাতদয়া আফ্তেি তসমু োয়োবাদ ০১৯৪৬৬৩৮৯৪৯ িাকসবতজে োষ ২১/০১/২০২১-২৭/০১/২০২১  

২৪ মতেয়ম মবগম োয়োবাদ ০১৯১০৪৪২৬৪৭ িাকসবতজে োষ ২১/০১/২০২১-২৭/০১/২০২১  

২৫ 
সাতদয়া আফ্তেি 

িািতজল 
োয়োবাদ ০১৯৭৯৩৪৩২৭১ িাকসবতজে োষ ২১/০১/২০২১-২৭/০১/২০২১  

 

 

 

 

 

 

 

 



উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

যুব উন্নয়ি অতিদপ্তে,লালরমাহি,র ালা 

প্রতিক্ষিার্ীরদে িারমে িাতলকা ঃঃ ১২ িম  ব্যাে (োজস্ব)। 

অর্ থবছে ঃঃ ২০২০-২০২১। 

প্রতিক্ষরিে তবষয় ঃঃ িাকসবতজে োষ  ।  প্রতিক্ষরিে স্থাি ঃঃ িাঃ আজহাে উতিি মাধ্যতমক তবদ্যালর্। 

প্রতিক্ষরিে িাতেখ ঃঃ ০২/০২/২০২১ হইরি ০৮/০২ /২০২১ পর্ থন্ত। 

 

ক্রতমকিং প্রতিক্ষিার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে 
প্রতিক্ষণ মকারস থে 

িাম 
মময়াদ মন্তব্য 

১ মমাঃ সতফ্উল্যাহ কচুয়া খালী ০১৯৯৩১০১৬০০ িাকসবতজে োষ ০২/০২/২০২১-০৮/০২/২০২১  

২ মমাঃ ইউনুছ কচুয়া খালী ০১৭৫৪৩৬৪০৬৫ িাকসবতজে োষ ০২/০২/২০২১-০৮/০২/২০২১  

৩ মমাস্তফ্া কচুয়া খালী ০১৭৩৫১৯৫৮৭৫ িাকসবতজে োষ ০২/০২/২০২১-০৮/০২/২০২১  

৪ মমাঃ তছতিক কচুয়া খালী ০১৭৭১৭৫০৭২৫ িাকসবতজে োষ ০২/০২/২০২১-০৮/০২/২০২১  

৫ হারুি অে েতিদ কচুয়া খালী ০১৯৪০৪১৭৫২৪ িাকসবতজে োষ ০২/০২/২০২১-০৮/০২/২০২১  

৬ ইসমাইল কচুয়া খালী ০১৭২০৩৫৩৩৮০ িাকসবতজে োষ ০২/০২/২০২১-০৮/০২/২০২১  

৭ মমাঃ তলটি কচুয়া খালী ০১৭১৮৩০৩৮৮৭ িাকসবতজে োষ ০২/০২/২০২১-০৮/০২/২০২১  

৮ মমাঃ মাহমুদুে েহমাি কচুয়া খালী ০১৭৫৫২৭০১৮০ িাকসবতজে োষ ০২/০২/২০২১-০৮/০২/২০২১  

৯ মমাঃ িতফ্উল্যাহ কচুয়া খালী ০১৭১৬৩০১৭৮০ িাকসবতজে োষ ০২/০২/২০২১-০৮/০২/২০২১  

১০ মমাঃ কাউসাে কচুয়া খালী ০১৭১২২৯৫৮৫৩ িাকসবতজে োষ ০২/০২/২০২১-০৮/০২/২০২১  

১১ মমাঃ িাহাজাি কচুয়া খালী ০১৭১৫৫৮৬৯৭৪ িাকসবতজে োষ ০২/০২/২০২১-০৮/০২/২০২১  

১২ মমাঃ োয়হাি কচুয়া খালী  িাকসবতজে োষ ০২/০২/২০২১-০৮/০২/২০২১  

১৩ আবু িারহে কচুয়া খালী ০১৭৫৮৮৯১০৬৮ িাকসবতজে োষ ০২/০২/২০২১-০৮/০২/২০২১  

১৪ মমাঃ জতসম উতিি কচুয়া খালী ০১৭২১০৪৯৯৯০ িাকসবতজে োষ ০২/০২/২০২১-০৮/০২/২০২১  

১৫ মমাঃ হাসাি কচুয়া খালী ০১৭২৪৫৯০৯২০ িাকসবতজে োষ ০২/০২/২০২১-০৮/০২/২০২১  

১৬ মমাঃ আল এমোি কচুয়া খালী ০১৯২২৪০৯০১৮ িাকসবতজে োষ ০২/০২/২০২১-০৮/০২/২০২১  

১৭ মমাঃ মমাবােক কচুয়া খালী ০১৯১৪২১০৯৮২ িাকসবতজে োষ ০২/০২/২০২১-০৮/০২/২০২১  

১৮ মমাঃ মাহাবুবুে েহমাি কচুয়া খালী ০১৭২৮০২৪৬৬০ িাকসবতজে োষ ০২/০২/২০২১-০৮/০২/২০২১  

১৯ িােগীছ মবগম কচুয়া খালী ০১৭০৭২৯৭১৭৬০ িাকসবতজে োষ ০২/০২/২০২১-০৮/০২/২০২১  

২০ আরলানুে মবগম কচুয়া খালী ০১৭৮৭১৩৩৯২৫ িাকসবতজে োষ ০২/০২/২০২১-০৮/০২/২০২১  

২১ তবলতকছ কচুয়া খালী ০১৭৫৪৩৬০৬৫ িাকসবতজে োষ ০২/০২/২০২১-০৮/০২/২০২১  

২২ আেজু মবগম কচুয়া খালী ০১৩২০৬২৪৮১১ িাকসবতজে োষ ০২/০২/২০২১-০৮/০২/২০২১  

২৩ কতহনুে কচুয়া খালী ০১৭০৬৮৮৫৮৭০ িাকসবতজে োষ ০২/০২/২০২১-০৮/০২/২০২১  

২৪ জান্নাতুল কচুয়া খালী ০১৯৫১৯৪২২৮১ িাকসবতজে োষ ০২/০২/২০২১-০৮/০২/২০২১  

২৫ রুমা কচুয়া খালী ০১৩১৪০০৬২০২ িাকসবতজে োষ ০২/০২/২০২১-০৮/০২/২০২১  

                                                 

 

 

 

 

 

 

 



উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

যুব উন্নয়ি অতিদপ্তে,লালরমাহি,র ালা 

প্রতিক্ষিার্ীরদে িারমে িাতলকা ঃঃ ১৩ িম  ব্যাে (োজস্ব)। 

অর্ থবছে ঃঃ ২০২০-২০২১। 

প্রতিক্ষরিে তবষয় ঃঃ (িাস থােী)  ।  প্রতিক্ষরিে স্থাি ঃঃ েেভূিা সেকােী প্রার্তমক তবদ্যালর্। 

প্রতিক্ষরিে িাতেখ ঃঃ ১০/০২/২০২১ হরি  ১৬/০২ /২০২১ পর্ থন্ত। 

 

ক্রতমকিং প্রতিক্ষিার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে িাম মময়াদ মন্তব্য 

১ মফ্েদাউস মবগম মুতন্সে হাওলা ০১৭২৪৯৬১৫৯৪ িােীে ক্ষমিায়ি (িাস থােী) ১০/০২/২০২১-১৬/০২/২০২১  

২ সুেমা মবগম মুতন্সে হাওলা ০১৭৪০৫৯৫৬৫৭ িােীে ক্ষমিায়ি (িাস থােী) ১০/০২/২০২১-১৬/০২/২০২১  

৩ মেখা মবগম মুতন্সে হাওলা ০১৭৪১৩৩১৯৮০ িােীে ক্ষমিায়ি (িাস থােী) ১০/০২/২০২১-১৬/০২/২০২১  

৪ জান্নাি মুতন্সে হাওলা ০১৭২৪০৩০২৪৮ (িাস থােী ১০/০২/২০২১-১৬/০২/২০২১  

৫ িামান্না আক্তাে মুতন্সে হাওলা ০১৭১৫১১৩৪৮৫ (িাস থােী ১০/০২/২০২১-১৬/০২/২০২১  

৬ িাহানুে মবগম মুতন্সে হাওলা ০১৭৩২৭৯৬০৯০ (িাস থােী ১০/০২/২০২১-১৬/০২/২০২১  

৭ ফ্াতহমা মবগম মুতন্সে হাওলা ০১৭৪৩০৬৩৯৩৩ (িাস থােী ১০/০২/২০২১-১৬/০২/২০২১  

৮ ইয়াছতমি মুতন্সে হাওলা ০১৩২১৩৭৮৬৪৯ (িাস থােী ১০/০২/২০২১-১৬/০২/২০২১  

৯ েি থা মবগম মুতন্সে হাওলা ০১৭০৯০৬২৮৮৮ (িাস থােী ১০/০২/২০২১-১৬/০২/২০২১  

১০ েতহমা তবতব মুতন্সে হাওলা ০১৭৫২৬৮৭১০৮ (িাস থােী ১০/০২/২০২১-১৬/০২/২০২১  

১১ তপয়াো মবগম মুতন্সে হাওলা ০১৯৬১৩৮৭৫০৫ (িাস থােী ১০/০২/২০২১-১৬/০২/২০২১  

১২ কুলছুম মুতন্সে হাওলা ০১৭১৫৫৮৬৯৭৪ (িাস থােী ১০/০২/২০২১-১৬/০২/২০২১  

১৩ িাহািাজ মবগম মুতন্সে হাওলা ০১৭২১৩১৯০২৫ (িাস থােী ১০/০২/২০২১-১৬/০২/২০২১  

১৪ মসিাো মবগম মুতন্সে হাওলা ০১৯১৭১৬৪৯৭৪ (িাস থােী ১০/০২/২০২১-১৬/০২/২০২১  

১৫ মারলকা মবগম মুতন্সে হাওলা ০১৭৪৬৯০৯১১৬ (িাস থােী ১০/০২/২০২১-১৬/০২/২০২১  

১৬ ফ্ারিমা মুতন্সে হাওলা ০১৭৫৬৬৮০৫৮০ (িাস থােী ১০/০২/২০২১-১৬/০২/২০২১  

১৭ রুিা মবগম মুতন্সে হাওলা ০১৯৮৩০১৩১০০ (িাস থােী ১০/০২/২০২১-১৬/০২/২০২১  

১৮ তবউটি মবগম মুতন্সে হাওলা ০১৭৪৬৮২২৩৬১ (িাস থােী ১০/০২/২০২১-১৬/০২/২০২১  

১৯ স্বপ্না মবগম মুতন্সে হাওলা ০১৭৭৭১৩১১১৮ (িাস থােী ১০/০২/২০২১-১৬/০২/২০২১  

২০ আেজু মবগম মুতন্সে হাওলা ০১৭৪২৬৬২৯৫১ (িাস থােী ১০/০২/২০২১-১৬/০২/২০২১  

২১ নুসোি জাহাি মুতন্সে হাওলা ০১৭১৫৫৮৬৯৭৪ (িাস থােী ১০/০২/২০২১-১৬/০২/২০২১  

২২ িহতমিা মুতন্সে হাওলা ০১৭৮১৯৫৮৮৩১ (িাস থােী ১০/০২/২০২১-১৬/০২/২০২১  

২৩ তজনুক মবগম মুতন্সে হাওলা ০১৭০৮৬১৩২১১ (িাস থােী ১০/০২/২০২১-১৬/০২/২০২১  

২৪ ফ্তেদা মবগম মুতন্সে হাওলা ০১৯১৩৬৮১৯৪২ (িাস থােী ১০/০২/২০২১-১৬/০২/২০২১  

২৫ িািহা মবগম মুতন্সে হাওলা ০১৭৮০৩৪১৫৫৮ (িাস থােী ১০/০২/২০২১-১৬/০২/২০২১  

 

  



উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

যুব উন্নয়ি অতিদপ্তে,লালরমাহি,র ালা 

প্রতিক্ষিার্ীরদে িারমে িাতলকা ঃঃ ১৪িম  ব্যাে (োজস্ব)। 

অর্ থবছে ঃঃ ২০২০-২০২১। 

প্রতিক্ষরিে তবষয় ঃঃ মৎস্য ।  প্রতিক্ষরিে স্থাি ঃঃ ম দুতেয়া সেকােী প্রার্তমক তবদ্যালর্। 

প্রতিক্ষরিে িাতেখ ঃঃ ২২/০২/২০২১ হরি  ২৮/০২ /২০২১ পর্ থন্ত। 

 

ক্রতমকিং প্রতিক্ষিার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে িাম মময়াদ মন্তব্য 

১ মমাঃ মমাজাহারুল আলম মমরহে গঞ্জ ০১৭০২০২৫৯৩০ মৎস্য ২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১  

২ মমাঃ আকিাে ফ্ারুক েেটিটিয়া  মৎস্য ২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১  

৩ মমাঃ তমোজ োয়োবাদ ০১৭৮৯৫৫৪০০৩ মৎস্য ২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১  

৪ মমাঃ আল আতমি মমরহে গঞ্জ ০১৯৩৫২৬৮২৩২ মৎস্য ২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১  

৫ মমাঃ হুমায়ূি কতবে বাবুল লালরমাহি  মৎস্য ২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১  

৬ মমাঃ নুেিবী লালরমাহি ০১৭১৮৭৯২৯০৬ মৎস্য ২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১  

৭ মামুি েেটিটিয়া ০১৭৩৪৮৬৬১৯০ মৎস্য ২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১  

৮ মমাঃ মতিরুল ইসলাম ঐ ০১৭৬৬৪৩৭০৩০ মৎস্য ২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১  

৯ তবল্লাল ফুলবাতগো ০১৮৭৫৭৬২১৩৫ মৎস্য ২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১  

১০ মমাঃ মামুনুে েতিদ মরহষ খাতল ০১৭১২৬১৩৭৯৬ মৎস্য ২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১  

১১ মমাঃ আোফ্ারিে েহমাি ঐ ০১৭১০৬৩৭৩৯৯ মৎস্য ২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১  

১২ আবুল কারিম ফুলবাতগো ০১৭১৬২৭৮৬৯৮ মৎস্য ২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১  

১৩ মমাঃ সাইফুল ইসলাম গজাতেয়া ০১৭১৬৭২২৬৯৯ মৎস্য ২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১  

১৪ ফ্করুল ইসলাম িাোগঞ্জ ০১৩৮৬৫৪২২২ মৎস্য ২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১  

১৫ মমাঃ িজরুল ইসলাম ঐ ০১৭১০৪৪৪৬২৭ মৎস্য ২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১  

১৬ মফ্েদাউস মবগম মদবীে েে ০১৭২৪৯৬১৫৯৪ মৎস্য ২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১  

১৭ সুেমা মবগম লালরমাহি ০১৭৪০৫৯৫৬৫৭ মৎস্য ২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১  

১৮ মেখা মবগম োয়োদ ০১৭৪১৩৩১৯৮ মৎস্য ২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১  

১৯ িািহা মবগম ঐ ০১৭৮০৩৪১৫৫৮ মৎস্য ২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১  

২০ খাতদজা মবগম ঐ ০১৭২২৫৩৭৩৫৩ মৎস্য ২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১  

২১ মেরবকা লালরমাহি ০১৯৬৩৫৬৩৮০৯ মৎস্য ২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১  

২২ রুমা ঐ  মৎস্য ২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১  

২৩ তবপািা ফুলবাতগো ০১৭২৬০৫৫৪৪৮ মৎস্য ২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১  

২৪ আয়িা মবগম েেটিটিয়া  মৎস্য ২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১  

২৫ মাহমুদা ঐ  মৎস্য ২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

যুব উন্নয়ি অতিদপ্তে,লালরমাহি,র ালা 

প্রতিক্ষিার্ীরদে িারমে িাতলকা ঃঃ ১৫িম  ব্যাে (োজস্ব)। 

অর্ থবছে ঃঃ ২০২০-২০২১। 

প্রতিক্ষরিে তবষয় ঃঃ গবাতদ পশু পালি  ।  প্রতিক্ষরিে স্থাি ঃঃ তকরিাে গঞ্জ সেকােী প্রার্তমক তবদ্যালর্। 

প্রতিক্ষরিে িাতেখ ঃঃ ১০/০৩/২০২১ হরি ১৬/০৩ /২০২১ পর্ থন্ত। 

 

ক্রতমকিং প্রতিক্ষিার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে িাম মময়াদ মন্তব্য 

১ মমাঃ আলী তকরিাে গঞ্জ ০১৭১৪৬১৩৬৪৫ গবাতদ পশু পালি ১০/০৩/২০২১-১৬/০৩/২০২১  

২ মমাঃ োরসল ঐ ০১৬৯০০১৮৬৮৫ গবাতদ পশু পালি ১০/০৩/২০২১-১৬/০৩/২০২১  

৩ মমাঃ আব্দুল আলী ঐ ০১৯২৬৫১৭৩৭৯ গবাতদ পশু পালি ১০/০৩/২০২১-১৬/০৩/২০২১  

৪ আব্দুল জব্বাে ঐ ০১৭১২১৪৮৬১৫ গবাতদ পশু পালি ১০/০৩/২০২১-১৬/০৩/২০২১  

৫ আলাতমি ঐ ০১৯১৫৯৪০৩৮৪ গবাতদ পশু পালি ১০/০৩/২০২১-১৬/০৩/২০২১  

৬ মমাঃ জতসম ঐ ০১৭১৯৭৩২৭৪১ গবাতদ পশু পালি ১০/০৩/২০২১-১৬/০৩/২০২১  

৭ আব্দুে েব ঐ ০১৭১০২৪০৪৬১ গবাতদ পশু পালি ১০/০৩/২০২১-১৬/০৩/২০২১  

৮ মমাঃ িারহ আলম ঐ ০১৪০৬৮৩৪৯৮২ গবাতদ পশু পালি ১০/০৩/২০২১-১৬/০৩/২০২১  

৯ মমাঃ মমরহদী হাসাি পতিম েে উরমদ ০১৭২১২৭৭৬৭৬ গবাতদ পশু পালি ১০/০৩/২০২১-১৬/০৩/২০২১  

১০ মমাঃ সুমি োিা ঐ ০১৭১৬৬২৮৬৮২ গবাতদ পশু পালি ১০/০৩/২০২১-১৬/০৩/২০২১  

১১ মমাঃ মতমি ঐ ০১৯৩৯৫৮৪২৮৬ গবাতদ পশু পালি ১০/০৩/২০২১-১৬/০৩/২০২১  

১২ মমাবারেে আলম লালরমাহি  গবাতদ পশু পালি ১০/০৩/২০২১-১৬/০৩/২০২১  

১৩ মমাঃ জামাল উতিি েে কচ্ছতপয়া ০১৭২৪৫৯১৬১১ গবাতদ পশু পালি ১০/০৩/২০২১-১৬/০৩/২০২১  

১৪ মমাঃ আবুল হারসম মদবীে েে ০১৭২৪২৯৭৯৮৭ গবাতদ পশু পালি ১০/০৩/২০২১-১৬/০৩/২০২১  

১৫ মমাঃ আঃ গতি েে কচ্ছতপয়া ০১৭৪৮৬১৭৩৮৬ গবাতদ পশু পালি ১০/০৩/২০২১-১৬/০৩/২০২১  

১৬ মমাঃ আকিাে মহারসি লালরমাহি ০১৭৩৪৫১১৮৭০ গবাতদ পশু পালি ১০/০৩/২০২১-১৬/০৩/২০২১  

১৭ মমাঃ মতিরুল ইসলাম েে কচ্ছতপয়া ০১৭১৬৩৮০৮৯৯ গবাতদ পশু পালি ১০/০৩/২০২১-১৬/০৩/২০২১  

১৮ আতমসনুে েহমাি লালরমাহি ০১৩১৫৪৩৮৪১৫ গবাতদ পশু পালি ১০/০৩/২০২১-১৬/০৩/২০২১  

১৯ ইছরম িাো েমা গঞ্জ ০১৭৩৯৯৩০৩৯৯ গবাতদ পশু পালি ১০/০৩/২০২১-১৬/০৩/২০২১  

২০ ইয়াতছি তকরিাে গঞ্জ ০১৭২৫২৮৫৮৭৮ গবাতদ পশু পালি ১০/০৩/২০২১-১৬/০৩/২০২১  

২১ রুমা আক্তাে ঐ ০১৯৪৩২৫৪৯৫৩ গবাতদ পশু পালি ১০/০৩/২০২১-১৬/০৩/২০২১  

২২ েতহমা মবগম গজাতেয়া ০১৯৮৩০৬২২২৬ গবাতদ পশু পালি ১০/০৩/২০২১-১৬/০৩/২০২১  

২৩ ইিোি জাহাি তকরিাে গঞ্জ ০১৭৭১৭৫০৭২৫ গবাতদ পশু পালি ১০/০৩/২০২১-১৬/০৩/২০২১  

২৪ সায়মা আফ্রাদ েে কচ্ছতপয়া ০১৭১৬৩৮০৮৯৯ গবাতদ পশু পালি ১০/০৩/২০২১-১৬/০৩/২০২১  

২৫ তেিা মবগম েেভূিা ০১৩২০৯৮৯২৭৭ গবাতদ পশু পালি ১০/০৩/২০২১-১৬/০৩/২০২১  

 

 

 

 

 

 



 

(০০০০০০ ০০০০০ ০০০) 

 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

যুব উন্নয়ি অতিদপ্তে,লালরমাহি,র ালা 

প্রতিক্ষিার্ীরদে িারমে িাতলকা ঃঃ ১৬ িম  ব্যাে (োজস্ব)। 

অর্ থবছে ঃঃ ২০২০-২০২১। 

প্রতিক্ষরিে তবষয় ঃঃ িাকসবতজে োষ   ।  প্রতিক্ষরিে স্থাি ঃঃ কুরঞ্জে হাওলা সেকােী প্রার্তমক তবদ্যালর্। 

প্রতিক্ষরিে িাতেখ ঃঃ ২০/০৩/২০২১ হরি ২৬/০৩ /২০২১ পর্ থন্ত। 

                

ক্রতমকিং প্রতিক্ষিার্ীে িাম ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে িাম মময়াদ মন্তব্য 

১ মমাঃ মতহ উতিি কুরঞ্জে হাওলা ০১৭৬৪৫১৩৯৬২ িাকসবতজে োষ ২০/০৩/২০২১-২৬/০৩/২০২১  

২ মমাঃ িীেব িালুকদাে মসোতজয়া ০১৭৪৯২৩৬৮৮৫ িাকসবতজে োষ ২০/০৩/২০২১-২৬/০৩/২০২১  

৩ তেয়াদ ইয়ািী গ্রাম ০১৩০৮৯০৫৮৮৯ িাকসবতজে োষ ২০/০৩/২০২১-২৬/০৩/২০২১  

৪ মমাঃ জারবদ জতি েেটিটিয়া ০১৯৪০৬০৭২১১ িাকসবতজে োষ ২০/০৩/২০২১-২৬/০৩/২০২১  

৫ মমাঃ মতিউল ইসলাম মসোতজয়া ০১৯৩৬৯৮৩৯৫৬ িাকসবতজে োষ ২০/০৩/২০২১-২৬/০৩/২০২১  

৬ মজািারয়ি লালরমাহি ০১৬৪৫৪২৯৪৪১ িাকসবতজে োষ ২০/০৩/২০২১-২৬/০৩/২০২১  

৭ মমাঃ িজরুল ইসলাম মসোতজয়া ০১৭০৭৮০৯১৮৩ িাকসবতজে োষ ২০/০৩/২০২১-২৬/০৩/২০২১  

৮ তমল্লাি মহারসি িাওেী ০১৬৪৫৪২৯৪৩৭ িাকসবতজে োষ ২০/০৩/২০২১-২৬/০৩/২০২১  

৯ মমাঃ ইতলয়াছ মসোতজয়া ০১৩০৮৯০৫৮৮৯ িাকসবতজে োষ ২০/০৩/২০২১-২৬/০৩/২০২১  

১০ ইকবাল আতজজ িলীরগৌে িগে ০১৭৬০৯৫৩৬৪৪ িাকসবতজে োষ ২০/০৩/২০২১-২৬/০৩/২০২১  

১১ মমাঃ মহলাল লালরমাহি ০১৭১৮৭৫৯৫৩৬ িাকসবতজে োষ ২০/০৩/২০২১-২৬/০৩/২০২১  

১২ মমাঃ িতেকুল ইসলাম মসোতজয়া ০১৭৪২৩৪৩৮৫৭ িাকসবতজে োষ ২০/০৩/২০২১-২৬/০৩/২০২১  

১৩ মমাঃ োরসল হতে গঞ্জ ০১৭৫৬৪৬৮৩৮ িাকসবতজে োষ ২০/০৩/২০২১-২৬/০৩/২০২১  

১৪ তমজানুে েহমাি মদবীে েে ০১৭১৯৬৮৯০১৩ িাকসবতজে োষ ২০/০৩/২০২১-২৬/০৩/২০২১  

১৫ মমাঃ ইিতিয়াক লালরমাহি ০১৯১৬৩২২৮৭০ িাকসবতজে োষ ২০/০৩/২০২১-২৬/০৩/২০২১  

১৬ মমাঃ রুমাি েেটিটিয়া ০১৬৩৬৯৬০৩৭৯ িাকসবতজে োষ ২০/০৩/২০২১-২৬/০৩/২০২১  

১৭ আিথাদ বদে পুে ০১৭৭৬৮৬১০৮৮ িাকসবতজে োষ ২০/০৩/২০২১-২৬/০৩/২০২১  

১৮ ফ্জরল োতব্ব েে কালাোদ ০১৭৪৯২৩৬৮৮৫ িাকসবতজে োষ ২০/০৩/২০২১-২৬/০৩/২০২১  

১৯ মমাঃ আল আতমি লালরমাহি ০১৯৩৫২৬৮২৩২ িাকসবতজে োষ ২০/০৩/২০২১-২৬/০৩/২০২১  

২০ মমাঃ হুমায়ূি কতবে লালরমাহি ০১৭৩৩৫৪৬৮৬৬ িাকসবতজে োষ ২০/০৩/২০২১-২৬/০৩/২০২১  

২১ আকতলমা মবগম িলীরগৌে িগে ০১৭০৭৮০৯১৮৩ িাকসবতজে োষ ২০/০৩/২০২১-২৬/০৩/২০২১  

২২ োতজয়া লালরমাহি ০১৯৩৬৯৮৩৯৫৬ িাকসবতজে োষ ২০/০৩/২০২১-২৬/০৩/২০২১  

২৩ েিœঃা মবগম মসোতজয়া ০১৭০৭৮০৯১৮৩ িাকসবতজে োষ ২০/০৩/২০২১-২৬/০৩/২০২১  

২৪ খাতদজা কািম লালরমাহি ০১৭৩৩৫৪৬৮৬৬ িাকসবতজে োষ ২০/০৩/২০২১-২৬/০৩/২০২১  

২৫ জান্নাতুল মফ্েরদৌস মদবীে েে ০১৭১০৬৮০৬১৩ িাকসবতজে োষ ২০/০৩/২০২১-২৬/০৩/২০২১  

 

 

 

 

 

 

 



উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয়, মিপুো, ম ালা। 

অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ-২০২০-২০২১ইং অর্ থ বছে 

ক্র.িং প্রতিক্ষািীে 

িাম 

ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ 

মকারস থে িাম 

মময়াদ মন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

০১ সুেমা মবগম  গ্রাম: দারসে হাট, মপাঃ হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭২৯-১৮৫৬৫৭ পাতেবাতেক িাক-

সবতজ োষ 

০৭ তদি  

০২ মেসমা মবগম  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, উপরজলা: 

মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৬৪৩-২৮১৬৫৭ পাতেবাতেক িাক-

সবতজ োষ 

০৭ তদি  

০৩ িাহািাজ  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, উপরজলা: 

মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৪৮-০১৯৯২৬ পাতেবাতেক িাক-

সবতজ োষ 

০৭ তদি  

০৪ তবতব ফ্াতহমা  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, উপরজলা: 

মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭২৪-১৫৪৪৫৮ পাতেবাতেক িাক-

সবতজ োষ 

০৭ তদি  

০৫ আতখনুে মবগম  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, উপরজলা: 

মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৮৬৪-৭৭৯৯৬৫ পাতেবাতেক িাক-

সবতজ োষ 

০৭ তদি  

০৬ রুমা মবগম  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, উপরজলা: 

মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৬৭-৩৫৩৫৮২ পাতেবাতেক িাক-

সবতজ োষ 

০৭ তদি  

০৭ েণ থা মবগম  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, উপরজলা: 

মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৯৩৫-৪৯২৪৯৮ পাতেবাতেক িাক-

সবতজ োষ 

০৭ তদি  

০৮ সাজু তবতব  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, উপরজলা: 

মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৩০৪-০৮৪৬৭২ পাতেবাতেক িাক-

সবতজ োষ 

০৭ তদি  

০৯ সুমা মবগম  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, উপরজলা: 

মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭২১-৪১৩২৪৩ পাতেবাতেক িাক-

সবতজ োষ 

০৭ তদি  

১০ আেজু  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, উপরজলা: 

মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭২১-২০৪৪১৫ পাতেবাতেক িাক-

সবতজ োষ 

০৭ তদি  

১১ ফ্তজলাতুি মিছা  গ্রাম:েে তফ্জতিি, মপাঃ 

হাতজেহাট,উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

- পাতেবাতেক িাক-

সবতজ োষ 

০৭ তদি  

১২ তবতব আয়িা  গ্রাম:েে তফ্জতিি, মপাঃ 

হাতজেহাট,উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৩১১-৩৫৪৫১৫ পাতেবাতেক িাক-

সবতজ োষ 

০৭ তদি  

১৩ তেিা আক্তাে  গ্রাম:েে তফ্জতিি, মপাঃ 

হাতজেহাট,উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৯৮-৬৫০৩৫৯ পাতেবাতেক িাক-

সবতজ োষ 

০৭ তদি  

১৪ তমিাো মবগম  গ্রাম:েে জ্ঞাি, মপা: হাতজেহাট, উপরজলা: 

মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭৫৮-৪১৪৮২১ পাতেবাতেক িাক-

সবতজ োষ 

০৭ তদি  

১৫ তেিা মবগম  গ্রাম:েে জ্ঞাি, মপা: হাতজে হাট, উপরজলা: 

মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭৯৩-৯১১৭৮৮ পাতেবাতেক িাক-

সবতজ োষ 

০৭ তদি  

১৬ তবতব মতেয়ম  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, উপরজলা: 

মিপুো, মজলা: ম ালা।  

- পাতেবাতেক িাক-

সবতজ োষ 

০৭ তদি  

১৭ সালমা মবগম  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, উপরজলা: 

মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৯৭-৬৯৭৫০২ পাতেবাতেক িাক-

সবতজ োষ 

০৭ তদি  

১৮ সারজদা মবগম  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, উপরজলা: 

মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৪০৮-৮০৩৪২৩ পাতেবাতেক িাক-

সবতজ োষ 

০৭ তদি  

১৯ োরবয়া খাতুি  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, উপরজলা: 

মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৯৪-৩৭০২৬৭ পাতেবাতেক িাক-

সবতজ োষ 

০৭ তদি  

২০ আয়িা আক্তাে  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, উপরজলা: 

মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৯৪-৩৭০২৬৭ পাতেবাতেক িাক-

সবতজ োষ 

০৭ তদি  

২১ জান্নাি মবগম  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, উপরজলা: 

মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৭৯-২৩৩৫৫৫ পাতেবাতেক িাক-

সবতজ োষ 

০৭ তদি  

২২ তবতব পােত ি  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, উপরজলা: 

মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৪৯-২৪৪২৩৮ পাতেবাতেক িাক-

সবতজ োষ 

০৭ তদি  

২৩ তবতব মতেয়ম  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, উপরজলা: 

মিপুো, মজলা: ম ালা।  

- পাতেবাতেক িাক-

সবতজ োষ 

০৭ তদি  

২৪ ফ্াতহমা মবগম  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, উপরজলা: 

মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৫৮-৪১৪৮২১ পাতেবাতেক িাক-

সবতজ োষ 

০৭ তদি  

২৫ সাতফ্য়া মবগম  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, উপরজলা: 

মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৬৭-৩৫৩৫৮২ পাতেবাতেক িাক-

সবতজ োষ 

০৭ তদি  

 

  



উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয়, মিপুো, ম ালা। 

অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ-২০২০-২০২১ইং অর্ থ বছে 

ক্র.িং প্রতিক্ষািীে 

িাম 

ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ 

মকারস থে িাম 

মময়াদ মন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

০১ মমাঃ বাবুল  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৩৬-২৪৯২৩৪ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

০২ মমাঃ জাতহদ  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭১৬-৯৭৭৬৪৯ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

০৩ মমাঃ মহলাল উতিি  গ্রাম: েে জ্ঞাি, মপা: হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৭৩২-৫৯৯০২ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

০৪ সুমা মবগম গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৭৮-৭৭০২৩৬ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

০৫ মমাঃ কামাল  গ্রাম: বড় লামতছ িতল, উপরজলা: 

মদৌলিখাি, মজলা: ম ালা।  

০১৭১৯-৫৫৫০৫৪ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

০৬ িাতছমা মবগম  গ্রাম: েে জ্ঞাি, মপা: হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৯১-৫৫৪৫২৯ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

০৭ মমাঃ মতিে মহারসি  গ্রাম: উত্তে বাড্ডা, ঢাকা।  ০১৭৭৯-২৯৩১৭৩ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

০৮ মমাঃ জাফ্ে  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭২৪-৭০১৭৬৬ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

০৯ মমাঃ সামশুতিি  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৮৬৩-৫৬০১১৭ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

১০ মমাঃ ইয়ানুে মবগম  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৯২-১২৩৭৬৯ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

১১ আরমিা মবগম  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৯৩৭-০৭৫৭১৩ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

১২ আব্দুে েহমাি  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৮৭-৫১১৫১৩ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

১৩ জাহািাো মবগম  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭১৭-৬৬০২৭১ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

১৪ মমাঃ মখাকি  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৮০-২৭৩১৬৭ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

১৫ তবলতকছ মবগম  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৩৬-২১৫৩৭৫ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

১৬ মমাঃ জাহাতঙ্গে  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৭৯৮-২৩৩৫৫৫ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

১৭ মমাঃ জাতকে 

মহারসি  

গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৪৬-৩৩৯০৩২ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

১৮ আতমে মহারসি  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭১৪-৪৩৩৯৯৩ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

১৯ মমাঃ জাহাতঙ্গে  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭২৯-১১৪৭১৫ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

২০ মমাঃ োরসল  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৯৭৭-০৯৮৪৮৮৩১ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

২১ তমতু মবগম  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

- মৎস্য োষ ০৭ তদি  

২২ সােতমি মবগম  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৯২৬-৩৯১৭৩৬ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

২৩ মমাঃ আব্দুল মতমি গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭২৫-৩৯৯৭৫৩ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

২৪ মমাঃ মতিে মহারসি  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৯২-৭২৭১০০ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

২৫ আছমা আক্তাে  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৩০৭-২৪৬৬৮৩ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

২৬ মমাসাঃ ছারদকা  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৯২৬-৩৯১৭৫৬ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

 



উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয়, মিপুো, ম ালা। 

অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ-২০২০-২০২১ইং অর্ থ বছে 

ক্র.িং প্রতিক্ষািীে 

িাম 

ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ 

মকারস থে িাম 

মময়াদ মন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

০১ মমাঃ ছালাউতিি  গ্রাম: দারসে হাট, মপা: হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭০৬-৬৯৩৯৭ পাতেবাতেক 

সাকসবতজ োষ 

০৭ তদি  

০২ মমাঃ মসতলম  গ্রাম: দারসে হাট, মপা: হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭৫৬-০১৮৪৫৪ পাতেবাতেক 

সাকসবতজ োষ 

০৭ তদি  

০৩ মমাঃ নুরু উতিি  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৯৭-৮১৫৭৯২ পাতেবাতেক 

সাকসবতজ োষ 

০৭ তদি  

০৪ মমাঃ জুরয়ল  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপাঃ হাতজে হাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭১৮-৮৭১৩১৩ পাতেবাতেক 

সাকসবতজ োষ 

০৭ তদি  

০৫ মমাঃ মলাকমাি  গ্রাম: েে জ্ঞাি, উপরজলা: মিপুো, মজলা: 

ম ালা।  

 পাতেবাতেক 

সাকসবতজ োষ 

০৭ তদি  

০৬ মমাঃ আব্দুল 

খারলক  

গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৪২-৮৮৫৩৮১ পাতেবাতেক 

সাকসবতজ োষ 

০৭ তদি  

০৭ মমাঃ আতলম  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপাঃ হাতজে হাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৯৩৫-৪৯২৪৩৮ পাতেবাতেক 

সাকসবতজ োষ 

০৭ তদি  

০৮ েতেত্র েন্দ্র দাস  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপাঃ হাতজে হাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৯৮-৭১৬১৩০ পাতেবাতেক 

সাকসবতজ োষ 

০৭ তদি  

০৯ সার্ী োিী দাস  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপাঃ হাতজে হাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৩৪-৮১৪৪২৯ পাতেবাতেক 

সাকসবতজ োষ 

০৭ তদি  

১০ আরিায়াে মহারসি  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপাঃ হাতজে হাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৯০৫-২৫৬০৭৬ পাতেবাতেক 

সাকসবতজ োষ 

০৭ তদি  

১১ মমাঃ এেিাদ  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপাঃ হাতজে হাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৯৬৩-৫৪০৫৪২ পাতেবাতেক 

সাকসবতজ োষ 

০৭ তদি  

১২ আব্দুে ছাত্তাে  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপাঃ হাতজে হাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৯২৫-৬০৫০৫১ পাতেবাতেক 

সাকসবতজ োষ 

০৭ তদি  

১৩ মমাঃ আব্দুল 

জাব্বাে  

গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপাঃ হাতজে হাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৭৭-৩২৬৩৪৩ পাতেবাতেক 

সাকসবতজ োষ 

০৭ তদি  

১৪ তেপি েন্দ্র বতল  গ্রাম: দারসে হাট, মপা: হাতজে হাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৯৪১-৭৭১৩৯০ পাতেবাতেক 

সাকসবতজ োষ 

০৭ তদি  

১৫ োজ কুমােী বতণক  গ্রাম: দারসে হাট, মপা: হাতজে হাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৮৪৮৭২৫৬০ পাতেবাতেক 

সাকসবতজ োষ 

০৭ তদি  

১৬ িাখওয়াি  গ্রাম: েে জ্ঞাি, মপা: হাতজে হাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৪৭০৮১৪৮৯ পাতেবাতেক 

সাকসবতজ োষ 

০৭ তদি  

১৭ মমাঃিতেফ্ গ্রাম: েে জ্ঞাি, মপা: হাতজে হাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭৮২৮৮৫৩৮২ পাতেবাতেক 

সাকসবতজ োষ 

০৭ তদি  

১৮ আবুল মমাকােল গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭১২৬১৫১৮৮ পাতেবাতেক 

সাকসবতজ োষ 

০৭ তদি  

১৯ মমাঃরুরবল গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপা: হাতজে হাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৪৪-১৭৬৭৬০ পাতেবাতেক 

সাকসবতজ োষ 

০৭ তদি  

২০ আঃ কুদ্দুছ গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৭৭৩২৬৩৪৩ পাতেবাতেক 

সাকসবতজ োষ 

০৭ তদি  

২১ োতজে হায়দাে গ্রাম: মসািাে েে উপরজলা: মিপুো, 

মজলা: ম ালা। 

 পাতেবাতেক 

সাকসবতজ োষ 

০৭ তদি  

২২ শ্রী কৃষ্ণ দাস গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭১৬-৮৪০৬৭১ পাতেবাতেক 

সাকসবতজ োষ 

০৭ তদি  

২৩ তেক্তা মবগম  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

- পাতেবাতেক 

সাকসবতজ োষ 

০৭ তদি  

২৪ মমাঃ রুরবল  গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৯৯-৬৯৪৭ পাতেবাতেক 

সাকসবতজ োষ 

০৭ তদি  

২৫ মমাঃ ইয়াতহয়া 

িবাব  

গ্রাম: েে র্তিি, মপাঃ হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

 পাতেবাতেক 

সাকসবতজ োষ 

০৭ তদি  

 



উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয়, মিপুো, ম ালা। 

অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ-২০২০-২০২১ইং অর্ থ বছে 

ক্র.িং প্রতিক্ষািীে 

িাম 

ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ 

মকারস থে িাম 

মময়াদ মন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

০১ মমাঃ কতবে  গ্রাম: েে র্তিি, মপা: হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৬৪৪-০৯০৩২৭ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

০২ মমাঃ রুরবল  গ্রাম: েে র্তিি, মপা: হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৩৪৪৮৫৭৪৯ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

০৩ মমাঃ জয়িাল 

আবদীি  

গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপা: হাতজে হাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭২৫-৪৬৩৫৪৯ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

০৪ মমাঃ ফ্ারুক  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপা: হাতজে হাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

 মৎস্য োষ ০৭ তদি  

০৫ িাতিয়া আক্তাে  গ্রাম: েে র্তিি, মপা: হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৮৮-৭৩০১৪৩ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

০৬ তবতব োতবয়া মেবু  গ্রাম: েে র্তিি, মপা: হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৮৮৪৫৮৩৬৪৪ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

০৭ নুে ইসলাম  গ্রাম: েে র্তিি, মপা: হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

- মৎস্য োষ ০৭ তদি  

০৮ মমাঃ কামাল  গ্রাম: েে মগায়াতলয়া, মপা: সাকুতছয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৮২২-৪৭৭৪৮ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

০৯ মমাঃ আবুল 

কারিম  

গ্রাম: েে কলািলী, মপা: মিপুো, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৪৬-২১২৭৬৬ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

১০ মমাঃ িাহাবুতিি  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপা: হাতজে হাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

- মৎস্য োষ ০৭ তদি  

১১ মমাঃ সবুজ  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপা: হাতজে হাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৩১৬-২৬২৮৭১ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

১২ মমাঃ আলমগীে  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপা: হাতজে হাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭৩৪-৪৮৫৭৪৯ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

১৩ মমাঃ আলী 

আজগে  

গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপা: হাতজে হাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

- মৎস্য োষ ০৭ তদি  

১৪ মমাঃ জতহে  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপা: হাতজে হাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭৯১৯৯০৩৩৩ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

১৫ তমিাো মবগম  গ্রাম: েে জ্ঞাি,  উপরজলা: মিপুো, 

মজলা: ম ালা। 

- মৎস্য োষ ০৭ তদি  

১৬ তপয়াো মবগম  গ্রাম: েে র্তিি, মপা: হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

- মৎস্য োষ ০৭ তদি  

১৭ মমাঃ জতসম  গ্রাম: েে র্তিি, মপা: হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৮৫-০৩৬৪৬৮ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

১৮ িাহািাজ মবগম  গ্রাম: েে র্তিি, মপা: হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৫২৩-৩০৬৯৭১ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

১৯ মমাঃ রুরবল  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপা: হাতজে হাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭৫৩২৭৮১৫৮ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

২০ মমাঃ ইসলামাইল  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপা: হাতজে হাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭৩৮-৯৯৩৭৫৩ মৎস্য োষ ০৭ তদি  

২১ তবতব িাহিাজ  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপা: হাতজে হাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

- মৎস্য োষ ০৭ তদি  

২২ মমাঃ োতকব  গ্রাম: েে র্তিি, মপা: হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

- মৎস্য োষ ০৭ তদি  

২৩ আয়ুব আলী  গ্রাম: উত্তে সাকুতেয়া, মপা: সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

- মৎস্য োষ ০৭ তদি  

২৪ োরবয়া মবগম  গ্রাম: েে র্তিি, মপা: হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

- মৎস্য োষ ০৭ তদি  

 

  



উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয়, মিপুো, ম ালা। 

অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ-২০২০-২০২১ইং অর্ থ বছে 

ক্র.িং প্রতিক্ষািীে 

িাম 

ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ 

মকারস থে িাম 

মময়াদ মন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

০১ মমাঃ কতবে মহারসি  গ্রাম: েহমাি পুে, মপাঃ দতক্ষি সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭২২-২৬৭২৩৭ গবাতদ পশু পালি  ০৭ তদি  

০২ মমাঃ মসতলম  গ্রাম: েহমাি পুে, মপাঃ দতক্ষি সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

- গবাতদ পশু পালি  ০৭ তদি  

০৩ মমাঃ তমজাি  গ্রাম: েহমাি পুে, মপাঃ দতক্ষি সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭১৮-৯৪৬৮৭১ গবাতদ পশু পালি  ০৭ তদি  

০৪ মমাঃ িাতমম  গ্রাম: েহমাি পুে, মপাঃ দতক্ষি সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৮৫-৪০৭২৯৪ গবাতদ পশু পালি  ০৭ তদি  

০৫ তিেব মহারসি  গ্রাম: েহমাি পুে, মপাঃ দতক্ষি সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

- গবাতদ পশু পালি  ০৭ তদি  

০৬ মমাঃ িাতমম  গ্রাম: েহমাি পুে, মপাঃ দতক্ষি সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৩০০-৪০৩৬৬৭ গবাতদ পশু পালি  ০৭ তদি  

০৭ মমাঃ মাকসুদ  গ্রাম: েহমাি পুে, মপাঃ দতক্ষি সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭১০-৯৫৮৭৪৩ গবাতদ পশু পালি  ০৭ তদি  

০৮ তেপি  গ্রাম: েহমাি পুে, মপাঃ দতক্ষি সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭১৬-৮৫৯৫১৭ গবাতদ পশু পালি  ০৭ তদি  

০৯ হৃদয় মহারসি  গ্রাম: েহমাি পুে, মপাঃ দতক্ষি সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৮৮-১৭৪০১১ গবাতদ পশু পালি  ০৭ তদি  

১০ মমাঃ রুরবল   গ্রাম: েহমাি পুে, মপাঃ দতক্ষি সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৩১৯-০৫২৪৯৩ গবাতদ পশু পালি  ০৭ তদি  

১১ মমাঃ মতজবুে 

েহমাি  

গ্রাম: েহমাি পুে, মপাঃ দতক্ষি সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৪২-৩৯৬৬৯০ গবাতদ পশু পালি  ০৭ তদি  

১২ মমাঃ আঃ মারলক  গ্রাম: েহমাি পুে, মপাঃ দতক্ষি সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

- গবাতদ পশু পালি  ০৭ তদি  

১৩ মমাঃ রুহুল আতমি  গ্রাম: েহমাি পুে, মপাঃ দতক্ষি সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৩১০-৩৭৫৬৮৪ গবাতদ পশু পালি  ০৭ তদি  

১৪ মমাঃ োজ্জাক  গ্রাম: েহমাি পুে, মপাঃ দতক্ষি সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৮২-৯৬৬৮৯৯ গবাতদ পশু পালি  ০৭ তদি  

১৫ মমাঃ তমোজ  গ্রাম: েহমাি পুে, মপাঃ দতক্ষি সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

- গবাতদ পশু পালি  ০৭ তদি  

১৬ মমাঃ তগয়াস উতিি  গ্রাম: েহমাি পুে, মপাঃ দতক্ষি সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭১৪-৫৫০৯৭৭ গবাতদ পশু পালি  ০৭ তদি  

১৭ মাকসুদা মবগম  গ্রাম: েহমাি পুে, মপাঃ দতক্ষি সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৫৭-৭০৮২৩৮ গবাতদ পশু পালি  ০৭ তদি  

১৮ মমাঃ অতল উতিি  গ্রাম: েহমাি পুে, মপাঃ দতক্ষি সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭১৫-৮৬৬২৩৬ গবাতদ পশু পালি  ০৭ তদি  

১৯ মমাঃ ইসলমাইল  গ্রাম: েহমাি পুে, মপাঃ দতক্ষি সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৩১০-৩৭৫৩১১ গবাতদ পশু পালি  ০৭ তদি  

২০ মমাঃ জাতকে  গ্রাম: েহমাি পুে, মপাঃ দতক্ষি সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৫৭-৭০৮২৩৮ গবাতদ পশু পালি  ০৭ তদি  

২১ মমাঃ মাকসুদ  গ্রাম: েহমাি পুে, মপাঃ দতক্ষি সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭১৪-৬২৮১০৫ গবাতদ পশু পালি  ০৭ তদি  

২২ মমাঃ কামাল 

মহারসি  

গ্রাম: েহমাি পুে, মপাঃ দতক্ষি সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

- গবাতদ পশু পালি  ০৭ তদি  

২৩ মমাঃ তেয়াজ মহারসি  গ্রাম: েহমাি পুে, মপাঃ দতক্ষি সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৪৩-৭৫১৫১১ গবাতদ পশু পালি  ০৭ তদি  

২৪ মমাঃ িাতকল  গ্রাম: েহমাি পুে, মপাঃ দতক্ষি সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭১৫৬৫৬৬০৯ গবাতদ পশু পালি  ০৭ তদি  

২৫ মমাঃ িাতকল  গ্রাম: েহমাি পুে, মপাঃ দতক্ষি সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা।  

০১৭৬৭-৭২০৩৯১ গবাতদ পশু পালি  ০৭ তদি  

 

  



উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয়, মিপুো, ম ালা। 

অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ-২০২০-২০২১ইং অর্ থ বছে 

ক্র.িং প্রতিক্ষািীে 

িাম 

ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ 

মকারস থে িাম 

মময়াদ মন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

০১ মমাঃ িাহাবুতিি   গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপাঃ হাতজে হাট 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭৬০-২৯৮৮৪৬ িাস থােী  ০৭ তদি  

০২ মমাঃ মহলাল উতিি  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপাঃ হাতজে হাট 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭৬৪-৬১৯৮১৬ িাস থােী  ০৭ তদি  

০৩ মমাঃ মবল্লাল  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপাঃ হাতজে হাট 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৩১৯-৭৯৮২৭০ িাস থােী  ০৭ তদি  

০৪ মমাঃ মজনু  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপাঃ হাতজে হাট 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৩১৯-৭৯৮২৭০ িাস থােী  ০৭ তদি  

০৫ আছমা মবগম  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপাঃ হাতজে হাট 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭২৮-২৫৬০২১ িাস থােী  ০৭ তদি  

০৬ মমাহােদ আলী 

আজগে  

গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপাঃ হাতজে হাট 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭৪৩-৭৬৯৯৯১ িাস থােী  ০৭ তদি  

০৭ িাতহদা মবগম  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপাঃ হাতজে হাট 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭৪৮-০৮৭৫১৯ িাস থােী  ০৭ তদি  

০৮ মমাঃ আব্দুে েতহম  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপাঃ হাতজে হাট 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭৯৪-৩৫৯১৮৮ িাস থােী  ০৭ তদি  

০৯ আছমা মবগম  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপাঃ হাতজে হাট 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭৪৩-৭৬৯৯৯১ িাস থােী  ০৭ তদি  

১০ মমাঃ িতেফ্  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপাঃ হাতজে হাট 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭৯১-৬৬২০৪২ িাস থােী  ০৭ তদি  

১১ মমাঃ িতেফ্ মহারসি  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপাঃ হাতজে হাট 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭৪৬-২২৪৯৫৯ িাস থােী  ০৭ তদি  

১২ মমাঃ আলাউতিি  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপাঃ হাতজে হাট 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭০৬-২৩৮৫৬০ িাস থােী  ০৭ তদি  

১৩ মমাঃ তফ্েজ  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপাঃ হাতজে হাট 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭৫৮৫৬৪৩৯১ িাস থােী  ০৭ তদি  

১৪ মমাঃ ফ্ারুক  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপাঃ হাতজে হাট 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭৭১-৪৮৭৫০৫ িাস থােী  ০৭ তদি  

১৫ মমাঃ মদরলায়াে 

মহারসি  

গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপাঃ হাতজে হাট 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭৮৮-৩৬৮৫৪৭ িাস থােী  ০৭ তদি  

১৬ আব্দুে েতহম  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপাঃ হাতজে হাট 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৩১২-৬৭৯৮৫৯ িাস থােী  ০৭ তদি  

১৭ মসতলিা মবগম  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপাঃ হাতজে হাট 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭৭৯-২৩৮৪৪৭ িাস থােী  ০৭ তদি  

১৮ খাতদজা মবগম  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপাঃ হাতজে হাট 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭২৯-৩৯৫২৪৯ িাস থােী  ০৭ তদি  

১৯ সােতমি মবগম  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপাঃ হাতজে হাট 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭৫৩-৮৫০১৯৭ িাস থােী  ০৭ তদি  

২০ মমাঃ িয়ি  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপাঃ হাতজে হাট 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭২৬-২৬৭৩৫৫ িাস থােী  ০৭ তদি  

২১ মমাঃ তেয়াজ মহারসি  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপাঃ হাতজে হাট 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭২৭-২৬২৪২৮ িাস থােী  ০৭ তদি  

২২ হাতববুে েহমাি  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপাঃ হাতজে হাট 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭৬৭-৮৮৮০৮১ িাস থােী  ০৭ তদি  

২৩ মমাঃ মবলারয়ি 

মহারসি  

গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপাঃ হাতজে হাট 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৩১৯-৭৯৮২৭০ িাস থােী  ০৭ তদি  

২৪ আেজু আক্তাে  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপাঃ হাতজে হাট 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৩১০-৩৭৫১৫১ িাস থােী  ০৭ তদি  

২৫ জান্নাি মবগম  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপাঃ হাতজে হাট 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭২৫-১৩৯৮২৮ িাস থােী  ০৭ তদি  

 

  



 উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয়, মিপুো, ম ালা। 

অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ-২০২০-২০২১ইং অর্ থ বছে 

ক্র.িং প্রতিক্ষািীে 

িাম 

ঠিকািা মমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ 

মকারস থে িাম 

মময়াদ মন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

০১ আয়ুব আলী  গ্রাম: উত্তে সাকুতেয়া, মপাঃ সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭২৫-৭১১১৮৪ গবাতদ পশু পালি ১৪ তদি  

০২ মফ্ােকাি উতিি  গ্রাম: উত্তে সাকুতেয়া, মপাঃ সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭৮৫-৯২৮৬৩২ গবাতদ পশু পালি ১৪ তদি  

০৩ মমাঃ আল আতমি  গ্রাম: উত্তে সাকুতেয়া, মপাঃ সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭১২-৫৩১১৪৮ গবাতদ পশু পালি ১৪ তদি  

০৪ মমাহােদ আলী গ্রাম: উত্তে সাকুতেয়া, মপাঃ সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭৩১-৬৩৮৭১২ গবাতদ পশু পালি ১৪ তদি  

০৫ েতহমুল্লাহ  গ্রাম: উত্তে সাকুতেয়া, মপাঃ সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭২৬-৩৫৫৩৬৯ গবাতদ পশু পালি ১৪ তদি  

০৬ মমাঃ মামুি  গ্রাম: উত্তে সাকুতেয়া, মপাঃ সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭৫৮-২৮৩৮১৬ গবাতদ পশু পালি ১৪ তদি  

০৭ মমাঃ ইসমাইল  গ্রাম: উত্তে সাকুতেয়া, মপাঃ সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭৮৬-৩৬০৪৮২ গবাতদ পশু পালি ১৪ তদি  

০৮ মমাঃ ফ্েেখ 

আহরমদ  

গ্রাম: উত্তে সাকুতেয়া, মপাঃ সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭২২-২২৯৩১৫ গবাতদ পশু পালি ১৪ তদি  

০৯ িাহাদাি মহারসি  গ্রাম: উত্তে সাকুতেয়া, মপাঃ সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭৪৮-০৮০২২৫২ গবাতদ পশু পালি ১৪ তদি  

১০ মমাঃ আল আতমি  গ্রাম: উত্তে সাকুতেয়া, মপাঃ সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭৭৭৭৯৯৫৩১৪ গবাতদ পশু পালি ১৪ তদি  

১১ মমাঃ আকোম  গ্রাম: উত্তে সাকুতেয়া, মপাঃ সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭২১-৪২৮৬৩০ গবাতদ পশু পালি ১৪ তদি  

১২ মমাঃ মাহাবুবুে 

েহমাি  

গ্রাম: উত্তে সাকুতেয়া, মপাঃ সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭৯১-৩০৬৩৪৯ গবাতদ পশু পালি ১৪ তদি  

১৩ মমাঃ িাহাদাি  গ্রাম: উত্তে সাকুতেয়া, মপাঃ সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭২২-২৬৬৮৮১ গবাতদ পশু পালি ১৪ তদি  

১৪ মমাঃ ইব্রাহীম  গ্রাম: উত্তে সাকুতেয়া, মপাঃ সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭৩৮-১৯৭৫৩৮ গবাতদ পশু পালি ১৪ তদি  

১৫ মমাঃ আবু িারহে  গ্রাম: উত্তে সাকুতেয়া, মপাঃ সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭২৮-৭৬২০৭৫ গবাতদ পশু পালি ১৪ তদি  

১৬ মমাঃ জাহাতঙ্গে  গ্রাম: উত্তে সাকুতেয়া, মপাঃ সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭২৮-৭৬২০৭৫ গবাতদ পশু পালি ১৪ তদি  

১৭ মমাঃ িওকি আলী  গ্রাম: উত্তে সাকুতেয়া, মপাঃ সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭৫৯-৫২৭৪৯৯ গবাতদ পশু পালি ১৪ তদি  

১৮ মমাঃ নুে িবী  গ্রাম: উত্তে সাকুতেয়া, মপাঃ সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭২৬-২৫০০৫৬ গবাতদ পশু পালি ১৪ তদি  

১৯ মমাঃ মিজুরুল 

ইসলাম  

গ্রাম: উত্তে সাকুতেয়া, মপাঃ সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭৭৪-৩৩৩৫১ গবাতদ পশু পালি ১৪ তদি  

২০ মমাঃ মাহামুদ হাসাি  গ্রাম: উত্তে সাকুতেয়া, মপাঃ সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭২৮-১৮৪৬৯৫ গবাতদ পশু পালি ১৪ তদি  

২১ মমাঃ তিেব মহারসি  গ্রাম: েে মগায়াতলয়া, মপাঃ মাষ্টাে হাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭৪৫-৩৭৪১০৬ গবাতদ পশু পালি ১৪ তদি  

২২ মমাঃ আঃ হাতলম  গ্রাম: েে মগায়াতলয়া, মপাঃ মাষ্টাে হাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৭৪১-৭৬৭৭৪৮ গবাতদ পশু পালি ১৪ তদি  

২৩ মমাঃ ফ্য়সাল  গ্রাম: উত্তে সাকুতেয়া, মপাঃ সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৩২১৭-৫৬৮৭৬৬ গবাতদ পশু পালি ১৪ তদি  

২৪ মমাঃ আকোম  গ্রাম: উত্তে সাকুতেয়া, মপাঃ সাকুতেয়া, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৩১১২৬৭৯৯০ গবাতদ পশু পালি ১৪ তদি  

২৫ মমাঃ ইতলয়াছ  গ্রাম: েে তফ্য়জতিি, মপাঃ হাতজেহাট, 

উপরজলা: মিপুো, মজলা: ম ালা। 

০১৯১১-৩০৫০০৫ গবাতদ পশু পালি ১৪ তদি  

  

  



উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয় 

যুব উন্নয়ি অতিদপ্তে, 

েেফ্যাসি, ম ালা। 

        প্রতিক্ষণপ্রাপ্ত যুবরদে িথ্যঃ-                                                                                           অর্ থবছেঃ  ২০২০-২০২১তিঃ। 

        (খ) অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণঃ 

 নং আবেদনকারীর নাম ঠিকানা মমাোইল নম্বে প্রতিক্ষণ মকারস থে 

িাম 

মময়াদ মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1.  পারভীন মেগম দঃ ফ্যাশন, চরফ্যাশন 
চরফ্যাশন, মভালা। 

০১৭৯৯৭৩৬৮৩২ হাঁস-মুেগী পালি ০১/১০/২০২০তিঃ হরি 

০৭/১০/২০২০তিঃ পর্ থন্ত। 

 

2.  মললস্নকা মেগম ঐ ০১৭৬০৮৩১১৮২ ঐ ঐ  
3.  লেলে মলরয়ম ঐ ০১৭৬০৮৩১১৮২ ঐ ঐ  
4.  মমাঃ রলে আলম  ঐ ০১৮৩৩৮৪৭১৬৪ ঐ ঐ  
5.  মমাঃ ইমাম ম াবেন  ঐ ০১৮৪৯৩৭৩৭৬৩ ঐ ঐ  
6.  ললজা মেগম ঐ ০১৪৭৮৩৪০৭৯৭ ঐ ঐ  
7.  লনলুফ্া মেগম ঐ ০১৭৬০৮৩১১৮২ ঐ ঐ  
8.  তাছনুর   ঐ  ঐ ঐ  
9.  সুলতানা মেগম ঐ ০১৭৯৯৭৩৬৮৩২ ঐ ঐ  
10.  মগাল ছাব রা মেগম ঐ  ঐ ঐ  
11.  মালনক জা ান  ঐ  ঐ ঐ  
12.  মমাবশ েদা মেগম ঐ ০১৭৯১৪৬৪৭২৫ ঐ ঐ  
13.  কল নুর  ঐ  ঐ ঐ  
14.  লেলে রল মা ঐ  ঐ ঐ  
15.  লমেঃ ো ানাজ ঐ  ঐ ঐ  
16.  রল মা মেগম ঐ ০১৪৭৮৩৪০৭৯৭ ঐ ঐ  
17.  ফ্াইমা মেগম ঐ ০১৭৩৫০২০৮৭৪ ঐ ঐ  
18.   মেপালী মেগম ঐ ০১৭৫০৭১৮৭৫৮ ঐ ঐ  
19.  জুলন মেগম ঐ ০১৭৮৮৩৫০০২৩ ঐ ঐ  
20.  েলমরজান  ঐ ০১৭৭৮০১৬৭৭১ ঐ ঐ  
21.  মান্নান ঐ ০১৭৬৫৩০৫৮৩৬ ঐ ঐ  
22.  মমাঃ আেোছ  ঐ  ঐ ঐ  
23.  রম্নমা মেগম ঐ ০১৭৯৩১৯৪৪৯৮ ঐ ঐ  
24.  মমাঃ শা াবুলিন  ঐ  ঐ ঐ  
25.  লেললকছ মেগম ঐ ০১৭৯৮৮০৩৬৫২ ঐ ঐ  

26.  মমাোঃ লাইজু মেগম দঃ ফ্যাশন, চরফ্যাশন 
চরফ্যাশন, মভালা। 

 িাস থােী ১১/১০/২০২০তিঃ হরি 

১৭/১০/২০২০তিঃ পর্ থন্ত। 

 

27.  মমাোঃ সুলম  ঐ  ঐ ঐ  
28.  লেলে সুলতানা ঐ  ঐ ঐ  
29.  মমাঃ রালকে  ঐ  ঐ ঐ  
30.  ফ্াবতমা মেগম ঐ ০১৭৯৯৮৫১৫৪৭ ঐ ঐ  
31.  লমবেে রালজয়া মেগম ঐ ০১৭৩২৯০৭২৩০ ঐ ঐ  
32.  আবমনা মেগম ঐ ০১৭৮২২১৬৬৪৫ ঐ ঐ  
33.  জান্নাতুল মফ্রদাউে  ঐ ০১৭৫৫০৪১৫৭২ ঐ ঐ  
34.  জান্নাত মেগম ঐ ০১৭৫০৭১৮৭৫৮ ঐ ঐ  
35.  োল নুর মেগম ঐ ০১৭৮৮৩৫০০২৩ ঐ ঐ  
36.  লেলে আয়শা ঐ ০১৭৭৮০১৬৭৭১ ঐ ঐ  
37.  নারলগছ মেগম  ঐ ০১৭৬৫৩০৫৮৩৬ ঐ ঐ  
38.  ইয়ানুর মেগম ঐ ০১৭৪৪২৭৩২৩২ ঐ ঐ  
39.  নাজমা মেগম ঐ ০১৭৭১৫৩৭৫৭৪ ঐ ঐ  
40.  মাইনুর মেগম ঐ ০১৭৪০৮৩৭৯৯১ ঐ ঐ  
41.   ালেনা মেগম ঐ ০১৭৫৭২৪৬৪৫৪ ঐ ঐ  
42.   নুফ্া মেগম ঐ ০১৭৫০২৭৫২১৯ ঐ ঐ  
43.  োলমা মেগম ঐ ০১৭১৪৮৯৩৬৮২ ঐ ঐ  
44.  আয়ো  ঐ ০১৭০৪০৪৩১৪৮ ঐ ঐ  
45.  মলরয়ম  ঐ ০১৭৪৬৩৫৩৮৩৪ ঐ ঐ  
46.   মমাঃ  ান্নান ঐ ০১৭৭৬৭২৪৫৬০ ঐ ঐ  
47.  োবজদা মেগম ঐ ০১৭৬৫৭৯১৯৫০ ঐ ঐ  



48.  ইয়ানুর মেগম ঐ ০১৭৯২৬৮৯৬৫৬ ঐ ঐ  
49.  মমাঃ মাকসুদ  ঐ  ঐ ঐ  
50.  রম্নমা মেগম ঐ ০১৭২৬৪১১২৯০ ঐ ঐ  

51.  মমাঃ আেোছ উলিন  দঃ ফ্যাশন, চরফ্যাশন 
চরফ্যাশন, মভালা। 

 গবাদী পশুপালি ২০/১০/২০২০তিঃ হরি 

২৬/১০/২০২০তিঃ পর্ থন্ত। 

 

52.  লেলে আবমনা  ঐ ০১৭৬০৮৩১১৮২ ঐ ঐ  
53.  মেলস্নাল  ঐ  ঐ ঐ  
54.  জয়গুি তবতব  ঐ ০১৭৬০৯০২৩৭৯ ঐ ঐ  
55.  মমাঃ হাতবব উল্যাহ ঐ  ঐ ঐ  
56.  লেলে খালদজা ঐ  ঐ ঐ  
57.  কুলছুম  ঐ ০১৮৭৮৩৪০৭৯৭ ঐ ঐ  
58.  রল মা মেগম ঐ  ঐ ঐ  
59.  ইব্রা ীম  ঐ  ঐ ঐ  
60.  লরনা মেগম ঐ  ঐ ঐ  
61.  মমাঃ জুবয়ল  ঐ ০১৭৮৭১০৮৩১০ ঐ ঐ  
62.  জালকয়া মেগম ঐ  ঐ ঐ  
63.  জান্নাত মেগম ঐ  ঐ ঐ  
64.  নাজমা মেগম ঐ  ঐ ঐ  
65.  মমাঃ নালছর ঐ  ঐ ঐ  
66.  লেলে লফ্বরাজা ঐ ০১৭০৯৩৮৬৫৫১ ঐ ঐ  
67.  মমাঃ আবুল ম াবেন ঐ ০১৭৬৫০০৪১২২ ঐ ঐ  
68.  লেলে কুলছুম ঐ ০১৯৮৭৬৭২৯১৭ ঐ ঐ  
69.  নাজমা মেগম ঐ  ঐ ঐ  
70.  আতমেজাি  ঐ ০১৭৩১০৫৯৯৫৫ ঐ ঐ  
71.  জান্নাি মবগম ঐ ০১৭৮১১১৩৫৭৬ ঐ ঐ  
72.  আতম্বয়া মবগম ঐ  ঐ ঐ  
73.  তবতব আয়িা ঐ  ঐ ঐ  
74.  মমাঃ জা াঙ্গীর  ঐ  ঐ ঐ  

75.  রম্নহুল আলমন ঐ ০১৯৯০৫৯৮৭১০ ঐ ঐ  
76.  মমাঃ আলী  গ্রামঃ েের্মুিা, মপাঃ মুতন্সেহাট 

েেফ্যাসি, ম ালা। 

০১৭১২৬৪২১৮৭ পাঃ িাক-সবজী 

োষ 

০৩/১১/২০২০তিঃ হরি 

০৯/১১/২০২০তিঃ পর্ থন্ত। 

 

77.  লনলুফ্া মেগম ঐ ০১৭৩১১৬৪৮০৪৪ ঐ ঐ  
78.  মমাঃ জলেম  ঐ ০১৯৩৫৯১৭৭৬৮ ঐ ঐ  
79.  মমাোঃ মুক্তা মেগম ঐ  ঐ ঐ  
80.  পারলভন আক্তার ঐ ০১৭৯২০১০৫২১ ঐ ঐ  
81.  ফ্াবতমা ঐ ০১৭৭৬৩০৭৯৭৩ ঐ ঐ  
82.  মর ানা মেগম ঐ ০১৭০৫৩৫১১৭৬ ঐ ঐ  
83.  মমাঃ শরীফ্  ঐ  ঐ ঐ  
84.  লপয়ারা মেগম ঐ ০১৭৩২৫৯৫৭৪৪ ঐ ঐ  
85.  মমাঃ আবু কালাম  ঐ ০১৭৫৩৭৯১০৩০ ঐ ঐ  
86.  মমাঃ শাল ন  ঐ ০১৭১৬৫২২৭৩৭ ঐ ঐ  
87.  লিয়াংকা রানী 

 াওলাদার 
ঐ  ঐ ঐ  

88.  নারলগছ মেগম ঐ ০১৭৯৮৪২৫৩২৬ ঐ ঐ  
89.  মমাঃ আলাউলিন  ঐ  ঐ ঐ  
90.  মরালজনা মোগম ঐ  ঐ ঐ  
91.  মমাঃ ছালাউলিন  ঐ  ঐ ঐ  
92.  মর ানা মেগম ঐ  ঐ ঐ  
93.  মমাঃ োচ্চু  ঐ  ঐ ঐ  
94.  লেললকছ  ঐ  ঐ ঐ  
95.  মমাোঃ লমনারা মেগম ঐ  ঐ ঐ  
96.  মমাঃ রাবেল  ঐ ০১৩১৪৫৬১৬৩০ ঐ ঐ  
97.  মমাঃ জলেম  ঐ  ঐ ঐ  
98.  মমাঃ  লেরাজ ঐ  ঐ ঐ  
99.  ইয়ানুর  ঐ  ঐ ঐ  
100.  িাহ আলম  ঐ  ঐ ঐ  



101.  আয়শা গ্রামঃ েের্মুিা, মপাঃ মুতন্সেহাট 

েেফ্যাসি, ম ালা। 

 হাঁস-মুেগী পালি ১১/১১/২০২০তিঃ হরি 

১৭/১১/২০২০তিঃ পর্ থন্ত। 

 

102.  মমাঃ শা াবুলিন  ঐ  ঐ ঐ  
103.  মমাঃ জলেম  ঐ ০১৮৫৮৮৯৪২৬৫ ঐ ঐ  
104.  মমাঃ শা াে উ&&িন  ঐ  ঐ ঐ  
105.  স্বপন চন্দ্র মালা  ঐ  ঐ ঐ  
106.  আব্দুর রাজ্জাক মলনর  ঐ  ঐ ঐ  
107.  মমাঃ তাজল  ক  ঐ  ঐ ঐ  
108. নুর ম াবেন ঐ  ঐ ঐ  
109.  মরখা লেলে ঐ  ঐ ঐ  
110.  ফ্লজলত মেগম ঐ  ঐ ঐ  
111.  মমাঃ নু রনেী  ঐ  ঐ ঐ  
112.  মমােবল উলিন ম জু ঐ  ঐ ঐ  
113. শা  আলম ঐ ০১৬১১১২৩৭৪৪ ঐ ঐ  
114.  লরনা মেগম ঐ  ঐ ঐ  
115.  মমাোঃ জা ানারা  ঐ  ঐ ঐ  
116.  মমাঃ লমলন ঐ  ঐ ঐ  
117.  মমাঃ লমজান  ঐ  ঐ ঐ  
118.  ইকোল ম াবেন  ঐ  ঐ ঐ  
119.   মমাঃ দুলাল  ঐ  ঐ ঐ  
120.  মর ানা মেগম ঐ  ঐ ঐ  
121.  মমাঃ মলাকমান   ঐ ০১৭৭৫৭৬৫৮৯৩ ঐ ঐ  
122.  মমাঃ জলেম  ঐ  ঐ ঐ  
123.  আঃ কলরম  ঐ  ঐ ঐ  
124.  মমা াম্মদ জা াঙ্গীর  ঐ  ঐ ঐ  
125.  ফ্বয়জ উলিন  ঐ  ঐ ঐ  

126.   মরখা মেগম গ্রামঃ েে নুরুলআতমি, 

মপাঃমুতন্সেহাট 

েেফ্যাসি, ম ালা। 

 িাস থােী ২২/১১/২০২০তিঃ হরি 

২৮/১১/২০২০তিঃ পর্ থন্ত। 

 

127. মেতারা লেলে  ঐ  ঐ ঐ  
128.  মমাঃ জালকর ম াোইন  ঐ  ঐ ঐ  
129.  লেলে মলরয়ম  যালপ ঐ ০১৭২৮৪৬৬৯৭৯ ঐ ঐ  
130.  মমাঃ নালেম উলিন  ঐ  ঐ ঐ  
131. মমাঃ আেোে উলিন  ঐ  ঐ ঐ  
132.   মমাঃ ইউসুফ্  ঐ  ঐ ঐ  
133.   মমাঃ সুমন  ঐ  ঐ ঐ  
134.  মমাঃ মাসুদ আলম  ঐ  ঐ ঐ  
135.  মমাঃ ফ্ারম্নক  ঐ  ঐ ঐ  
136.  কামরম্নল ইেলাম  ঐ ০১৭৩৬৯৪৮২০২ ঐ ঐ  
137.  আয়শা মেগম ঐ  ঐ ঐ  
138.  ছাবলকা মেগম ঐ  ঐ ঐ  
139.  মমাঃ মগালাম তকবতেয়া  ঐ ০১৭২১১৮৭৫৫৯ ঐ ঐ  
140.  মমাঃ আব্দুর রে  ঐ  ঐ ঐ  
141.  মমাঃ মাইনুলিন  ঐ  ঐ ঐ  
142.  আঃ গলন  ঐ  ঐ ঐ  
143.  লমজানুর র মান  ঐ  ঐ ঐ  
144.  োসুবদে মমস্ত্রী ঐ  ঐ ঐ  
145.  ফ্ােজািা ঐ ০১৭১৪৮১৩০৩৪ ঐ ঐ  
146.  মানসুর আলম ঐ  ঐ ঐ  
147.  রলেন পাইক ঐ  ঐ ঐ  
148.  মমাঃ ছালাউলিন  ঐ  ঐ ঐ  
149.  মমাঃ স্বপন  ঐ  ঐ ঐ  
150.  ললটন চন্দ্র তাফ্ালী  ঐ ০১৭০৫১৭৭৬১৭ ঐ ঐ  

151.   মমাঃ আব্দুল গাফ্ফ্ার গ্রামঃ আহােদপুে, মপাঃ নুোবাদ 

েেফ্যাসি, ম ালা। 

০১৭১৮৭৩০০৯৩ গবাদী পশুপালি ০২/১২/২০২০তিঃ হরি 

০৮/১২/২০২০তিঃ পর্ থন্ত। 

 

152.   মমাঃ মনামান  ঐ ০১৭১০৩৩২২২৫ ঐ ঐ  
153.  আওলাদ ম াবেন  ঐ ০১৭১৯৫৩৮৪০৯ ঐ ঐ  



154.  মমাঃ সুমন  ঐ ০১৭২৯৮১২৭৫৩ ঐ ঐ  
155.  মমাঃ লরয়াজ পাবলায়ান  ঐ ০১৯৩২১৭০৮০৬ ঐ ঐ  
156.  মমাঃ লরপন  ঐ ০১৭৩৪১৫১১৬১ ঐ ঐ  
157. উবম্ম কুলছুন  ঐ ০১৭৪৭৫২৯৮০১ ঐ ঐ  
158.  মমাঃ ইমাম ম াবেন  ঐ ০১৭৮১৯২০৪৪২ ঐ ঐ  
159.   মমাঃ লমজানুর র মান  ঐ ০১৭৩৫৪৬৮২৩১ ঐ ঐ  
160.  মমাঃ আতাউর র মান  ঐ ০১৭৩২৯১২৬৯৬ ঐ ঐ  
161.  মমাঃ োইফুল ইেলাম  ঐ ০১৭৭৬৭৫৩২৯২ ঐ ঐ  
162.  মমাঃ েলশর উল্যা   ঐ ০১৭০৫০২৫১২৪ ঐ ঐ  
163.  মমাঃ ইউসুফ্ আলী  ঐ ০১৭৭৬৪৬৮৩৯৩ ঐ ঐ  
164.  মমাঃ রাবছল ঐ ০১৭২২২১৭৭৬২ ঐ ঐ  
165.  মমাঃ মলনর ম াবেন  ঐ ০১৭৬০০৮১৩১২ ঐ ঐ  
166.   মমাঃ  ারম্ননুর রলশদ  ঐ ০১৭৭২৪২২৮৭৯ ঐ ঐ  
167.  মমাোঃ লমশু ঐ ০১৭২৬৭৮৬৩৭৬ ঐ ঐ  
168.  মমাোঃ ছুলনয়া  ঐ ০১৭২৬৭৮৬৩৭৬ ঐ ঐ  
169.  মমাঃ হুমাউন কলের  ঐ ০১৬৪৭৭৬১৫৯২ ঐ ঐ  
170.   মমাঃ আল আলমন  ঐ ০১৭৯১৮২৮১৯৪ ঐ ঐ  
171.  মমাঃ  াছনাইন আ াম্মদ  ঐ ০১৭৯৯৭৩৫৯৮৮ ঐ ঐ  
172. মমাঃ কাওছার  ঐ ০১৭১৪৭৫৯৪৯২ ঐ ঐ  
173.  মো াগ  ঐ ০১৮৬৬৪৩৪৮৪৫ ঐ ঐ  
174.  মমাঃ লজলন  ঐ ০১৭৫৮৩১৪২০১ ঐ ঐ  
175. মমাঃ শাল ন আলম 

লরদয় 
ঐ ০১৬৪৫৫৪৫৮৬৫ ঐ ঐ  

176.  আলরফুর র মান  গ্রামঃ েের্মুিা, মপাঃ মুতন্সেহাট 

েেফ্যাসি, ম ালা। 

০১৭৪২৬৬৩৪১২ পাঃ িাক-সবজী 

োষ 

০৯/১২/২০২০তিঃ হরি 

১৫/১২/২০২০তিঃ পর্ থন্ত। 

 

177.  আলিনা আক্তার  ঐ ০১৬২১৪২৭৫৫০ ঐ ঐ  
178.  মেৌরে আলী ঐ ০১৭২৩৯৪০৯৩৬ ঐ ঐ  
179.  মমাঃ লমজানুর র মান  ঐ ০১৭১৪২১৮২৩৯ ঐ ঐ  
180. মমাঃ মেলাল ম াবেন  ঐ ০১৩১২৩৮৬৫১৩ ঐ ঐ  
181.  মমাঃ োইফুল ইেলাম  ঐ ০১৭৪৬৩০৮৮৯৮ ঐ ঐ  
182.  মমাঃ  ান্নান ঐ ০১৭৪৭৩০৭৪৪৭ ঐ ঐ  
183.  লনম েল চন্দ্র বেরাগী ঐ ০১৭৬৬১৩৯৩৮৫ ঐ ঐ  
184.  নুর মমা াম্মদ  ান্নান ঐ ০১৭৪৩৩৯১৬৭৮ ঐ ঐ  
185.  লেপুর পাত্র ঐ ০১৭১০৪৫০৫৮৩ ঐ ঐ  
186.  সুেন ো রানী োথী ঐ ০১৯৫১০২৫৪২৫ ঐ ঐ  
187.  অলজত চন্দ্র  ঐ ০১৭২২৫৫৯৩৬৩ ঐ ঐ  
188.  জয়া রানী  ঐ ০১৭৭৫৫৬২২১২ ঐ ঐ  
189.  রাবেয়া মেগম ঐ ০১৭৭৬৫৭৪৭৯৭ ঐ ঐ  
190.  মমাঃ লমজানুর  র মান  ঐ ০১৭২৯৫৭০৫৩৬ ঐ ঐ  
191.  মৃনাল চন্দ্র  ঐ ০১৭৩৮৫৬৫৫৩৭ ঐ ঐ  
192.  মমাঃ ওেমান  ঐ ০১৭১৬৮৬১৫০৩ ঐ ঐ  
193.  মমাঃ মাকসুদুর র মান ঐ ০১৭২৯৫৬৯৬৯৪ ঐ ঐ  
194.   মমা জাফ্র  ঐ ০১৭২৭৯৬৪০১৮ ঐ ঐ  
195.  মমাঃ আেোে  ঐ ০১৭৩৬৫৪৫৩১৪ ঐ ঐ  
196.  স্বপনা মেগম গ্রামঃ িীলকমল, মপাঃ দুলােহাট 

েেফ্যাসি, ম ালা। 

 ঐ ঐ  

197.  শল দুল ইেলাম  ঐ  ঐ ঐ  
198.  মহতসি  ঐ  ঐ ঐ  
199.   মমাঃ আল  মফ্ােকাি   ঐ  ঐ ঐ  
200.  মমাঃ মো াগ  ঐ  ঐ ঐ  

201.  মরব না মেগম গ্রামঃ েেরিাফ্াজ্জল,মপাঃ 

দুলােহাট 

েেফ্যাসি, ম ালা। 

০১৭৮৭৩৪৩৩২৪ হাঁস-মুেগী পালি ২২/১২/২০২০তিঃ হরি 

২৮/১২/২০২০তিঃ পর্ থন্ত। 

 

202.  সুমা রানী গ্রামঃ েের্মুিা, মপাঃদুলােহাট 

েেফ্যাসি, ম ালা। 

 ঐ ঐ  

203.  লাইজু মেগম গ্রামঃ-চর মঙ্গল, মপাঃ-মাবের চর  
চরফ্যাশন, মভালা। 

০১৩১৯৭৭৭৯৫০ ঐ ঐ  

204.  মমাোঃ রালেয়া গ্রামঃ-চর ফ্লকরা,বপাঃ- মচয়ারম্যান াট  ০১৭১৫৬৩৭৩০৪ ঐ ঐ  



চরফ্যাশন, মভালা। 
205.  জান্নাত মেগম ঐ ০১৭৩৭৪৪৭৭৬০ ঐ ঐ  
206.   ােলমন  ঐ ০১৭৩৬২৭৩৭১৮ ঐ ঐ  
207.  আরজু  মেগম গ্রামঃ-চর মঙ্গল, মপাঃ-মাবের চর  

চরফ্যাশন, মভালা। 
০১৭৩৫৮২১৭১১ ঐ ঐ  

208.  লরনা  মেগম ঐ ০১৭৬৪৬২৩১৯৮ ঐ ঐ  
209.  জা ানারা মেগম ঐ ০১৭৮৩৩২০৯২৩ ঐ ঐ  
210.  যুর্ী িালুকদাে গ্রামঃ চর যমুনা, মপাঃ মুলির াট 

চরফ্যাশন, মভালা। 
 ঐ ঐ  

211.  তবতব িারহিা গ্রামঃ-চর মঙ্গল, মপাঃ-মাবের চর  
চরফ্যাশন, মভালা। 

০১৮৩৯৬৯৪৩৬২ ঐ ঐ  

212.  আরমিা  ঐ ০১৬৩৫২৩২১৩১ ঐ ঐ  
213.   তবউটি োিী  গ্রামঃ েের্মুিা, মপাঃদুলােহাট 

েেফ্যাসি, ম ালা। 

০১৭৮১৭০৩৮৪০ ঐ ঐ  

214.  মমারি থদা ঐ ০১৭৩৬৯১৬৯৩ ঐ ঐ  
215.  মমাসাঃ আেজু মবগম গ্রামঃ েেরিাফ্াজ্জল,মপাঃ 

দুলােহাট 

েেফ্যাসি, ম ালা। 

০১৭৮৯৯৩২৬৩৬ ঐ ঐ  

216.  অিীিা োিী  ঐ ০১৭৩২৭৭৩৪৪৫ ঐ ঐ  
217. নুে ানু  ঐ ০১৭০০৬০১৪০৫ ঐ ঐ  
218.  মমাসাঃ ছালমা ঐ ০১৩২০৬২৬৬২১ ঐ ঐ  
219.  িাতসমা মবগম ঐ ০১৭৭৭৩৯১৭৮৪ ঐ ঐ  
220.  জান্নাি  ঐ ০১৭০৬২০৩৫৫৫ ঐ ঐ  
221.  মজসতমি  ঐ ০১৩২০৬২৭৩৬৯ ঐ ঐ  
222.  সুজলা োিী  ঐ  ঐ ঐ  
223.  তবতব মতেয়ম  গ্রামঃ-চর ফ্লকরা,বপাঃ- মচয়ারম্যান াট  

চরফ্যাশন, মভালা। 
০১৩০০৬৯৬৯৯৯ ঐ ঐ  

224.  জান্নাি গ্রামঃ-চর মঙ্গল, মপাঃ-মাবের চর  
চরফ্যাশন, মভালা। 

০১৭৩২৮২১৯১১ ঐ ঐ  

225.  আকতলমা ঐ ০১৭৭৭১৮২৫৩২ ঐ ঐ  
226.  মমাঃ েলশর উল্যা  গ্রামঃ- নীলকমল, মপাঃ- দুলার াট 

চরফ্যাশন, মভালা। 
০১৩১৯১৬৭০২৮ িাস থােী ০৪/০১/২০২১তিঃ হরি 

১০/০১/২০২১তিঃ পর্ থন্ত। 

 

227.  মমাঃ জল র  ঐ ০১৩০৪৮৭৩৪০০ ঐ ঐ  
228.  মমাঃ জামাল  ঐ ০১৭২৩৭০৯৩৮৭ ঐ ঐ  
229.  লেলে আয়শা ঐ  ঐ ঐ  
230.  মঞ্জু  ঐ  ঐ ঐ  
231.  মমাঃ জামাল ম াবেন ঐ  ঐ ঐ  
232.  শা াবুলিন ঐ  ঐ ঐ  
233.  মমাঃ রাবছল  ঐ ০১৭৪৫২৮৭৩২৮ ঐ ঐ  
234.  মমাঃ কামাল   ঐ ০১৭৩৪১৮৯৪৮০ ঐ ঐ  
235.  মমাঃ শা জা ান  ঐ  ঐ ঐ  
236.  মমাঃ আলী আজগর  গ্রামঃ চর যমুনা, মপাঃ মুলির াট 

চরফ্যাশন, মভালা। 
০১৭১৬৫৩৭৭০৩ ঐ ঐ  

237.  মমাঃ জুল  াে  ঐ  ঐ ঐ  
238.  মমাঃ মলনর ম াবেন  ঐ  ঐ ঐ  
239.  মমাঃ ছালাউলিন  ঐ ০১৭১৯০৮৫৭৫১ ঐ ঐ  
240.  আল আলমন  ঐ ০১৭১৫৯৫৪৬২০ ঐ ঐ  
241.  মমাঃ লমরাজ ম াবেন  ঐ  ঐ ঐ  
242.  মমাঃ মমােত্মফ্া  ঐ ০১৭৪৫৬৫৬৭৮৪ ঐ ঐ  
243.  মমাঃ োবুল  ঐ ০১৭৭৫২১৪০৩০ ঐ ঐ  
244.  মমাঃ জা াঙ্গীর আলম  ঐ  ঐ ঐ  
245.  আঃ গলন  চর নুরম্নল আলমন, মুলির াট 

চরফ্যাশন, মভালা। 
 ঐ ঐ  

246.  তাছললমা মেগম ঐ ০১৭৩৯১২৪১২৬ ঐ ঐ  
247.  মমাঃ শলরফ্ ঐ ০১৭০৪০৪০৬২০ ঐ ঐ  
248.  মমাঃ শা জা ান  ঐ  ঐ ঐ  
249.  মমাঃ োেলূ  ঐ  ঐ ঐ  
250.  মমাঃ নুবর আলম ঐ ০১৭৮৩৫৩৩২৮৯ ঐ ঐ  



251.  মমাঃ োলাউলিন  দঃ ফ্যাশন, চরফ্যাশন 
চরফ্যাশন, মভালা। 

০১৭১২৪৩৪৭৮৬ গবাদী পশুপালি ১১/০১/২০২১তিঃ হরি 

১৭/০১/২০২১তিঃ পর্ থন্ত। 

 

252.  মমাঃ মলনর ম াবেন  ঐ ০১৭৯২৬৫৬০১০ ঐ ঐ  
253.  মমাঃ কামাল  ঐ ০১৭৪০৩৫৯৪১৮ ঐ ঐ  
254.  মমাঃ জলেম উলিন  ঐ ০১৭২২০৫৮৪৬১ ঐ ঐ  
255.  মরাব্াো্না ঐ ০১৭৮৪৬৮৩৭৭৩ ঐ ঐ  
256.  লেলে  নুফ্া ঐ ০১৩১৫৪৯৪৪৩৭ ঐ ঐ  
257.  মাইনুর মেগম ঐ ০১৩১৩৯৩৭০০৪ ঐ ঐ  
258.  ময়না  ঐ ০১৩০৫৩৩৭৫৯৭ ঐ ঐ  
259.   মমব দী  াোন রা াত  ঐ ০১৭৫৪৯৪১২১৪ ঐ ঐ  
260.  ইয়াশা মা ামুদ  ঐ ০১৭৮২২১৭৭৯০ ঐ ঐ  
261.  মবনায়ারা  ঐ ০১৭৮২২১৮২৮২ ঐ ঐ  
262.   মরব না মেগম‘ ঐ ০১৭০০৫৪০৬১৯ ঐ ঐ  
263.  তাছললমা মেগম ঐ ০১৩০৫৬৫৯০৯২ ঐ ঐ  
264.  মলরয়ম  ঐ ০১৯১০১৫১০০৩ ঐ ঐ  
265.  মমা াম্মদ  আক্তার  ঐ ০১৭৭৭৩২৬০৫৬ ঐ ঐ  
266.  নুর না ার মেগম ঐ ০১৩০৫৭৬১৭৮৩ ঐ ঐ  
267.  লেলে রম্নমা ঐ ০১৭৯০৩৬৭৯২৭ ঐ ঐ  
268.  রালজয়া  ঐ ০১৭০৮৬১৮১২৯ ঐ ঐ  
269.  রানু মেগম ঐ ০১৭৭৮১৫৩৭৯৫ ঐ ঐ  
270.  লেলে ফ্াবতমা ঐ  ঐ ঐ  
271. জান্নাত মেগম ঐ  ঐ ঐ  
272.  লেলে মলরয়ম ঐ ০১৭৬৭১২৩৭০৩ ঐ ঐ  
273.  তাছললমা মেগম ঐ  ঐ ঐ  
274.  মমাঃ মরালজনা  ঐ ০১৭৪২৭৬৫০০৪৭ ঐ ঐ  
275.  মমাঃ েবুজ  ঐ ০১৭২৭৮৭১৭৯৩ ঐ ঐ  
276.  মমাঃ আবু ইে াক  গ্রামঃ-চর মঙ্গল, মপাঃ-মাবের চর  

চরফ্যাশন, মভালা। 
০১৪০৮২০৬৩০৭ পাঃ িাক-সবজী 

োষ 

০২/০২/২০২১তিঃ হরি 

০৮/০২/২০২১তিঃ পর্ থন্ত। 

 

277.  মমাঃ আক্তার  ঐ ০১৩১৯৭৭৭৯৫০ ঐ ঐ  
278.  মাসুদ লময়া গ্রামঃ-চর মতফ্াজ্জল,বপাঃ- দুলার াট  

চরফ্যাশন, মভালা। 
০১৭৪২৩৯১৪২০ ঐ ঐ  

279.  জলেম  গ্রামঃ-চর মঙ্গল,বপাঃ- মাবের চর  
চরফ্যাশন, মভালা। 

০১৭৮৩৬৪২২৫৯ ঐ ঐ  

280.   মমাঃ জুবয়ল   গ্রামঃ-চর মতফ্াজ্জল,বপাঃ- দুলার াট  
চরফ্যাশন, মভালা। 

০১৯২৪৬৫৩৪৮৩ ঐ ঐ  

281.  মমাঃ কলের  ঐ ০১৭৭৯৪৮৯৭৭৪ ঐ ঐ  
282.  মলনর ম াবেন  ঐ ০১৭২১৪৯৭৯৪৬ ঐ ঐ  
283.   মমাঃ লমলন ঐ ০১৩১৩৫১২৯২৭ ঐ ঐ  
284.   মমাঃ লফ্বরাজ জমাদার   ঐ  ঐ ঐ  
285.  মমাঃ মনছুর ম াবেন ঐ ০১৭৯২৩৬৭৮৭৭ ঐ ঐ  
286.  মমাঃ ইমরান ম াবেন  গ্রামঃ- চর যমুনা, মপাঃ- দুলার াট  

চরফ্যাশন, মভালা। 
 ঐ ঐ  

287.   মমাঃ ললটন  গ্রামঃ-চর মতফ্াজ্জল,বপাঃ- দুলার াট  
চরফ্যাশন, মভালা। 

০১৭৩৮৯৯৯৪৮৭ ঐ ঐ  

288.   মমাঃ আব্দুল আলী  ঐ  ঐ ঐ  
289.  মমাঃ তানজু র মান  ঐ ০১৭১৪৭১৩৬৪৭১ ঐ ঐ  
290.  শাল ন  গ্রামঃ-চর মঙ্গল, মপাঃ- মাবের চর  

চরফ্যাশন, মভালা। 
০১৭৩৬৯১০৬৯৩ ঐ ঐ  

291.   মমাঃ নুর  নেী  ঐ ০১৭৭৫৭৬৫৮৯৫ ঐ ঐ  
292.  মমাঃ ইমরান ম াবেন  গ্রামঃ- চর যমুনা, মপাঃ- দুলার াট  

চরফ্যাশন, মভালা। 
০১৭৮৯৯৩২৫১৩ ঐ ঐ  

293.  মমাঃ মাইন উলিন  গ্রামঃ- চর মায়া, মপাঃ- আঞ্জুর াট  
চরফ্যাশন, মভালা। 

০১৯৯৮৫০৬৫৩৬ ঐ ঐ  

294.  মমাঃ জাল দুল ইেলাম  গ্রামঃ-চর মঙ্গল, মপাঃ- মাবের চর  
চরফ্যাশন, মভালা। 

০১৯১৫১০৯৯৪০ ঐ ঐ  

295.  ফ্ারজানা  ঐ ০১৪০৫৮৪৬৩২৫ ঐ ঐ  
296.  মমাোঃ লশমা  ঐ ০১৯২৬১৮৩৯১৯ ঐ ঐ  
297.  মরশমাো্ মেগম ঐ ০১৭০০৬০০৮১৯ ঐ ঐ  
298.   মমাঃ মেলস্নাল ম াবেন  ঐ ০১৭৩৬০৭৩২৪৮ ঐ ঐ  



299.  মমাবশ েদা মেগম ঐ  ঐ ঐ  
300.  আকললমা মেগম ঐ ০১৭৬৮২৩২১০১ ঐ ঐ  
301.  মমাঃ জলেম  গ্রামঃ-চর ফ্লকরা,বপাঃ- মচয়ারম্যান াট  

চরফ্যাশন, মভালা। 
০১৭১৪৫৪২১৩২ িাস থােী ০৯/০২/২০২১তিঃ হরি 

১৫/০২/২০২১তিঃ পর্ থন্ত। 

 

302.   মমাঃ আব্দুর রল ম   ঐ ০১৭১৭৬৮৭৩৩৩ ঐ ঐ  
303.  মমাঃ আবনায়ার  গ্রামঃ-চর মতফ্াজ্জল,বপাঃ- দুলার াট  

চরফ্যাশন, মভালা। 
০১৯৪৪১৭১৮২৪ ঐ ঐ  

304.   মমাঃ আজাদ  গ্রামঃ-চর ফ্লকরা,বপাঃ- মচয়ারম্যান াট  
চরফ্যাশন, মভালা। 

০১৭২৪৯৮৪৩৮০ ঐ ঐ  

305.  লশউলল ঐ  ঐ ঐ  
306.  েলিত চন্দ্র গ্রামঃ- চর যমুনা, মপাঃ- দুলার াট  

চরফ্যাশন, মভালা। 
 ঐ ঐ  

307.  মমাঃ আলাউলিন  গ্রামঃ- চর মঙ্গল, মপাঃ- মাবেরচর  
চরফ্যাশন, মভালা। 

০১৭৫৭৮০০৩৬৭ ঐ ঐ  

308.  নবরাত্তম ঘরামী গ্রামঃ- চর যমুনা, মপাঃ- দুলার াট  
চরফ্যাশন, মভালা। 

 ঐ ঐ  

309.  এমদাদ ম াবেন  গ্রামঃ-চর ফ্লকরা,বপাঃ- মচয়ারম্যান াট  
চরফ্যাশন, মভালা। 

০১৭৮১৬৪২৫১৩ ঐ ঐ  

310.   মমাঃ ম াবেন  ঐ ০১৭৫৮৩০৫৫৬৫ ঐ ঐ  
311. মমাঃ শাখাওয়াত ঐ ০১৭৯৪২৯৭০০৩ ঐ ঐ  
312.  মমাঃ োমসুউলিন  ঐ ০১৭১৪৮৭০৩৭৪ ঐ ঐ  
313.  মমাঃ মলনর  গ্রামঃ- নীলকমল, মপাঃ- দুলার াট  

চরফ্যাশন, মভালা। 
 ঐ ঐ  

314.  মমাঃ কামাল  গ্রামঃ-চর ফ্লকরা,বপাঃ- মচয়ারম্যান াট  
চরফ্যাশন, মভালা। 

০১৭৫২১৫৫৮৪ ঐ ঐ  

315.  মশখ ফ্লরদ  ঐ ০১৭৭৭২৭৭০০৪ ঐ ঐ  
316.  মমাঃ মলফ্জল  ঐ ০১৭০৪৮১৭২৩৯ ঐ ঐ  
317.   মমাঃ আইয়ুে আলী  ঐ ০১৭২৯৩৭১৮৭৪ ঐ ঐ  
318.  মমাঃ েল দ উলিন  ঐ ০১৭৮২০৮৬৮০৫ ঐ ঐ  
319.   াছনাইন  ঐ ০১৭৩১৩৩৭২৯১ ঐ ঐ  
320.   মমাঃ ইব্রা ীন  ঐ ০১৭২৫২৬৫৪১৪ ঐ ঐ  
321.  মারজান মেগম  ঐ ০১৭৬৫৫৭৫৩৬২ ঐ ঐ  
322.  মমাঃ ইব্রা ীম  ঐ ০১৭৪১৭৪৬৮৫৫ ঐ ঐ  
323.  আব্দুল মাবলক  ঐ ০১৭২৫৪৩৮৬৫৫ ঐ ঐ  
324.  মমাোঃ মরালজনা মেগম ঐ ০১৭৫৬৫৩২৬২২ ঐ ঐ  
325.  আঃ  াই গ্রামঃ- াজারীগি,বপাঃ- মচয়ারম্যান াট  

চরফ্যাশন, মভালা। 
০১৭২৪৭৭১৭৪১ ঐ ঐ  

326.  সুজন  গ্রামঃ উত্তে ফ্যাসি, 

মপাঃওসমািগঞ্জ েেফ্যাসি, ম ালা। 

 গবাদী পশুপালি ০২/০৩/২০২১তিঃ হরি 

১৬/০৩/২০২১তিঃ পর্ থন্ত। 

 

327.  মল উলিন ঐ ০১৭৪০৯৯৬৯৮০ ঐ ঐ  
328.  আজয় কুমার দাে  ঐ ০১৭২১৮০৯১৩৯ ঐ ঐ  
329.  লপন্টু কুমার দাে  ঐ ০১৭৪৫৭৩৩৬০৩ ঐ ঐ  
330.  পলরমল চন্দ্র দাে ঐ ০১৭৯৯৭৩৫৯৪৯ ঐ ঐ  
331.  রুবেল দাে  ঐ ০১৭৩২৭৯৭৫৫৫ ঐ ঐ  
332.   মশাভন চন্দ্র দাে  ঐ ০১৭৯৮৫৫২০৩৮ ঐ ঐ  
333.  শাবকাওয়াত ঐ ০১৭০৬৮৮৫৮৫৭ ঐ ঐ  
334.  কলরম ঐ ০১৭৭৯১৬৭৯৭৯ ঐ ঐ  
335.  রুবেল ঐ ০১৭১৯৫৪১৭৮৬ ঐ ঐ  
336.  মমা াম্মদ মাকসুদ  ঐ ০১৭১৪৩১৬১৭০ ঐ ঐ  
337.  ইলিে  ঐ ০১৭৩৫৩৭৫৪৩১ ঐ ঐ  
338.  রম্নহুল আলমন  ঐ ০১৭১৯৭৮২৪৪২ ঐ ঐ  
339.  েজলুর র মান  ঐ ০১৭৫৯৬৩৭৯৩২ ঐ ঐ  
340.  মমাঃ মমজো  উলিন  ঐ ০১৭৯৭৩৬১৮৮১ ঐ ঐ  
341.   মমাঃ নু রনেী  ঐ ০১৭৯৬১৯৩০৯৫ ঐ ঐ  
342.   মমাঃ মমাজাবম্মল  ক  ঐ ০১৭৪৭৫৯৮৩৯৫ ঐ ঐ  
343.  নুবর আলম  ঐ ০১৭৩৮৮০৮৫০৩ ঐ ঐ  
344.  মমাঃ আলা উলিন  ঐ ০১৭২৬৬৪৯৫৮৭ ঐ ঐ  
345.  ইউছুফ্  ঐ ০১৭৩৫০৮২৭১৩ ঐ ঐ  
346.  মমা াম্মদ কাবদর  ঐ ০১৭৮৮৭৬৭১৭১ ঐ ঐ  
347.  েমীর চন্দ্র দাে ঐ ০১৭১৫২৭৫২৩৫ ঐ ঐ  



348.  আব্দুল মান্নান  ঐ ০১৭৩৪৬৫১৮৮৩ ঐ ঐ  
349.  তন্ময় চন্দ্র দাে  ঐ ০১৭১৮১১০৭১২ ঐ ঐ  
350.  েিয় চন্দ্র দাে  গ্রামঃ- আলীগাও, মপাঃ- ফ্জলগি 

চরফ্যাশন, মভালা। 
০১৭৬০৪১৬৪১৪ ঐ ঐ  

351.  লরতা রানী  গ্রামঃ- নীলকমল, মপাঃ- দুলার াট  
চরফ্যাশন, মভালা। 

০১৭১৬৭৬৮০১৫ পাঃ িাক-সবজী 

োষ 

১৬/০৩/২০২১তিঃ হরি 

২২/০৩/২০২১তিঃ পর্ থন্ত। 

 

352.  উজ্জল েরকার  ঐ ০১৭১৬৭৭৪৯২৬ ঐ ঐ  
353.  েজল েরকার  ঐ ০১৭৮২১৭৩৯০৩ ঐ ঐ  
354.  মমাোঃ লরনা মেগম  ঐ ০১৭১৫৯০০৭৯৫ ঐ ঐ  
355.  আবু কালাম  ঐ ০১৭১৮৩৩৪১৭৯ ঐ ঐ  
356.  দুলাল ডাকুয়া  ঐ ০১৭৫৮৭৫৪৭৫২ ঐ ঐ  
357.  কৃষকান্ত দাে  ঐ ০১৭৩২৭৭৩৪৪৫ ঐ ঐ  
358.  লরনা রানী  ঐ ০১৭৬৬১৩৯৩৮৫ ঐ ঐ  
359.  অনুফ্ চন্দ্র মালে  ঐ  ঐ ঐ  
360.  নুর মমা াম্মদ ঐ ০১৭৭৮৭০৫১৬৮ ঐ ঐ  
361.  মমাঃ জালকর ম াবেন  গ্রামঃ- চর যমুনা, মপাঃ- দুলার াট  

চরফ্যাশন, মভালা। 
০১৭৫৭৮১৫৪৮৯ ঐ ঐ  

362.  অতিরমি মাতে ঐ ০১৭১৮৫২৬২০২ ঐ ঐ  
363.  মমাোঃ কল নুর  মেগম ঐ ০১৭২৫০৯৯১৩৩ ঐ ঐ  
364.   ােনুর  মেগম গ্রামঃ- চর মতফ্াজ্জল, মপাঃ- 

দুলার াট  
চরফ্যাশন, মভালা। 

০১৭৯২৭২৭৩৮০ ঐ ঐ  

365.  মমাঃ আকিাে ঐ ০১৭২৮১০০৬০১ ঐ ঐ  
366.  মমাঃ মলাকমান  ঐ ০১৯২১০০৮৭০২ ঐ ঐ  
367.  মমা াম্মদ আবুল কালাম  গ্রামঃ-ওেমানগি,বপাঃ- 

ওেমানগি  চরফ্যাশন, মভালা। 
০১৭১৪৫৮৩১৪৫ ঐ ঐ  

368.  তবতব আরমিা ঐ ০১৭৭০৩১৮৩৫১ ঐ ঐ  
369.  মমাঃ ম াবেন  ঐ ০১৭৭০৩১৮৩৫১ ঐ ঐ  
370.  নুর উলিন  ঐ  ঐ ঐ  
371.  লেকাশ মজুদার  গ্রামঃ দঃ ফ্যাসি, মপাঃ েেফ্যাসি  

েেফ্যাসি, ম ালা। 

 ঐ ঐ  

372.  তপতী মজুমদার ঐ  ঐ ঐ  
373.  ছালমা মেগম ঐ  ঐ ঐ  
374.  মমাঃ মাহামুদুল হক ঐ  ঐ ঐ  
375.  মমাঃ মতিে উতিি  গ্রামঃ েসুলপুে, মপাঃ উত্তে আইো  

েেফ্যাসি, ম ালা। 

 ঐ ঐ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



২০২০-২০২১ অর্ থবছরেে অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণার্ীরদে িারমে িাতলকা 

উপরজলাঃ মবােহািউতিি, মজলাঃ ম ালা 

 

্লমক 

নং 

িলশক্ষণাথীর নাম ঠিকানা মমাোইল নম্বর িলশক্ষণ 

মকাবে ের 

নাম 

মময়াদ মন্তব্য 

০১ মমাঃ মা াফুজুর র মান গ্রাম-জয়া,ডাকঘর- 

মোর ানউলিন,বজলা-বভালা 

০১৭৩১৫২০২৫৭ মৎস্য 

চাষ 

১৪/০৯/২০২০ লি.   

 বত 

২০/০৯/২০২০লি. 

ব্যাচ - ০১ 

০২  মমাঃ নাঈম  গ্রামঃবছাটমালনকা, 

মোর ানউলিন 

০১৭৭২৭২১৭৩৪ ’’ ’’ ব্যাচ - ০১ 

০৩ মমাঃ লজোদ গ্রাম- জয়া ,বোর ানউলিন ০১৩১৩৯১১৯৪৫ ’’ ’’ ব্যাচ - ০১ 

০৪ মমাঃ মাসুদ গ্রাম-বছাটমালনকা, 

মোর ানউলিন 

০১৯৯১৫০২০৭০ ’’ ’’ ব্যাচ - ০১ 

০৫ মমাঃ আ াদ গ্রাঃ জয়া ,বোর ানউলিন ০১৭৭৭৩১৩১৫৮ ’’ ’’ ব্যাচ - ০১ 

০৬ লেল্লাল গ্রাম-বছাটমালনকা, 

মোর ানউলিন 

০১৯৯০৪৯৫০০২ ’’ ’’ ব্যাচ - ০১ 

০৭ মমাঃ  ানু  মাতাব্বর গ্রামঃবছাটমালনকা, 

মোর ানউলিন 

০১৯২৯৯৪৫৩৩৬ ’’ ’’ ব্যাচ - ০১ 

০৮ মমাঃ রাবেল  গ্রামঃ-দঃোটামারা, 

মোর ানউলিন 

০১৯২৯৯৫৭৫৩৩ ’’ ’’ ব্যাচ - ০১ 

০৯  লেলে রল মা গ্রামঃ-জয়া, মোর ানউলিন ০১৭০৬০২১৬৮৬ ’’ ’’ ব্যাচ - ০১ 

১০ মমাঃ তাবরক গ্রামঃবছাটমালনকা, 

মোর ানউলিন 

০১৭৪৯৯৮৪৫০০ ’’ ’’ ব্যাচ - ০১ 

১১ লাইজু মেগম গ্রামঃবছাটমালনক, 

মোর ানউলিন 

০১৭৬৫৭৯০৭২৮ ’’ ’’ ব্যাচ - ০১ 

১২ শারলমন আক্তার গ্রামঃ কুতুো,বোর ানউলিন ০১৭৬০৪৪৪৩১৭ ’’ ’’ ব্যাচ - ০১ 

১৩ োল দা মেগম গ্রামঃ জয়া, মোর ানউলিন ০১৩০৪৯০২৭৩৭ ’’ ’’ ব্যাচ - ০১ 

১৪ তালনয়া  গ্রাঃ 

কুতুো,বপাঃবোর ানউলিন 

০১৭৪৮৪৮৭৬২০ ’’ ’’ ব্যাচ - ০১ 

১৫ মমাঃ লমজানুর র মান গ্রামঃ 

চরআলগী,বোর ানউলিন 

০১৭৮৬৫৮৫৭৩৫ ’’ ’’ ব্যাচ - ০১ 

১৬ মমাছাঃ মরালজনা  গ্রামঃ মছাট মালনকা, 

মোর ানউলিন 

০১৭৩৬৯৯৭৩৭৮ ’’ ’’ ব্যাচ - ০১ 

১৭ মমাঃ মরজাউল কলরম গ্রাঃ কুতুো ,বোর ানউলিন ০১৭২৮৩২৯৭৮০ ’’ ’’ ব্যাচ - ০১ 

১৮ ঈলশতা আক্তার  গ্রাঃ কুতুো, মোর ানউলিন ০১৯৬৮২২৯৭৮৮ ’’ ’’ ব্যাচ - ০১ 

১৯ ইয়াছলমন  মেগম গ্রামঃবদউলালশেপুর, মপাঃ 

তালুকদার োড়ী 

০১৭৫৩০০৬২৪১ ’’ ’’ ব্যাচ - ০১ 

২০ আলরফুর র মান শুভ গ্রাঃ কুতুো, মোর ানউলিন ০১৭১৮৪৪৩৬৪৯ ’’ ’’ ব্যাচ - ০১ 

২১ নাল দ  াোন আলেে ৯নংবপৌরওয়াড ে,বোর ানউলি

ন মপৌরেভা 

০১৭৭৬৬১৪৮৯০ ’’ ’’ ব্যাচ - ০১ 

২২ মমাঃ আবনায়ার ম াবেন গ্রামঃ মছাট মালনকা, 

মোর ানউলিন 

০১৭৬৩৩৩৯৬২২ ’’ ’’ ব্যাচ - ০১ 

২৩ মগাপাল চন্দ্র মদ গ্রাঃ কুতুো, মোর ানউলিন ০১৭৩৬৬১০৪৩৯ ’’ ’’ ব্যাচ - ০১ 

২৪ ফ্াবতমা  মেগম গ্রাঃ জয়া,বোর ানউলিন ০১৭৬৩৫৩৪৩৪০ ’’ ’’ ব্যাচ - ০১ 

২৫ 

 

 ালেবুর  র মান মুল ন গ্রাঃ জয়া,বোর ানউলিন ০১৯২৩৭৪৯৬০১ ’’ ’’ ব্যাচ - ০১ 

২৬ মমাঃ মলমনুল ইেলাম গ্রাম-কুড়াললয়া,ডাক-

কালশগি, মোর ানউলিন 

০১৭২৪৮৫৪৯২৪ মৎস্য 

চাষ 

১৬/০৯/২০২০লি.             

 বত 

২২/০৯/২০২০লি. 

ব্যাচ-০২ 

২৭ মমাঃ  ালেবুর র মান গ্রাম-েড়মালনকা,মালনকার াট ০১৭১১২৪৪৫৭৪ ’’ ’’ ব্যাচ-০২ 

২৮ মমাঃ মাল বুলস্না     ঐ ০১৭১৮৩০৫৬০৪ ’’ ’’ ব্যাচ-০২ 

২৯ মমাঃ মমব দী  াছান ঐ ০১৭৯৫৫০৩৭৩৪ ’’ ’’ ব্যাচ-০২ 

৩০ মমাঃ লরোদ ঐ ০১৭০৩৫৪৯২২৩ ’’ ’’ ব্যাচ-০২ 

৩১ নাল দ ম াবেন মুরাদ ঐ ০১৩০১৯৫১০৮ ’’ ’’ ব্যাচ-০২ 

৩২ মমাঃ রাবেল ঐ ০১৭৬৩১৩২৬৪৪ ’’ ’’ ব্যাচ-০২ 

৩৩ মমাঃ রায় ান ঐ ০১৭২০৬২৫৫০৯ ’’ ’’ ব্যাচ-০২ 

৩৪ লজ াদুল ইেলাম ঐ ০১৭১০৮৭৫১৯১ ’’ ’’ ব্যাচ-০২ 

৩৫ মমাঃ আ ম্মদ উল্লা  গ্রাম-বছট মালনকা,

 মোর ানউলিন 

০১৭৩৩১২০৪২১‘ ’’ ’’ ব্যাচ-০২ 



্লমক 

নং 

িলশক্ষণাথীর নাম ঠিকানা মমাোইল নম্বর িলশক্ষণ 

মকাবে ের 

নাম 

মময়াদ মন্তব্য 

৩৬ মমাঃ ইেমাইল গ্রাম-েড়মালনকা,মালনকার াট ০১৭৪৯২৬৯৬৬৯ ’’ ’’ ব্যাচ-০২ 

৩৭ মমাঃ নাজমুল  াছান ঐ ০১৭৭১০০৭৯৯১ ’’ ’’ ব্যাচ-০২ 

৩৮ মমাঃআলরফুল ইেলাম ঐ ০১৭৯১৩৭৮৬৬৯ ’’ ’’ ব্যাচ-০২ 

৩৯ মমাঃ লরোদ ঐ ০১৭১৪২৪৮৯৫৭ ’’ ’’ ব্যাচ-০২ 

৪০ শাওন চন্দ্র রায় ঐ ০১৭১৮৬৩৮৩৫৭ ’’ ’’ ব্যাচ-০২ 

৪১ মমাঃ মমাছাবিক ম াবেন গ্রাম-বদউলা,ডাক-স্কুলোড়ী ০১৭১৬৩৩৬৫৫১ ’’ ’’ ব্যাচ-০২ 

৪২ মমাঃ মা ফুজুর র মান মোব ল গ্রাম-েড়মালনকা,মালনকার াট ০১৭৪৯৫৯০২০০ ’’ ’’ ব্যাচ-০২ 

৪৩ মমাঃ মলমন গ্রাম-কুতুো, মোর ানউলিন ০১৯১৮৮৯৭৯৬১ ’’ ’’ ব্যাচ-০২ 

৪৪ মমাঃ আলম গ্রাম- মদউল,বপাঃ 

তালুকদারোড়ী 

০১৯৬০৪১৪২৬৬ ’’ ’’ ব্যাচ-০২ 

৪৫ লনপা মেগম গ্রাম-েড়মালনকা,মালনকার াট ০১৩১৪৮০২১০৩ ’’ ’’ ব্যাচ-০২ 

৪৬ তামান্না মেগম   গ্রাম-বছাট 

মালনকা,বপাঃবোর ানউলিন 

০১৭৯৮৬৫০৩১৪ ’’ ’’ ব্যাচ-০২ 

৪৭ আঃকাবদর গ্রাম-বদউল,বপাঃ 

তালুকদারোড়ী 

০১৯২৬৯০১১২ ’’ ’’ ব্যাচ-০২ 

৪৮  ালেবুর র মান ফ্াল ম গ্রাম-১নং 

মপৌর,বোর ানউলিন 

০১৭১৪১৪৭১১০ ’’ ’’ ব্যাচ-০২ 

৪৯ মমাঃলমজানুর র মান গ্রাম-কুতুো,বোর ানউলিন ০১৭১১২০১২৯৫ ’’ ’’ ব্যাচ-০২ 

৫০  শা ানাজ মেগম ঐ ০১৯৯৩১০২৯২০ ’’ ’’ ব্যাচ-০২ 

৫১  মমাঃ তছললম গ্রাম-বদউলা লশরপুর,ডাক-

স্কুলোড়ী,বোর ানউলিন 

০১৯৮৭৭২৫৮১৬  াঁে-

মুরগী 

পালন 

০৩/১০/২০২০  বত  

০৯/১০/২০২০ 

ব্যাচ-০৩ 

৫২ তালনয়া আক্তার ঐ ০১৯২৩৪২৫১১৩ ’’ ’’ ব্যাচ-০৩ 

৫৩ রুলেনা গ্রাম-চরটিটিয়া, ডাক-  ঐ ০১৩০৮৯০৫৭০৩ ’’ ’’ ব্যাচ-০৩ 

৫৪ মাসুদ রানা গ্রাম-বদউলা লশরপুর,ডাক-

স্কুলোড়ী 

০১৯৭৬৫৫৯৮৭৫ ’’ ’’ ব্যাচ-০৩ 

৫৫ মমাঃ আজমুল ম াবেন ঐ ০১৯২৮৩৮২০৯৯ ’’ ’’ ব্যাচ-০৩ 

৫৬ মমাছাঃ কল নুর গ্রাম-েড়পাতা, মপাঃ 

তালুকদারোড়ী 

০১৯২০৫২৭৪৭৫ ’’ ’’ ব্যাচ-০৩ 

৫৭ মমাঃ মমােবলম ঐ ০১৯৯৪৫৮৬৯৭২ ’’ ’’ ব্যাচ-০৩ 

৫৮ মমাঃ সুমন ঐ ০১৯২২৪৬৫৪২২ ’’ ’’ ব্যাচ-০৩ 

৫৯ মমাঃ তলরকুল ইেলাম গ্রাম-বদউলা লশরপুর,ডাক-

স্কুলোড়ী 

০১৭৬৭৯৭৪৬৮০ ’’ ’’ ব্যাচ-০৩ 

৬০ মমাঃ লেল্লাল মালে গ্রাম-চরগঙ্গাপুর,ডাক-দরুন 

োজার 

-- ’’ ’’ ব্যাচ-০৩ 

৬১ জান্নাত মেগম গ্রাম-েড়পাতা,ডাক-

তালুকদারোড়ী 

০১৯৭৭৪১৫৬৬ ’’ ’’ ব্যাচ-০৩ 

৬২ মমাঃ মাসুদ গ্রাম-বদউলা লশরপুর,ডাক-

স্কুলোড়ী 

০১৪০৬০৯৯৬৯১ ’’ ’’ ব্যাচ-০৩ 

৬৩ জান্নাত মেগম গ্রাম-েড়পাতা,ডাক-

তালুকদারোড়ী 

০১৭৯৩২০৭৩১৫ ’’ ’’ ব্যাচ-০৩ 

৬৪ সুরমা গ্রাম-বদউলা লশেপুর,ডাক-

স্কুলোড়ী 

 ’’ ’’ ব্যাচ-০৩ 

৬৫ পারভীন মেগম ঐ ০১৪০৪৯৭৯৯৬৮ ’’ ’’ ব্যাচ-০৩ 

৬৬ োরলমন ঐ ০১৯৮৯৬৭৫২৯৩ ’’ ’’ ব্যাচ-০৩ 

৬৭ মইরম মেগম ঐ ০১৯৩৭৮১৯৫৬৩ ’’ ’’ ব্যাচ-০৩ 

৬৮ মর ানা মেগম ঐ ০১৯২৫৭৪৫৬৯৫ ’’ ’’ ব্যাচ-০৩ 

৬৯ লাইজু মেগম ঐ ০১৯৯৮৭৯৬৫৭০ ’’ ’’ ব্যাচ-০৩ 

৭০ মরনু লেলে   ঐ ০১৩০৭১৭৫৬১৫ ’’ ’’ ব্যাচ-০৩ 

৭১ মমাঃ রাবেল গ্রাম-বদউলা,ডাক-স্কুলোড়ী ০১৯৬২১৬৮৪৯০ ’’ ’’ ব্যাচ-০৩ 

৭২ মমাঃ  াছনাইন গ্রাম-েড়পাতা,ডাক-

তালুকদারোড়ী 

০১৯১৩২০৫৭৫৯ ’’ ’’ ব্যাচ-০৩ 

৭৩ মফ্রদাউে ঐ ০১৯৭৬৫৫৯৮৭৫ ’’ ’’ ব্যাচ-০৩ 

৭৪ মমাঃ তাবরক গ্রাম-বদউলা লশেপুর,ডাক-

স্কুলোড়ী 

০১৭২২৯৪৪৮১০ ’’ ’’ ব্যাচ-০৩ 

৭৫ মমাঃ শাল ন ঐ -- ’’ ’’ ব্যাচ-০৩ 



্লমক 

নং 

িলশক্ষণাথীর নাম ঠিকানা মমাোইল নম্বর িলশক্ষণ 

মকাবে ের 

নাম 

মময়াদ মন্তব্য 

৭৬ মমাঃ ো ারুল জমাদার গ্রাম-বছাটমালনকা,ডাক-

মোর ানউলিন 

০১৯২০০৮১২০৫ গোলদপশু 

পালন 

১০/১০/২০২০  বত  

১৬/১০/২০২০ 

ব্যাচ-০৪ 

৭৭ মমাঃ রালকে গ্রাম-গালজপুর,ডাক-

মোর ানউলিন 

০১৯১৯৩৩৬৭২২ ’’ ’’ ব্যাচ-০৪ 

৭৮ মমাঃ লশপন গ্রাম-বছাটমালনকা,ডাক-

মোর ানউলিন 

০১৯১৯৭১৩৭১২ ’’ ’’ ব্যাচ-০৪ 

৭৯ মুক্তা আক্তার মুলন্ন ঐ ০১৭৩৪৩৫০৭০০ ’’ ’’ ব্যাচ-০৪ 

৮০ মমাঃ রালকবুল  াোন গ্রাম-চরগাজীপু, 

মোর ানউলিন 

-- ’’ ’’ ব্যাচ-০৪ 

৮১  মমাঃ রুবেল  শ ীদ মতাফ্াবয়ল  

আ ম্মদেড়ক,  

মোর ানউলিন 

০১৯৮৮০০৭৩২৬ ’’ ’’ ব্যাচ-০৪ 

৮২ মমাঃ োবুল জমিার মপৌর ৯নং, মোর ানউলিন ০১৭১৫১৬৩৫১৮ ’’ ’’ ব্যাচ-০৪ 

৮৩ লরয়াজুল ইেলাম ঐ ০১৯২৭৬১৭৫৩৩ ’’ ’’ ব্যাচ-০৪ 

৮৪  মমাঃ হুমায়ুন কলের গ্রাম-গালজপুর  ,ডাক- 

মোর ানউলিন 

-- ’’ ’’ ব্যাচ-০৪ 

৮৫ মমাঃ রালকবুল ইেলাম গ্রাম-লরয়াজনগর, 

মোর াউলিন 

-- ’’ ’’ ব্যাচ-০৪ 

৮৬ মমাঃ ইেমাইল  গ্রাম-

মছটমালনকা,বোর ানউলিন 

০১৭৩৩৩২৫৭৩০ ’’ ’’ ব্যাচ-০৪ 

 ম াোইন   ’’ ’’ ব্যাচ-০৪ 

৮৭ মমাঃ রাবেল  াওলাদার ৯ নং মপৌর,বোর ানউলিন ০১৭৩৯২৮৮৪৯৭ ’’ ’’ ব্যাচ-০৪ 

৮৮ মমাঃ লগয়াে উলিন গ্রাম-োচড়া,ডাক-দরম্নন 

োজার 

০১৯১৯৬৪৬৭৩৭ ’’ ’’ ব্যাচ-০৪ 

৮৯ রম্নলজ মেগম ৯ নং মপৌর,বোর ানউলিন -- ’’ ’’ ব্যাচ-০৪ 

৯০ মমাঃ কলের ৯ নং মপৌর,বোর ানউলিন ০১৭৩১১৮৯১০৬ ’’ ’’ ব্যাচ-০৪ 

৯১ আরজু আক্তার ৯ নং মপৌর,বোর ানউলিন ০১৯১৯৬১৩৫৩৪ ’’ ’’ ব্যাচ-০৪ 

৯২ মমাঃ আলরফ্ ম াবেন গ্রাম-চর গঙ্গাপুর, 

মোর ানউলিন 

০১৯৯৬৯৭০৭৯১ ’’ ’’ ব্যাচ-০৪ 

৯৩ মমাোঃ জান্নাত মেগম ঐ ০১৭২১৭৩০২৭৯ ’’ ’’ ব্যাচ-০৪ 

৯৪ মমাঃ মনামান গ্রাম+ মপাঃ োটামারা -- ’’ ’’ ব্যাচ-০৪ 

৯৫ মমাঃ ইউসুফ্ আলী ৯ নং মপৌর,বোর ানউলিন ০১৯২৪৪৬২৭৪৪ ’’ ’’ ব্যাচ-০৪ 

৯৬ মমাঃ আবনায়ার ম াবেন ৯ নং মপৌর,বোর ানউলিন ০১৭১০০১৯৬০৪ ’’ ’’ ব্যাচ-০৪ 

৯৭ রম্নমা ৯ নং মপৌর,বোর ানউলিন ০১৯২৫১৮২৬৮৬ ’’ ’’ ব্যাচ-০৪ 

৯৮ মমাঃ মমাশাবরফ্ ম াবেন গ্রাম- দালালপুর,বপাঃ  দঃ 

জয়পুর 

-- ’’ ’’ ব্যাচ-০৪ 

৯৯ লরনা মেগম ৯ নং মপৌর,বোর ানউলিন ০১৭২৪০৬৪০৪৫ ’’ ’’ ব্যাচ-০৪ 

১০০ উবম্ম কুলছুম ২ নং মপৌর, মোর ানউলিন ০১৭৯৫৮৫১৮২৩ ’’ ’’ ব্যাচ-০৪ 

১০১ মমাঃ মো রাফ্ ম াবেন গ্রাম-দালালপুর,বপাঃ 

মুিীর াট 

০১৭১৯৩৪৪২২৮ গোলদপশু 

পালন ’’ 

১৯/১০/২০২০  বত  

২৫/১০/২০২০’’ 

ব্যাচ-০৫ 

১০২ মমাঃ োলকবুল  াোন গ্রাম-দালালপুর,বপাঃ 

মুিীর াট 

০১৩১৯৭১৮২৫৮ ’’ ’’ ব্যাচ-০৫ 

১০৩ রম্নমা মেগম ঐ ০১৭৬৩৬৯৬৯৫০ ’’ ’’ ব্যাচ-০৫ 

১০৪ মমাঃ মনামান ঐ ০১৭৫৩৮৬০৮০৩ ’’ ’’ ব্যাচ-০৫ 

১০৫ মমাঃ লমরাজ ম াবেন গ্রাম-টেগী,বপাঃ  দঃ জয়পুর ০১৭২৩৫০১১২২ ’’ ’’ ব্যাচ-০৫ 

১০৬ মমাঃ নুরনেী ঐ ০১৩১২৭৩১৩৫২ ’’ ’’ ব্যাচ-০৫ 

১০৭ মমাঃ আমজাদ ম াবেন ঐ ০১৭১৯৬৬০৩২৯ ’’ ’’ ব্যাচ-০৫ 

১০৮ মমাঃ জাবেদ ম াবেন ঐ ০১৭৭৯৪৯০৯১২ ’’ ’’ ব্যাচ-০৫ 

১০৯ মমা নাইম গ্রাম-মুলাই পত্তন,বপাঃ 

মুিীর াট 

০১৭০৪৮৭০৭৫৯ ’’ ’’ ব্যাচ-০৫ 

১১০ মমাঃ োলফ্জল  ক গ্রাম-টেগী,বপাঃ  দঃ জয়পুর ০১৭৭০৭৫৭৫৮৬ ’’ ’’ ব্যাচ-০৫ 

১১১ মমাঃ  ালেবুল্লা 

  

ঐ ০১৭১৫৮৫২১২৮ ’’ ’’ ব্যাচ-০৫ 

১১২ মমাঃ নুর উলিন গ্রাম-দালালপুর,বপাঃ 

মুিীর াট 

০১৮২৯৪৮৬৫৫২ ’’ ’’ ব্যাচ-০৫ 

১১৩ কলেতা রাণী মদ গ্রাম-চকব াষ,বপাঃ কুবির াট ০১৭৯৬৩০১১৫০ ’’ ’’ ব্যাচ-০৫ 

১১৪ মমাঃ শরীফ্ গ্রাম-মুলাই পত্তন, মুিীর াট ০১৭৫৮৯৫৪৯৩১ ’’ ’’ ব্যাচ-০৫ 



্লমক 

নং 

িলশক্ষণাথীর নাম ঠিকানা মমাোইল নম্বর িলশক্ষণ 

মকাবে ের 

নাম 

মময়াদ মন্তব্য 

১১৫ মমাঃ মুজাম্মল গ্রাম-টেগী,বপাঃ  দঃ জয়পুর ০১৮৪০৭১৭৭৩৭ ’’ ’’ ব্যাচ-০৫ 

১১৬ মমাঃ েলজে গ্রাম-দালালপুর,বপাঃ 

মুিীর াট 

০১৩১৬৫৫০৪৫০ ’’ ’’ ব্যাচ-০৫ 

১১৭ মমাঃ শাল ন আলম ঐ ০১৭৪০৭৭৫৮৯৮ ’’ ’’ ব্যাচ-০৫ 

১১৮ শামত্মা মেগম ঐ -- ’’ ’’ ব্যাচ-০৫ 

১১৯ তালনয়া আক্তার গ্রাম-চরটিটিয়া,বপাঃ 

তালুকদার োড়ী 

-- ’’ ’’ ব্যাচ-০৫ 

১২০ মমাঃ লফ্বরাজ আলম গ্রাম-দালালপুর,বপাঃ 

মুিীর াট 

০১৭৬৫১১৩৬১১ ’’ ’’ ব্যাচ-০৫ 

১২১ মমাঃ শাল ন আলম ঐ ০১৭৫০৮১৯৩২৫ ’’ ’’ ব্যাচ-০৫ 

১২২ মমাঃ তামলজদ ঐ ০১৭২১৪০৮১৩৬ ’’ ’’ ব্যাচ-০৫ 

১২৩ মমাঃ লেপন 

 

ঐ ০১৭৪১৪৯৫৪৩৫ ’’ ’’ ব্যাচ-০৫ 

১২৪ মমাঃ শাল ন ঐ ০১৭১৪৯৮২৬৫০ ’’ ’’ ব্যাচ-০৫ 

১২৫ মমাঃ তানভীর ঐ ০১৩১৪৮৬৩৯২৮ ’’ ’’ ব্যাচ-০৫ 

১২৬ লশলরনা মেগম মপৌর৩নংওয়াড ে,বোর ানউলি

ন 

০১৭৯৮৭৭৮৪১৩ শাকেলি 

চাষ 

০১/১১/২০২০  বত  

০৭/১১/২০২০’’ 

ব্যাচ -০৬ 

১২৭ জান্নাত আক্তার ঐ ০১৯২৮৯৮৯০৯৩৬ ’’ ’’ ব্যাচ -০৬ 

১২৮ োরলমন আক্তার ঐ ০১৭৪৭৪০৭৮০৩ ’’ ’’ ব্যাচ -০৬ 

১২৯ পারভীন মেগম ঐ ০১৮১৩০১৮১৫০৮ ’’ ’’ ব্যাচ -০৬ 

১৩০ মর ানা মেগম ঐ ০১৭২০৩৪২২৫৩ ’’ ’’ ব্যাচ -০৬ 

১৩১ আকললমা ঐ ০১৭২০৩৪২২৫৩ ’’ ’’ ব্যাচ -০৬ 

১৩২ লমনারা ঐ ০১৯৬৩৫৩৩৬৭২ ’’ ’’ ব্যাচ -০৬ 

১৩৩ লশল্পী মেগম ঐ ০১৭৩৫৭২৬৬১৮ ’’ ’’ ব্যাচ -০৬ 

১৩৪ লেউটি মেগম ঐ ০১৯৪৯৩৩৮৬৬৩ ’’ ’’ ব্যাচ -০৬ 

১৩৫ সুমাইয়া আক্তার ঐ ০১৭৩৫৮৪০৮৯৯ ’’ ’’ ব্যাচ -০৬ 

১৩৬ ললমা মেগম ঐ ০১৭৫২২৫৬১৩৯ ’’ ’’ ব্যাচ -০৬ 

১৩৭ শালমমা আক্তার ঐ ০১৭৮৯১১০৩৫৬ ’’ ’’ ব্যাচ -০৬ 

১৩৮ তালনয়া মেগম ঐ ০১৭০৫৫০৯০৮৫ ’’ ’’ ব্যাচ -০৬ 

১৩৯ সুরাইয়া আক্তার ঐ ০১৭২৭৩৪০৯৮৬ ’’ ’’ ব্যাচ -০৬ 

১৪০ মমাোঃ পান্না ঐ ০১৯২৩৮৯৩৪৯৬ ’’ ’’ ব্যাচ -০৬ 

১৪১ রম্নপোন মেগম ঐ ০১৭৭২৭৭৮৬০৯ ’’ ’’ ব্যাচ -০৬ 

১৪২ আছমা আক্তার ঐ ০১৭৬৬৪৩৬৬৭০ ’’ ’’ ব্যাচ -০৬ 

১৪৩ লালক মেগম ঐ ০১৭৫৪৭১২৮১৯ ’’ ’’ ব্যাচ -০৬ 

১৪৪ োলময়া মেগম ঐ ০১৭৬৬৪৩৬৬৭০ ’’ ’’ ব্যাচ -০৬ 

১৪৫ নুেরাত মেগম ঐ ০১৭৩৫০১৮০৩৩ ’’ ’’ ব্যাচ -০৬ 

১৪৬ মজেলমন মেগম ঐ ০১৭০৫৫৩৩৫৯৩ ’’ ’’ ব্যাচ -০৬ 

১৪৭ শারলমন মেগম ঐ ০১৭৭২১২৭৩৯৯ ’’ ’’ ব্যাচ -০৬ 

১৪৮ জুবয়না আক্তার ঐ ০১৭৮২৪০৫০৯০ ’’ ’’ ব্যাচ -০৬ 

১৪৯ আচমা মেগম ঐ ০১৭৯৭১৪৬৭৯৭ ’’ ’’ ব্যাচ -০৬ 

১৫০ মমাোঃ নাইটু ঐ - ’’ ’’ ব্যাচ -০৬ 

১৫১ আলমন উলস্নযা  গ্রাম-টেগী,বপাঃমুিীর াট 

,বোর ানউলিন, মভালা 

০১৭১০০৮৬১৫৭ গোলদ 

পশুপালন 

০১/১১/২০২০  বত  

০৭/১১/২০২০’’ 

ব্যাচ-০৭ 

১৫২ রাবশদ মচৌধুরী ঐ ০১৮১৬২৯৫০৩৫ ,, ’’ ব্যাচ-০৭ 

১৫৩ মমাঃ ইয়ালছন গ্রাম-কালচয়া,বপাঃ 

মোর ানগি 

০১৭৯৪৩৭১১১৩ ,, ’’ ব্যাচ-০৭ 

১৫৪ মমাঃ  াছনাইন গ্রাম-টেগী,বপাঃ দঃ জয়পুর ০১৮১১৩০৩৪০৬ ,, ’’ ব্যাচ-০৭ 

১৫৫ লেশ্বলজৎ চন্দ্র মদ ঐ ০১৭২৪৭৭০৬১৩ ,, ’’ ব্যাচ-০৭ 

১৫৬ মমাঃ শরীফ্ গ্রাম-টেগী,বপাঃ মুিীর  াট ০১৩১৫৩৯০৮৮৯ ,, ’’ ব্যাচ-০৭ 

১৫৭ জাল দুল ইেলাম ঐ ০১৭৭০৩৭৯৩১৫ ,, ’’ ব্যাচ-০৭ 

১৫৮ মতৌল দুল ইেলাম গ্রাম-টেগী,বপাঃ দঃ জয়পুর ০১৬০৮১২৮৪৯০ ,, ’’ ব্যাচ-০৭ 

১৫৯ মমাঃ ম াবেন গ্রাম-টেগী,বপাঃ মুিীর  াট ০১৭৪৯৫৮৩৫৯৫ ,, ’’ ব্যাচ-০৭ 

১৬০ বুলু মেগম ঐ ০১৭৩১৮১৩২৬৬ ,, ’’ ব্যাচ-০৭ 

১৬১ ইয়াছলমন মেগম ঐ ০১৭৫৪৮১২৩৫৬ ,, ’’ ব্যাচ-০৭ 

১৬২ রম্ননা আক্তার ঐ ০১৭১৮২০০১৫০ ,, ’’ ব্যাচ-০৭ 

১৬৩ মলরয়ম মেগম ঐ ০১৭৩৮০৫৫৩৩৪ ,, ’’ ব্যাচ-০৭ 

১৬৪ পারভীন মেগম ঐ ০১৭৭০০১৫৫২২ ,, ’’ ব্যাচ-০৭ 
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১৬৫ মলরয়ম মেগম ঐ ০১৭৮১৭৬৭৬১৪ ,, ’’ ব্যাচ-০৭ 

১৬৬ রাবেয়া মেগম ঐ ০১৭২৩৪২৩৯৯৮ ,, ’’ ব্যাচ-০৭ 

১৬৭ মরাকোনা গ্রাম-টেগী,বপাঃ মুিীর  াট ০১৭০৩৭০০১৯৬ ,, ’’ ব্যাচ-০৭ 

১৬৮ লমজানুর র মান গ্রাম-মুলাই পত্তন, মপাঃ মুিীর 

 াট 

 

০১৭১৭৯৪৬৪৮৩ ,, ’’ ব্যাচ-০৭ 

১৬৯ সুরাইয়া মেগম গ্রাম-টেগী,বপাঃ মুিীর  াট ০১৭৩৮৮৫৮১৬২ ,, ’’ ব্যাচ-০৭ 

১৭০ মোনালী আক্তার ঐ ০১৭১৪২১৫৬৯৮ ,, ’’ ব্যাচ-০৭ 

১৭১ মমাঃ লরয়াজ  ম াবেন ঐ ০১৭৪৯৫৯৮৮০০ ,, ’’ ব্যাচ-০৭ 

১৭২ েনাতন চন্দ্র মদ গ্রাম-মুলাই পত্তন, মপাঃ মুিীর 

 াট 

 

০১৭৩৬৫৭৪২৫১ ,, ’’ ব্যাচ-০৭ 

১৭৩ মমাঃ ললমন গ্রাম-টেগী,বপাঃ মুিীর  াট ০১৬২২৮৮৫৮১৮ ,, ’’ ব্যাচ-০৭ 

১৭৪ মমাঃ আলরফ্ ম াবেন ঐ ০১৭৭৬৫৮৯৬৫৭ ,, ’’ ব্যাচ-০৭ 

১৭৫ মমাঃ ইউসুফ্ ম াবেন ঐ ০১৭৩১৯১৪০৬২ ,, ’’ ব্যাচ-০৭ 

১৭৬ লমজানুর র মান গ্রাম-োথানোড়ী,বপাঃ-বদউলা, 

মোর ানউলিন, মভালা 

০১৯৬৯৭৭৩১৭৭ গোলদ 

পশুপালন 

১৫/১১/২০২০  বত  

২১/১১/২০২০ 

ব্যাচ-০৮ 

১৭৭ লেলে কুলছুম ঐ ০১৭৮১৪৫৮৬৪১ ’’ ’’ ব্যাচ-০৮ 

১৭৮ রল মা ঐ ০১৭৩৫৪৪৫৮৩১ ’’ ’’ ব্যাচ-০৮ 

১৭৯ মজাৎেনা মেগম ঐ ০১৩১৪৮০২৬০৮ ’’ ’’ ব্যাচ-০৮ 

১৮০ নারগীছ মেগম ঐ ০১৯১৮১৩৫২৫৬ ’’ ’’ ব্যাচ-০৮ 

১৮১ লাইজু মেগম ঐ ০১৯৫৯৬৬০২২৯ ’’ ’’ ব্যাচ-০৮ 

১৮২ নুরজা ান মেগম ঐ ০১৯৫৯১১৭৬৫৪ ’’ ’’ ব্যাচ-০৮ 

১৮৩ মমাঃ লেরাজ ঐ ০১৯৬৪৯৫৫১৬২ ’’ ’’ ব্যাচ-০৮ 

১৮৪ লরনা লেলে ঐ ০১৯৫৯৯০১৭৩৭৮ ’’ ’’ ব্যাচ-০৮ 

১৮৫ লুটু মেগম ঐ ০১৯১১২৮৪৬৫৩ ’’ ’’ ব্যাচ-০৮ 

১৮৬ মজাবেদা মেগম ঐ ০১৭০৭৯৮২৩৩৯ ’’ ’’ ব্যাচ-০৮ 

১৮৭ শা ানুর ঐ ০১৯৬৪৯৫৫১৬২ ’’ ’’ ব্যাচ-০৮ 

১৮৮ মমাঃ ইব্রা ীম ঐ ০১৯০৬০০৫০০৬ ’’ ’’ ব্যাচ-০৮ 

১৮৯ বশবলন চন্দ্র দাে ঐ ০১৭১৮৮৯৯৮৭১ ’’ ’’ ব্যাচ-০৮ 

১৯০ লজনু মেগম ঐ ০১৯২৬০৩৩২৭৬ ’’ ’’ ব্যাচ-০৮ 

১৯১ নাছলরন মেগম ঐ ০১৯২৭১২০১৭১ ’’ ’’ ব্যাচ-০৮ 

১৯২  াবজরা লেলে ঐ ০১৯৯৫৮২৭৯৯৭ ’’ ’’ ব্যাচ-০৮ 

১৯৩ সুরমা মেগম ঐ ০১৯৬০১৩৮১৭৫ ’’ ’’ ব্যাচ-০৮ 

১৯৪ জুবয়না মেগম ঐ ০১৯৮৪৪৮৬২৭৬ ’’ ’’ ব্যাচ-০৮ 

১৯৫ োমলছয়া মেগম ঐ ০১৯৪১০৮২৮৬২ ’’ ’’ ব্যাচ-০৮ 

১৯৬ মারজানা মেগম ঐ ০১৮৫৫০৭৩৬৪৭ ’’ ’’ ব্যাচ-০৮ 

১৯৭ শা ানুর মেগম ঐ ০১৯০৯৮৩১৪৫৮ ’’ ’’ ব্যাচ-০৮ 

১৯৮ মমাঃ মল ম ঐ ০১৭৩৪৫৭৩৬৮৬ ’’ ’’ ব্যাচ-০৮ 

১৯৯ মমাঃ ইেমাইল ঐ ০১৯৮৫৫১৩৪৪২ ’’ ’’ ব্যাচ-০৮ 

২০০ রল মা মেগম গ্রাম-োচড়া, মপাঃ মদউলা ০১৯৫২৫৯৯৬৩৬ ’’ ’’ ব্যাচ-০৮ 

২০১ মমাঃ ো াদুর গ্রাম+ মপাঃ- দরম্নন, 

মোর ানউলিন, মভালা । 

০১৯৮৯৮৪৩৬৮৪ গাভী 

পালন 

০৫/১২/২০২০  বত  

১১/১২/২০২০ 

ব্যাচ-০৯ 

 

২০২ 

 

মমাঃ মলফ্জ 

 

গ্রাম-বদউল লশেপুর,বপাঃ 

তালুকদারোড়ী, 

মোর ানউলিন.বভালা 

০১৭৫২৯১১৬২৫ ’’ ’’ ব্যাচ-০৯ 

২০৩ মমাঃ ছালাউলিন গ্রাম+ডাকঃ দরম্নন, 

মোর ানউলিন 

০১৪০২৪২২১০৮ ’’ ’’ ব্যাচ-০৯ 

২০৪ লাইজু মেগম গ্রাম-চরটিটিয়া,বপাঃ 

তালুকদার োড়ী 

০১৯৪২৫৯৭১৫৮ ’’ ’’ ব্যাচ-০৯ 

২০৫ মমাঃ জলেম গ্রাম-বদউল লশেপুর,বপাঃ 

তালুকদারোড়ী, 

০১৯৬৯২১৮৬৯৯ ’’ ’’ ব্যাচ-০৯ 

২০৬ মমাঃ রম্নবেল গ্রাম-চরগঙ্গাপুর,বপাঃ দরম্নন ০১৯৪২৩৯০২০১ ’’ ’’ ব্যাচ-০৯ 

২০৭ মমাঃ মলনর ম াবেন গ্রাম-রামবকশে ,ডাকঃ ০১৩১৫৬১০৭৬৯ ’’ ’’ ব্যাচ-০৯ 

২০৮ আব্দুল কাবদর গ্রাম-বদউললশেপুর,বপাঃ 

তালুকদারোড়ী, 

০১৯৯৫৪৮০৪৯০ ’’ ’’ ব্যাচ-০৯ 
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মময়াদ মন্তব্য 

২০৯ মমাঃ শাল ন ঐ ০১৯৩৫৫০৩২৬১ ’’ ’’ ব্যাচ-০৯ 

২১০ মমাোঃখালদজা মেগম ঐ ০১৭৯০১৫৫৯৮৬ ’’ ’’ ব্যাচ-০৯ 

২১১ মাকসুদা মেগম ঐ ০১৯৯৫৪৮০৪৯০ ’’ ’’ ব্যাচ-০৯ 

২১২ মমাঃ রালকে ঐ ০১৯৪৪৪২৯৩৫৮ ’’ ’’ ব্যাচ-০৯ 

২১৩ মমাঃআলরফ্ব াবেন ঐ ০১৭৯১৮০৮৮৬৬ ’’ ’’ ব্যাচ-০৯ 

২১৪ মমাঃকয়ছর আ ম্মদ গ্রাম+ডাকঃ দরম্নন, 

মোর ানউলিন 

০১৭৯৭২৬৮১১৭ ’’ ’’ ব্যাচ-০৯ 

২১৫ আলআলমন মমালস্না ঐ ০১৭৪৩১৫৯২৩৬ ’’ ’’ ব্যাচ-০৯ 

২১৬ মমাঃ সুমন গ্রাম-বদউললশেপুর,বপাঃ 

তালুকদারোড়ী, 

০১৯৪৯০০২১৪৯ ’’ ’’ ব্যাচ-০৯ 

২১৭ মামুন খাঁন গ্রাম-োচড়া,বপাঃ মদউলা ০১৭৯০১৭৭৮৭৬ ’’ ’’ ব্যাচ-০৯ 

২১৮ মমাোঃতালনয়া মেগম ঐ ০১৯১৮৯৩৭৫২০ ’’ ’’ ব্যাচ-০৯ 

২১৯ মমাোঃ মজােনা গ্রাম-বদউললশেপুর,বপাঃ 

তালুকদারোড়ী, 

০১৯৪২৫১০৩৬৪ ’’ ’’ ব্যাচ-০৯ 

২২০  াললমা লেলে ঐ ০১৯৬২১৯৯৪৫৯ ’’ ’’ ব্যাচ-০৯ 

২২১  াললমা ঐ ০১৭৮০৪৮৮৬৫১ ’’ ’’ ব্যাচ-০৯ 

২২২ লাইজু মেগম ঐ ০১৯৩৭৮২৪৫৪৪ ’’ ’’ ব্যাচ-০৯ 

২২৩ লদন  ইেলাম ঐ ০১৯৭৩৪৫৫৫৪১২ ’’ ’’ ব্যাচ-০৯ 

২২৪ মমাঃ আঃ র মান গ্রাম-ছাগলা, মোর ানউলিন ০১৩০২৮৯১৮৯৭ ’’ ’’ ব্যাচ-০৯ 

২২৫ মমাোঃ লমতু গ্রাম-বদউললশেপুর,বপাঃ 

তালুকদারোড়ী 

০১৯৫৬৬৬৮৩৪৪ ’’ ’’ ব্যাচ-০৯ 

২২৬ লেল্লাল ম াবেন গ্রাম-বদউললশেপুর,বপাঃ 

তালুকদারোড়ী, 

মোর ানউলিন,বভালা 

০১৯৫৯০১৩৬০১ গোলদ 

পশু 

পালন 

১২/১২/২০২০  বত  

১৮/১২/২০২০ 

ব্যাচ-১০ 

২২৭ মমাঃ লেরাজ ঐ ০১৯৯৪৫৮৩৬৩৭ ’’ ’’ ব্যাচ-১০ 

২২৮ পারভীন ঐ ০১৮৯২৪১৩৬৩০ ’’ ’’ ব্যাচ-১০ 

২২৯ রুমা মেগম ঐ ০১৮৯২৪১৩৬৩৬ ’’ ’’ ব্যাচ-১০ 

২৩০ শা ানাজ ঐ ০১৯৮৬৪১৪৭৩৬ ’’ ’’ ব্যাচ-১০ 

২৩১ লেলে  আয়শা ঐ ০১৯৩৫৫০৩২৬১ ’’ ’’ ব্যাচ-১০ 

২৩২ মমাঃ আকের ঐ ০১৩০৪০৮৫৫০৫ ’’ ’’ ব্যাচ-১০ 

২৩৩ আবমনা খাতুন ঐ ০১৯৬৯০৪৯২১৩ ’’ ’’ ব্যাচ-১০ 

২৩৪ োদল ঐ ০১৯৭৭৭১০৯৯১ ’’ ’’ ব্যাচ-১০ 

২৩৫ মমাঃ  ালনফ্ গ্রাম-বদউললশেপুর,বপাঃ 

তালুকদারোড়ী, 

মোর ানউলিন,বভালা 

০১৪০৯৩২২৬৬৪ গোলদ 

পশু 

পালন 

১২/১২/২০২০  বত  

১৮/১২/২০২০ 

ব্যাচ-১০ 

২৩৬ মমাছাঃ  পারভীন আক্তার ঐ ০১৭৫২৯১১৬২৫ ’’ ’’ ব্যাচ-১০ 

২৩৭ মমাঃ  াোন ঐ ০১৪০২১৬৫৭১৩ ’’ ’’ ব্যাচ-১০ 

২৩৮ মমাোঃ মুলন্ন মেগম ঐ ০১৯১৮৪২৮৬৫২ ’’ ’’ ব্যাচ-১০ 

২৩৯ লেমু মেগম ঐ ০১৯৬২১৯৯৪৫৯ ’’ ’’ ব্যাচ-১০ 

২৪০ মমাঃ রুবেল ঐ ০১৯০৬০৪১৯৯৪ ’’ ’’ ব্যাচ-১০ 

২৪১ মমাঃআলরফ্ ম াবেন ঐ ০১৩১৭০১৪৭১৩ ’’ ’’ ব্যাচ-১০ 

২৪২ মোকানুর মেগ ঐ ০১৯৯৫৪৮০৪৯০ ’’ ’’ ব্যাচ-১০ 

২৪৩ আেমা আক্তার ঐ ০১৯৬২১৯৯৪৫৯ ’’ ’’ ব্যাচ-১০ 

২৪৪ ফ্াবতমা মেগম ঐ ০১৯১১৮৬৯২১১ ’’ ’’ ব্যাচ-১০ 

২৪৫ নুর ম াবেন ঐ ০১৯৩০৪১৪৪৪৯ ’’ ’’ ব্যাচ-১০ 

২৪৬ মমাঃ আল আলমন ঐ ০১৯৬৩৫০১৭৫৬ ’’ ’’ ব্যাচ-১০ 

২৪৭ মমাঃ মামুন ঐ -- ’’ ’’ ব্যাচ-১০ 

২৪৮ মমাঃ আলালমন ঐ ০১৯৬৯০৪৯২১৩ ’’ ’’ ব্যাচ-১০ 

২৪৯ মমাঃ রম্নবেল ঐ ০১৪০৯১৬৪২৫৪ ’’ ’’ ব্যাচ-১০ 

২৫০ রাম মেন ঐ ০১৭৬৫৩৯৯৬৩৫ ’’ ’’ ব্যাচ-১০ 

২৫১  মমালমনা মেগম গ্রাম-টেগী, মপাঃ- দঃ জয়পুর, 

মোর ানউলিন,বভালা 

০১৭১০৪০৭০৩১ গোলদ 

পশু 

পালন 

১৯/১২/২০২০  বত  

২৫/১২/২০২০ 

ব্যাচ-১১ 

২৫২ আয়শা মেগম ঐ ০১৭১৫৮৫২১৩২৮ ’’ ’’ ব্যাচ-১১ 

২৫৩ মানছুরাআেলনম োব লা ঐ ০১৭১০৪০৯৩৫৮ ’’ ’’ ’’ 

২৫৪ ছালমা ঐ ০১৭৯৮৪৬৬৪৬৬ ’’ ’’ ’’ 

২৫৫ আেমা মেগম গ্রাম-পলক্ষয়া, মোর ানগি ০১৭৮৮৮৫৫৬৬২ ’’ ’’ ’’ 



্লমক 

নং 

িলশক্ষণাথীর নাম ঠিকানা মমাোইল নম্বর িলশক্ষণ 

মকাবে ের 

নাম 

মময়াদ মন্তব্য 

২৫৬ লশলরনা মেগম ঐ ০১৭৪৫৬০৪৪৮৩ ’’ ’’ ’’ 

২৫৭  ালেবুর র মান গ্রাম-টেগী মপাঃ দঃ জয়পুর ০১৭৮৪৮০৭০৭৭ গোলদ 

পশু 

পালন 

১৯/১২/২০২০            

 বত  ২৫/১২/২০২ 

ব্যাচ-১১ 

২৫৮ লরমা আক্তার ঐ ০১৭২০১০১৩৭৮ ’’ ’’ ব্যাচ-১১ 

২৫৯  মমাঃ আলমর  ামজা ঐ ০১৭২৬৩৬৯২০২ ’’ ’’ ব্যাচ-১১ 

২৬০ মমাঃ আব্বাছ উলিন ঐ ০১৭৬৪৫১৫৫৯৪ ’’ ’’ ব্যাচ-১১ 

২৬১ মমাঃ শাল ন গ্রাম-দালালপুর,বপাঃ দঃ 

জয়পুর 

০১৭৭০১৯৭১৩১ ’’ ’’ ব্যাচ-১১ 

২৬২ মাইনুর মেগম ঐ ০১৭৯৯৭৭৯৪২৪ ’’ ’’ ব্যাচ-১১ 

২৬৩ মমাঃ মমাোবছদ গ্রাম-টেগী মপাঃ দঃ জয়পুর ০১৭৬০৭২৬৫৪৯ ’’ ’’ ব্যাচ-১১ 

২৬৪ মমাঃ মোব ল ঐ ০১৮৮৭৭০৬৪০১ ’’ ’’ ব্যাচ-১১ 

২৬৫ মমাঃ েলজে 

 

ঐ ০১৮৬৫১৮৮৭৫৪ ’’ ’’ ব্যাচ-১১ 

২৬৬ মমাঃ শরীফ্ ঐ ০১৭৯৩৬৫০৭১৪ ’’ ’’ ব্যাচ-১১ 

২৬৭ মমাঃ জালকর ম াবেন ঐ ০১৭৬৩৯০৫১৬৭ ’’ ’’ ব্যাচ-১১ 

২৬৮ আব্দুল   ান্নান ঐ ০১৯৩১৪৪৮৪৯৭ ’’ ’’ ব্যাচ-১১ 

২৬৯ কামরম্নল ইেলাম গ্রাম-=টেগী,বপাো্ঃ মু&&িীর 

 াট 

০১৭৩৩৫৩২৯০৯ ’’ ’’ ব্যাচ-১১ 

২৭০ মমাঃ ইেমাঈল ম াোইন গ্রাম-টেগী, মপাঃ দঃ জয়পুর ০১৭১০২৩৮৮৬১ ’’ ’’ ব্যাচ-১১ 

২৭১ মমাঃ নালজম উলিন ঐ ০১৭২২৪১৭০২৬ ’’ ’’ ব্যাচ-১১ 

২৭২ মমাঃ মাকসুদুর র মান       

তুল ন 

গ্রাম- মছাট 

মালনকা,বোর ানউলিন 

০১৯৯৪৪৮৬৭৭০ ’’ ’’ ব্যাচ-১১ 

২৭৩ মমাঃ ইব্রা ীম গ্রাম-টেগী, মপাঃ দঃ জয়পুর ০১৭২৪৪৯৭৬৪৮ ’’ ’’ ব্যাচ-১১ 

২৭৪ লেমু আক্তার ঐ ০১৭৮০৩৪২২০৩ ’’ ’’ ব্যাচ-১১ 

২৭৫ মমাঃ আল-আলমন গ্রাম-ছাগল, ডাকঃ মোর ান 

উলিন 

০১৭৯৩৭৭০৮৫৫ ’’ ’’ ব্যাচ-১১ 

২৭৬ পাল মা গ্রাম+বপাঃ-

োটামারা,বোর ানউলিন 

০১৭৭৬৫২৮৫৪ মপাশাক 

বতরী 

০৯/০১/২০২১            

 বত  ২৩/০১/২০২১ 

ব্যাচ-১২ 

২৭৭ মুলনয়া গ্রাম-  াোন নগর,বপাঃ 

 ালকমউলিন 

০১৭৫৬১০৯১৮২ ’’ ’’ ব্যাচ-১২ 

২৭৮ লজন্নাত গ্রাম+বপাঃ-

োটামারা,বোর ানউলিন 

০১৭০৯২০৭০৩২ ’’ ’’ ব্যাচ-১২ 

২৭৯ ললমা ঐ ০১৭৩৫৩২৮৫১ ’’ ’’ ব্যাচ-১২ 

২৮০ কুলছুম ঐ ০১৭৩৫৩২৮৫১ ’’ ’’ ব্যাচ-১২ 

২৮১ লরপা ঐ ০১৭৫৫৭০৩৮৭৭ ’’ ’’ ব্যাচ-১২ 

২৮২ স্বপ্না ঐ ০১৭৫১৯৬৮৪৩০ ’’ ’’ ব্যাচ-১২ 

২৮৩ নালছমা ঐ ০১৭৫৬১০৬৮৪৫ ’’ ’’ ব্যাচ-১২ 

২৮৪ নারলগছ ঐ ০১৭৮১৯২১১৮৮ ’’ ’’ ব্যাচ-১২ 

২৮৫ নালছমা ঐ ০১৭৫৭৬৪৩৭৬৬ ’’ ’’ ব্যাচ-১২ 

২৮৬ লরয়া মেগম ঐ ০১৭০৬৬৩৫১০১ ’’ ’’ ব্যাচ-১২ 

২৮৭ শা ানাজ ঐ ০১৭২৭৩৪৪৩৮৫ ’’ ’’ ব্যাচ-১২ 

২৮৮ পারভীন ঐ ০১৭৯৬২২৩৫৩ ’’ ’’ ব্যাচ-১২ 

২৮৯ স্বপ্না ঐ ০১৭৯০০৬৮৫২৮ ’’ ’’ ব্যাচ-১২ 

২৯০ লমতু ঐ ০১৭৮৪২১৯৭৯৪ ’’ ’’ ব্যাচ-১২ 

২৯১ নাজমা মেগম গ্রাম+বপাঃ-

োটামারা,বোর ানউলিন 

০১৭৮২৩৮৮৪৮৭ মপাশাক 

বতরী 

০৯/০১/২০২১            

 বত  ২৩/০১/২০২১ 

ব্যাচ-১২ 

২৯২ শাল দা ঐ ০১৭১৬১৯২৫০৮ ’’ ’’ ব্যাচ-১২ 

২৯৩ োবজদা ঐ ০১৭৩৩৫৩২৮৫১ ’’ ’’ ব্যাচ-১২ 

২৯৪ আয়শা ঐ ০১৭৪২৬০১১২৪ ’’ ’’ ব্যাচ-১২ 

২৯৫ রাবেয়া ঐ ০১৭৫৮৮৭৮৬৯৬ ’’ ’’ ব্যাচ-১২ 

২৯৬ পারভীন ঐ ০১৩০২২৬৮৩৫৯ ’’ ’’ ব্যাচ-১২ 

২৯৭ ফ্য়জুবনছা ঐ ০১৭৬১৪৬১১০১ ’’ ’’ ব্যাচ-১২ 

২৯৮ শা ানাজ ঐ ০১৭৯৬৩৭৯৯১২ ’’ ’’ ব্যাচ-১২ 

২৯৯ লাইজু মেগম 

 

ঐ ০১৭৫২৮১১১৭৯ ’’ ’’ ব্যাচ-১২ 

৩০০ আকললমা মেগম ঐ ০১৭১৫২১১৮৯৬ ’’ ’’ ব্যাচ-১২ 



্লমক 

নং 

িলশক্ষণাথীর নাম ঠিকানা মমাোইল নম্বর িলশক্ষণ 

মকাবে ের 

নাম 

মময়াদ মন্তব্য 

৩০১ মমাঃ রালকে গ্রাম-টেগী,বপাঃ দঃ জয়পুর, 

মোর ানউলিন, মভালা 

০১৭৭০৫৬০০২৭ গোলদ 

পশু 

পালন 

১৬/০১/২০২১            

 বত  ২২/০১/২০২১ 

ব্যাচ-১৩ 

৩০২ মমাঃ আইয়ুে গ্রাম-উদয়পুর,বপাঃ দঃ 

জয়পুর 

০১৭০৫৬৫৮৬৯৮ ’’ ’’ ব্যাচ-১৩ 

৩০৩  ান্নান গ্রাম-=দালালপুর মপাঃ দঃ 

জয়পুর 

০১৭৭৫৯৪৯১৭৬ ’’ ’’ ব্যাচ-১৩ 

৩০৪ মমাঃ লনজাম উলিন ঐ ০১৪০২১৬৫৫৮৭ ’’ ’’ ব্যাচ-১৩ 

৩০৫ মমাঃ জালকর ম াবেন গ্রাম-টেগী,বপাঃ দঃ জয়পুর, ০১৯৮৮৮৭৫১৩৫ ’’ ’’ ব্যাচ-১৩ 

৩০৬ মমাঃ রাবছল গ্রাম-উদয়পুর,বপাঃ দঃ 

জয়পুর 

০১৭৮২৩৩২৭০২ ’’ ’’ ব্যাচ-১৩ 

৩০৭ মমাঃ রলেন লশেলু ঐ ০১৪০৭১৩৯৩১১ ’’ ’’ ব্যাচ-১৩ 

৩০৮ লশল্পী আক্তার ঐ ০১৭২৭৫০৪৪০৪ ’’ ’’ ব্যাচ-১৩ 

৩০৯ মমাঃ ম লাল গ্রাম-টেগী,বপাঃ দঃ জয়পুর, ০১৩১২৩০৯০৩৮ ’’ ’’ ব্যাচ-১৩ 

৩১০ মমাঃ আলেফ্ ম াবেন গ্রাম-=দালালপুর মপাঃ দঃ 

জয়পুর 

০১৪০৬৮৫৯৫৩৪ ’’ ’’ ব্যাচ-১৩ 

৩১১ মারুফ্ লেল্লা  গ্রাম-টেগী,বপাঃ দঃ জয়পুর, ০১৭৮০৩৪২২০৩ ’’ ’’ ব্যাচ-১৩ 

৩১২ আবমনা মেগম ঐ ০১৭২০১০১৩৭৮ ’’ ’’ ব্যাচ-১৩ 

৩১৩ মোলাইমান ঐ ০১৭০৫৩৪২৭১৩ ’’ ’’ ব্যাচ-১৩ 

৩১৪ মমাঃ ইয়ালেন ঐ ০১৩১২৩০৯০৩৮ ’’ ’’ ব্যাচ-১৩ 

৩১৫ স্বপ্না রাণী দাে ঐ ০১৩১৩০৭৮৯১২ ’’ ’’ ব্যাচ-১৩ 

৩১৬ মমাঃ লমজানুর র মান গ্রাম-=দালালপুর মপাঃ দঃ 

জয়পুর 

০১৭৮২৭৭০৩২৮ ’’ ’’ ব্যাচ-১৩ 

৩১৭ মমাঃ মঞ্জুর আলম ঐ ০১৭৪২৭৯৯৯৮৪ ’’ ’’ ব্যাচ-১৩ 

৩১৮ লন াদ ম াবেন ঐ ০১৩০৬৮৩৪৯৪৯ ’’ ’’ ব্যাচ-১৩ 

৩১৯ মলনরুল গ্রাম-োচড়া,বপাঃ মদউলা ০১৭৪২৭৯৯৯৮৪ ’’ ’’ ব্যাচ-১৩ 

৩২০ মমাঃ শা ীন গ্রাম-=দালালপুর মপাঃ দঃ 

জয়পুর 

০১৯৮৬০৮৫০২৬ ’’ ’’ ব্যাচ-১৩ 

৩২১ মমাঃ ইয়ালেন গ্রাম-টেগী,বপাঃ দঃ জয়পুর, ০১৩০১৭৩৬৩৪৬ ’’ ’’ ব্যাচ-১৩ 

৩২২ লজদানুর র মান ঐ ০১৭৯৯৭৭৯৪২৭ ’’ ’’ ব্যাচ-১৩ 

৩২৩ মমাঃ জা াঙ্গীর ঐ ০১৬২৫২৭৬৯২২ ’’ ’’ ব্যাচ-১৩ 

৩২৪ মরাবকয়া মেগম ঐ ০১৭২২৪১৭০২৬ ’’ ’’ ব্যাচ-১৩ 

৩২৫ লালক মেগম গ্রাম-=দালালপুর মপাঃ দঃ 

জয়পুর 

০১৩১৪৭০৩৪২২ ’’ ’’ ব্যাচ-১৩ 

৩২৬ শা ানাজ গ্রাম-েড়পাতা,ডাক-

তালুকদারোড়ী, 

মোর ানউলিন, মভালা 

০১৯৫৭২৮২৯৭৮  াঁে-

মুরলগ  

পালন 

১৩/০৩/২০২১ 

হইরি  

১৯/০৩/২০২১ 

ব্যাচ-১৪ 

৩২৭ খাবলদা মেগম ঐ ০১৯৯৫১১১৭০৫ ’’ ’’ ব্যাচ-১৪ 

৩২৮ চায়না মেগম গ্রাম-বদেীর চর,বপাঃ 

তালুকদারঃ 

০১৯০৪১৭০০৭৯ ’’ ’’ ব্যাচ-১৪ 

৩২৯ ললজা মেগম গ্রাম-েড়পাতা,ডাক-

তালুকদারোড়ী, 

০১৯২৯২২০৫৩৮ ’’ ’’ ব্যাচ-১৪ 

৩৩০ মমাোঃ মরশমা ঐ ০১৭৮১৪১৬২১২ ’’ ’’ ব্যাচ-১৪ 

৩৩১ মেললনা মেগম ঐ ০১৩২১৫৯৭২৮৭ ’’ ’’ ব্যাচ-১৪ 

৩৩২ মায়ানুর মেগম ঐ ০১৭৮৩৮৭০৪১২ ’’ ’’ ব্যাচ-১৪ 

৩৩৩ আলছয়া লেলে ঐ ০১৭২৯৬৮০২০৫ ’’ ’’ ব্যাচ-১৪ 

৩৩৪ লশলরনা মেগম 

 

গ্রাম-চরটিটিয়া,ডাক-

তালুকদারোড়ী, 

০১৯৬১২৯৮৪৭২ ’’ ’’ ব্যাচ-১৪ 

৩৩৫ হুমাবয়রা গ্রাম-েড়পাতা,ডাক-

তালুকদারোড়ী, 

০১০১৯৪৭৯৫৩৮৬২ ’’ ’’ ব্যাচ-১৪ 

৩৩৬ মমব র আে জুন ঐ ০১৭৬৪৫১৯৭৬০ ’’ ’’ ব্যাচ-১৪ 

৩৩৭ রম্নলেনা মেগম ঐ ০১৯৪৬৬৩৮৭২৮ ’’ ’’ ব্যাচ-১৪ 

৩৩৮ লজনু লেলে ঐ ০১৭২২৭৫৫৪৩৬ ’’ ’’ ব্যাচ-১৪ 

৩৩৯ মমাোঃ ইয়াছলমন ঐ ০১৯১২১৬০৪৬৭ ’’ ’’ ব্যাচ-১৪ 

৩৪০ রুলজনা মেগম ঐ ০১৯১৫১১৩৪৭০ ’’ ’’ ব্যাচ-১৪ 

৩৪১ লরনা মেগম ঐ ০১৯৫৩৯২৯৪২৯ ’’ ’’ ব্যাচ-১৪ 



্লমক 

নং 

িলশক্ষণাথীর নাম ঠিকানা মমাোইল নম্বর িলশক্ষণ 

মকাবে ের 

নাম 

মময়াদ মন্তব্য 

৩৪২ মমাোঃ মলরয়ম গ্রাম-চরটিটিয়া,ডাক-

তালুকদারোড়ী, 

০১৭০১৯৮৭৩৭৩ ’’ ’’ ব্যাচ-১৪ 

৩৪৩ সুরমা মেগম গ্রাম-েড়পাতা,ডাক-

তালুকদারোড়ী, 

০১৯৩৭৫৪২৪২৫ ’’ ’’ ব্যাচ-১৪ 

৩৪৪ মায়ানুর মেগম ঐ ০১৯৫৬৮৭১৭০৪ ’’ ’’ ব্যাচ-১৪ 

৩৪৫ আছুরা মেগম গ্রাম-চরটিটিয়া,ডাক-

তালুকদারোড়ী, 

০১৯৮৪৫৫৯০৪৭ ’’ ’’ ব্যাচ-১৪ 

৩৪৬ খাবলদা আক্তার গ্রাম- লক্ষীপুর, ঐ -- ’’ ’’ ব্যাচ-১৪ 

৩৪৭ ইয়াছলমন গ্রাম-েড়পাতা,ডাক-

তালুকদারোড়ী, 

০১৭৪৯৩৮৯৫২১ ’’ ’’ ব্যাচ-১৪ 

৩৪৮ সুমাইয়া আক্তার ঐ ০১৯৯৭২০০৪৭২ ’’ ’’ ব্যাচ-১৪ 

৩৪৯ মালশদা গ্রাম-বদউলা ঐ ০১৯১৭২৬২৫৭৯ ’’ ’’ ব্যাচ-১৪ 

৩৫০ শালমমা আক্তার গ্রাম-েড়পাতা,ডাক-

তালুকদারোড়ী, 

০১৩১২৯৫৮৩২৫ ’’ ’’ ব্যাচ-১৪ 

৩৫১ হনুফ্া তবতব 

 

ঐ ০১৭১৮৮০৬৯৩৯  াঁে-

মুরলগ  

পালন 

২১/০৩/২০২১ 

হইরি  

২৭/০৩/২০২১ 

ব্যাে-১৫ 

৩৫২ মমাসাঃ পানুজা ঐ ০১৯৪৩৬৮২৬৮৯ ’’ ’’ ব্যাে-১৫ 

৩৫৩ তমতু মবগম ঐ ০১৯৫৭৩৩৬৫২৫ ’’ ’’ ব্যাে-১৫ 

৩৫৪ ফ্াতহমা মবগম ঐ ০১৮৪৫৩৮৫৯২৭ ’’ ’’ ব্যাে-১৫ 

৩৫৫ িাজমা মবগম ঐ ০১৯১৯৩৬৭৪১৩ ’’ ’’ ব্যাে-১৫ 

৩৫৬ সার্ী আক্তাে ঐ ০১৭৫২৬০১৭৭৭ ’’ ’’ ব্যাে-১৫ 

৩৫৭ নুে িাহাে ঐ ০১৮৩৭৪১২৩৬১ ’’ ’’ ব্যাে-১৫ 

৩৫৮ োতহমা ঐ ০১৭৮১৩৮২৭৫৪ ’’ ’’ ব্যাে-১৫ 

৩৫৯ ফ্ারিমা ঐ ০১৭৪২২৮১২১১ ’’ ’’ ব্যাে-১৫ 

৩৬০ মেিমা মেগম ঐ ০১৯১৭১৩৫৯৮১ ’’ ’’ ব্যাে-১৫ 

৩৬১ িাতিয়া মবগম ঐ ০১৩১৭০০৮৪৯৯ ’’ ’’ ব্যাে-১৫ 

৩৬২ মফ্েদাউস ঐ ০১৯৩৯৬৮৪১৯২ ’’ ’’ ব্যাে-১৫ 

৩৬৩ মগালাপ জাি ঐ ০১৭০৩১৮৬৩২৩ ’’ ’’ ব্যাে-১৫ 

৩৬৪ হাতছিা মবগম ঐ ০১৯৯৫৮২৮১৯৯ ’’ ’’ ব্যাে-১৫ 

৩৬৫ রুিা মবগম ঐ ০১৯২০৪৪৩১৪৪ ’’ ’’ ব্যাে-১৫ 

৩৬৬ সুেমা মবগম ঐ ০১৯২২৪৬৩৭২৭ ’’ ’’ ব্যাে-১৫ 

৩৬৭ জরলখা তবতব ঐ ০১৮৫৫৯২১৪৭৮ ’’ ’’ ব্যাে-১৫ 

৩৬৮ ছালমা মবগম ঐ ০১৭১৪২০৬৮১৮ ’’ ’’ ব্যাে-১৫ 

৩৬৯ মেফু ঐ ০১৯০২০৪৪৫৪২ ’’ ’’ ব্যাে-১৫ 

৩৭০ তমিাো মবগম ঐ ০১৩১৭৮২২৫৩১ ’’ ’’ ব্যাে-১৫ 

৩৭১ মোিিা মবগম ঐ ০১৯৮৪৪৯৫৭১৩ ’’ ’’ ব্যাে-১৫ 

৩৭২ মমাসােৎ মোরকয়া ঐ ০১৭৯৩৯৯৯১৩২ ’’ ’’ ব্যাে-১৫ 

৩৭৩ মমাছাঃ তিরু আক্তাে গ্রাম-

েেটিটিয়া,মপাঃিালুকদােঃ 

০১৯৮০৫৬৯৪১৭ ’’ ’’ ব্যাে-১৫ 

৩৭৪ েি থা মবগম ঐ ০১৯২১৪৪২৩৩৭ ’’ ’’ ব্যাে-১৫ 

৩৭৫ ফ্ারিমা মবগম ঐ ০১৯৮১৯৬২৪২৪ ’’ ’’ ব্যাে-১৫ 

 

 

 

 

মমাঃ তমজানুে েহমাি 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথা 

মবােহািউতিি, ম ালা 

  



উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কার্ থালয়,যুব উন্নয়ি অতিদপ্তে,মদৌলিখাি,ম ালা এে প্রতিক্ষণ প্রাপ্ত যুবরদে িারমে িাতলকা  

খ) অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণঃ           1 

নং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা ম োবোইল নম্বর প্রতিক্ষণ 

মকারস থে িাম 

মময়াদ মন্তব্য 

01 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

01 জয়িাল আরবদীি গ্রাম-প: জয়িগি,মপা:-জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01715714652 হাঁস-মুেগী 

পালি 

20/10/20-26/10/20খ্রি: পর্ যন্ত  

02 মমা: োরসল গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01748463557 ’’ ’’  

03 মমা: আক্তাে মহারসি গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01724088090 ’’ ’’  

04 মমা: িতেকুল ইসলাম গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01791827718 ’’ ’’  

05 হাসানুল বান্না গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01797025069 ’’ ’’  

06 োয়হানুল ইসলাম গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01791635903 ’’ ’’  

07 মমাতঃইউসুফ্ গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01759054944 ’’ ’’  

08 তিয়াজ মাহামুদ গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01759706340 ’’ ’’  

09 মমা: নুরুল আলম গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01747333290 ’’ ’’  

10 মমা: মাসুদ গ্রাম-প: জয়িগি,মপা:-জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01758671008 ’’ ’’  

11 মাহমুদুল হক গ্রাম-প: জয়িগি,মপা:-জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01758671008 ’’ ’’  

12 সুেমা মবগম গ্রাম-প: জয়িগি,মপা:-জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01715714651 ’’ ’’  

13 মমা: হারেছ গ্রামঃ-মধ্য জয়িগে,মপা:-জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01731540109 ’’ ’’  

14 মমা: ছালা উতিি গ্রামঃ-মধ্য জয়িগে,মপা:-জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01778706165 ’’ ’’  

15 মমা: মতহ উতিি গ্রামঃ-মধ্য জয়িগে,মপা:-জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01753983759 ’’ ’’  

16 মমা: ফ্ারুক  গ্রামঃ-মধ্য জয়িগে,মপা:-জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01779236358 ’’ ’’  

17 মমা: মাঈনুতিি গ্রাম-দ:জয়িগে,মপা:-নুেতময়ােহাট 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01712139144 ’’ ’’  

18 তেপা আক্তাে গ্রাম-দ:জয়িগে,মপা:-নুেতময়ােহাট 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01715714652 ’’ ’’  

19 মাছুম তবল্লাহ গ্রাম-দ:জয়িগে,মপা:-নুেতময়ােহাট 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01715714652 ’’ ’’  

20 মমা: মামুি গ্রাম-দ:জয়িগে,মপা:-নুেতময়ােহাট 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01768177448 ’’ ’’  

21 আ: েহমাি গ্রাম-দ:জয়িগে,মপা:-নুেতময়ােহাট 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01748254630 ’’ ’’  

22 আ: মমািারলব গ্রাম-দ:জয়িগে,মপা:-নুেতময়ােহাট 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01948463557 ’’ ’’  

23 মমা: িাওহীদ গ্রাম-দ:জয়িগে,মপা:-নুেতময়ােহাট 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01786487569 ’’ ’’  

24 মমা: িতকব গ্রাম-প: জয়িগি,মপা:-জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01303667762 ’’ ’’  

25 আ: মামুি গ্রাম-প: জয়িগি,মপা:-জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01716088253 ’’ ’’  

 

 

(খতবে মহারসি মেৌধুেী) 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথা 

মদৌলিখাি,ম ালা 
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খ) অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণঃ           2 

নং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা ম োবোইল নম্বর প্রতিক্ষণ 

মকারস থে িাম 

মময়াদ মন্তব্য 

01 02 03 04 05 06 07 

26 মমা: তিমুল গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01710292710 মৎস্য োষ 19/10/20-25/10/20খ্রি: পর্ যন্ত  

27 মমা: আমজাদ গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01719055237 ’’ ’’  

28 মমা: মহতসি গ্রাম-দ:জয়িগে,মপা:-জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01714912385 ’’ ’’  

29 িারেক েহমাি গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01748874514 ’’ ’’  

30 মমা: োতকবুল ইসলাম গ্রামঃ-মধ্য জয়িগে,মপা:-জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01776564457 ’’ ’’  

31 জাতকে মহারসি গ্রামঃ-মধ্য জয়িগে,মপা:-জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01924450134 ’’ ’’  

32 মমা: ইয়াতছি গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01731496497 ’’ ’’  

33 তবল্লাল হুসাইি গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01714437830 ’’ ’’  

34 মমা: িাতছম গ্রামঃ-মধ্য জয়িগে,মপা:-জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01766970738 ’’ ’’  

35 মমা: তমোজ গ্রাম-প: জয়িগি,মপা:-জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

 ’’ ’’  

36 আ: োজ্জাক হালদাে গ্রাম-প: জয়িগি,মপা:-জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

 ’’ ’’  

37 ইউসুফ্ গ্রামঃ-মধ্য জয়িগে,মপা:-জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01797057009 ’’ ’’  

38 মজসতমি গ্রামঃ-দ:িলডুগী,মপা: হাতজপুে মাদ্রাসা, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01725099794 ’’ ’’  

39 আল-আতমি গ্রামঃ-মধ্য জয়িগে,মপা:-জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

 ’’ ’’  

40 ওমে ফ্ারুক গ্রামঃ-মধ্য জয়িগে,মপা:-জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01644786964 ’’ ’’  

41 মমা: সুমদি মহারসি  গ্রামঃ-মধ্য জয়িগে,মপা:-জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01868034577 ’’ ’’  

42 মমা: আরিায়াে মহারসি গ্রাম-দ:জয়িগে,মপা:-নুেতময়ােহাট 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01795503880 ’’ ’’  

43 মমা: মমািাতছি গ্রাম-দ:জয়িগে,মপা:-নুেতময়ােহাট 

মদৌলিখাি,ম ালা 

 ’’ ’’  

44 আকতলমা আক্তাে গ্রাম-দ:জয়িগে,মপা:-নুেতময়ােহাট 

মদৌলিখাি,ম ালা 

 ’’ ’’  

45 মমা: মমাছরল উতিি গ্রামঃ-দ:িলডুগী,মপা: হাতজপুে মাদ্রাসা, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01725099794 ’’ ’’  

46 মমা: কামাল মহারসি গ্রামঃ-মধ্য জয়িগে,মপা:-জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01609318793 ’’ ’’  

47 মমাস্তাতফ্জুে েহমাি গ্রাম-তদদােউল্লাহ,মপা:-তদদােউল্লাহ 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01726135553 ’’ ’’  

48 মমা: আমজাদ গ্রাম-কাতলয়া,মপা:-মদৌলিখাি 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01838267055 ’’ ’’  

49 িাজমুল হাসাি গ্রামঃেেশু ী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01642318438 ’’ ’’  

50 তেতিকা োিী গ্রাম-েেবড়লামতছিলী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01710464076 ’’ ’’  

 

 

(খতবে মহারসি মেৌধুেী) 
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51 সান্তিা োিী িালুকদাে গ্রাম-েেশু ী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01726122445 মৎস্য োষ 10/11/20-16/11/20খ্রি: পর্ যন্ত  

52 স্বপ্না োিী িাং গ্রাম-েেশু ী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01778747853 ’’ ’’  

53 শ্রীরুপ েন্দ্র িালুকদাে গ্রাম-েেশু ী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01798166334 ’’ ’’  

54 মমা: োয়হাি গ্রাম-েেশু ী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01726787165 ’’ ’’  

55 মমা: ইসমাইল গ্রাম-েেশু ী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01718764306 ’’ ’’  

56 তমোজ মহারসি গ্রাম-েেশু ী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01797360902 ’’ ’’  

57 কামাল মহারসি গ্রাম-েেশু ী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01747306739 ’’ ’’  

58 মমা: োতকব গ্রামঃেেবড়লামতছিলী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01305412049 ’’ ’’  

59 মমা: মিামাি গ্রাম-েেশু ী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01733325124 ’’ ’’  

60 মমাছরল উতিি গ্রাম-েেশু ী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

 ’’ ’’  

61 মরিালিা িালুকদাে গ্রাম-েেশু ী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01799125238 ’’ ’’  

62 তেয়াজ মহাসাইি গ্রাম-েেশু ী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01768174531 ’’ ’’  

63 জান্নাি মবগম গ্রাম-েেশু ী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01729484974 ’’ ’’  

64 িাহাবুতিি গ্রাম-েেশু ী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01736662274 ’’ ’’  

65 মমাস্তাতফ্জুে েহমাি গ্রাম-েেশু ী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01644786964 ’’ ’’  

66 িমল েন্দ্র গ্রাম-েেশু ী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01778446114 ’’ ’’  

67 মমা: সুজি গ্রাম-েেশু ী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01715382260 ’’ ’’  

68 পতবত্র েন্দ্র মদবিার্ গ্রাম-েেশু ী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01730300940 ’’ ’’  

69 মমা: মতমি গ্রাম-েেশু ী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01731526348 ’’ ’’  

70 মমা: সাইফুল ইসলাম গ্রাম-েেশু ী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

 ’’ ’’  

71 মগাপীিার্ েন্দ্র মদ গ্রাম-েেশু ী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01736725145 ’’ ’’  

72 িপি েন্দ্র মদ গ্রাম-েেশু ী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01720946400 ’’ ’’  

73 ছাইফুল ইসলাম গ্রাম-েেশু ী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01786487569 ’’ ’’  

74 আমজাদ মহারসি গ্রাম-েেশু ী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

 ’’ ’’  

75 স্বপি েন্দ্র িালুকদাে গ্রাম-েেশু ী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01713952534 ’’ ’’  
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76 মমা: সুলহাস গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-োউলিািলী, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01613896126 হাঁস-মুেগী 

পালি 

17/11/20-23/11/20খ্রি: পর্ যন্ত  

77 িাজমা গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-োউলিািলী, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

 ’’ ’’  

78 তবতব আতছয়া গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-োউলিািলী, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

 ’’ ’’  

79 মমা: হাসিাইি গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-োউলিািলী, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

 ’’ ’’  

80 পােত ি গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-োউলিািলী, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

 ’’ ’’  

81 মমা: পাের জ গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-োউলিািলী, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

 ’’ ’’  

82 িয়ি তবতব গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-োউলিািলী, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

 ’’ ’’  

83 মসতলিা মবগম গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-োউলিািলী, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

 ’’ ’’  

84 ফ্জরল েব্বািী গ্রাম-৪িং মপৌেওয়ি থ,মপা:-মদৌলির্াি, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

 ’’ ’’  

85 িােতমি আক্তাে গ্রাম-জয়িগে,মপা:-জয়গিে, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

 ’’ ’’  

86 রুতজিা আক্তাে গ্রাম-জয়িগে,মপা:-জয়গিে, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

 ’’ ’’  

87 মমা: সুমি গ্রাম-জয়িগে,মপা:-জয়গিে, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

 ’’ ’’  

88 আরমিা তবতব গ্রাম-জয়িগে,মপা:-জয়গিে, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

 ’’ ’’  

89 সুেমা মবগম গ্রাম-জয়িগে,মপা:-জয়গিে, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

 ’’ ’’  

90 লাইজু মবগম গ্রাম-জয়িগে,মপা:-জয়গিে, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

 ’’ ’’  

91 মমা: ইকবাল মহারসি গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-োউলিািলী, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

 ’’ ’’  

92 তেংকু মবগম গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-োউলিািলী, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

 ’’ ’’  

93 কিা গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-োউলিািলী, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

 ’’ ’’  

94 ইয়াছতম মবগম গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-োউলিািলী, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

 ’’ ’’  

95 োরবয়া মবগম গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-োউলিািলী, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01714902833 ’’ ’’  

96 িািতজলা মবগম গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-োউলিািলী, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01719055237 ’’ ’’  

97 মমা: আলী আিাফ্ গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-োউলিািলী, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

 ’’ ’’  

98 মমা: িাতহি গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-োউলিািলী, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01715981858 ’’ ’’  

99 মমা: জুরয়ল গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-োউলিািলী, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01721616162 ’’ ’’  

100 মমা: হাছিাইি গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-োউলিািলী, 

মদৌলিখাি,ম ালা 

 ’’ ’’  

 

 

(খতবে মহারসি মেৌধুেী) 
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101 মমা: মহারসি গ্রাম-কলারকাপা,মপা:-তদদােউল্লাহ 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01827204532 হাঁস-মুেগী 

পালি 

21/11/20-27/11/20খ্রি: পর্ যন্ত  

102 মমা: তমোজ গ্রাম-উ: জয়িগে,মপা:-োউলিািলী 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01822797792 ’’ ’’  

103 িাছতলমা মবগম গ্রাম-উ: জয়িগে,মপা:-োউলিািলী 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01300277914 ’’ ’’  

104 মমা: িাহাবুতিি গ্রাম-উ: জয়িগে,মপা:-োউলিািলী 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01714695808 ’’ ’’  

105 মমা: তমজাি গ্রাম-উ: জয়িগে,মপা:-োউলিািলী 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01824053939 ’’ ’’  

106 মমা: আলম গ্রাম-উ: জয়িগে,মপা:-োউলিািলী 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01721339857 ’’ ’’  

107 িাতহদা মবগম গ্রাম-উ: জয়িগে,মপা:-োউলিািলী 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01858524956 ’’ ’’  

108 তবনু মবগম গ্রাম-উ: জয়িগে,মপা:-োউলিািলী 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01748628867 ’’ ’’  

109 মমা:তমোজ গ্রাম-উ: জয়িগে,মপা:-োউলিািলী 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01930421000 ’’ ’’  

110 োজুফ্া গ্রাম-উ: জয়িগে,মপা:-োউলিািলী 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01759603838 ’’ ’’  

111 ছফুো আক্তাে গ্রাম-উ: জয়িগে,মপা:-োউলিািলী 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01794262391 ’’ ’’  

112 খায়রুি মবগম গ্রাম-উ: জয়িগে,মপা:-োউলিািলী 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01732276097 ’’ ’’  

113 জতেিা মবগম গ্রাম-দ:বাতলয়া,মপা:-দ:তদঘলদী 

সদে,ম ালা। 

01790141570 ’’ ’’  

114 মমা: সতহদ গ্রাম-উ: জয়িগে,মপা:-োউলিািলী 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01721383063 ’’ ’’  

115 মমা: কতবে গ্রাম-উ: জয়িগে,মপা:-োউলিািলী 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01798617180 ’’ ’’  

116 মমা: তেলি গ্রাম-উ: জয়িগে,মপা:-োউলিািলী 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01766851441 ’’ ’’  

117 মমা: হাতসম গ্রাম-উ: জয়িগে,মপা:-োউলিািলী 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01779702528 ’’ ’’  

118 আঙ্কুে তবতব গ্রাম-উ: জয়িগে,মপা:-োউলিািলী 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01765429590 ’’ ’’  

119 তমলিা মবগম গ্রাম-উ: জয়িগে,মপা:-োউলিািলী 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01722797792 ’’ ’’  

120 িাহিাজ গ্রাম-উ: জয়িগে,মপা:-োউলিািলী 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01745800772 ’’ ’’  

121 আ: লতিফ্ গ্রাম-মধ্য জয়িগে,মপা:-জয়িগে 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01745800772 ’’ ’’  

122 মমা: নুেিবী গ্রাম-প:জয়িগে,মপা:-জয়িগে 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01903845566 ’’ ’’  

123 মেহািা মবগম গ্রাম-উ: জয়িগে,মপা:-োউলিািলী 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01707182300 ’’ ’’  

124 সারজদা মবগম গ্রাম-মধ্য জয়িগে,মপা:-জয়িগে 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01799125420 ’’ ’’  

125 আসমা মবগম গ্রাম-মধ্য জয়িগে,মপা:-জয়িগে 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01790224775 ’’ ’’  

 

 

(খতবে মহারসি মেৌধুেী) 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথা 

মদৌলিখাি,ম ালা 
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126 ফ্ােহািা আফ্রোজ গ্রাম-মপৌেওয়াি থ িং-০৯,মপা:-মদৌলিখাি 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01860756175 ব্লক তপ্রতটং ১৯/1২/20-২৫/1২/20খ্রি: পর্ যন্ত  

127 মজসতমি মবগম গ্রাম-কাতলয়া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01632439263 ’’ ’’  

128 তবতব আতেয়া গ্রাম-মপৌেওয়াি থ িং-০৫,মপা:-মদৌলিখাি 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01742730754 ’’ ’’  

129 নুপুে োিী গ্রাম-মপৌেওয়াি থ িং-০৯,মপা:-মদৌলিখাি 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01708074522 ’’ ’’  

130 মমােরিদা মবগম গ্রাম-েেশু ী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01748017292 ’’ ’’  

131 মমিাজ মবগম গ্রাম-মপৌেওয়াি থ িং-০৯,মপা:-মদৌলিখাি 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01708081295 ’’ ’’  

132 আতেয়া মবগম গ্রাম-মপৌেওয়াি থ িং-০৮,মপা:-মদৌলিখাি 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01838488285 ’’ ’’  

133 মজারবদা খাতুি গ্রাম-মপৌেওয়াি থ িং-০৯,মপা:-মদৌলিখাি 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01778785160 ’’ ’’  

134 আকতলমা আক্তাে গ্রাম-মপৌেওয়াি থ িং-০৪,মপা:-মদৌলিখাি 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01887176529 ’’ ’’  

135 োরিদা খাতুি গ্রাম-মপৌেওয়াি থ িং-০৪,মপা:-মদৌলিখাি 

মদৌলিখাি,ম ালা 

0175983083 ’’ ’’  

136 িাতহদা আক্তাে গ্রাম-মপৌেওয়াি থ িং-০২,মপা:-মদৌলিখাি 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01749426996 ’’ ’’  

137 সােতমি জাহাি তলমা গ্রাম-েেশু ী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01741656725 ’’ ’’  

138 মতেয়ম গ্রাম- বািীপুে,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01307192903 ’’ ’’  

139 ইয়ানুে মবগম গ্রাম-মপৌেওয়াি থ িং-০৪,মপা:-মদৌলিখাি 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01890542541 ’’ ’’  

140 বানু তবতব গ্রাম-মপৌেওয়াি থ িং-০৬,মপা:-মদৌলিখাি 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01758284232 ’’ ’’  

141 তবতব মেহািা আক্তাে গ্রাম-েেখতলফ্া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01796813027 ’’ ’’  

142 মােজাি আক্তাে গ্রাম-েেখতলফ্া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01314016822 ’’ ’’  

143 সািতজদা আক্তাে গ্রাম-েেখতলফ্া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01960329657 ’’ ’’  

144 তবতব আতছয়া গ্রাম-মপৌেওয়াি থ িং-০৭,মপা:-মদৌলিখাি 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01960726273 ’’ ’’  

145 িািতজলা মবগম গ্রাম-িলরগাড়া,মপা:মলজপািা 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01719902738 ’’ ’’  

146 ছালমা গ্রাম-েেশু ী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

017429609581 ’’ ’’  

147 মোতজিা মবগম গ্রাম-েেশু ী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01760478398 ’’ ’’  

148 তবতব হাতলমা গ্রাম-েেশু ী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01716502140 ’’ ’’  

149 আকতলমা মবগম গ্রাম-েেশু ী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01772017319 ’’ ’’  

150 হাছিা জাহাি গ্রাম-েেশু ী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01787788266 ’’ ’’  

 

 

(খতবে মহারসি মেৌধুেী) 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথা 

মদৌলিখাি,ম ালা 
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151 তেতিকা োিী গ্রাম-মপৌেওয়াি থ িং-০৪,মপা:-মদৌলিখাি 

মদৌলিখাি,ম ালা 

 িকিী কার্াঁ 20/1২/20-২6/1২/20খ্রি: পর্ যন্ত  

152 ছাতময়া মবগম গ্রাম-মধ্যজয়িগে,মপা:-জয়িগে 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01768547014 ’’ ’’  

153 মতেয়ম মবগম গ্রাম-মপৌেওয়াি থ িং-০৬,মপা:-মদৌলিখাি 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01835123507 ’’ ’’  

154 মুক্তা মবগম গ্রাম-মপৌেওয়াি থ িং-০৬,মপা:-মদৌলিখাি 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01777158719 ’’ ’’  

155 িাতলয়া মবগম গ্রাম-বড়িলী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01798835162 ’’ ’’  

156 তেপা োিী গ্রাম-মপৌেওয়াি থ িং-০৬,মপা:-মদৌলিখাি 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01737931977 ’’ ’’  

157 তজতিয়া মবগম গ্রাম-মপৌেওয়াি থ িং-০৬,মপা:-মদৌলিখাি 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01797316518 ’’ ’’  

158 হাফ্সা খাতুি গ্রাম-বড়িলী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01795901779 ’’ ’’  

159 োতফ্য়া মবগম গ্রাম-কাতলয়া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01873411192 ’’ ’’  

160 তবতব কুলছুম গ্রাম-কাতলয়া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01794209680 ’’ ’’  

161 মুতন্ন মবগম গ্রাম-কাতলয়া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01865467762 ’’ ’’  

162 ইয়াছতমি গ্রাম-েেখতলফ্া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

 ’’ ’’  

163 ছালমা আক্তাে মুতন্ন গ্রাম-েেবড়লামতছিলী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01795901779 ’’ ’’  

164 হাসিাফুল গ্রাম-েেশু ী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01731147634 ’’ ’’  

165 তেিা আক্তাে গ্রাম-কাতলয়া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01777120196 ’’ ’’  

166 তলজা আক্তাে গ্রাম-মপৌেওয়াি থ িং-০৩,মপা:-মদৌলিখাি 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01790165114 ’’ ’’  

167 তেয়া মবগম গ্রাম-কাতলয়া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01314789096 ’’ ’’  

168 কতবিা োিী গ্রাম-মপৌেওয়াি থ িং-০৬,মপা:-মদৌলিখাি 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01947743504 ’’ ’’  

169 িাতহিা মবগম গ্রাম-েেখতলফ্া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01715162214 ’’ ’’  

170 স্মৃতি গ্রাম-মপৌেওয়াি থ িং-০৩,মপা:-মদৌলিখাি 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01710864071 ’’ ’’  

171 িাতগ থস মবগম গ্রাম-মপৌেওয়াি থ িং-০৯,মপা:-মদৌলিখাি 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01786586458 ’’ ’’  

172 মুক্তা আকিাে গ্রাম-মপৌেওয়াি থ িং-০৬,মপা:-মদৌলিখাি 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01785504271 ’’ ’’  

173 মমাহিা মবগম গ্রাম-কাতলয়া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01314550043 ’’ ’’  

174 তিল্পী োিী মদ গ্রাম-েেশু ী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

 ’’ ’’  

175 তমিাো মবগম গ্রাম-েেশু ী,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01742893267 ’’ ’’  

 

 

(খতবে মহারসি মেৌধুেী) 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথা 

মদৌলিখাি,ম ালা 
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176 হাবসা মবগম গ্রাম-প: জয়িগে,মপা:-খারয়েহাট, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01796076440 মৎস্য োষ 02/01/21-08/01/21খ্রি: পর্ যন্ত  

177 মমা: মখাকি গ্রাম-গুয়ািলা,মপা:-বেহামগঞ্জ 

তিবেে,মাদােীপুে। 

01731113431 ’’ ’’  

178 মমা: মমািারেফ্ মহারসি গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-উ:জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01718597740 ’’ ’’  

179 আ: জতলল গ্রাম-উ:তদঘলদী,মপা:-তদঘলদী, 

ম ালা সদে,ম ালা। 

01787163382 ’’ ’’  

180 ফ্ােজািা মবগম গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-উ:জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01990881317 ’’ ’’  

181 সুমাইয়া মবগম গ্রাম-হাজীপুে,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

 ’’ ’’  

182 মমা: মমািারেফ্ মহারসি গ্রাম-হাজীপুে,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

 ’’ ’’  

183 তমিাো মবগম গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-উ:জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01759690791 ’’ ’’  

184 তবতব কুলসুম গ্রাম-হাজীপুে,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

 ’’ ’’  

185 মমা: আখিাে মহারসি গ্রাম-হাজীপুে,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

 ’’ ’’  

186 িাজমা মবগম গ্রাম-হাজীপুে,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01789204658 ’’ ’’  

187 মমা: তেয়াদ মহারসি গ্রাম-হাজীপুে,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01724293810 ’’ ’’  

188 েণ থা মবগম গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-উ:জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01931889352 ’’ ’’  

189 তিতেিা গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-উ:জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01743739145 ’’ ’’  

190 আয়িা খাতুি গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-উ:জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01787178660 ’’ ’’  

191 োরবয়া গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-উ:জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01787091797 ’’ ’’  

192 মমা: সুজি গ্রাম-মধ্যজয়িগে,মপা:-জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01315638574 ’’ ’’  

193 োতজব েন্দ্র িীল গ্রাম-হাজীপুে,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

 ’’ ’’  

194 মাহফুজুে েহমাি গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-উ:জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01748400223 ’’ ’’  

195 মমা: আল আতমি গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-উ:জয়িগে, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01765547449 ’’ ’’  

196 মমা: তজহাদ গ্রাম-হাজীপুে,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01779604116 ’’ ’’  

197 মমা: িাতহম গ্রাম-হাজীপুে,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01793864773 ’’ ’’  

198 মমা: তেয়াজ গ্রাম-হাজীপুে,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01784682186 ’’ ’’  

199 সার্ী মবগম গ্রাম-হাজীপুে,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01775020842 ’’ ’’  

200 সালমা আক্তাে গ্রাম-হাজীপুে,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01734660567 ’’ ’’  

 

 

(খতবে মহারসি মেৌধুেী) 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথা 

মদৌলিখাি,ম ালা 
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201 হারজো খাতুি গ্রাম-েেখতলফ্া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01791049865 ব্লক তপ্রতটং 03/01/21-09/01/21খ্রি: পর্ যন্ত  

202 কতহনুে মবগম গ্রাম-েেখতলফ্া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01782394587 ’’ ’’  

203 িাতহিা মবগম গ্রাম-েেখতলফ্া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01749605609 ’’ ’’  

204 মতিকা মবগম গ্রাম-েেখতলফ্া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

 

01746700676 

’’ ’’  

205 সােতমি আক্তাে গ্রাম-েেখতলফ্া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01728538772 ’’ ’’  

206 লাবিী গ্রাম-েেখতলফ্া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01704504669 ’’ ’’  

207 মোরকয়া মবগম গ্রাম-েেখতলফ্া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01794259263 ’’ ’’  

208 ফ্ারিমা মবগম গ্রাম-েেখতলফ্া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

 ’’ ’’  

209 সুেমা মবগম গ্রাম-েেখতলফ্া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01732483082 ’’ ’’  

210 মাছুমা মবগম গ্রাম-দ:বাটামাো,মপা:-বাটামাো, 

মবােহািউতিি,ম ালা। 

01736673698 ’’ ’’  

211 তেিা মবগম গ্রাম-েেখতলফ্া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01732660483 ’’ ’’  

212 তবতব জয়িব গ্রাম-েেখতলফ্া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01766822961 ’’ ’’  

213 তবতব মতেয়ম গ্রাম-েেখতলফ্া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01857250332 ’’ ’’  

214 তবতব কুলসুম গ্রাম-েেখতলফ্া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01778367879 ’’ ’’  

215 তবতব মতেয়ম গ্রাম-েেখতলফ্া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01309225206 ’’ ’’  

216 তেিা মবগম গ্রাম-েেখতলফ্া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01739734015 ’’ ’’  

217 তবতব ফ্ারিমা মবগম গ্রাম-েেখতলফ্া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01301075893 ’’ ’’  

218 মতিকাজাি মবগম গ্রাম-েেখতলফ্া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01739252704 ’’ ’’  

219 তেপা মবগম গ্রাম-মছাট মাতিকা,মপা:-মাতিকা, 

মবােহািউতিি,ম ালা। 

01790060408 ’’ ’’  

220 সার্ী আক্তাে গ্রাম-েেখতলফ্া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01777830139 ’’ ’’  

221 ছতকিা মবগম গ্রাম-েেখতলফ্া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01863782640 ’’ ’’  

222 মুক্তা মবগম গ্রাম-েেখতলফ্া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01762895245 ’’ ’’  

223 আকতলমা গ্রাম-েেখতলফ্া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01720162747 ’’ ’’  

224 তবলতকছ মবগম গ্রাম-েেখতলফ্া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01752720845 ’’ ’’  

225 োরবয়া গ্রাম-েেখতলফ্া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01770567687 ’’ ’’  

 

 

(খতবে মহারসি মেৌধুেী) 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথা 

মদৌলিখাি,ম ালা 
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226 জান্নাি  গ্রাম-েেখতলফ্া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

0172403588 হাসঁ-মুেগী 

পালি 

10/01/21-16/01/21খ্রি: পর্ যন্ত  

227 মমা: আলী আজগে গ্রাম-তদদােউল্লাহ,মপা:-তদদােউল্লাহ, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01750242273 ’’ ’’  

228 তবতব ফ্ারিমা গ্রাম-তদদােউল্লাহ,মপা:-তদদােউল্লাহ, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01636631427 ’’ ’’  

229 তবতব েতহমা গ্রাম-মধ্য জয়িগে,মপা:-োউলিািলী, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01749566054 ’’ ’’  

230 মমিাজ মবগম গ্রাম-তদদােউল্লাহ,মপা:-তদদােউল্লাহ, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01814366569 ’’ ’’  

231 তবতব হারজো গ্রাম-তদদােউল্লাহ,মপা:-তদদােউল্লাহ, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01873406704 ’’ ’’  

232 মগারলনুে মবগম গ্রাম-তদদােউল্লাহ,মপা:-তদদােউল্লাহ, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01626174845 ’’ ’’  

233 মসতলিা মবগম গ্রাম-তদদােউল্লাহ,মপা:-তদদােউল্লাহ, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01835919401 ’’ ’’  

234 নুেিাহাে গ্রাম-তদদােউল্লাহ,মপা:-তদদােউল্লাহ, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01311154389 ’’ ’’  

235 পারুল মবগম গ্রাম-তদদােউল্লাহ,মপা:-তদদােউল্লাহ, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01883724194 ’’ ’’  

236 মিফ্াতল মবগম গ্রাম-তদদােউল্লাহ,মপা:-তদদােউল্লাহ, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01729831214 ’’ ’’  

237 মোরবিা গ্রাম-তদদােউল্লাহ,মপা:-তদদােউল্লাহ, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01828462166 ’’ ’’  

238 মমাস্তাতফ্জুে েহমাি গ্রাম-তদদােউল্লাহ,মপা:-তদদােউল্লাহ, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01308937289 ’’ ’’  

239 রুতবিা মবগম গ্রাম-তদদােউল্লাহ,মপা:-তদদােউল্লাহ, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01778077731 ’’ ’’  

240 আংকুে মবগম গ্রাম-তদদােউল্লাহ,মপা:-তদদােউল্লাহ, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01891807289 ’’ ’’  

241 ফ্ারিমা গ্রাম-তদদােউল্লাহ,মপা:-তদদােউল্লাহ, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01308400212 ’’ ’’  

242 আতেয়া মবগম গ্রাম-কলারকাপা,মপা:-কলারকাপা, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01756296977 ’’ ’’  

243 মমা: আতজজ গ্রাম-তদদােউল্লাহ,মপা:-তদদােউল্লাহ, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01798104012 ’’ ’’  

244 োরিদা আক্তাে গ্রাম-তদদােউল্লাহ,মপা:-তদদােউল্লাহ, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01813792269 ’’ ’’  

245 মমা: আজগে গ্রাম-তদদােউল্লাহ,মপা:-তদদােউল্লাহ, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01798104012 ’’ ’’  

246 বাহাে মাহমুদ হাসাি গ্রাম-েেখতলফ্া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01749000056 ’’ ’’  

247 মমা: আবু িাঈম গ্রাম-তদদােউল্লাহ,মপা:-তদদােউল্লাহ, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01787535903 ’’ ’’  

248 খাতদজাতুল জান্নাি গ্রাম-েেখতলফ্া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01820655736 ’’ ’’  

249 হাফ্ছা আক্তাে গ্রাম-তদদােউল্লাহ,মপা:-তদদােউল্লাহ, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

 ’’ ’’  

250 অতছমি মিছা গ্রাম-তদদােউল্লাহ,মপা:-তদদােউল্লাহ, 

মদৌলিখাি,ম ালা।  

01770567687 ’’ ’’  

 

 

(খতবে মহারসি মেৌধুেী) 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথা 

মদৌলিখাি,ম ালা 
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251 িওকি ওসমাি গ্রাম-প:জয়িগে,মপা:-খারয়েহাট, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

 মৎস্য োষ 20/02/21-26/02/21খ্রি: পর্ যন্ত  

252 মগালাম োব্বািী গ্রাম-েেশু ী,মপা:-হাজীপুে মাদ্রাসা, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

 ’’ ’’  

253 ইমোি মহাসাইি গ্রাম-কলারকাপা,মপা:-তদদােউল্লাহ, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01736512614 ’’ ’’  

254 মমা: তমজানুে েহমাি গ্রাম-কিকপুে,মপা:-োমদাসপুে 

মদৌলিখাি,ম ালা 

01732785312 ’’ ’’  

255 মমা: নুরুতিি গ্রাম-েেরছাটলামতছিলী,মপা:- 

নুেতময়ােহাট, মদৌলিখাি,ম ালা। 

 ’’ ’’  

256 মমাসা: সুেমা মবগম গ্রাম-প:জয়িগে,মপা:-খারয়েহাট, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

 ’’ ’’  

257 মমা: আবদুে েব গ্রাম-কলারকাপা,মপা:-তদদােউল্লাহ, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01789917010 ’’ ’’  

258 মমা: তজহাদুল ইসলাম গ্রাম-েেরছাটলামতছিলী,মপা:- 

নুেতময়ােহাট, মদৌলিখাি,ম ালা। 

01738953340 ’’ ’’  

259 েণ থা োিী হাং করলজ মোি, মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01741156835 ’’ ’’  

260 মমা: আক্তাে মহারসি গ্রাম-েেখতলফ্া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01912280659 ’’ ’’  

261 মুহােদ তমোজ গ্রাম-েেশু ী,মপা:-হাজীপুে মাদ্রাসা, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

 ’’ ’’  

262 নুে উতিি গ্রাম-কলারকাপা,মপা:-তদদােউল্লাহ, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01718033529 ’’ ’’  

263 মমা: আওলাদ মহারসি গ্রাম-কলারকাপা,মপা:-তদদােউল্লাহ, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

 ’’ ’’  

264 ফ্রয়জ আহেদ গ্রাম-েেরছাটলামতছিলী,মপা:- 

নুেতময়ােহাট, মদৌলিখাি,ম ালা। 

 ’’ ’’  

265 আল-আতমি গ্রাম-েেখতলফ্া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

 ’’ ’’  

266 মমা: ইসমাইল মহারসি গ্রাম-েেরছাটলামতছিলী,মপা:- 

নুেতময়ােহাট, মদৌলিখাি,ম ালা। 

 ’’ ’’  

267 মমা: মতমি মহারসি গ্রাম-েেশু ী,মপা:-হাজীপুে মাদ্রাসা, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

 ’’ ’’  

268 তিতেিা মবগম গ্রাম-দ:জয়িগে,মপা:-নুেতময়ােহাট 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01732206131 ’’ ’’  

269 মমা: তুতহি গ্রাম-দ:জয়িগে,মপা:-নুেতময়ােহাট 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01791336776 ’’ ’’  

270 ফ্ারহমা তুজ মজাহো গ্রাম-দ:জয়িগে,মপা:-নুেতময়ােহাট 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01759186342 ’’ ’’  

271 মমা: িতেকুল ইসলাম গ্রাম-দ:জয়িগে,মপা:-নুেতময়ােহাট 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01622425486 ’’ ’’  

272 উজ্জ্বল মহাসাইি গ্রাম-দ:জয়িগে,মপা:-নুেতময়ােহাট 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01765790552 ’’ ’’  

273 তেিা আক্তাে গ্রাম-দ:জয়িগে,মপা:-নুেতময়ােহাট 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01756683315 ’’ ’’  

274 মমা: মতহবুল্লাহ গ্রাম-দ:জয়িগে,মপা:-নুেতময়ােহাট 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01716535384 ’’ ’’  

275 জান্নাি মবগম গ্রাম-েেখতলফ্া,মপা:-মদৌলিখাি, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01733470986 ’’ ’’  

 

 

(খতবে মহারসি মেৌধুেী) 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথা 

মদৌলিখাি,ম ালা 
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276 আবু জাফ্ে গ্রাম-প:জয়িগে,মপা:-খারয়েহাট, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

 মৎস্য োষ 22/02/21-28/02/21খ্রি: পর্ যন্ত  

277 মমা: তেয়াজ গ্রাম-প:জয়িগে,মপা:-খারয়েহাট, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01714714652 ’’ ’’  

278 হাফ্সা মবগম গ্রাম-প:জয়িগে,মপা:-খারয়েহাট, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01319482356 ’’ ’’  

279 মমা: োরসল গ্রাম:-মধ্যজয়িগে,মপা:-োউলিািলী, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

 ’’ ’’  

280 মমা: োরসল গ্রাম:-মধ্যজয়িগে,মপা:-োউলিািলী, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01748463557 ’’ ’’  

281 িওকি ওসমাি গ্রাম-প:জয়িগে,মপা:-খারয়েহাট, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01792292618 ’’ ’’  

282 মমা: আলা উতিি গ্রাম:-মধ্যজয়িগে,মপা:-োউলিািলী, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

 ’’ ’’  

283 মমা: মসতলম মহাজি গ্রাম:-মধ্যজয়িগে,মপা:-োউলিািলী, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

 ’’ ’’  

284 নুরুল ইসলাম গ্রাম:-মধ্যজয়িগে,মপা:-োউলিািলী, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

 ’’ ’’  

285 মমা: আলমগীে গ্রাম:-মধ্যজয়িগে,মপা:-োউলিািলী, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

 ’’ ’’  

286 মমা: িাগে গ্রাম-উ:জয়িগে,মপা:-োউলিািলী, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

 ’’ ’’  

287 রুরবল গ্রাম:-মধ্যজয়িগে,মপা:-োউলিািলী, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

 ’’ ’’  

288 মমা: আকিাে মহারসি গ্রাম:-মধ্যজয়িগে,মপা:-োউলিািলী, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01718192430 ’’ ’’  

289 মমা: মমািারেফ্ মহারসি গ্রাম:-মধ্যজয়িগে,মপা:-োউলিািলী, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

 ’’ ’’  

290 মমা: মাইনুতিি গ্রাম-প:জয়িগে,মপা:-খারয়েহাট, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

 ’’ ’’  

291 তেিা মবগম গ্রাম-প:জয়িগে,মপা:-খারয়েহাট, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01785909555 ’’ ’’  

292 মমাসা: লাতমতয়া গ্রাম-প:জয়িগে,মপা:-খারয়েহাট, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01735909555 ’’ ’’  

293 মমা: জতসম উতিি গ্রাম:-মধ্যজয়িগে,মপা:-োউলিািলী, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01757126616 ’’ ’’  

294 মমা: মতিি গ্রাম-প:জয়িগে,মপা:-খারয়েহাট, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01790329247 ’’ ’’  

295 আবু িারহে গ্রাম-প:জয়িগে,মপা:-খারয়েহাট, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01760347460 ’’ ’’  

296 মমা: ফ্ারুক গ্রাম-প:জয়িগে,মপা:-খারয়েহাট, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01314788444 ’’ ’’  

297 জয়িাল আরবদীি গ্রাম-প:জয়িগে,মপা:-খারয়েহাট, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01715714652 ’’ ’’  

298 িাতফ্য়া ইসলাম গ্রাম-প:জয়িগে,মপা:-খারয়েহাট, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01300267991 ’’ ’’  

299 ছতকিা মবগম গ্রাম-প:জয়িগে,মপা:-খারয়েহাট, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01739229008 ’’ ’’  

300 তেপা মবগম গ্রাম-প:জয়িগে,মপা:-খারয়েহাট, 

মদৌলিখাি,ম ালা। 

01715714652 ’’ ’’  

 

 

(খতবে মহারসি মেৌধুেী) 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথা 

মদৌলিখাি,ম ালা 

 


