
যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তযাধীন, ভয়ভনধ িংহ জেরায ‘‘ইলরকধিকযার এন্ড হাউে ওয়যাধযিং” প্রধক্ষণ জকাল েয ২০২০-২০২১ অথ ে ফছলযয ১ভ ব্যালে (জুরাই-

ধিল ম্বয/২০২০)  প্রধক্ষণ গ্রহণকাযী প্রধক্ষণাথীলদয নালভয তাধরকা : 

 

নিং প্রধক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাইর  

নম্বয 

প্রধক্ষণ জকাল েয নাভ জভয়াদ     

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ জভাস্তপা কাভার 

 

গ্রাভ- নগুয়া, জাোঃ+উলেরা- 

তাযাকান্দা, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৯১২৭৪৫১৬৯ ইলরকধিকযার এন্ড 

হাউে ওয়যাধযিং 

        

০২ জভাোঃ ভােহারুর ই রাভ 

 

েযধনরধক্ষয়া, যাঘফপুয ভাদ্রা া, 

 দয, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৮৫৭৩৭৬৫০৬ ঐ         

০৩ পধযদ আহলভদ 

 

জগাহাইরকাধন্দ ধতনলকানা 

পুকুযাড়,  দয, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৬৩০৮৮৯০৫৫ ঐ         

০৪ তাধযকুর ই রাভ 

 

গ্রাভ- দধেে য়াযী, 

জাোঃ+উলেররা-ফুরপুয, 

ভয়ভনধ িংহ। 

০১৮২১০৩৭৮৩৭ ঐ         

০৫ জভাোঃ নােমুর হা ান 

 

েকফন াথাধরয়া, বাফখারী  নতুন 

ফাোয,  দয, ভয়ভনধ িংহ।  

০১৮৬০৫০৩৭৯১ ঐ         

০৬ জভাোঃ  াধফফয আহভাদ 

 

গ্রাভ- উত্তয দাপুধনয়া,  দয, 

ভয়ভনধ িংহ।  

০১৬২৪৮৩৭৫৪৪ ঐ         

০৭ জভাোঃ জোফালয়য জহাল ন 

 

দধড়কুধিয়া ধিভাড়া, ধফদ্যাগঞ্জ, 

 দয, ভয়ভনধ িংহ।  

০১৯৫৭৩৮২২৫৪ ঐ         

০৮ াহোহান পকীয 

 

গ্রাভ+লাোঃ- ফওরা, ফুরপুয , 

ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭১৭৫৬৪১৬৬ ঐ         

০৯ জভাোঃ ভারুপ জহাল ন াভীভ 

 

গ্রাভ- ফাগাপুতা , জাোঃ- জ াহাগী, 

ঈশ্বযগঞ্জ, ভয়ভনধ িংহ।  

০১৬৯০২৮৯১৫০ ঐ         

১০ আইধযন আক্তায 

 

গ্রাভ- ফাগাপুতা , জাোঃ- জ াহাগী, 

ঈশ্বযগঞ্জ, ভয়ভনধ িংহ।  

০১৭৮৯৮০৮৩৩২ ঐ         

১১ জভাোঃ কাভযম্নর হা ান প্রাভত্ম 

 

গ্রাভ- ফাগাপুতা , জাোঃ- জ াহাগী, 

ঈশ্বযগঞ্জ, ভয়ভনধ িংহ।  

০১৭৯৫০০২৪৭৪ ঐ         

১২ যায়হান ই রাভ 

 

জগাহাইর কাধন্দ,  দয, 

ভয়ভনধ িংহ।  

০১৯৮১২৪৯৭১৪ ঐ         

১৩ জভাোঃ আোঃ ছাত্তায 

 

গ্রাভ- খাজুধরয়া, জাোঃ- কাটফওরা, 

মুক্তাগাছা, ভয়ভনধ িংহ।  

০১৭৪৯১১১৬২৩ ঐ         

১৪ জভাোঃ আধেজুর হক 

 

কােী ধভরা, ধিার, 

ভয়ভনধ িংহ। 

০১৮৩৮৩৩৭২২৩ ঐ         

১৫ জভাোঃ ছানারুর ই রাভ 

 

গ্রাভ- ধনেফরাইর উত্তয াড়া, 

জাোঃ- ধনেফরাইর, 

 াধযয়াকাধন্দ, ফগুড়া। 

০১৭৫৫৩৫৬৭২৩ ঐ         

১৬ ইভযান জহাল ন 

 

 ভয়াধনয়াাড়া, সূম েপুয ফাোয, 

হালুয়াঘাট, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৯৩৪৯৩২২৯৭ ঐ         

১৭ জভাোঃ জপযলদৌসুয যহভান নাইভ 

 

জগাহাইর কাধন্দ,  দয, 

ভয়ভনধ িংহ। 

০১৯৭০৮৮২৩৩২ ঐ         

১৮ জভাোঃ োহাঙ্গীয আরভ 

 

জকওয়াটখারী,  দয, ভয়ভনধ িংহ। ০১৯৫১৯২৭৮৬২ ঐ         

 

 
 

                           জভাোঃ হাধফবুয যহভান 

                         প্রধক্ষক (ইলরকধিকযার) 

                            যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তয 

                                ভয়ভনধ িংহ। 

 

 

 

 

(জভাোঃ জযাকন উধিন ভূঞা) 

উধযোরক 

যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তয 

ভয়ভনধ িংহ। 
 



যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তরাধীন, ভয়ভনধ িংহ জেলার ‘‘কধিউটার জফধ ক এন্ড আইধ টি এধিককশন” প্রধশক্ষণ জকাক ের ২০২০-২০২১ অথ ে ফছকরর ১ভ 

ব্যাকে (জুলাই-ধিক ম্বর/২০২০)  প্রধশক্ষণ গ্রহণকারী প্রধশক্ষণাথীকদর নাকভর তাধলকা : 

 
নিং প্রধশক্ষণাথীর নাভ  ঠিকানা জভাফাইল নম্বর প্রধশক্ষণ জকাক ের নাভ       ভন্তব্য 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ ভধেেনা আক্তার গ্রাভ- োঁদপুর, জাোঃ- বালুকোন 

ফাোর, ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৮৮৫৪২৫১৪৮ কধিউটার জফধ ক এন্ড 

আইধ টি এধিককশন 
 ৬      

০২ আধফদা সুলতানা 

 

গ্রাভ+কাোঃ- ধাভর, ফুলফাড়ীয়া, 

ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭২৫৩০৫৬০২ ঐ  ৬      

০৩ জহা না আক্তার 

 

গ্রাভ- োঁদপুর, জাোঃ- বালুকোন 

ফাোর, ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৮৪৯১৭৩২২২ ঐ  ৬      

০৪  াখাওয়াত জহা াইন 

  

খাগিহর, ভয়ভনধ িংহ  দর, 

ভয়ভনধ িংহ। 

০১৩০৩৮০৫৯৪৭ ঐ  ৬      

০৫ ছাভছুল আকরধপন ধ পাত 

 

ফাকদকল্পা হাধফলদার ফাড়ী, 

ভয়ভনধ িংহ  দর, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৫১৬০১৭৬৫২ ঐ  ৬      

০৬ পারোনা ইয়া ধভন ধশলা 

 

ধিভ কাধলফাোইল, আধলভনগর, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৬৩০৫৬৪১৪২ ঐ  ৬      

০৭ োধহদুল ই লাভ 

 

শুবাধরয়া, আধলভনগর, ফুলফাড়ীয়া, 

ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭২৫৮০৭৭৫৫ ঐ  ৬      

০৮ তাকফঈন-আল-ধ পাত েয় 

 

ফীরফওলা, অধম্বকাগঞ্জ ফাোর,  দর, 

ভয়ভনধ িংহ। 

০১৬৩৬৫৯১৫৪৯ ঐ  ৬      

০৯ ধফশ্বধেত দত্ত ২১ নিং ভহারাো জরাি, ভয়ভনধ িংহ 

 দর, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৯১৩৮৬২৩৬৭ ঐ  ৬      

 

১০ রাপপাতুল হক খান 

 

ধছান, োকয়দাফাদ, গপরগাঁও, 

ভয়ভনধভ িংহ। 

০১৭৭৬৪০৬৪১০ ঐ  ৬      

১১ জভাোঃ োধকরম্নল ই লাভ 

 

ধ রতা, ধ রতা ফাোর,  দর, 

ভয়ভনধ িংহ। 

০১৯২৯৬৯০৬৩৩ ঐ  ৬      

১২ আধলভ আল রাধে 

 

আকুয়া দধক্ষণ াড়া, ভয়ভনধ িংহ 

 দর, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৩৪৮৭২৫৫৮ ঐ  ৬      

১৩ শাহানাে ারবীন 

 

রােদাধরককল, কাভারগঁাাও, 

তারাকান্দা, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৮৪৩১১৯৫৯৪ ঐ  ৬      

১৪ জোনাকয়ত ভ ূঁইয়া 

 

গ্রাভ- কাধন্দগাও, মুক্তাগাছা, 

ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৬৮৩৪৪৪৫৯ ঐ  ৬      

১৫ জভাোঃ আ াদুল হক 

 

প্রাণনাথফাধড়, রাভবদ্রপুর, মুক্তাগাছা, 

ভয়ভনধ িংহ। 

০১৩১৭৫৯১৬০০ ঐ  ৬      

১৬ জভাোঃ হৃদয় ধভয়া 

 

ের রঘুরাভপুর, শমু্ভগঞ্জ, ভয়ভনধ িংহ 

 দর, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৯৭৩২২৯১৫৫ ঐ  ৬      

১৭ জভাোঃ  াভাদ ধভয়া 

 

ের ঈশ্বরধদয়া, লাল কুঠি দরফার 

শরীপ,  দর, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৮৩৮৭৪৮৯৪৩ ঐ  ৬      

১৮ ধফকাশ াল 

 

০৮, রঘুরাভপুর, শমু্ভগঞ্জ, 

ভয়ভনধ িংহ  দর, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৯১৩১৬০৮৪৯ ঐ  ৬      

১৯ জভাোঃ জতৌধহদুল ই লাভ 

 

খাগিহর, ঘধি, ভয়ভনধ িংহ  দর, 

ভয়ভনধ িংহ। 

০১৯৫৬৫৩৪৭৭২ ঐ  ৬      

২০ আপ ানা আক্তার 

 

উোন ঘাগড়া, ভয়ভনধ িংহ  দর, 

ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৭৭৫১৫৬৬২ ঐ  ৬      

২১ আবুল ফাশার ৯, আর.কক ধভশন জরাি, ভয়ভনধ িংহ 

 দর, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৯৬৪৯২৯৬৭০ ঐ  ৬      

২২ আব্দুলস্নাহ আল রাধকফ 

 

গ্রাভ- খখরাটি, ঈশ্বরগঞ্জ, 

ভয়ভনধ িংহ। 

০১৮৬৮৯০৪৯৪১ ঐ  ৬      

২৩ জভাোঃ শধরফুজ্জাভান রানা ধনেতুলন্দর, গাফুধরয়া ভাদ্রা া, 

ঈশ্বগঞ্জ, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৯৫৬৯৭৪৭৪৬ ঐ  ৬      

 

২৪ পয়জুন্নাহার ধল 

 

দধক্ষণ ফড় বাগ, জ াহাগী, ঈশ্বরগঞ্জ, 

ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৮৯৪৪২৫৮৪ ঐ  ৬      

২৫ ধফাশা ধেন্নাত 

 

ধিভ াড়া গিংগাশ্রভ, রাভকগাালপুর, 

জগৌরীপুর, ভয়ভনধ িংহ। 
০১৭২৬৬৮১১৬৮ ঐ  ৬      

 

 
          - ২ 

 



 

 
    - ২ 

 

২৬ জভাছাোঃ েধরনা আক্তার াইকুড়া, ফড়ধহতা, ঈশ্বরগঞ্জ, 

ভয়ভনধ িংহ। 

০১৪০১৪৭৭৮৩২ কধিউটার জফধ ক এন্ড 

আইধ টি এধিককশন 
 ৬      

২৭ জভাকভনুল ই লাভ 

 

শমু্ভগঞ্জ ধিভ ফাোর, শমু্ভগঞ্জ, 

ভয়ভনধ িংহ  দর, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৭৫৫৫৭৭৭২ ঐ  ৬      

২৮ োন্নাতুল পাধরয়া সুভাইয়া  

 

খফলর ফকশীাড়া, হকের ধবটা, 

ধিশাল, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৬৪৪৮৮৯০৬৫ ঐ  ৬      

২৯ জভাছাোঃ োধভনা খাতুন 

 

ধ রতা, ধ রতা ফাোর, ভয়ভনধ িংহ 

 দর, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৯৬৮৬৬৪৫৭৩ ঐ  ৬      

৩০ জভাহাম্মদ আহ ানুল ই লাভ েধন 

 

আকুয়া উত্তর াড়া, ভয়ভনধ িংহ 

 দর, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৫২১৪৪৫১৯৮ ঐ  ৬      

৩১ অভত্মর  রকার 

 

হধরয়াখালী, উোধখলা, ঈশ্বরগঞ্জ, 

ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৪৫১৯২৩২৩ ঐ  ৬      

৩২ তাভান্না জফগভ 

 

দধক্ষণ কােলাকাতা, কােলা, 

পূফ েধলা, জনিককানা। 

০১৭৫৯৪৭২৬৩৭ ঐ  ৬      

৩৩ নাধপউল জহা াইন 

 

১০৩/৫ ফুলফাড়ীয়া জরাি, 

ভয়ভনধ িংহ  দর, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭০৩০৪৪৮৫৮ ঐ  ৬      

৩৪ আইধরন সুলতানা 

 

কাঠুরী, হােীগঞ্জ, তারাকান্দা, 

ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৮৪৭৬০২৩৭ ঐ  ৬      

৩৫ আধরপ আহাকম্মদ পধকর 

 

রধশদপুর, শমু্ভগঞ্জ ফাোর, 

ভয়ভনধ িংহ  দর, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৮৩২৯৯৬১৭২ ঐ  ৬      

৩৬ ইভধতয়াে আহকম্মদ 

 

রঘুরাভপুর পূফ োড়া, শমু্ভগঞ্জ, 

ভয়ভনধ িংহ  দর, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৮৪৫৪১৩৯৪৩ ঐ  ৬      

৩৭ রাধেয়া সুলতানা 

 

৪৯/৫০ ফা.বৃ.ধফ, কৃধি ধফশ্বধফদ্যালয়, 

ভয়ভনধ িংহ  দর, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৪৭৮০৭০২৫ ঐ  ৬      

৩৮ কভল েন্দ্র শীল 

 

জদওকখালা, আলীভনগর,  

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৪৩২৩৪৯৯৩ ঐ  ৬      

৩৯ কাধনে সুলতানা 

  

১৭৪৫, আকুয়া ধপকরাে লাইকেরী 

জভাড়, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৬৮১৫৮২৯২৬ ঐ  ৬      

৪০ ওফাই দুলস্নাহ 

 

ধানীকখালা, গােলারের, ধিশাল, 

ভয়ভনধ িংহ। 

০১৬২৫৯১১৪৮১ ঐ  ৬      

৪১ জভাোঃ ভাোহারম্নল হক ৯০/১ জগাহাইল কাধন্দ ধিভ, 

ভয়ভনধ িংহ  দর, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭১১৯৩৭৬৯৪ ঐ  ৬      

৪২ আধেো খাতুন 

 

ভধ্য দাপুধনয়া, কান্দাাড়া, 

ভয়ভনধ িংহ  দর, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৯১১৫১২২৮৮ ঐ  ৬      

৪৩ লস্নফ কুভার  রকার 

 

কুধিয়া ১ভ খন্ড, আহাম্মাদাফাদ, 

ধিশাল, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৯৭২৩৬৪১৪৬ ঐ  ৬      

৪৪ জভাোঃ  াজ্জাত জহাক ন 

 

ধফয়াতো, আহাম্মাদাফাদ, ধিশাল, 

ভয়ভনধ িংহ। 

০১৯৫৩৪৪৪০৮৪ ঐ  ৬      

৪৫ ই রাত োহান ধরয়া 

 

৬৭/১ ককলে জরাি, ভয়ভনধ িংহ 

 দর, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৩০০৩০০৬১৬ ঐ  ৬      

৪৬ আপ ানা আক্তার আঁধখ 

 

০৭ ধফয়াতো, আহাম্মাদাফাদ, ধিশাল, 

ভয়ভনধ িংহ। 

০১৯৭৬২০৩২৩২ ঐ  ৬      

৪৭ কােী ধরয়াদুজ্জাভান 

 

০১ ঘাগড়াাড়া, গাফুধরয়া ভাদ্রা া, 

ঈশ্বরগঞ্জ, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৮৬৬৮০৮২৯৩ ঐ  ৬      

৪৮ বুরহান উধেন 

 

জাড়াহাতা, নশধত ফাোর, ঈশ্বরগঞ্জ, 

ভয়ভনধ িংহ। 

০১৯৮৬৭১২১১২ ঐ  ৬      

৪৯ জভাোঃ ধরয়াজুল ই লাভ 

 

২৩  াউথ ফাউন্ড ধফ জরাি নওভহল 

বুোর ল,  দর, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৬৭৭৫১৬১৫০ ঐ  ৬      

৫০  াধকফ হা ান জ াহাগ 

 

রধশদপুর, শমু্ভগঞ্জ, ভয়ভনধ িংহ 

 দর, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৬৮০৪৪২৯৪৭ ঐ  ৬      

৫১ ভারম্নপা আধরধপন প্রধভ 

 

জভাদারপুর, জভাোহারদী,  দর, 

ভয়ভনধ িংহ। 

০১৬৮০৪৪২৯৪৭ ঐ  ৬      

৫২ জভাছাোঃ ধশউলী আক্তার 

 

দওগ্রাভ, কুভারম্নলী, ঈশ্বরগঞ্জ, 

ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৩৮২১১১৭৬ ঐ  ৬      

 
          - ৩ 



 

 

 
    - ৩ 

 

 

৫৩ জভাছাোঃ ছাধফনা ইয়াছধভন 

 

২১/২ আকুয়া উত্তর াড়া, 

ভয়ভনধ িংহ  দর, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৩৮২১১১৭৬ কধিউটার জফধ ক এন্ড 

আইধ টি এধিককশন 
 ৬      

৫৪ আল আধভন মুন্না 

 

০৬ আকুয়া উত্তর াড়া নাধ রাফাদ 

ককলে জরাি,   দর, ভয়ভনধ িংহ 

০১৭১৭৩৮৩৮৭৩ ঐ  ৬      

৫৫ জভাোঃ কায় ার ধভয়া 

 

০৭ কুধিয়া ১ভ খন্ড, আহাম্মাদাফাদ, 

ধিশাল, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৩০৮০৩১৯৮৫   ৬      

৫৬ জভাোঃ েধন ধভয়া 

 

কুধিয়া ১ভ খন্ড, আহাম্মাদাফাদ, 

ধিশাল, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৭৫০৭৭৪৭১ ঐ  ৬      

৫৭ জভাোঃ আধতকুল ই লাভ 

 

কুধিয়া ১ভ খন্ড, আহাম্মাদাফাদ, 

ধিশাল, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৮৭২০৮৪৫৩ ঐ  ৬      

৫৮ পয় াল আহকভদ 

 

তুতফাগান, দত্তাড়া, ঈশ্বরগঞ্জ 

জৌর বা, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৮১৬৩৫৪৫৯২ ঐ  ৬      

৫৯ সুধভ আকন্দ 

 

খকয়াদী, খকয়াদী ফাোর, বালুকা, 

ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৪৬০৭৮২৯৬ ঐ  ৬      

    

 

 

 

(কভাোঃ আভোদ জহাক ন) 

 হকারী প্রধশক্ষক (কধিউটার) 

যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তর 

ভয়ভনধ িংহ। 

(কভাছাোঃ পউধেয়া জেৌধুরী) 

প্রধশক্ষক (কধিউটার) 

যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তর 

ভয়ভনধ িংহ। 

(                   ) 

উধরোলক 

যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তর 

ভয়ভনধ িংহ। 

 

 
 

 
 



যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরািীন, ময়মনধ িংহ জেলার ‘‘জ াশাক তৈরী’’ প্রধশক্ষণ  জকার্ ের ২০২০-২০২১ অর্ ে বছর্রর ১ম ব্যার্ে (জুলাই-অর্টাবর/২০২০)  

প্রধশক্ষণ গ্রহণকারী প্রধশক্ষণার্ীর্দর নার্মর ৈাধলকা ঃ  

 

 নিং প্রধশক্ষণার্ীর নাম        জমাবাইল নম্বর       

            

          

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ আফ ানা আফধরন    -                  -         

                    

০১৭১৭৯৪০৫৫৩             ০৩      

০২ কােী ফারহানা আফধরন 

 

৩০ ১                     

          

০১৬৭০৫৫০৭৭৮ ঐ ০৩      

০৩ আরধমনা আক্তার আশা 

 

২০                                

১                        

০১৬২৩৯৪৯২৪৭ ঐ ০৩      

০৪ ফার্ৈমা তুে জোহরা 

 

২০                                

১                        

০১৭২৮৪৬৬৭০৮ ঐ ০৩      

০৫ ৈানধেনা আক্তার 

 

   -                     - 

                   

০১৭৯১-৫৭৬১৩২ ঐ ০৩      

০৬ বুশরা রহমান 

 

৬ ২                              

          

০১৭৩৪-৩১৭৮৪০ ঐ ০৩      

০৭ জরাখ ানা খানম 

 

৬                              

          

০১৭৬৫-৩৯৭৬৮১ ঐ ০৩      

০৮ োধকয়া তুবা 

 

                               ০১৭৫২-৩৫৮০২২ ঐ ০৩      

০৯ কাধনে ফার্ৈমা 

 

                               ০১৯২১-৫১৮১৪৮ ঐ ০৩      

১০ সুরাইয়া আক্তার ধরমা 

 

৩৭ ৭                             

               

০১৭১৪-৩০৪৫৬১ ঐ ০৩      

১১ ফাধরয়া নুরাৈ খানম 

 

                                  

          

০১৭৮১৮৮৩৮৯৫ ঐ ০৩      

১২ আ মা আক্তার 

 

                         

          

০১৭৬৪-৪২৪০৫৫ ঐ ০৩      

১৩ শারধমন আক্তার  ন্ধ্যা 

 

                             

          

০১৯৯৬-২৯২৭৯২ ঐ ০৩      

১৪ শাধকলা খাতুন 

 

                       ০১৩০৩৪৯৯৭৫৭ ঐ ০৩      

 

 

 
( জমাছা  খুরশীদা জবগম)  

জুধনয়র প্রধশক্ষক(র্ াশাক) 

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর 

ময়মনধ িংহ। 

 (র্মা  জরাকন উধিন ভূঞা) 

উ  ধরোলক 

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর 

ময়মনধ িংহ। 

 



যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরািীন, ময়মনধসিংহ জেলার ‘‘জ াশাক তৈরী’’ প্রধশক্ষণ  জকার্স ের ২০২০-২০২১ অর্ ে বছর্রর ২য় ব্যার্ে (অর্টাবর-ধির্সম্বর/২০২০)  

প্রধশক্ষণ গ্রহণকারী প্রধশক্ষণার্ীর্দর নার্মর ৈাধলকা ঃ  

নিং প্রধশক্ষণার্ীর নাম ঠিকানা জমাবাইল নম্বর প্রধশক্ষণ জকার্স ের 

নাম 

জময়াদ     

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ ধনশাৈ আনজুম 

 

৫৫/২ বলাশপুর জরাি, সদল, 

ময়মনধসিংহ। 

০১৯৮৫৪৫৪৫৪৫                     

০২ নূর আস ধসয়াম 

 

১৩১, ফুলবাড়ীয়া জরাি, আকুয়া, 

সদর, ময়মনধসিংহ। 

০১৬৭৪০০৫৩৫৫ ঐ         

০৩ নুসরাৈ োহান 

 

েরকাধলবাড়ী, সদর, ময়মনধসিংহ। ০১৯১০৫৭৪২৪৩ ঐ         

০৪ জমাছা  ফারোনা ইয়াসমীন 

 

ের াড়া, সদর, ময়মনধসিংহ। ০১৯৫৪৫৫৮২৪১ ঐ         

০৫ ধনঝুম আক্তার ধনমা 

 

১০৫/৬, আকুয়া জেৌরাঙ্গী জমার, 

সদর, ময়মনধসিংহ। 

০১৭৩১৩১৭৯৪৩ ঐ         

০৬ হাধসনা আক্তার ঈধশৈা 

 

সুধৈয়াখালী, সদর, ময়মনধসিংহ। ০১৭৫৬৯২৬৭৮২ ঐ         

০৭ সাধদয়া আফধরন জমৌ 

 

১৪৩/ক, আরর্ক ধমশন জরাি, 

নওমহল, সদর, ময়মনধসিংহ। 

০১৯৬০৮০৮৮৪৯ ঐ         

০৮ নাধেয়া শাইধরন ধমর্শল 

 

২৪৭,  ধিম ৈারানাসা, কর্লে 

জরাি, ধনউটাউন, ধকর্শারগঞ্জ। 

০১৭২৮৫৩০৮১৫ ঐ         

০৯ জমহনাে শারধমন স্মৃধৈ 

 

জ ালাধদয়া, সার্লহা মার্কেট, সদর, 

ময়মনধসিংহ। 

০১৬৩২২৯৬৭৪৩ ঐ         

১০ জমাছা  শাধহনুর জবগম 

 

গ্রাম- নাশুলস্না, জ া - নাশুলস্না, 

হালুয়াঘাট, ময়মনধসিংহ। 

০১৩০৮৬৯৬২৮৭ ঐ         

১১ উর্ে হাধববা মধনষা 

 

২১, আকুয়া জেৌরাঙ্গীর জমাড়, সদর, 

ময়মনধসিংহ। 

০১৭০৪৯৮৯৪৪৭ ঐ         

১২ জসাহানা জমাসত্মাধফে 

 

রায়মধন, ধিশাল, ময়মনধসিংহ।  ০১৩০২৩৮৬০৩৯ ঐ         

১৩ কামরম্নন্নাহার (কানন) 

 

২২/ক সাধি াড়া, ময়মনধসিংহ। ০১৭২১৪৬১৪৩২ ঐ         

১৪ মুধশ েদা আক্তার 

 

মধ্যধহষ্যা, মুক্তাগাছা। ০১৮২৫৯০৭৮০৪ ঐ         

১৫ সাধমনা জবগম 

 

কৃষ্টপুর, জদৌলৈ মুন্সী জরাি, 

ময়মনধসিংহ। 

০১৭৭১০৬৭৮৮৬ ঐ         

১৬ শারধমন সুলৈানা ধপ্রয়া 

 

১৪/২ এস এ সরকার জরাি, 

ময়মনধসিংহ। 

০১৮৫৬৮১৪৫৮৩ ঐ         

১৭ সাৈদা ইসলাম জিনী 

 

শ্যামােরণ রায় জরাি, ময়মনধসিংহ। ০১৬২০৮০৮৮৬৯ ঐ         

১৮ ইসমাৈ োহান ধব া 

 

ইসলামবাগ,  াটগুদাম, 

ময়মনধসিংহ। 

০১৭৬৮৫৪৪৩০০ ঐ         

১৯ ফধেল হক 

 

খাগিহর, ঘুধি,  

ময়মনধসিংহ। 

০১৭৩২০৩৪২২৮ ঐ         

২০ ৈাহধমনা শামস সারা 

 

২৩/ধেলা স্কুল জরাি, ময়মনধসিংহ। ০১৯৬৩৩৯৩২৫৭ ঐ         

২১ ঝুমা দত্ত ২১ নিং মহারাো জরাি, 

ময়মনধসিংহ। 

০১৭৭২৯৩৯৭৫৩ ঐ         

২২ নবধনৈা দত্ত সুমা 

 

২১ নিং মহারাো জরাি, 

ময়মনধসিংহ। 

০১৩১১২৮০৬২৯ ঐ         

২৩ রাধবয়া সুলৈানা 

 

মাইলকান্দা, শ্যামগঞ্জ, জগৌরীপুর, 

ময়মনধসিংহ। 

০১৯৮৪৭৯৩৯৬৫ ঐ         

২৪  ধল আক্তার 

 

২৫/ক সাধি াড়া, সদর, 

ময়মনধসিংহ। 

০১৪০৮৯৮৬৩৫৪ ঐ         

২৫ রাধফয়া আক্তার (কাকধল) 

 

২২/ক সাধি াড়া, সদর, 

ময়মনধসিংহ। 

০১৬০৯০৭২৭৭৯ ঐ         

 

 
          - ২ 



 
 

    - ২ 

 

 

 

২৬ মাধেেয়া সুলৈানা ধলো 

 

৮৭/৫ পুধলশ লাইন, উত্তরা, 

ময়মনধসিংহ। 

০১৭৭৭৩৯৫৩৪০                     

২৭ ফার্ৈমা আক্তার 

 

জগৌরীপুর, ময়মনধসিংহ। ০১৭৪৫২২৩৭৯১ ঐ         

২৮ স্বণ ো  ধিৈ ধরধম 

 

সাখুয়া, মার্েরের, ঈশ্বরগঞ্জ, 

ময়মনধসিংহ। 

০১৬২০১৯১৯৬৯ ঐ         

২৯ বৃধষ্ট জদবনার্ 

 

দাপুধনয়া, সদর, ময়মনধসিংহ। ০১৩১৪৫৬০৭৩১ ঐ         

৩০ ফারোনা ইয়াসধমন 

 

মধদন জগস্ট হাউে, ১২ নিং রাো 

জরাি, ট্ািং ধি, ময়মনধসিংহ। 

০১৯৪৬৯৬৩৩৯১ ঐ         

 

 

 

 

 

( জমাছা  খুরশীদা জবগম)  

জুধনয়র প্রধশক্ষক(র্ াশাক) 

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর 

ময়মনধসিংহ। 

 (র্মা  জরাকন উধিন ভূঞা) 

উ  ধরোলক 

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর 

ময়মনধসিংহ। 
 

 



 

যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তরাধীন, ভয়ভনধ িংহ জেলার ‘‘ইললকট্রধনক্স” প্রধিক্ষণ জকাল ের ২০২০-২০২১ অথ ে ফছলরর ১ভ ব্যালে (জুলাই-ধিল ম্বর/২০২০)  

প্রধিক্ষণ গ্রহণকারী প্রধিক্ষণাথীলদর নালভর তাধলকা : 
 

নিং প্রধিক্ষণাথীর নাভ ঠিকানা জভাফাইল নম্বর প্রধিক্ষণ জকাল ের নাভ       ভন্তব্য 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ জভাোঃ আরাপাত ধভয়া 

 

গ্রাভ-ধ ধলা , জাোঃ- ানুড়া , জ ৌরীপুর, 

ভয়ভনধ িংহ। 

০১৬৩৮৮৯৪৫৬৪ ইললকট্রধনক্স  ৬      

০২ ধনলয় াল 

 

ফলািপুর, াল াড়া, 

 দর, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৬৮২৭৫৭১৭ ঐ  ৬      

০৩ ধফথী রানী  াহা 

 

৭৬,ধি,ধফ জরাি, 

 দর, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৯৭৬৭৫৯৭৩৯ ঐ  ৬      

০৪ অনন্যা জদ 

 

গ্রাভ- োারলকানা,লাোঃ  াহতা, 

ফারহাট্রা, জনত্রলকানা । 

০১৭১৭৮৭৭২৭৬ ঐ  ৬      

০৫ জভাোঃ আিরাফুল ই লাভ 

 

গ্রাভ- ফালড়রার াড়, জাোঃ ের -ঘা ড়া, 

 দর, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৬৩৬২১৬৮৭৮ ঐ  ৬      

০৬ পারম্নক ধভয়া 

 

গ্রাভ+লাোঃ+উলেলা-ধভ োিা, 

জেলা- সুনাভ ঞ্জ 

০১৭৭৭৪৫৭৪০৫ ঐ  ৬      

০৭ আল-আভীন 

 

ফালদ কল্পা,  দর, ভয়ভনধ িংহ। ০১৭৮৯৭০৫৬১৫ ঐ  ৬      

০৮ জভাোঃ আব্দুল ওয়াধহদ হৃদয় গ্রাভ+লাোঃ জতলীগ্রাভ, ফুলফাড়ীয়া, 

ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৩৭০৮০৮৭৩ ঐ  ৬      

০৯ জভাোঃ এরিাদ ধভয়া 

 

গ্রাভ-রসুলপুর,লাোঃ কুভারুলী, নান্দাইল, 

ভয়ভনধ িংহ। 

০১৮১৪৭৬০৫০৮ ঐ  ৬      

 
১০ রাকীবুল হা ান রাফফী 

 

গ্রাভ-জ াাল ন র,লাোঃ ের ঘা ড়া, 

 দর, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৬৪৪৩৭৭৮৭২ ঐ  ৬      

১১ জভাোঃ তুষার ইভরান 

 

গ্রাভ-ধক ভত,লাোঃ রহভতপুর, 

 দর, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৯৬৮৬২৭২৬০ ঐ  ৬      

১২ আল-আধভন 

 

গ্রাভ- কলহধর, জাোঃফাট্রাবাটাড়া, 

তারা কান্দা, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৬০০১৮৩১৮২ ঐ  ৬      

১৩ জভাোঃ আধিকুর রহভান 

 

গ্রাভ-আোর াঁও,লাোঃ+উলেলা- 

নান্দাইল, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৫৯০০২৮৮৫ ঐ  ৬      

১৪ নাঈভ হা ান হৃদয় 

 

আকুয়া জুফলী জকায়াটার,  দর, 

ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৭৬৭৫৭২০০ ঐ  ৬      

১৫ আক্রামুজ্জাভান 

 

গ্রাভ- ফালড়রার াড়, জাোঃ ের- ঘা ড়া, 

 দর, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭০৬০৮০৪৭২ ঐ  ৬      

১৬ জভাোঃ ধরয়াে আহলভদ 

 

গ্রাভ- দ্দুঘই, জাোঃ দাদরা, 

তারা কান্দা, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭০০৫২২১৬১ ঐ  ৬      

১৭ আধভনুল ই লাভ 

 

গ্রাভ- ের কালী ফাড়ী,লাোঃ লাল কুটি 

দরফার িরীপ,  দর, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৮৩৭০৫০২৩৪ ঐ  ৬      

১৮ জভাোঃ রাধকবুল ই লাভ 

 

গ্রাভ- উোন ঘা ড়া,লাোঃ ের ঘা ড়া, 

 দর, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৩৮৮৮৬০২৯ ঐ  ৬      

১৯ তানবীর হা ান 

 

গ্রাভ- ের কালী ফাড়ী,লাোঃ লাল কুটি 

দরফার িরীপ,  দর, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৯৯৯৭৬১২৫ ঐ  ৬      

২০ জভাোঃ ভাহমুদুল হা ান 

 

গ্রাভ+লাোঃ িশ্যভালা , দর, 

ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৩২৯৯৪৯৬৮ ঐ  ৬      

২১ আল আধভন 

 

গ্রাভ- কাধলফাোইল, জাোঃ আলভ 

ন র,ফুলফাড়ীয়া,ভয়ভনধ িংহ। 

০১৩১৪৮৫৬২৯১ ঐ  ৬      

২২ জভাোঃ জরাভান ধভয়া 

 

গ্রাভ-রসুলপুর,লাোঃ কুভারুলী, 

নান্দাইল,ভয়ভনধ িংহ। 

০১৫৫৮৩৫৬৪১২ ঐ  ৬      

 

 

(অধভত রঞ্জন জঘাষ ) 

 হকারী প্রধিক্ষক (ইললকট্রধনক্স) 

যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তর 

ভয়ভনধ িংহ। 

(জভাোঃ ধভনহাে উধিন) 

প্রধিক্ষক (ইললকট্রধনক্স) 

যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তর 

ভয়ভনধ িংহ। 

(                   ) 

উধরোলক 

যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তর 

ভয়ভনধ িংহ। 

 



যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তরাধীন, ভয়ভনধ িংহ জজলার ‘‘ভৎস্য চাষ” প্রধিক্ষণ জ ার্ ের ২০২০-২০২১ অথ ে ফছর্রর ১ভ ব্যার্চ (জানুয়াধর/২০২১)  প্রধিক্ষণ 

গ্রহণ ারী প্রধিক্ষণাথীর্দর নার্ভর তাধল া : 
 

নিং প্রধিক্ষণাথীর নাভ ঠি ানা জভাফাইল নম্বর প্রধিক্ষণ জ ার্ ের 

নাভ 

জভয়াদ     

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১             গ্রাভ+র্াোঃ- জ ায়াতলা,    

তারা ান্দা , ভয়ভনধ িংহ। 

০১৮১১-৭০৩৫৭৫ ভৎস্য চাষ ০১      

০২                         গ্রাভ, জাোঃ ও উর্জলা- তারা ান্দা, 

ভয়ভনধ িংহ। 

০১৬৮-৪৪৮৭৮৯১ ঐ ০১      

০৩             গ্রাভ+র্াোঃ-  ধিভ তালধদ ী,    

তারা ান্দা , ভয়ভনধ িংহ। 

০১৯১৭-২২৮৭১৯ ঐ ০১      

০৪               গ্রাভ- ভা  ান্দা , জাোঃ ফধ রাড়া, 

তারা ান্দা, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭২৩৪-৭৮২৫০ ঐ ০১      

০৫             গ্রাভ-াগুলী,র্াোঃ-ফধ রাড়া,    

তারা ান্দা , ভয়ভনধ িংহ। 

০১৯১৬-৪২৭৫৮৮ ঐ ০১      

০৬              গ্রাভ- ফাধল া,র্াোঃ- ফাধল া ফাজার,    

তারা ান্দা , ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৯৫-০১৯৮৭৯ ঐ ০১      

০৭           গ্রাভ-ফাধল া,র্াোঃ ফাধল া ফাজার,    

তারা ান্দা , ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭২৭-৪৯৯৩১৪ ঐ ০১      

০৮           গ্রাভ-আধিয়া,র্াোঃ-তারা ান্দা,  

তারা ান্দা, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৩৫-৩৭০৩৩১ ঐ ০১      

০৯                 গ্রাভ-ফাধনহালা,র্াোঃ-ফাধনহালা,    

তারা ান্দা , ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭১৭-৪১৬৪৬৭ ঐ ০১      

১০             গ্রাভ-জ াষাড়া, জাোঃ- চাধরয়া 

ফাজার, তারা ান্দা , ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭১৭-৬২৫৪১৩ ঐ ০১      

 ১১                   গ্রাভ-ভা  ান্দা, জাোঃ- ফধ র াড়া,    

তারা ান্দা , ভয়ভনধ িংহ। 

০১৮৪১-৩৫৩০০১ ঐ ০১      

১২             গ্রাভ+র্াোঃ- তারা ান্দা,    

তারা ান্দা , ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৫৭-৯৮৫৯৫৫ ঐ ০১      

১৩             গ্রাভ-  াভাধরয়া, জাোঃ-  াভাধরয়া 

ফাজার,  তারা ান্দা , ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৪৫-৮১২৬২৯ ঐ ০১      

১৪           গ্রাভ +র্াোঃ- বাট্রাবাট াড়া,   

তারা ান্দা , ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭১৩-৮৭৪৯১০ ঐ ০১      

১৫             গ্রাভ-০রিংর্ র  ান্দা, জাোঃ- 

ফাদ্রা ান্দা, তারা ান্দা , ভয়ভনধ িংহ। 

০১৯১৩-৯০৩৪৩১ ঐ ০১      

১৬               গ্রাভ- াটধরী, জাোঃ- হাজী ঞ্জ,    

তারা ান্দা , ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭২৩-৮২৩০৭২ ঐ ০১      

১৭                        গ্রাভ-ফধ র ান্দা, জাোঃ- ফধ র ান্দা,    

তারা ান্দা , ভয়ভনধ িংহ। 

০১৯১৩-০২২৫২৬ ঐ ০১      

১৮             গ্রাভ-ফাধলখা, জাোঃ- ফাধলখা ফাজার,    

তারা ান্দা , ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৩৩-৬৩২৮২৯ ঐ ০১      

১৯             গ্রাভ-াগুনী, জাোঃ- দাদরা,    

তারা ান্দা , ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭২২-৩১৯৪৬৫ ঐ ০১      

২০              গ্রাভ+র্াোঃ- ভাছঝয়াধল,    

তারা ান্দা , ভয়ভনধ িংহ। 

০১৯৩৫-৪৬৩১৫৪ ঐ ০১      

২১                  গ্রাভ-ভা  ান্দা, জাোঃ- ফধ র াড়াা্,    

তারা ান্দা , ভয়ভনধ িংহ। 

০১৮৭০-১০৮৩৪২ ঐ ০১      

২২                 গ্রাভ- াধজয়াাড়া, জাোঃ- ভাধঝয়াধল,    

তারা ান্দা , ভয়ভনধ িংহ। 

০১৯১১-৯২০৯৩২ ঐ ০১      

২৩          গ্রাভ-  ানুহধর, জাোঃ- ফাট্রাবাট,    

তারা ান্দা , ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৮৪-৭৪২০১৪ ঐ ০১      

 

          - ০২ 

 
 

 



 

    - ০২ 

 
 

২৪          -  -     গ্রাভ- াধজয়াাড়া, জাোঃ- ভাধঝয়াধল,    

তারা ান্দা , ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭২৮-৬৫০০৬৬ ভৎস্য চাষ ০১      

২৫                  গ্রাভ-ধিভ তালধদ ী, জাোঃ- 

তালধদ ী,  তারা ান্দা , ভয়ভনধ িংহ। 

০১৯৯০-৪৭২৬৯২ ঐ ০১      

২৬                 গ্রাভ- বুধলয়াাড়া. জাোঃ- 

ভধ্যতারাটি, তারা ান্দা , 

ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৪৮-৭৫৮৬১০ ঐ ০১      

২৭             গ্রাভ+র্াোঃ- ফাদ্রা ান্দা,    

তারা ান্দা , ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৪০-৫১১০০১ ঐ ০১      

২৮                  গ্রাভ- ফারইাড়া, জাোঃ- ভাধঝয়াধল,    

তারা ান্দা , ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭১২-৪৭৭০৯৫ ঐ ০১      

২৯                   গ্রাভ-ধ িংর্হর ান্দা, জাোঃ- 

জ ায়াল াধন্দ, তারা ান্দা , 

ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭১৩৭৮৪৮৩৬ ঐ ০১      

৩০         গ্রাভ-রাইজান, +র্াোঃ- চিংনাাড়া,    

তারা ান্দা , ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭২৩-৮৮৮০৭৮ ঐ ০১      

 

 

 

 

 

(জভাোঃ আর্নায়ারুল কুদ্দু ) 

প্রধিক্ষ  (ভৎস্য) 

যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তর 

ভয়ভনধ িংহ। 

 (র্ভাোঃ জরা ন উধিন ঞঞা) 

উধরচাল  

যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তর 

ভয়ভনধ িংহ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তরাধীন, ভয়ভনধ িংহ জজলার ‘‘ভৎস্য চাষ” প্রধিক্ষণ জ ার্ ের ২০২০-২০২১ অথ ে ফছর্রর ২য় ব্যার্চ (র্পব্রুয়াধর/২০২১)  প্রধিক্ষণ 

গ্রহণ ারী প্রধিক্ষণাথীর্দর নার্ভর তাধল া : 

 
 

নিং প্রধিক্ষণাথীর নাভ ঠি ানা জভাফাইল নম্বর প্রধিক্ষণ জ ার্ ের 

নাভ 

জভয়াদ     

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১                           গ্রাভ- চাধরআনা াড়া, জাোঃ- 

নান্দাইল, নান্দাইল, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৯৫২-২৩০০৬৯ ভৎস্য চাষ ০১      

০২           গ্রাভ- চধিািা, জাোঃ- নান্দাইল, 

নান্দাইল, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৯১-৬৪৭৫২৩ ঐ ০১      

০৩            গ্রাভ- রসুলপুর দধক্ষণ, জাোঃ- 

কুভারুলী, নান্দাইল, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৪০৭-৬৬০০৫০ ঐ ০১      

০৪                গ্রাভ- খলা াড়া, জাোঃ- উলুহাটি, 

নান্দাইল, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৯২৩-৫২৩১০৮ ঐ ০১      

০৫                    গ্রাভ- কুচরী, জাোঃ- ব্রাহ্মন  াচুরী, 

নান্দাইল, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৭৮-৮৮৭৭৮৯ ঐ ০১      

০৬                 গ্রাভ- াঁচফাড়ীয়া, জাোঃ-  ািং াইল, 

নান্দাইল, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৭৯-৭১৫০৯৯ ঐ ০১      

০৭           গ্রাভ- ভাদারীন র, জাোঃ- াঁচরুখী, 

নান্দাইল, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৯৬৬-৩৪২৪৩৬ ঐ ০১      

০৮         গ্রাভ- ভদনপুর, জাোঃ-  াঙ্গাইল, 

নান্দাইল, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৩১৪-৮৩২৫০০ ঐ ০১      

০৯                 গ্রাভ-  াধন্দউরা, জাোঃ- সুন্দাইল, 

নান্দাইল, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৯৫৭-৯০৮৬১০ ঐ ০১      

১০               গ্রাভ- রসুলপুর, জাোঃ- কুভারুলী, 

নান্দাইল, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৮৬৮-৯৪৩৬৫৩ ঐ ০১      

 ১১           গ্রাভ- রসুলপুর দধক্ষণ, জাোঃ- 

কুভারুলী, নান্দাইল, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৬২৫-৬৭৯২৩০ ঐ ০১      

১২                 গ্রাভ- জদউলডািংরা, জাোঃ- 

জদউলডািংরা, নান্দাইল, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৭৯-৩৪৪৭৯৮ ঐ ০১      

১৩                  গ্রাভ- জাহাঙ্গীরপুর, জাোঃ- 

জদউলডািংরা, নান্দাইল, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৯২৯-৩২৬০৯৮ ঐ ০১      

১৪             গ্রাভ- রধহভপুর, জাোঃ- জাহাঙ্গীরপুর, 

নান্দাইল, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৮৫৭-০০৯১৭২ ঐ ০১      

১৫                     গ্রাভ- রসুলপুর, জাোঃ- কুভারুলী, 

নান্দাইল, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৯১২-৬৬৭৩৬০ ঐ ০১      

১৬        গ্রাভ- রধহভপুর, জাোঃ- জাহাঙ্গীরপুর, 

নান্দাইল, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭২০-১৬৬২৫৬ ঐ ০১      

১৭                     গ্রাভ- চারআধন াড়া, জাোঃ- 

নান্দাইল, নান্দাইল, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৬০-৭০৪৫৩২ ঐ ০১      

১৮               গ্রাভ- ধুরুয়া, জাোঃ- খাভার াঁও, 

নান্দাইল, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৩১০-৬৮৯৩৯৩ ঐ ০১      

১৯              গ্রাভ- ধুরুয়া, জাোঃ- খাভার াঁও, 

নান্দাইল, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৩০৫-২০৫৬২৬ ঐ ০১      

২০                  গ্রাভ- চান্দুরা, জাোঃ- জ া াই 

চান্দুরা, নান্দাইল, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৭৪-৭৮৯৩৮৬ ঐ ০১      

২১                  গ্রাভ- নান্দাইল ফাজার, জাোঃ- 

নান্দাইল, নান্দাইল, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭২০-১০৭৪০৮ ঐ ০১      

২২             গ্রাভ- ভাদারীন র, জাোঃ- াঁচরুখী, 

নান্দাইল, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৯৯৪-২৭৫১৬১ ঐ ০১      

২৩           গ্রাভ- জভায়ার্েভপুর, জাোঃ- 

জভায়ার্েভপুর, নান্দাইল, 

ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭১৩৫৯৩৩১৭ ঐ ০১      

 

          - ০২ 

 



 

 

    - ০২ 

 
 

২৪      গ্রাভ- জতধলয়াাড়া, জাোঃ- জাহাঙ্গীরপুর, 

নান্দাইল, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৫৫-১৫৮২৯৪ ঐ ০১      

২৫                     গ্রাভ- চান্দুরা, জাোঃ- জ া াইচান্দুরা, 

নান্দাইল, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭২৫-৯১২৪২৯ ঐ ০১      

২৬           গ্রাভ- চান্দুরা, জাোঃ- জ া াইচান্দুরা, 

নান্দাইল, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৭৮-৬৭০৭৭৭ ঐ ০১      

২৭                   গ্রাভ- রসুলপুর, জাোঃ- কুভারুলী, 

নান্দাইল, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৯২৭-৩৬১৬৬৫ ঐ ০১      

২৮         গ্রাভ- চরর্বলাভরী, জাোঃ- আউধলয়া 

ন র, নান্দাইল, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭২২-৫৭৭২৯১ ঐ ০১      

২৯              গ্রাভ- ফনুড়া, জাোঃ- ভহার্দফপুর, 

নান্দাইল, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৪০০-১৯৫৫২৭ ঐ ০১      

৩০                  গ্রাভ- রসুলপুর দধক্ষণ, জাোঃ- 

কুভারুলী, নান্দাইল, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৯২০-৬৭৬৯৮৩ ঐ ০১      

৩১           গ্রাভ- ভদনপুর, জাোঃ- সুন্দাইল, 

নান্দাইল, ভয়ভনধ িংহ। 

০১৭৪৯-৩৪০৯১৮ ঐ ০১      

 

 

 

 

 

(জভাোঃ আর্নায়ারুল কুদ্দু ) 

প্রধিক্ষ  (ভৎস্য) 

যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তর 

ভয়ভনধ িংহ। 

 (র্ভাোঃ জরা ন উধিন ঞঞা) 

উধরচাল  

যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তর 

ভয়ভনধ িংহ। 

 

 



যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তয, ভয়ভনধিং জেরা কাম যারয়য়য ধনয়ন্ত্রণাধীন ‘‘ ভডাণ য অধপ ম্যায়নেয়ভন্ট এন্ড কধিউটায 

এযাধস্নয়কন’’ প্রধক্ষণ জকায় যয ২০২০-২১ অথ য ফছয়যয ১ভ ব্যায়ে (জুরাই-ধডয়ম্বয/২০), প্রধক্ষণ গ্রনকাযী প্রধক্ষণাথীয়দয নায়ভয 

তাধরকাাঃ- 

 

নিং প্রধক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাইর নিং প্রধক্ষণ জকায় যয 

নাভ 

জভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ 
জভাাঃ ভামুদুর াান টি-২৮ জযরয়য় জকায়াট যায, 

জেনয়যাড,দয,ভয়ভনধিং। 

০১৭২৩-৪৭৯০০৩ ভডাণ য অধপ 

ম্যায়নেয়ভন্ট এন্ড 

কধিউটায এযাধিয়কন 

৬ ভা  

২ আবু ফকয ধধিক 
গ্রাভ-কইোপুয, জাাঃ  াধরয়া, ফুরপুয, 

ভয়ভনধিং। 

০১৭৫১-৮১১৩১৪ ঐ ৬ ভা  

৩ নুয়য তাে আক্তায 
গ্রাভ- দধি কৃষ্ণপুয, জাাঃ দুযফািী, 

মুক্তাগাছা, ভয়ভনধিং। 

০১৩০৭-

২৫৬৬৮৫ 

ঐ ৬ ভা  

৪ োন্নাতুর াধফফা 
গ্রাভ- ফাাদুযপুয, জাাঃ-জফগুনফািী, 

দয, ভয়ভনধিং। 

০১৯৮১৭১৪৩৩৬ ঐ ৬ ভা  

৫ উয়ে ারভা ারা 
০৯ নিং ফায়দ কল্পা, ভয়ভনধিং দয, 

ভয়ভনধিং। 

০১৬৭৪৩৬২৩৬৬ ঐ ৬ ভা  

৬ নাধপ ইধতয়াক 
৭৬ নিং োয়ফদ আরী জযাড, 

কঁাাধেঝুরী, দয, ভয়ভনধিং। 

০১৯৩৭৯৫৫০৩৫ ঐ ৬ ভা  

৭ আয়কুয যভান তাধভভ 
০৬ নিং ধদ নাধেভ উধিন জযাড, 

বালুকা জৌযবা, ভয়ভনধিং। 

০১৭১০-১৫৪৬৯৭ ঐ ৬ ভা  

৮ ফীধথ যানী ব্যানােী 
জঢারাধদয়া, ভয়ভনধিং দয, 

ভয়ভনধিং।  

০১৩০২-৩২৪২১৭ ঐ ৬ ভা  

৯ ইকযামুর াান ায়য়ভ 
গ্রাভাঃ েয ফিধফরা, জাাঃ েয খধযো, 

দয, ভয়ভনধিং।  

০১৭০৮-৬২৪০৯৬ ঐ ৬ ভা  

১০ ভামুদুর াান যানা 
গ্রাভ-উোনেয নািা, জাাঃ উোধখরা, 

ঈশ্বযগঞ্জ, ভয়ভনধিং। 
০১৭০৯-২০৭৮৩৬ ঐ ৬ ভা  

১১ জাভা জঘাল 
১২৯ কাধরফািী জযাড, য যারীয জভাি, দয 

ভয়ভনধিং। 
০১৭৪৪-৪৭৫৬৫৭ ঐ ৬ ভা  

১২ জভাাঃ জায়র যানা 
গ্রাভ- কুধেয়া ১ভ খন্ড, জাাঃ 

আাোদাফাদ, ধিার, ভয়ভনধিং। 
০১৩০৬-

০৪৯৬৮৯ 

ঐ ৬ ভা  

১৩ হুভায়ুন কফীয পাধভ 
ধনেকল্পা, ভয়ভনধিং দয, 

ভয়ভনধিং।  
০১৭৬৮-৩৮৫৭৪৭ ঐ ৬ ভা  

১৪ জভৌসুভী যানী জদফী 
গ্রাভ- ধিভ ফীয জাাঃ আয়ভদপুয, 

জগৌযীপুয, ভয়ভনধিং। 
০১৭২৩-২২৯২১৪ ঐ ৬ ভা  

১৫ কাভযম্নন্নাায জপযয়দৌ 
গ্রাভাঃ েয ধনরধক্ষয়া জাাঃ-  যাঘফপুয 

ভাদ্রাা, দয, ভয়ভনধিং। 
০১৯৭৬-২৩৯৯০১ ঐ ৬ ভা  

১৬ নুযম্নন্নাায কাকরী 
গ্রাভাঃ যায়ভস্বযপুয, জাাঃ কাধছভপুয, 

ঈশ্বযগঞ্জ, ভয়ভনধিং।  
০১৭২৭-৫০৬৬২৩ ঐ ৬ ভা  

১৭ আপানা আপধযনোান 
গ্রাভাঃ উোন ঘাগিা, জাাঃ দাপুধনয়া 

ফাোয, দয, ভয়ভনধিং। 
০১৭৮০-১৮৯০০৭ ঐ ৬ ভা  

১৮ 
আপোনা আপধযন 

োান 

গ্রাভাঃ উোন ঘাগিা, জাাঃ দাপুধনয়া 

ফাোয, দয, ভয়ভনধিং। 
০১৯৭১-৭১৫৯৬১ ঐ ৬ ভা  

১৯ ইপপাত োান সুো 
গ্রাভাঃ াযম্নরীতরা, জাাঃ গাফতরী, 

মুক্তাগাছা, ভয়ভনধিং।  
০১৭৮৪-২১৭৭৭৪ ঐ ৬ ভা  

২০ জভাছাাঃ ধনলুপা আক্তায 
গ্রাভাঃ াি ধানীয়খারা, জাাঃ  কাধেয 

ধভরা, ধিার, ভয়ভনধিং।  
০১৯৩৮-

০৭৫৩৩৯ 

ঐ ৬ ভা  

২১ োন্নাতুর জপযয়দৌী 
৫২/এ জে.ধ গু জযাড, জেন জযাড, 

দয, ভয়ভনধিং।  
০১৭১০-১৪৭৪৮৭ ঐ ৬ ভা  

২২ তাধভনা ফযী কায, জের জযাড, দয, ভয়ভনধিং।  ০১৮৩০-৬৯৯০৭৪ ঐ ৬ ভা  

২৩ জভাাঃ সুভন ধভয়া ০৭ যধদপুয, মু্ভগঞ্জ, দয, ভয়ভনধিং। ০১৬৭৭-৫১৬১৮২ ঐ ৬ ভা  

২৪ আবু াঈদ 
০৪ নিং েয ঝাউগিা, মু্ভগঞ্জ, দয, 

ভয়ভনধিং।  
০১৮২৮-১৬১৬০৬ ঐ ৬ ভা  

          -২ 



 

    -২ 

 

 

২৫ 
জভাাঃ েধযম্নর ইরাভ 

জৌযব 

গ্রাভ+য়াাঃ আেভপুয, ফুরপুয, 

ভয়ভনধিং।  
০১৭৫৮-৬৮৫১৫৪ ভডাণ য অধপ 

ম্যায়নেয়ভন্ট এন্ড 

কধিউটায এযাধিয়কন 

৬ ভা  

২৬ জভাাঃ আাঃ খায়রক 
৬৮/ধড জে.ধ গু জযাড, দয, 

ভয়ভনধিং। 
০১৬৭৬-৭১৪৩২০ ঐ ৬ ভা  

২৭ 
োন্নাতুর জপযয়দৌী 

জেযাধত 

২১ নিং জের জযাড, ভয়ভনধিং দয, 

ভয়ভনধিং। 
০১৭১৩-৫১৯০৬৮ ঐ ৬ ভা  

২৮ আয়া আক্তায 
কায রাকী ফািী, ভয়ভনধিং দয, 

ভয়ভনধিং। 
০১৮৯৩-৭১২০৯৭ ঐ ৬ ভা  

২৯ 
ধফেয় ঠাকুয ধন্ডত ািা, জলারাধয়া, য়াড য নিং-

০৫,গপযগঁাা, ভয়ভনধিং। 
০১৭৬৬-

৮৩১৫৫৬ 

ঐ ৬ ভা  

৩০ 
খন্দকায জভাাঃ ভতুযো 

জুনাইদ 

গ্রাভ- ধদউ, জাাঃঐ ফুরপুয, ভয়ভনধিং। ০১৭৪০-৮৫৯১৭৬ ঐ ৬ ভা  

৩১ 
জভাাঃ আব্দুরস্না আর 

মুধফন 

গ্রাভাঃ জাাঃ বাফখারী, ভয়ভনধিং দয, 

ভয়ভনধিং। 
০১৭৯৭-১৭৪৮৮৬ ঐ ৬ ভা  

৩২ ভধনযম্নজ্জাভান 
৮৭/২৭/২ উত্তযা পুধর রাইন, 

ভয়ভনধিং দয, ভয়ভনধিং। 
০১৬৭২-৬৩৫৮৫১ ঐ ৬ ভা  

৩৩ জভাাঃ অধরউয যাধপ 
৩১৭নিং  খাগডয, ভয়ভনধিং দয, 

ভয়ভনধিং। 
০১৭৫৩-০২১৮৪০ ঐ ৬ ভা  

৩৪ াভভীভ জপৌধেয়া অধন য 
১১/খ জণরতা রে, টিএন যায় জযাড, 

দয, ভয়ভনধিং।  
০১৭১১-৬৬০৫৯৯ ঐ ৬ ভা  

৩৫ জভাাঃ জভয়দী াান 
গ্রাভাঃ েয াাধদয়া, জাাঃ অধম্বকাগঞ্জ 

ফাোয, দয, ভয়ভনধিং।  
০১৪০৩-৪৪৬৫৭২ ঐ ৬ ভা  

৩৬ রাধভয়া াান ঐী 
গ্রাভ+ডাকাঃ সুধতয়াখারী, ভয়ভনধিং  

দয, ভয়ভনধিং।  
০১৭৭০-০৯০৮১৪ ঐ ৬ ভা  

৩৭ আপধযনা ধধিকা 
গ্রাভাঃ কারধন্দুয,য়াাঃ  কারধন্দুয 

ফাোয, জধাফাউিা, ভয়ভনধিং। 
০১৭৭৫-৫৭৪০৫৮ ঐ ৬ ভা  

৩৮ জভাাঃ আোদ যভান 
১৪২/ধ াটগুদাভ, আটানী পুকুয াি, 

দয, ভয়ভনধিং।  
০১৭৮২-৫৪০৬০৭ ঐ ৬ ভা  

৩৯ ভামুদুয যভান 
গ্রাভাঃ জদয়াধনয়া ফািী, জাাঃ কাধেয 

ধভরা, ধিার, ভয়ভনধিং।  
০১৭৪৭-৭৭৪৫৪২ ঐ ৬ ভা  

জভাট প্রধক্ষণাথী = ৩৯ েন। পুরুল= ২০েন, ভধরা =১৯ েন।  

 

 

 
(এ, জক , এভ,  ধেয়াউর ফাযী) 

ধধনয়য প্রধক্ষক 

যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তয 

ভয়ভনধিং। 

 

 

 

 

 (জভাাঃ জযাকন উধিন ভূঞা) 

উ-ধযোরক 

যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তয 

         ভয়ভনধিং। 

  
 



যুব উন্নয়ন অধধদপ্তরাধীন, ময়মনধিং জোর ‘‘জরধিোররলন এন্ড এয়ারকধন্ডলধনিং” প্রধলক্ষণ জকার ের ২০২০-২০২১ অথ ে বছররর ১ম ব্যারে (জুাই-

ধিরম্বর/২০২০)  প্রধলক্ষণ গ্রণকারী প্রধলক্ষণাথীরদর নারমর তাধকা : 
 

নিং প্রধলক্ষণাথীর নাম ঠিকানা জমাবাই নম্বর প্রধলক্ষণ জকার ের 

নাম 

জময়াদ     

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ জমাোঃ াধির জারন 

 

গ্রাম- বাধজুরী, জাোঃ- রাজে, ভালুকা , 

ময়মনধিং। 

০১৭১৩৫০৫৯০৩ জরধিোররলন এন্ড 

এয়ারকধন্ডলধনিং 

        

০২ জমাোঃ বখধতয়ার জারন 

 

গ্রাম- বর ধভটা, জাোঃ- জাড়াকান্দুধয়া, 

জধাবাউড়া, ময়মনধিং। 

০১৯১২৪৮৩১৮৩ ঐ         

০৩ তুার আরমদ রায়ান 

 

ভাটিকালর প্রাইমাধর স্কু জরাি,       

দর, ময়মনধিং। 

০১৯৫৫৪১৬২১৪ ঐ         

০৪ জমাোঃ সুেন ধময়া 

 

গ্রাম+রাোঃ +উরো-জধাবাউড়া, 

ময়মনধিং। 

০১৯৪৬৪০৪৫১০ ঐ         

০৫ মধনরু ইাম 

 

গ্রাম+রাোঃ- বাধর ধলমুবীর, 

ালুযাঘাট, ময়মনধিং। 

০১৯৮৩৬০৪২৫৩ ঐ         

০৬ জমাোঃ ররব ধময়া 

 

গ্রাম+রাোঃ +উরো-জধাবাউড়া, 

ময়মনধিং। 

০১৯১৯৭২০৭৪২ ঐ         

০৭ অজুেন রকার 

 

গ্রাম+রাোঃ- োধগর াড়া, 

সুিং দূগ োপুর, জনত্ররকানা। 

০১৭০৫৬৫৭৬৪২ ঐ         

০৮ জমাোঃ াধববর জারন 

 

গ্রাম- কুল মাই, জাোঃ- কুইমাই, 

ফুবাড়ীয়া, ময়মনধিং। 

০১৯৩৭৯১৫৫৯১ ঐ         

০৯ জমাতাধকম ধবল্লা 

 

গ্রাম+ জাোঃ ের খধরো, 

দর, ময়মনধিং। 

০১৯২৮৩৯৩৩০৯ ঐ         

১০ রাধেবু ইাম 

 

গ্রাম+ জাোঃ- াড়াগাঁও, 

ভালুকা, ময়মনধিং। 

০১৭১৩৯২৪০৩১ ঐ         

 ১১ জমাোঃ জমরদী াান 

 

গ্রাম- ররমলবাড়ী, জাোঃ- ায়দরপুর, 

মুক্তাগাছা, ময়মনধিং। 

০১৭৫৫৮৩৭৯২৬ ঐ         

১২ জমাোঃ ধনয়াে জমারল েদ খান 

 

গ্রাম- লাধমত্ম নগর ছত্রপুর,  জাোঃ- 

আমীতা, দর, ময়মনধিং। 

০১৭১৭৭১২৫৮০ ঐ         

১৩ াদ্দাম জাাইন 

 

গ্রাম- ানাধদয়া, জাোঃ- অধম্বকা গঞ্জ 

বাোর, দর, ময়মনধিং। 

০১৭৮০৭০৭৬৩৮ ঐ         

১৪ জমাোঃ লওকত জারন 

 

ধনে কল্পা, 

দর, ময়মনধিং। 

০১৯৬৪৭২৬৮৪০ ঐ         

১৫ ধবপ্লব জঘা 

 

৬ নিং ঈলান েক্রবর্ত্তী  জরাি, 

দর, ময়মনধিং। 

০১৬৩২৫২৪৪৫৮ ঐ         

১৬ শ্রীবা েন্দ্র দা 

 

গ্রাম-কুধিয়া ১ম খন্ড, জাোঃ- 

আাম্মদাবাদ, ধত্রলা, ময়মনধিং। 

০১৭৫১৭৮৭৭৬৩ ঐ         

১৭ আ লাীত ধরম 

 

গ্রাম- পুব ে ময়া কান্দা, 

জাোঃ- শ্যামগঞ্জ, জগৌরীপুর, ময়মনধিং। 

০১৯৭২২০২৩১৭ ঐ         

১৮ জমাোঃ আমান উল্লা খান 

 

গ্রাম- মাধিয়াকাধন্দ, 

জাোঃ- গাফুধরয়া মাদ্রাা, 

ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনধিং। 

০১৯২০৫১৫৮৪৩ ঐ         

১৯ জমাাম্মদ নােমু ক 

 

গ্রাম- জঘাবাড়ী,রাোঃ মনতা াট, 

মুক্তাগাছা, ময়মনধিং। 

০১৮৫২৫৪৫৫৩৫ ঐ         

 

 

 

 

 

(মুাম্মদ আখতার জারন আকন্দ ) 

কারী প্রধলক্ষক (আর এ ধ) 

যুব উন্নয়ন অধধদপ্তর 

ময়মনধিং। 

 (রমাোঃ জরাকন উধদ্দন ভূঞা) 

উ-ধরোক 

যুব উন্নয়ন অধধদপ্তর 

ময়মনধিং। 
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wcZv-‡gvt Avãyj gvbœvb 

gvZv-‡gvQvt mywdqv LvZzb 

MÖvg-evwniwkgyj, †cvt-evwniwkgyj 

Dc‡Rjv-nvjyqvNvU , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01987761719 ÒMevw` cï, nvmu-gyiMx cvjb, 

grm¨ Pvl, cÖv_wgK wPwKrmv I 

K…wlÓ welqK cÖwk¶Y †Kvm© 

15/7/2020Bs n‡Z 

13/10/2020Bs| 

03 (wZb ) gvm 

 

2 bvg- Avãyj nvB 

wcZv-Dmgvb Avjx 

gvZv-nv‡Riv ‡eMg 

MÖvg-exi ¸wQbv, †cvt-aviv 

Dc‡Rjv-nvjyqvNvU , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01737707815 H H  

3 bvg- Gn&mvbyj nK 

wcZv-Gbvgyj nK 

gvZv-BmgZ Aviv †eMg 

MÖvg-csKinvU, †cvt-MvsMvBj 

Dc‡Rjv-bv›`vBj , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01717074588 H H  

4 bvg- wniv wgqv 

wcZv-Avt Kvw`i 

gvZv-nvwg`v LvZzb 

MÖvg-XvKzqv  , †cvt-XvKyqv evRvi 

Dc‡Rjv-ZvivKv›`v , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01914632957 H H  

5 bvg - †kL †gvnmxb nvwee  

wcZv-‡gvt gwdR DwÏb 

gvZv-nvwmbv Av³vi 

MÖvg-WvKvwZqv, †cvt- WvKvwZqv 

Dc‡Rjv-fvjyKv , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01714260176 H H  

6 bvg- ‡ivcb Avj gvgyb 

wcZv-‡gvt AvLZvi †nv‡mb 

gvZv-‡gvQvt iæcv Av³vi 

MÖvg-WvKvwZqv, †cvt- WvKvwZqv 

Dc‡Rjv-fvjyKv , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01753044100 H H  

7 bvg- ‡gvt Lwjjyi ingvb 

wcZv-‡gvt Avãyj Lv‡jK 

gvZv-Rvnvbviv †eMg 

MÖvg-iNybv_cyi, †cvt-Avjxcyi 

Dc‡Rjv-dzjevoxqv , ‡Rjv-

gqgbwmsn 

01737920001 H H  

8 bvg-‡gvt kvgQzj Avjg divRx  

wcZv-‡gvt †gvqv‡¾g †nv‡mb divRx 

gvZv-kvgQzbœvnvi 

MÖvg- ‡Rvievoxqv , †cvt-dzjevoxqv 

Dc‡Rjv- dzjevoxqv, ‡Rjv-

gqgbwmsn 

01791486250 H H  

9 bvg- AšÍi miKvi 

wcZv-myfvl miKvi 

gvZv-Pvqbv miKvi 

MÖvg-nwiqvLvjx  , †cvt-DPvwLjv 

Dc‡Rjv- Ck̂iMÄ, ‡Rjv-gqgbwmsn 

01745192323 H H  

10 bvg- ‡gvt Avj gvgyb fzBqv 

wcZv-‡gvt gwReyi ingvb fzBqv 

gvZv-‡gvQvt Rvwgbv LvZzb 

MÖvg-ivgK„òcyi, †cvt-Picvov  

Dc‡Rjv-Ck̂iMÄ , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01407785409 H H  

 

 



 

 

 

 

-02- 

 

µt bs cÖwkÿYv_x©‡`i bvg wVKvbv †gvevBj bs cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg ‡gqv` gšÍe¨ 

11 bvg- Avjx AvKei 

wcZv-Avt QvËvi 

gvZv-Av‡n`v LvZzb 

MÖvg-wbwfqvNvUv , †cvt-wbwfqvNvUv 

Dc‡Rjv-bv›`vBj , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01742096237 ÒMevw` cï, nvmu-gyiMx 

cvjb, grm¨ Pvl, cÖv_wgK 

wPwKrmv I K…wlÓ welqK 

cÖwk¶Y †Kvm© 

15/7/2020Bs n‡Z 

13/10/2020Bs| 

03 (wZb ) gvm 

 

12 bvg- AvwZKzi ingvb 

wcZv-Rvnv½xi Avjg 

gvZv-‡mwjbv †eMg 

MÖvg- nvUcvMjv, †cvt-Qbaiv evRvi 

Dc‡Rjv-dzjcyi , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01740952049 H H  

13 bvg- ‡g‡n`x nvmvb wiqv` 

wcZv-‡gvt Avãyi iwk` 

gvZv-gvKzmy`v LvZzb 

MÖvg-bqvbKvw›`  , †cvt-gywÝinvU 

Dc‡Rjv-‡avevDov , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01710254903 H H  

14 bvg- ‡gvt RvwKi †nv‡mb 

wcZv-‡gvt Avãyi iv¾vK 

gvZv-mv‡niv LvZzb 

MÖvg-Kzgix , †cvt-fzwUqvi‡Kvbv 

Dc‡Rjv-‡MŠwicyi , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01937820973 H H  

15 bvg- ‡gvt G Gm Avjvwgb 

wcZv-g„Z Avey eKi wmwÏK 

gvZv-mywdqv †eMg 

MÖvg- ivBwkgyj , †cvt-cvQvi evRvi 

Dc‡Rjv-‡MŠwicyi , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01710530257 H H  

16 bvg- ‡gvt Iqvwmg 

wcZv-‡gvt gvwbK `ßix 

gvZv-‡gvQvt ivwk`v †eMg  

MÖvg-eo eovB  , †cvt-KvIivB` 

Dc‡Rjv- MdiMvuI, ‡Rjv-gqgbwmsn 

 

01317537905 H H  

17 bvg- ivRy wgqv 

wcZv-‡gvt †njvj DwÏb 

gvZv-bvRgv †eMg 

MÖvg-cvoavbx †Lvjv, †cvt-KvwRiwkgjv 

Dc‡Rjv-wÎkvj , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01797699939 H H  

18 bvg- Rwniæj Bmjvg 

wcZv-eRjyi ingvb(ev`kv) 

gvZv-Rvq`v LvZzb 

MÖvg-‡nv‡mbcyi, †cvt-AvsMviMvov 

Dc‡Rjv-fvjyKv, ‡Rjv-gqgbwmsn 

01741245000 H H  

19 bvg- ‡gvt wgRvbyi ingvb 

wcZv-miKvi †Lvi‡k` Avjx 

gvZv-ggZvR †eMg 

MÖvg-LvMvwU, †cvt-C`Mvn 

Dc‡Rjv-wÎkvj , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01710402377 H H  

20 bvg- gviæd  

wcZv-Ave ỳm †Qvenvb 

gvZv-‡gvQ‡jnv 

MÖvg- cvovMvuvI , †cvt-cvovMvuI 

Dc‡Rjv- fvjyKv, ‡Rjv-gqgbwmsn 

01917638616 H H  

21 bvg- ‡gvt gvmyg ivbv 

wcZv-‡gvt AvdvR DwÏb g„av 

MÖvg-weiB, †cvt-`‡Ëi evRvi 

Dc‡Rjv-MdiMvuI , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01727454235 H H  



gvZv-‡gvQvt †Lv‡`Rv LvZzb 

22 bvg- ‡Zvdv‡qj Avn‡g` 

wcZv-‡gvt byiæ¾vgvb 

gvZv-nvwg`v LvZzb 

MÖvg-DËi `vcywbqv, †cvt-Kv›`vcvov 

Dc‡Rjv-m`i , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01739440425 H H  

23 bvg- ‡gvt Avkivdzj Bmjvg 

wcZv-‡gvt kwn ỳjøvn 

gvZv-Lv‡j`v †eMg 

MÖvg-wfwUevox, †cvt-MoevRvBj 

Dc‡Rjv-gy³vMvQv , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01752724550 H H  

 

-03- 

 

µt bs cÖwkÿYv_x©‡`i bvg wVKvbv †gvevBj bs cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg ‡gqv` gšÍe¨ 
24 bvg-‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb  

wcZv-‡gvt Rqbvj Av‡e`xb 

gvZv-‡gvQvt gv‡R`v †eMg 

MÖvg-PiAvV cvwLqv, †cvt- 

Dc‡Rjv-gy³vMvQv , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01720637107 ÒMevw` cï, nvmu-gyiMx cvjb, 

grm¨ Pvl, cÖv_wgK wPwKrmv I 

K…wlÓ welqK cÖwk¶Y †Kvm© 

15/7/2020Bsn‡Z 

13/10/2020Bs| 

03 (wZb ) gvm 

 

25 bvg- ‡mv‡nj wgqv 

wcZv-KvÂb wgqv 

gvZv-‡nvm‡b Aviv 

MÖvg- avivKv›`x, †cvt-wKjøvRcyi 

Dc‡Rjv-‡MŠwicyi , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01925106546 H H  

26 bvg- ‡gvt byi G Rvgvb 

wcZv-‡gvt byiæj Bmjvg 

gvZv- ‡gvQvt  byiæbœvnvi 

MÖvg-LvMWni c~e©cvov, †cvt-LvMWni  

Dc‡Rjv- m`i, ‡Rjv-gqgbwmsn 

01712373747 H H  

27 bvg-‡gvt †Rnmvbyj nK  

wcZv-‡gvt bvRgyj nK 

gvZv-‡Rmwgb †eMg 

MÖvg- D_yix , †cvt-D_yix 

Dc‡Rjv-MdiMvuI , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01641820415 H H  

28 bvg- ‡gvt BKevj gvngy` 

wcZv-‡gvt Kv‡kg Avjx 

gvZv-‡gvQv&t QwKbv †eMg 

MÖvg- wbRKív , †cvt-gqgbwmsn 

Dc‡Rjv-m`i , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01771806291 H H  

29 bvg- ivRxe †Nvl 

wcZv-weRq †Nvl 

gvZv-hgybv †Nvl 

MÖvg- Avi‡Kwgkb †ivW, †cvt- 

gqgbwmsn 

Dc‡Rjv-m`i , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01768284647 H H  

30 bvg- ‡gvt nvweeyi ingvb 

wcZv-‡gvt Avãyj AvIqvj 

gvZv-ivwngv LvZzb 

MÖvg-‡MvnvBj Kvw›`, †cvt- gqgbwmsn 

Dc‡Rjv- m`i, ‡Rjv-gqgbwmsn 

01831888788 H H  

31 bvg- ‡gvt iwKeyj nvmvb 

wcZv-‡gvt  Avãyj nvbœvb 

gvZv-‡nvm‡b Aviv †eMg 

MÖvg-‡MvnvBj Kvw›`, †cvt- gqgbwmsn 

Dc‡Rjv- m`i, ‡Rjv-gqgbwmsn 

01716924297 H H  

32 bvg-‡gvt AvwRRyj Bmjvg  

wcZv-‡gvt myiæR wgqv 

gvZv-‡gvQvt iwngv LvZzb 

MÖvg-`vmcvov, †cvt-ivNicyi gv ª̀vmv 

Dc‡Rjv-m`i , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01921783893 H H  

33 bvg- Avnmvb nvwee †mŠif 

wcZv-AvãyQ QvËvi 

MÖvg-Pi NvMov, †cvt-Pi NvMov 

Dc‡Rjv-m`i , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01317804757 H H  



gvZv-Avjdv †eMg 

34 bvg- RvwKiæj †nv‡mb 

wcZv-‡gvt nvwmg DwÏb 

gvZv-‡gvQvt gv‡R`v LvZzb 

MÖvg-KvIqvjwU, †cvt-`vcywbqv 

Dc‡Rjv-m`i , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01710065705 H H  

35 bvg- Avwgbyj Bmjvg 

wcZv-‡gvt nvmvb Avjx 

gvZv-AvwQqv †eMg 

MÖvg-‡Xvjvw`qv, †cvt-gqgbwmsn 

Dc‡Rjv- m`i, ‡Rjv-gqgbwmsn 

01921709270 H H  

36 bvg- ‡gvt †gv Í̄vKzi ingvb 

wcZv-‡gvt †njvj DwÏb 

gvZv-‡gvQvt †iwRqv LvZzb 

MÖvg-K›`c©cyi, †cvt-wmiZv evRvi 

Dc‡Rjv-m`i , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01795399179 H H  

  



-04- 

 

µt bs cÖwkÿYv_x©‡`i bvg wVKvbv †gvevBj bs cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg ‡gqv` gšÍe¨ 

37 bvg- ‡gvt mwdi DwÏb 

wcZv-‡gvt gbœvQ Avjx 

gvZv-mv‡jgv LvZzb 

MÖvg-Pi fevbxcyi, †cvt-Pi fevbxcyi 

evRvi 

Dc‡Rjv- m`i, ‡Rjv-gqgbwmsn 

01708853120 ÒMevw` cï, nvmu-gyiMx cvjb, 

grm¨ Pvl, cÖv_wgK wPwKrmv I 

K…wlÓ welqK cÖwk¶Y †Kvm© 

15/7/2020Bs n‡Z 

13/10/2020Bs| 

03 (wZb ) gvm 

 

38 bvg- ‡gvt gywKgyi ingvb 

wcZv-‡gvt iwdKzj Bmjvg 

gvZv-Rvnvbviv  †eMg 

MÖvg-w`NviKv›`v, †cvt-AvgjxZjv 

Dc‡Rjv-m`i , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01924153250 H H  

39 bvg- ‡gvt kwn ỳj Bmjvg Lvb 

wcZv-‡gvt Avãyj imyj Lvb 

gvZv-gv‡jKv LvZzb 

MÖvg-Pi fevbxcyi, †cvt-Pi LwiPv evRvi 

Dc‡Rjv- m`i, ‡Rjv-gqgbwmsn 

01742272175 H H  

40 bvg- ‡gvt bvRgyj nK 

wcZv-‡gvt AvBqye Avjx 

gvZv-Lvw`Rv LvZzb 

MÖvg- Pi LwiPv , †cvt-Pi LwiPv evRvi 

Dc‡Rjv- m`i, ‡Rjv-gqgbwmsn 

01314825700 H H  

41 bvg- †gvnv¤§` ZwiKzj †di‡`Šm 

wcZv-‡gvt Aveyj †nv‡mb 

gvZv-‡di‡`Šwm fzBqv 

MÖvg-Piwbjÿxqv, †cvt-ivNecyi gv ª̀vmv 

Dc‡Rjv-m`i , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01312484447 H H  

42 bvg- ‡gvt mvMi wgqv 

wcZv-‡gvt Avãyj nvwg` 

gvZv-‡gvQvt wkwibv †eMg 

MÖvg-Pi NvMov, †cvt-Pi NvMov 

Dc‡Rjv- m`i, ‡Rjv-gqgbwmsn 

01743663393 H H  

43 bvg- ‡gvt wicb wgqv 

wcZv-‡gvt Zviv wgqv 

gvZv-‡gvQvt AvRydv LvZzb 

MÖvg-`vcywbqv PKcvov, †cvt-Kv›`vcvov 

Dc‡Rjv-m`i , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01303798060 H H  

44 bvg- ‡gvt mwReyj nvmvb 

wcZv-Avãyi iv¾vK 

gvZv-nvwjgv LvZzb 

MÖvg-Avãyjøvncyi, †cvt-Avw¤̂KvMÄ 

Dc‡Rjv-m`i , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01845137867 H H  

45 bvg- ‡gvt BKdvZzR Rvnvb bvBg 

wcZv-‡gvt Ave ỳj Iqv ỳ` ‡kL 

gvZv-bvwmgv Iqv ỳ` 

MÖvg-ejvkcyi, †cvt-gqgbwmsn 

Dc‡Rjv-m`i , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01970021370 H H  

46 bvg- mv‡jn BKivg Avbvm 

wcZv-‡gvt Avwbmyi ingvb 

gvZv-Avdmvbv Av³vi 

MÖvg-ejvkcyi, †cvt-gqgbwmsn 

Dc‡Rjv-m`i , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01770090814 H H  

47 bvg- ‡gvt Avt AvwRR 

wcZv-Avt nvB 

gvZv-mgjv LvZzb 

MÖvg-PK k¨vgivgcyi, †cvt-Avw¤̂KvMÄ 

Dc‡Rjv-m`i , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01311301710 H H  

48 bvg- ‡gvt mvBdzj Bmjvg 

wcZv-g„Z wmivRyj nK g„av 

gvZv-‡gvQvt iæcevby 

MÖvg-weeB Lvjcvov, †cvt-`‡Ëi evRvi 

Dc‡Rjv-MdiMvuI , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01949071012 H H  

49 bvg- ‡gvt gwbi †nvmvBb MÖvg-ZvKcyi †m‡biPi, †cvt-Aóai 01317734577 H H  



wcZv-‡gvt Avt gwZb †gvjøv 

gvZv-‡gvQvt Av‡bvqviv †eMg 

Dc‡Rjv-m`i , ‡Rjv-gqgbwmsn 

 

 

-05- 

 

 

µt bs cÖwkÿYv_x©‡`i bvg wVKvbv †gvevBj bs cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg ‡gqv` gšÍe¨ 
50 bvg- ‡gvt †gvL‡jQzi ingvb 

wcZv-‡gvt BDmyd Avjx 

gvZv-mvwn`v †eMg 

MÖvg-M‡qkcyi, †cvt- ỳjøv 

Dc‡Rjv-gy³vMvQv , ‡Rjv-

gqgbwmsn 

01794659080 ÒMevw` cï, nvmu-gyiMx cvjb, grm¨ 

Pvl, cÖv_wgK wPwKrmv I K…wlÓ 

welqK cÖwk¶Y †Kvm© 

15/7/2020Bs n‡Z 

13/10/2020Bs| 

03 (wZb ) gvm 

 

51 bvg- ‡gvt mvwR`yj Bmjvg 

wcZv-‡gvt wmivRyj Bmjvg 

gvZv-‡gvQvt kvnvbvR †eMg 

MÖvg-AvKzqv gojcvov, †cvt-

gqgbwmsn 

Dc‡Rjv-m`i , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01920751352 H H  

52 bvg-Bg`v ỳj nK 

wcZv-myiæR Avjx  

gvZv-wegjv LvZzb 

MÖvg-KvZjmvi, †cvt- c ỳievox 

Dc‡Rjv-gy³vMvQv , ‡Rjv-

gqgbwmsn 

01734761079 H H  

53 bvg- ‡gvt kwidzj Bmjvg 

wcZv-‡gvt Aveyj nvwmg 

gvZv-‡ivwKqv †eMg 

MÖvg-eBji eKwkcvov, †cvt-eBji 

Dc‡Rjv-wÎkvj , ‡Rjv-

gqgbwmsn 

01732325256 H H  

54 bvg- AvivdvZ ivqnvb wigyj 

wcZv-Rwniæj Bmjvg 

gvZv-Zvnwgbv BqvQwgb 

MÖvg-`woKvVvj , †cvt-KuvVvj 

evRvi 

Dc‡Rjv-wÎkvj , ‡Rjv-

gqgbwmsn 

01798354931 H H  

55 bvg- ‡gvt Avey nvwbdv 

wcZv-g„Z g‡qR DwÏb miKvi 

gvZv-‡iwRqv LvZzb 

MÖvg-gbvwU, †cvt- mvbyiv  

Dc‡Rjv †MŠwicyi , ‡Rjv-

gqgbwmsn 

01763848146 H H  

56 bvg-‡gvt gvRnviæj Bmjvg  

wcZv-‡gvt mv‡ne Avjx 

gvZv-‡gvQvt ivwRqv LvZzb 

MÖvg-cvov Lvjejv, †cvt-

AvVvievox 

Dc‡Rjv-Ck̂iMÄ , ‡Rjv-

gqgbwmsn 

01911808223 H H  

57 bvg- dvwng dqmvj 

wcZv-Aveyj †nv‡mb 

gvZv-dwi`v LvZzb 

MÖvg-‰e`¨evox  , †cvt-eiæKv 

evRvi 

Dc‡Rjv- dzjevoxqv, ‡Rjv-

gqgbwmsn 

01776587445 H H  

 

 



 

‡Kvm© †Kv-AwW©‡bUi 

hye cÖwkÿY †K›`ª, gqgbwmsn 

 

‡Kv-AwW©‡bUi 

hye cÖwkÿY †K›`ª, gqgbwmsn 

  



‡Kv-AwW©‡bU‡ii Kvhv©jq 

hye cÖwkÿY †K› ª̀ 

hye Dbœqb Awa`ßi, gqgbwmsn|       

    cÖvwZôvwbK cÖwkÿY t 
 

 

µt 

bs 
cÖwkÿYv_x©‡`i bvg wVKvbv †gvevBj bs cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg ‡gqv` gšÍe¨ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 bvg-‡gvt Kvgvj †nv‡mb 

wcZv-‡gvt Avãyj †gvZv‡je gÛj 

gvZv-‡gvQvt AvwQqv LvZzb 

MÖvg-gaycyi , †cvt-eKkxg~j 

Dc‡Rjv-ZvivKv›`v , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01936341445 Ògrm¨ PvlÓ welqK 

cÖwk¶Y †Kvm© 

01/12/2020Bs n‡Z 

31/12/2020Bs  

01 (GK) gvm 

 

2 bvg-iwdKzj Bmjvg 

wcZv-‡gvt Kwjg DwÏb 

gvZv-‡gvQvt dz‡jgv LvZzb 

MÖvg-gaycyi , †cvt-eKkxg~j 

Dc‡Rjv-ZvivKv›`v , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01916387841 H H  

3 bvg-‡gvt ZvwiKzj Bmjvg  

wcZv-‡gvt bRiæj Bmjvg 

gvZv-mv‡R`v †eMg 

MÖvg-KvwjevRvBj, †cvt-AvjxgbMi 

Dc‡Rjv-dzjevoxqv , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01755217984 H H  

4 bvg-‡gvt dRjyj nK 

wcZv-‡gvt Avwjg DwÏb 

gvZv-‡gvQvt wdiæRv †eMg 

MÖvg-PiwbqvgZ , †cvt-‡MvqvWv½v 

Dc‡Rjv-dzjcyi , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01746038789 H H  

5 bvg- dviRvbv Av³vi 

wcZv-‡gvt †gvRv‡¤§j nK 

gvZv-cvifxb Av³vi 

MÖvg-m‡Zi evwo , †cvt-m‡Zi evwo 

Dc‡Rjv-MdiMvuI , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01798321124 H H  

6 bvg-‡gvt Av‡bvqviDm mv`vZ 

wcZv-G‡KGg g‡bvqvi †nv‡mb 

gvZv-‡gvQvt mywdqv Av³vi 

MÖvg-LvMWni , †cvt-LvMWni evRvi 

Dc‡Rjv-m`i , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01718806677 H H  

7 bvg-‡gvt knx ỳj Bmjvg  

wcZv-‡gvt Avãyj Kwig 

gvZv-‡Lv‡`Rv †eMg 

MÖvg-imyjcyi , †cvt-Kzgviæjx 

Dc‡Rjv-bv›`vBj , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01799497422 H H  

8 bvg-‡gvt bvCg miKvi  

wcZv-‡gvt Avãyi iv¾vK miKvi 

gvZv-‡gvQvt †Qv‡jgvb †bQv 

MÖvg-¸‡ßiMvuI , †cvt-evnv ỳicyi 

Dc‡Rjv-dzjcyi, ‡Rjv-gqgbwmsn 

01735771319 H H  

9 bvg-‡gvt Avãym mvjvg  

wcZv-‡gvt Avãyj gwR` 

gvZv-‡gvmvt kvgQzbœvnvi 

MÖvg-b›`xMÖvg , †cvt-‡WŠnvLjv 

Dc‡Rjv-‡MŠwicyi , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01954117360 H H  

10 bvg-‡gvt Avwidzj nK  

wcZv-‡gvt kwidzj nK 

gvZv-‡gvQvt nvwg`v LvZzb 

MÖvg-Bgv`cyi, †cvt-cqvix 

Dc‡Rjv-dzjcyi , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01735814705 H H  
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µt bs cÖwkÿYv_x©‡`i bvg wVKvbv †gvevBj bs cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg ‡gqv` gšÍe¨ 
11 bvg-iæ‡ej wgqv  

wcZv-‡gvt Avt Qvjvg 

gvZv-‡gvmvt †i‡nbv LvZzb 

MÖvg-Pi Kzgvwiqv , †cvt-avbx‡Lvjv 

Dc‡Rjv-wÎkvj , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01739589519 Ògrm¨ PvlÓ welqK 

cÖwk¶Y †Kvm© 

01/12/2020Bs n‡Z 

31/12/2020Bs  

01 (GK) gvm 

 

12 bvg-Bgvgyj nvmvb  

wcZv-‡gvt †njvj DwÏb 

gvZv-‡gvvQvt jvBjx Av³vi 

MÖvg-ivNecyi , †cvt-ivNecyi gv ª̀vmv 

Dc‡Rjv-m`i , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01756577714 H H  

13 bvg-iv‡mj wgqv  

wcZv-‡gvt ev”Pz wgqv 

gvZv-‡iby †eMg 

MÖvg-ev¸›`v , †cvt-KvKbx 

Dc‡Rjv-ZvivKv›`v , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01649103028 H H  

14 bvg-kixd Avn‡g`  

wcZv-Avãyj Kv‡`i AvK›` 

gvZv-wd‡ivRv †eMg 

MÖvg-avgi , †cvt-avgi 

Dc‡Rjv- dzjevoxq, ‡Rjv-gqgbwmsn 

01768280345 H H  

15 bvg -iv‡nj Bgvg kvšÍ 

wcZv-‡gvt Avãyj gvbœvb 

gvZv-nvQbv †nbv 

MÖvg- ‰gkv‡UKx, †cvt-KvUvLvjx 

Dc‡Rjv-wÎkvj , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01518338505 H H  

16 bvg-Be‡b mv` ïfb  

wcZv-‡Mvjvg wKewiqv 

gvZv-mvwebv Bqvmwgb 

MÖvg-‡Rvievoxqv , †cvt-dzjevoxqv 

Dc‡Rjv-dzjevoxqv , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01572084409 H H  

17 bvg-‡gvt Aveyj Kv‡kg 

wcZv-‡gvt  Aveyj †nv‡mb 

gvZv-‡ivwKqv  †eMg 

MÖvg- e›`‡Mvqvwjqv, †cvt-ivgf ª̀cyi 

Dc‡Rjv- gy³vMvQv, ‡Rjv-gqgbwmsn 

01757404543 H H  

18 bvg-‡gvt gviæd †nv‡mb kvgxg  

wcZv-‡gvt Avãyj nvB 

gvZv-‡mwjbv Av³vi 

MÖvg- eMvcyZv, †cvt-‡mvnvMx 

Dc‡Rjv- Ck̂iMÄ, ‡Rjv-gqgbwmsn 

01737010858 H H  

19 bvg -‡gvt iægb wgqv 

wcZv-‡gvt byiæj Bmjvg 

gvZv-jvBjx Av³vi 

MÖvg-`Ëcvov , †cvt-Ck̂iMÄ 

Dc‡Rjv-Cvk̂iMÄ , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01821047047 H H  

20 bvg- ‡gvt Avãym QvËvi 

wcZv-‡kL †gvnv¤§` Avjx 

gvZv-‡gvQvt wejwKm Av³vi 

MÖvg-wbwk›`v , †cvt-wbwk›`v 

Dc‡Rjv-fvjyKv , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01748588989 H H  

21 bvg-Bgvg †g‡n`x nvmvb 

wcZv-Aveyj Kv‡kg Lvb 

MÖvg-4bs IqvW© fvjyKv , †cvt-fvjyKv 

Dc‡Rjv-fvjyKv , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01849526421 H H  



gvZv-nvwg`v LvZzb 

  



-03- 

µt bs cÖwkÿYv_x©‡`i bvg wVKvbv †gvevBj bs cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg ‡gqv` gšÍe¨ 
22 bvg-Avey mvC` dviæK  

wcZv-Avãyj KÏyQ 

gvZv-‡gvQvt jyrdv †eMg 

MÖvg- nvwZ‡eo, †cvt-D_yiv evRvi 

Dc‡Rjv-fvjyKv , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01713599173 Ògrm¨ PvlÓ welqK 

cÖwk¶Y †Kvm© 

01/12/2020Bs n‡Z 

31/12/2020Bs  

01 (GK) gvm 

 

23 bvg-mvjgvbyi ingvb 

wcZv-‡gvt eyjeyj Avjg 

gvZv-myjZvbv cvifxb cvwcqv 

MÖvg-R‡b¥Rq , †cvt-MdiMvvuI 

Dc‡Rjv- MdiMvuI, ‡Rjv-gqgbwmsn 

01701019633 H H  

24 bvg-Bjgvbyi ingvb BdvZ 

wcZv-‡gvt eyjeyj Avjg 

gvZv-myjZvbv cvifxb cvwcqv 

MÖvg-R‡b¥Rq , †cvt-MdiMvvuI 

Dc‡Rjv- MdiMvuI, ‡Rjv-gqgbwmsn 

01625391918 H H  

25 bvg-Ryev‡qZ †nv‡mb AvmKvix 

wcZv-gvmy`yi ingvb AvmKvix 

gvZv-gvngy`v LvZzb 

MÖvg-bqvevox , †cvt-Kvw›`cvov 

Dc‡Rjv- MdiMvuI, ‡Rjv-gqgbwmsn 

01719547323 H H  

26 bvg-wb‡Mj wgqv  

wcZv-iwdKzj Bmjvg 

gvZv-‡kdvjx LvZzb 

MÖvg-Kvw›`cvov , †cvt-Kvw›`cvov 

Dc‡Rjv-MdiMvvuI , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01709050310 H H  

27 bvg-‡gvQvt iægv  †eMg  

wcZv-Aveyj Kv‡kg 

gvZv-bvRgv Av³vi 

MÖvg-‡eKviKv›`v , †cvt- †MŠwicyi 

Dc‡Rjv- †MŠwicyi, ‡Rjv-gqgbwmsn 

01925106284 H H  

28 bvg-dvnviæj  Bmjvg wd‡ivR  

wcZv-Avãyi  †i¾vK 

gvZv-‡di‡`Šmx †eMg 

MÖvg-‡gvRvnvi`x , †cvt-‡gvRvnvi`x 

Dc‡Rjv-ZvivKv›`v , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01638754765 H H  

29 bvg-‡gvt Avwbmy¾vgvb  

wcZv-‡gvt Avãyj Avjxg 

gvZv-Avqkv LvZzb 

MÖvg-DRvb fvwUcvov , †cvt-avbx‡Lvjv 

Dc‡Rjv-wÎkvj , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01796217807 H H  

30 bvg-‡gvt bvRgyj û`v  

wcZv-‡gvt byiæj Bmjvg 

gvZv-‡gvQvt iv‡njv  †eMg 

MÖvg-dzjevwoqv , †cvt-‡LiæqvRvbx 

Dc‡Rjv-dzjevoxqv , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01735366037 H H  

31 bvg-‡gvQvt Av‡qkv Av³vi  

wcZv-‡gvt Rvwgi DwÏb 

gvZv-‡gvQvt ivweqv LvZzb 

MÖvg-‡eKviKv›`v , †cvt-‡MŠwicyi 

Dc‡Rjv-‡MŠwicyi , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01776086704 H H  

  



-04- 

µt bs cÖwkÿYv_x©‡`i bvg wVKvbv †gvevBj bs cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg ‡gqv` gšÍe¨ 
32 bvg-‡gvt †gveviK †nv‡mb  

wcZv-Avjx †nv‡mb 

gvZv-gwiqg †eMg 

MÖvg-evnv ỳicyi , †cvt-PKivgcyi 

Dc‡Rjv-wÎkvj , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01726590926 Ògrm¨ PvlÓ welqK 

cÖwk¶Y †Kvm© 

01/12/2020Bs n‡Z 

31/12/2020Bs  

01 (GK) gvm 

 

33 bvg-kvwKj Avn‡g` 

wcZv-‡gvt †gvRv‡¤§j nK 

gvZv-‡gvQvt gvndzRv LvZzb 

MÖvg-`wiivgcyi DRvbcvov , †cvt-wÎkvj 

Dc‡Rjv-wÎkvj , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01945982936 H H  

34 bvg-wejøvj †nv‡mb  

wcZv-‡gvt gwZDi ingvb 

gvZv-Av‡bvqviv †eMg 

MÖvg-bjw`Nx , †cvt-Zvjw`Nx 

Dc‡Rjv-ZvivKv›`v , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01925398449 H H  

35 bvg-‡g‡n`x nvmvb  

wcZv-‡gvt bRiæj Bmjvg 

gvZv-‡gvQvt bvwQgv †eMg 

MÖvg-wkKvixKv›`v , †cvt-AvgjxZjv 

Dc‡Rjv-m`i , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01758994614 H H  

36 bvg- ‡gvt wgRvbyi ingvb wmbnvZ 

wcZv-‡gvt †gvkvid †nv‡mb 

gvZv-‡gv‡gbv LvZzb 

MÖvg-‡iŠnv  , †cvt-MdiMvuI 

Dc‡Rjv- MdiMvuI, ‡Rjv-gqgbwmsn 

01754231866 H H  

37 bvg-bKxey¾vgvb  

wcZv-knx ỳjøvn 

gvZv-wkDjx †eMg 

MÖvg-ajxiKv›`v , †cvt-eKkxgy~j 

Dc‡Rjv- ZvivKv›`v, ‡Rjv-gqgbwmsn 

01764486447 H H  

38 bvg-kwdKzj Bmjvg  

wcZv-wbRvg DwÏb 

gvZv-‡n‡jbv Av³vi 

MÖvg- fvwU ev‡oiv, †cvt-AvgjxZjv 

Dc‡Rjv-m`i , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01929265884 H H  

39 bvg-eyjeyj Avn‡g`  

wcZv-Aveyj Kv‡kg 

gvZv-nvwmbv ‡eMg 

MÖvg-w`NviKv›`v , †cvt-bvgvcvov 

Dc‡Rjv-m`i , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01720241383 H H  

40 bvg-‡gvt BqvwQb Avjx  

wcZv-kvgQzDwÏb 

gvZv-‡gvQvt Rûiv LvZzb 

MÖvg-‰eji fiv‡Wvev , †cvt-‰eji 

Dc‡Rjv- , ‡Rjv-gqgbwmsn 

01923809104 H H  

 

 

‡Kvm© †Kv-AwW©‡bUi 

hye cÖwkÿY †K›`ª, gqgbwmsn 

‡Kv-AwW©‡bUi 

hye cÖwkÿY †K›`ª, gqgbwmsn 

 

 

 



 

 

 

‡Kv-AwW©‡bU‡ii Kvhv©jq 

hye cÖwkÿY †K›`ª 

hye Dbœqb Awa`ßi, gqgbwmsn|       

cÖvwZôvwbK cÖwkÿY  t- 
 

µt bs  cÖwkÿYv_x©‡`i bvg wVKvbv †gvevBj bs cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg ‡gqv` gšÍe¨ 
1 2 3 4 5 6 7 

1 bvg-‡gvt  iv‡mj wgqv 

wcZv-‡gvt Bmjvg DwÏb 

gvZv-‡gvQvt mvwn`v Av³vi 

MÖvg-gviæqvKv›`x, †cvt-Pvwoqv evRvi 

Dc‡Rjv-ZvivKv›`v , gqgbwmsn 

01686610462 ÒMevw`cï cvjbÓ welqK 

cÖwk¶Y †Kvm© 

03/1/2021Bs n‡Z 

02/2/2021Bs 

01 (GK) gvm 

 

2 bvg-‡gvt meyR wgqv 

wcZv-‡gvt dqR DwÏb 

gvZv-‡gvQvt mv‡jgv LvZzb 

MÖvg-bjPvcov , †cvt-ev ª̀Kv›`v 

Dc‡Rjv-ZvivKv›`v , gqgbwmsn 

01883238374 H H  

3 bvg-ivqnvb 

wcZv-gwn DwÏb 

gvZv-iIkb Aviv LvZzb 

MÖvg-gyïjøx bqvcvov , †cvt-gyïjx 

Dc‡Rjv-bv›`vBj , gqgbwmsn 

01712367587 H H  

4 bvg-Avey eKi wQwÏK 

wcZv-Avt QvËvi 

gvZv-iv‡njv Av³vi 

MÖvg-ivRvevoxqv , †cvt-cvQiæLx 

Dc‡Rjv-bv›`vBj , gqgbwmsn 

01316147787 H H  

5 bvg-wgRvbyi ingvb 

wcZv-‡gvt AvcZve DwÏb 

gvZv-Av‡n`v LvZzb 

MÖvg-wbwfqv NvUv , †cvt-wbwfqv NvUv 

Dc‡Rjv-bv›`vBj , gqgbwmsn 

01706488004 H H  

6 bvg-‡gvt Gnmvbyj nK wgjb 

wcZv-‡gvt myiæR Avjx 

gvZv-‡gvmvt Zzûiv LvZzb 

MÖvg-ebMÖvg , †cvt-KvVvuj evRvi 

Dc‡Rjv-wÎkvj , gqgbwmsn 

01308803269 H H  

7 bvg-‡gvt Zvbfxi Lvb iwb 

wcZv-‡gvt Rvjvj DwÏb 

gvZv-bvRgv †eMg 

MÖvg-ebMÖvg, †cvt- KvVvuj evRvi 

Dc‡Rjv-wÎkvj , gqgbwmsn 

01793352980 H H  

8 bvg-Av‡bvqviæj ev‡Q` 

wcZv-nvmgZ Avjx 

gvZv-evby Av³vi 

MÖvg-AvsMviMvov, †cvt-AvsMviMvov 

Dc‡Rjv-fvjyKv , gqgbwmsn 

01764063405 H H  

9 bvg-‡gvt AvKivg †nv‡mb 

wcZv-‡gvt AvZve DwÏb 

gvZv-‡gvQvt Qvqgb †bQv 

MÖvg-Pi NvMov , †cvt-Pi NvMov 

Dc‡Rjv-m`i , gqgbwmsn 

01734501920 H H  

10 bvg-‡gvt Ave ỳj nvwg` (ev`kv) 

wcZv-‡gvt Ave ỳj Rwjj 

gvZv-nvwjgv ‡eMg 

MÖvg-K‡jR †ivW , †cvt-gy³vMvQv 

Dc‡Rjv-gy³vMvQv , gqgbwmsn 

01989015185 H H  



11 bvg-‡gvt Avwgbyj Bmjvg 

wcZv-‡gvt eveyj †nv‡mb 

gvZv-Av‡bvqviv LvZzb 

MÖvg-gwbiægevox , †cvt-gy³vMvQv 

Dc‡Rjv-gy³vMvQv , gqgbwmsn 

01611614030 H H  

12 bvg-‡gvt kixdzj Bmjvg 

wcZv-‡gvt Aveyj Kvjvg 

gvZv-nvwdRv Av³vi 

MÖvg-giPx , †cvt-bviv½x evRvi 

Dc‡Rjv-fvjyKv , gqgbwmsn 

01739258162 H H  
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µt bs cÖwkÿYv_x©‡`i bvg wVKvbv †gvevBj bs cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg ‡gqv` gšÍe¨ 

13 bvg-‡gvt gvnveyeyi ingvb 

wcZv-‡gvt nvqvZ Djøvn 

gvZv-‡gvQvt jyrdzbœvnvi 

MÖvg-ivgf ª̀cyi , †cvt-‡MvqvWvsMv 

Dc‡Rjv-dzjcyi , gqgbwmsn 

01707266293 ÒMevw`cï cvjbÓ welqK 

cÖwk¶Y †Kvm© 

03/1/2021Bs n‡Z 

02/2/2021Bs 

01 (GK) gvm 

 

14 bvg-‡gvt AvwZKzj Bmjvg 

wcZv-Avt Qvjvg 

gvZv-K‡q` evby 

MÖvg-AvÜvwiqvcvov , †cvt-dziKvbvev` 

Dc‡Rjv-dzjevoxqv , gqgbwmsn 

01949819151 H H  

15 bvg-‡gvt AvwRRyj nK 

wcZv-‡gvt Zvdv¾j nK 

gvZv-iæeRvb 

MÖvg-‡PŠ`vi , †cvt-dzjevoxqv 

Dc‡Rjv- dzjevoxqv , gqgbwmsn 

01861519509 H H  

16 bvg-‡gvt gyKwk ỳj nK 

wcZv-‡gvt gnig Avjx 

gvZv-nv‡Riv LvZzb 

MÖvg-`kv© , †cvt-‡avevDov 

Dc‡Rjv-‡avevDov, gqgbwmsn 

01723440511 H H  

17 bvg-RvwKiæj Bmjvg 

wcZv-Avt evix 

gvZv-‡Rey‡bœmv 

MÖvg-ibwmsncyi , †cvt-ibwmsncyi 

Dc‡Rjv-‡avevDov, gqgbwmsn 

01786785284 H H  

18 bvg-‡gvt Av‡bvqvi Dm mv`vZ 

wcZv-G ‡K Gg g‡bvqvi †nv‡mb 

gvZv-mywdqv Av³vi 

MÖvg-LvMWni , †cvt-LvMWni 

Dc‡Rjv-m`i , gqgbwmsn 

01718806677 H H  

19 bvg-‡gvt Rxeb wgqv 

wcZv-‡gvt kwn ỳj Bmjvg 

gvZv-‡gvQvt Ry‡jKv LvZzb 

MÖvg-i¸ivgcyi , †cvt-k¤¢yMÄ 

Dc‡Rjv-m`i , gqgbwmsn 

01796264805 H H  

20 bvg-‡gvt †gv¯ÍvwdRyi ingvb 

wcZv-‡gvt Avãyi iwng 

gvZv-ggZv †eMg 

MÖvg-bvDix , †cvt-ZvRcyi 

Dc‡Rjv-Ck¦iMÄ , gqgbwmsn 

01812801134 H H  

21 bvg-‡gvt Qwdi DwÏb fzBqv (‡mv‡nj) 

wcZv-g„Z BivR Avjx fzBqv 

gvZv-‡gvQvt AvwQqv LvZzb 

MÖvg-eo‡Rvov , †cvt-eo‡Rvov 

Dc‡Rjv-Ck¦iMÄ , gqgbwmsn 

01714914603 H H  

22 bvg-‡gvt mygb wgqv 

wcZv-‡gvt kwn ỳjøvn 

gvZv-‡gvQvt †iv‡Kqv †eMg 

MÖvg- cywUqv, †cvt-Kskcyi 

Dc‡Rjv-dzjcyi , gqgbwmsn 

01609333191 H H  



23 bvg-‡gvt mvjvDwÏb 

wcZv-Avãyj mvjvg 

gvZv-mywdqv †eMg 

MÖvg-‡gvKvwgqvKv›`v, †cvt-ZvivKv›`v 

Dc‡Rjv-ZvivKv›`v , gqgbwmsn 

01962486495 H H  

24 bvg-Avãym QvËvi 

wcZv-‡kL †gvnv¤§` Avjx 

gvZv-‡gvQvt wejwKm Av³vi 

MÖvg-wbwk›`v , †cvt-wbwkw›`v 

Dc‡Rjv-fvjyKv , gqgbwmsn 

01748568989 H H  

25 bvg-‡gvt Avj Avwgb 

wcZv-‡gvt Avãyj nvbœvb 

gvZv-gv‡jKv †eMg 

MÖvg-mvayqviKv›`v , †cvt-‡avevDov 

Dc‡Rjv-‡avevDov , gqgbwmsn 

01911058348 H H  

 

-3-  

 

µt bs cÖwkÿYv_x©‡`i bvg wVKvbv †gvevBj bs cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg ‡gqv` gšÍe¨ 

26 bvg-‡gvt Avwid Rvnvb iwb 

wcZv-‡gvt Rvnv½xi Avjg 

gvZv-‡gvQvt gyKzj Av³vi 

MÖvg-AvwQg c~e©Uvb cvov, †cvt-AvwQg 

evRvi 

Dc‡Rjv-dzjevoxqv , gqgbwmsn 

01679561376 ÒMevw`cï cvjbÓ 

welqK cÖwk¶Y †Kvm© 

03/1/2021Bs n‡Z 

02/2/2021Bs 

01 (GK) gvm 

 

27 bvg-‡gvt Bgivb †nv‡mb (cjvk) 

wcZv-‡gvt BmgvBj  

gvZv †gvQvt iæ‡gjv LvZzb 

MÖvg-Pi kªxivgcyi , †cvt-‡WŠnvLjv 

Dc‡Rjv-‡MŠwicyi , gqgbwmsn 

01311187475 H H  

28 bvg-wbjydv Bqvmwgb 

wcZv-Avt gwR` 

gvZv-Rwibv †eMg 

MÖvg-gwiPvjx , †cvt-‡WŠnvLjv 

Dc‡Rjv-‡MŠwicyi , gqgbwmsn 

01934938536 H H  

29 bvg-Av³viæ¾vgvb 

wcZv-gwZDi ingvb 

gvZv-Av‡bvqviv LvZzb  

MÖvg-bvivqb cwUª , †cvt-b_Pvcov 

Dc‡Rjv-dzjcyi , gqgbwmsn 

 

01764135473 H H  

30 bvg-wbqvR Avn‡g` 

wcZv-‡gvt kvnveywÏb 

gvZv-‡gvQvt Kvgiæb bvnvi 

MÖvg-gjgj , †cvt-mZi evox 

Dc‡Rjv-MdiMvuI , gqgbwmsn 

01762152030 H H  

31 bvg-gynv¤§` Avãyj gwZb 

wcZv-gynv¤§` Rvjvj DwÏb 

gvZv-‡gvQvt gv‡jKv LvZzb  

MÖvg-K`g imyjcyi , †cvt-imyjcyi 

Dc‡Rjv-MdiMvuI , gqgbwmsn 

01721209128 H H  

32 bvg-‡gvt g‡bvqvi †nv‡mb 

wcZv-‡gvt gvCb DwÏb 

gvZv-‡gvQvt iwngv LvZzb 

MÖvg-Kvjxcyi ga¨g Zid, †cvt-‡cŠimfv 

Dc‡Rjv-‡MŠwicyi , gqgbwmsn 

01719987959 H H  

33 bvg-‡gvt dqRyj Avjg 

wcZv-‡gvt e`iæj Avjg 

gvZv-‡gvQvt dwi`v Bqvmgxb 

MÖvg-wkjvmx , †cvt-MdiMvuI 

Dc‡Rjv-MdiMvuI, gqgbwmsn 

01918261324 H H  

34 bvg-‡gvt †mwjg †Mvj›`vR 

wcZv-‡gvt Avjvj DwÏb †Mvj›`vR 

gvZv-‡gvQvt dv‡Zgv LvZzb 

MÖvg-ev¸qv , †cvt-MdiMvuI 

Dc‡Rjv-MdiMvuI , gqgbwmsn 

01936203735 H H  



35 bvg-mv‡`Kzi ingvb Lvb 

wcZv-Avey Zv‡ni Lvb 

gvZv-jyrdv Lvbg 

MÖvg-wkKvixKv›`v , †cvt- AvgjxZjv 

Dc‡Rjv-m`i , gqgbwmsn 

01611518014 H H  

36 bvg-byiæj Avwgb 

wcZv-AveŸvm Avjx 

gvZv-mv‡jgv LvZzb 

MÖvg-eKkxg~j , †cvt-eKkxg~j 

Dc‡Rjv-ZvivKv›`v , gqgbwmsn 

01791267495 H H  

37 bvg-‡gvt evey wgqv 

wcZv-‡gvt Rqbvj Av‡e`xb 

gvZv-‡gvQvt ev‡bQv  

MÖvg-gnv`vb , †cvt-eviB cUj 

Dc‡Rjv-mwilvevox , Rvgvjcyi 

01749943047 H H  

  



-4- 

µt bs cÖwkÿYv_x©‡`i bvg wVKvbv †gvevBj bs cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg ‡gqv` gšÍe¨ 

38 bvg-‡gvt †KªivgZ Avjx 

wcZv-g„Z Bgvb Avjx 

gvZv-g„Z QvBgb †bQv 

MÖvg-‡Kvbv evLvBj , †cvt-mvbKxfv½v 

Dc‡Rjv-wÎkvj , gqgbwmsn 

01731366524 ÒMevw`cï cvjbÓ welqK 

cÖwk¶Y †Kvm© 

03/1/2021Bs n‡Z 

02/2/2021Bs 

01 (GK) gvm 

 

39 bvg-‡gvt Avwei †nvmvBb 

wcZv-g„Z Avãyj AvwRR AvK›` 

gvZv- 

MÖvg-cvKzwZqv , †cvt-wW cvKzwZqv 

Dc‡Rjv-NvUvBj , gqgbwmsn 

 H H  

40 bvg-G †K Gg kwdDwÏb evey 

wcZv-‡gvt kvnve DwÏb 

gvZv-‡gvQvt †nvm‡b Aviv 

MÖvg-`wij¨v , †cvt-`wij¨v 

Dc‡Rjv-wÎkvj , gqgbwmsn 

01911060994 H H  

41 bvg †gvt Gbvgyj Bmjvg 

wcZv-‡gvt byiæj Bmjvg 

gvZv-Avjwcb Av³vi 

MÖvg-cvPuiæLx , †cvt-cvPuiæLx 

Dc‡Rjv-bv›`vBj , gqgbwmsn 

01925006191 H H  

42 bvg-bvwmgv LvZzb 

wcZv-g„Z †LvKb wgqv 

gvZv-‡gvQvt g‡bvqviv †eMg 

MÖvg-‡mnov wWwe †ivW, †cvt-gqgbwmsn 

Dc‡Rjv-m`i , gqgbwmsn 

01917458900 H H  

43 bvg-byiæj Bmjvg  

wcZv-Aveyj †nv‡mb 

gvZv-byiRvnvb 

MÖvg-‡Mvcvjcyi , †cvt-KvwkMÄ 

Dc‡Rjv-wÎkvj , gqgbwmsn 

01765565979 H H  

 

‡Kvm© †Kv-AwW©‡bUi 

hye cÖwkÿY †K›`ª, gqgbwmsn 

‡Kv-AwW©‡bUi 

hye cÖwkÿY †K›`ª, gqgbwmsn 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

‡Kv-AwW©‡bU‡ii Kvhv©jq 

hye cÖwkÿY †K›`ª 

hye Dbœqb Awa`ßi, gqgbwmsn|       

 

    cÖvwZôvwbK cÖwkÿY t- 
 

µt 

bs 
cÖwkÿYv_x©‡`i bvg wVKvbv †gvevBj bs cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg ‡gqv` gšÍe¨ 

1 2 3 4 5 6 7 
1 bvg-‡gvt AvwRRyj Bmjvg 

wcZv-‡gvt †gvm‡jg DwÏb 

gvZv-‡gvQvt nv‡Riv LvZzb 

MÖvg-QfvwMqv , †cvt-AvgjxZjv 

Dc‡Rjv-m`i  , gqgbwmsn 

01734-450456 ÒMevw`cï cvjbÓ welqK 

cÖwk¶Y †Kvm© 

15/2/2021Bs n‡Z 

16/3/2021Bs 

01 (GK) gvm 

 

2 bvg- †gvt ingZ Djøvn 

wcZv-‡gvt Av‡kK Djøvn 

gvZv-‡gvQvt mvwn`v †eMg 

MÖvg-`wiivgcyi , †cvt-wÎkvj 

Dc‡Rjv-wÎkvj  , gqgbwmsn 

01830-823102 H H  

3 bvg-‡gvt gwkDi ingvb 

wcZv-‡gvt †mvjvqgvb dwKi 

gvZv-‡gvQvt ggZvR †eMg 

MÖvg-`wiivgcyi , †cvt-wÎkvj 

Dc‡Rjv-wÎkvj  , gqgbwmsn 

01911-026365 H H  

4 bvg-‡gvt †g‡n`x nvmvb 

wcZv-‡gvt nvweeyi ingvb 

gvZv-nvwg`v LvZzb 

MÖvg- gviæqvKvw›`, †cvt- Pvwoqv 

evRvi 

Dc‡Rjv-ZvivKv›`v , gqgbwmsn 

01319-485240 H H  

5 bvg-Avãyj nvwjg 

wcZv-Avigvb Avjx 

gvZv-ivwk`v †eMg 

MÖvg-ev‡` evwni wkgyj , †cvt-evwni 

wkgyj 

Dc‡Rjv-nvjyqvNvU  , gqgbwmsn 

01929-837546 H H  

6 bvg-‡Mvjvg †gv Í̄dv 

wcZv-AvgQvi Avjx  

gvZv-nv‡Riv LvZzb 

MÖvg-Kvjv`n , †cvt-Kvjv`n 

Dc‡Rjv-dzjevoxqv  , gqgbwmsn 

01937-938868 H H  

7 bvg-‡gvt Avey nvwbdv 

wcZv-‡gvt kwn ỳjøvn 

gvZv-‡gvQvt D‡¤§  nvwb 

MÖvg-Kv›`vwbqv , †cvt-Kv›`vwbqv 

Dc‡Rjv-dyjevoxqv  , gqgbwmsn 

01703-050900 H H  

8 bvg-‡gvt Avj - Avwgb 

wcZv-‡gvt bex †nv‡mb 

gvZv-nvwQbv †eMg 

MÖvg-ZvivwU cye© cvov , †cvt-H 

Dc‡Rjv-gy³vMvQv  , gqgbwmsn 

01906942366 H H  

9 bvg-‡gvt iwKKzj Bmjvg (wicb) 

wcZv-nvwdRÏx 

gvZv-wdiæRv 

MÖvg-mÂvcyi , †cvt-Mvcywiqv 

Dc‡Rjv-Ck¦iMÄ  , gqgbwmsn 

01742812318 H H  

10 bvg-wkLv †eMg 

wcZv-‡Lvi‡k` Avjg 

MÖvg-b›`xevwo , †cvt-gy³vMvQv 

Dc‡Rjv-gy³vMvQv  , gqgbwmsn 

01320888945 H H  



gvZv-ggZvR BqvQwgb 

 
 

-02- 

 

µt bs cÖwkÿYv_x©‡`i bvg wVKvbv †gvevBj bs cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg ‡gqv` gšÍe¨ 

11 bvg-‡gvt dRjyj nK 

wcZv-‡gvt Avt iwk` 

gvZv-g‡bvqviv LvZzb 

MÖvg-Zvjve , †cvt-KvwPbv 

Dc‡Rjv- fvjyKv , gqgbwmsn 

01719870670 ÒMevw`cï cvjbÓ welqK 

cÖwk¶Y †Kvm© 

15/2/2021Bs n‡Z 

16/3/2021Bs 

01 (GK) gvm 

 

12 bvg-mvÏvg †nv‡mb 

wcZv-‡gvt Rbve Avjx 

gvZv-‡gvQvt  K`evby 

MÖvg-iæwn cvmvwiqv , †cvt-jwZdcyi 

Dc‡Rjv-nvjyqvNvU , gqgbwmsn 

01721612437 H H  

13 bvg-‡gvt Dgi dviæK 

wcZv-‡gvt kvgmyj nK 

gvZv-Avw¤̂qv 

MÖvg-jvsMvBb , †cvt-Kzwkcvov 

Dc‡Rjv-Ck¦MÄ, gqgbwmsn 

01725166650 H H  

14 bvg-nvweeyi ingvb 

wcZv-Avey †bvgvb 

gvZv-Avµvgybœvnvi 

MÖvg-eKkxg~j , †cvt-eKkxg~j 

Dc‡Rjv- ZvivKv›`v , gqgbwmsn 

01713844805 H H  

15 bvg-KvRj P› ª̀ `Ë 

wcZv-KvwZ©K P› ª̀ `Ë 

gvZv-mywgZx ivbx `Ë 

MÖvg-wUUKv›`v , †cvt-XvKzqv 

Dc‡Rjv-ZvivKv›`v, gqgbwmsn 

01925534449 H H  

16 bvg-dinv` †nv‡mb 

wcZv-‡gvt wjqvKZ Avjx 

gvZv-AvÄygvbviv 

MÖvg-K…òbMi , †cvt-Av‡bvqvivev` 

Dc‡Rjv-nvjyqvNvU , gqgbwmsn 

01683985698 H H  

17 bvg-‡gvt Avj Avwgb ûmvBb 

wcZv-‡gvt Avãyi Qvjvg 

gvZv-Qwdbv LvZzb 

MÖvg-BUvPKx, †cvt-‡LiæqvRvbx 

Dc‡Rjv-gy³vMvQv, gqgbwmsn 

01741648703 H H  

18 bvg-‡gvt kvgQzj û`v 

wcZv-‡gvt Avey †bvgvb 

gvZv-‡nvmbviv †eMg 

MÖvg- ~̀Mv©cyi , †cvt-axZcyi 

Dc‡Rjv-Ck¦iMÄ , gqgbwmsn 

01743402593 H H  

19 bvg-wgRv© mvnv`vr †nv‡mb 

wcZv-wgRv© dviæKz¾vgvb 

gvZv-mvjgv †eMg 

MÖvg-KvwjKvcyi , †cvt-ingZcyi evRvi 

Dc‡Rjv-m`i , gqgbwmsn 

01910875094 H H  

20 bvg-‡gvt ZvRyj Bmjvg 

wcZv-‡gvt eKzj Bmjvg 

gvZv-wkíx bvnvi 

MÖvg-‡Nvlcvov , †cvt-‡MŠwicyi 

Dc‡Rjv-‡MŠwicyi  , gqgbwmsn 

01757410072 H H  

21 bvg-‡gvt AvwRRyi ingvbe cÖvšÍ 

wcZv-‡gvt Bbvg DwÏb 

gvZv-‡gvQvt mv‡niv LvZzb 

MÖvg-gvInv evDkxcvov , †cvt-gvInv 

Dc‡Rjv-‡MŠwicyi , gqgbwmsn 

01902639672 H H  



22 bvg-‡gvt Rwniæj Bmjvg 

wcZv-‡gvt Aveyj û‡mb 

gvZv-g„Z Avwgbv LvZzb 

MÖvg-cwðg cybywiqv , †cvt-axZcyi 

Dc‡Rjv-‡MŠwicyi  , gqgbwmsn 

01765850607 H H  

23 bvg-‡gvt myRb wgqv 

wcZv-g„Z wKZve Avjx 

gvZv-dv‡Zgv Av³vi 

MÖvg-RvwUqv , †cvt-Lwoqvcvov 

Dc‡Rjv-dzjcyi, gqgbwmsn 

01739208042 H H  

 

-3- 

µt bs cÖwkÿYv_x©‡`i bvg wVKvbv †gvevBj bs cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg ‡gqv` gšÍe¨ 

24 bvg-‡gvt RvKvwiqv nvmvb 

wcZv-‡gvt Avjvj DwÏb 

gvZv-‡gvQvt nbydv LvZzb 

MÖvg-wbR AvkveU , †cvt-iwngMÄ 

Dc‡Rjv-dzjcyi , gqgbwmsn 

01757690457 ÒMevw`cï cvjbÓ welqK 

cÖwk¶Y †Kvm© 

15/2/2021Bs n‡Z 

16/3/2021Bs 

01 (GK) gvm 

 

25 bvg-‡gvt Avwidzj Bmjvg (Avwid) 

wcZv-‡gvt nv‡kg Avjx 

gvZv-‡gvQvt nvwm LvZzb 

MÖvg-DRvb NvMov , †cvt-`vcywbqv evRvi 

Dc‡Rjv- m`i , gqgbwmsn 

01684441163 H H  

26 bvg-‡gvt jyrdzi ingvb iv‡mj 

wcZv-‡gvt gvBb DwÏb 

gvZv-‡gvQvt byiRvnvb †eMg 

MÖvg-‰eji gVevox , †cvt-‰eji 

Dc‡Rjv- wÎkvj , gqgbwmsn 

01729412810 H H  

27 bvg-Avj gvgyb 

wcZv-wRqvDj nK 

gvZv-iwejv LvZzb 

MÖvg-gy`vicyi , †cvt-‡gŠRvnv`x 

Dc‡Rjv- m`i , gqgbwmsn 

01644903387 H H  

28 bvg-kvwKe wgqv 

wcZv-AvZvi DwÏb 

gvZv-Rvnvbviv Av³vi 

MÖvg- KvBPvub, †cvt-weiæbxqv 

Dc‡Rjv-fvjyKv  , gqgbwmsn 

01749738653 H H  

29 bvg-‡gvt Rûiæj Bmjvg 

wcZv-‡gvt nhiZ Avjx 

gvZv-nvwg`v LvZzb 

MÖvg- QvwZqvb Zjv, †cvt-Avw¤̂KvMÄ 

Dc‡Rjv-m`i  , gqgbwmsn 

01721968980 H H  

30 bvg-Avj Avwgb 

wcZv-Avãym Qvgv` 

gvZv-mifvby 

MÖvg-AvDwjqvi Pvjv , †cvt-AvDwjqvi 

Pvjv 

Dc‡Rjv-fvjyKv , gqgbwmsn 

01703902719 H H  

31 bvg-‡gvt Rvwn ỳj Bmjvg 

wcZv-‡gvt Avãyj †gvZv‡je 

gvZv-‡gvQvt iwgQv LvZzb 

MÖvg-mywZqvLvjx , †cvt-mywZqvLvjx 

Dc‡Rjv-m`i  , gqgbwmsn 

01937313060 H H  

32 bvg-‡gvt Avwiiæj Bmjvg bvCg 

wcZv-d‡qR DwÏb  

gvZv-Lv‡j`v †eMg 

MÖvg-ivgbv_cyi , †cvt-ivgbv_cyi 

Dc‡Rjv-dzjcyi  , gqgbwmsn 

01748021214 H H  

33 bvg-‡gvt Beªvwng wgqv 

wcZv-‡gvt eKzj wgqv 

gvZv-‡gvQvt †n‡jbv LvZzb 

MÖvg-LvgviMvuI , †cvt-LvgviMvuI 

Dc‡Rjv-bv›`vBj  , gqgbwmsn 
01980670029 H H  



34 bvg-‡gvt bvwmi DwÏb 

wcZv-‡gvt Avey Zv‡ni wgqv 

gvZv-g. g‡bvqviv †eMg 

MÖvg-bM`vcvov , †cvt-Ps fv‡`iv 

Dc‡Rjv- bv›`vBj , gqgbwmsn 
01739392098 H H  

35 bvg-‡gvt Rwniæj Bmjvg 

wcZv-‡gvt Avßve   DwÏb gÛj 

gvZv-‡gvQvt nv‡Riv LvZzb 

MÖvg-mMªv`x , †cvt-ZvRcyi 

Dc‡Rjv- bv›`vBj , gqgbwmsn 
01753880815 H H  

36 bvg-‡gvt bvRgyj û`v 

wcZv-‡gvt byiæj Bmjvg 

gvZv-‡gvt iv‡njv †eMg 

MÖvg-dzjevwoqv , †cvt-‡LiæqvRvwb 

Dc‡Rjv- m`i , gqgbwmsn 
01735366037 H H  

 

-04- 

µt bs cÖwkÿYv_x©‡`i bvg wVKvbv †gvevBj bs cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg ‡gqv` gšÍe¨ 

37 bvg-‡gvt BqvwQb Avjx 

wcZv-‡gvt wiqvRyj  Bmjvg 

gvZv-bvwQgv LvZzb 

MÖvg-‰e`¨evox , †cvt-eiæKv evRvi 

Dc‡Rjv-dzjevoxqv, gqgbwmsn 
01746953374 ÒMevw`cï cvjbÓ 

welqK cÖwk¶Y †Kvm© 

15/2/2021Bs n‡Z 

16/3/2021Bs 

01 (GK) gvm 

 

38 bvg-gwgb Avn‡g` 

wcZv-Avãyj Kvw`i 

gvZv-‡Lv‡`Rv Av³vi 

MÖvg-cvuPzqv  , †cvt-cvuPzqv 

Dc‡Rjv- MdiMvuI , gqgbwmsn 
01791462400 H H  

39 bvg-‡gvt Avey KvImvi 

wcZv-‡gvt Av‡e` Djøv 

gvZv-‡gvQvt dviKzb bvnvi 

MÖvg-jÿYcyi , †cvt-DËivIcvov 

Dc‡Rjv-  , gqgbwmsn 
01711072174 H H  

40 bvg-‡gvt dvinvb mvw`K 

wcZv-‡gvt byiæj Bmjvg 

gvZv-‡gvQvt †Rvmbv †eMg 

MÖvg-DËi bIcvov , †cvt-DËi bIcvov 

Dc‡Rjv-MdiMvuI  , gqgbwmsn 
01731068857 H H  

41 bvg-Av‡bvqviæj Avwgb 

wcZv-b~iæj Avwgb 

gvZv-kvnbvR Avwgb 

MÖvg-`wiivgcyi , †cvt-wÎkvj 

Dc‡Rjv- wÎkvj , gqgbwmsn 
01912986358 H H  

42 bvg-‡gvt KvImvi  

wcZv †gvt Aveyj Kvjvg 

gvZv-jvwK LvZzb 

MÖvg-fvwU ev‡oevi cvo , †cvt-AvgjxZjv 

Dc‡Rjv- m`i , gqgbwmsn 
01978791816 H H  

43 bvg-G we Gg iæKzby¾vgvb 

wcZv-g„Z Aveyj gbmyi 

gvZv-‡iv‡Kqv †eMg 

MÖvg-fvwU ev‡oiv , †cvt-AvgjxZjv 

Dc‡Rjv-m`i  , gqgbwmsn 
01712814265 H H  

44 bvg-‡gvt iwKeyj Bmjvg 

wcZv-‡gvt b~iæj Avgxb 

gvZv-‡mwjbv †eMg 

MÖvg-ZvivwU cwðg cvov, †cvt-dwKiMÄ evRvi 

Dc‡Rjv-gy³vMvQv , gqgbwmsn 

01642347214 H H  

 



 

 

 

 

‡Kvm© †Kv-AwW©‡bUi 

hye cÖwkÿY †K›`ª, gqgbwmsn 

‡Kv-AwW©‡bUi 

hye cÖwkÿY †K›`ª, gqgbwmsn 



  

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

‡Kv-AwW©‡bU‡ii Kvhv©jq 

hye cÖwk¶Y †K› ª̀ 

hye Dbœqb Awa`ßi, gqgbwmsn | 

 

 

bs-34.01.6100.006.38.004.13-413                             ZvwiL t 30/3/2021wLªt 

 

welq t cÖwkÿY cÖvß hye‡`i Z_¨  †cÖiY cÖms‡M| 

m~Î t bs-34.01.0000.027.38.265.16-259 ZvwiL 15 gvP©, 2021 wLªt| 

 

 

Dchy©³ welq I m~‡Îi  Av‡jv‡K Avcbvi m`q AeMwZ I cª‡qvRbxq  e¨e ’̄v MÖn‡bi Rb¨ 

Rvbv‡bv hv‡”Q †h, gqgbwmsn hye cÖwkÿY †K‡› ª̀i 2020-2021 A_© eQ‡i cÖwkÿY cÖvß hyeK I hye 

bvix‡`i Z_¨ GZ`ms‡M †cÖiY Kiv n‡jv| 

 

 

 

cÖvcK t  cwiPvjK (cªwkÿY) 

          hye Dbœqb Awa`ßi 

          gqgbwmsn | 

 

 

(gyn¤§` gwZDi ingvb) 

‡Kv-AwW©‡bUi  

hye cÖwkÿY †K› ª̀ 

gqgbwmsn| 
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গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

 

  ২০২০-২১ অথ থ ফছ                                           (     /         )। 

                                                                                                    

               ভ 

(সতা/স্বাভী ও ভাতায 

নাভ) 

ঠিকানা গভাফাইর নম্বয 

 

      

            

          

 

    ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

   গভাোঃ উভয পারুক 

সতা-মৃ-আোঃআসজজ 

গভাছাোঃআমভনা খাতুন 

চুড়ারী,মাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭১৩৮৮৪৮১৫    

গভাটাতাজা 

কযণ 

৭     ব্যাচ নিং-০১ 

   হুভায়ুন কসফয 

সতা-আোঃজসরর 

ামজযা খাতুন 

চুড়ারী,মাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং  

০১৭১৯১১৭৪৪৯ ঐ ৭     ঐ 

 ৩ ওকত হুমন 

সতা-পজলুর ক 

জহুযা খাতুন 

চুড়ারী,মাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৮৬০২৮৬০১৪ ঐ ৭     ঐ 

 ৪ নাসদভ ভামুদ হৃদয় 

সতা-ভাজাযম্নর 

ইরাভ 

উমে নাজনীন ঝণ থা 

চুড়ারী,মাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭১৮১৩৫৯৭৮ ঐ ৭     ঐ 

 ৫ নুয জাান আক্তায 

স্বাভী-গভাোঃহুভায়ন 

কসফয 

সসযনা আক্তায 

চুড়ারী,মাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭১৯১১৭৪৪৯ ঐ ৭     ঐ 

 ৬ নুয-ই আরভ 

স-আব্দুর জসরয 

গভাছাোঃ ামজযা আক্তায 

 ামজযা আক্তায 

চুড়ারী,মাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭১৬১১৯৫৫৫ ঐ ৭     ঐ 

 ৭ সরনাত তুফাসুভ সরনা 

স-ওয়ামদুয যভান 

াসছনা আক্তায 

চুড়ারী,মাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭১৬১১৯৫৫৫ ঐ ৭     ঐ 



 ৮ ভামুন সভয়া 

সতা-ামদ আরী 

পামতভা খাতুন 

চুড়ারী,মাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭২৩১৯৯৪৮৫ ঐ ৭     ঐ 

 ৯ গভাোঃআমনায়াযম্নর ক 

সতা-গভাোঃপজলুর ক 

গভাছাৎ যাসজয়া খাতুন 

চুড়ারী,মাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭১৮৯৯২৩ ঐ ৭     ঐ 

   সকবুয 

সতা-গভাোঃমকান্দয 

আরী 

ভসযয়ভ গফগভ 

চুড়ারী,মাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯০৪৫৩৫৭২৯ ঐ ৭     ঐ 

   ভসতউয যভান স্বাধীন 

সতা-গকান্দয আরী 

ভসযয়ভ গফগভ 

চুড়ারী,মাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭৩৪৭১৯২৬৮ ঐ ৭     ঐ 

   তাসরভা আক্তায 

স-গভাোঃ আরী 

গনওয়াজ 

গভাছাোঃামজযা খাতুন 

চুড়ারী,মাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

 ঐ ৭     ঐ 

 ৩ গভাোঃ উজ্জর  

সতা-মৃ-আবুর কামভ 

গভাছাোঃ ছামরভা খাতুন 

চুড়ারী,মাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৩৪০৫৪৬৭৮ ঐ ৭     ঐ 

 ৪  গভাোঃজাসকয গাাইন 

সতা-গভাোঃআসজভ 

উসিন 

গভাছাোঃ ামজযা গফগভ 

চুড়ারী,মাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭১৮৫৫৪৮৫৯ ঐ ৭     ঐ 

 ৫ গভাোঃভাাবুর 

সতা-আসজভ উসিন 

গভাছাোঃামজযা খাতুন 

চুড়ারী,মাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৪২২৭৯১৭ ঐ ৭     ঐ 

 ৬ াসফবুরস্না  

স-মৃত-চানসভয়া 

গযসজয়া খাতুন 

 

চুড়ারী,মাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭১৭৯৭৪৮৩৫ ঐ ৭     ঐ 

 ৭ গভাোঃামদকুর ইরাভ 

সতা-মৃ-াসফউসিন 

ভুইয়া 

গভাছাৎ ামজযা খাতুন 

চুড়ারী,মাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭২৪০৬৪৩৩৮ ঐ ৭     ঐ 



 ৮ গভাোঃ আসক ভামুদ 

স-সদ সভয়া 

গভাছাোঃ জুমরখা খাতুন 

চুড়ারী,মাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯২৫৭৪২০৪৯ ঐ ৭     ঐ 

 ৯  গভাোঃআব্দু ছাভাদ 

স-ভসজবুয যভান 

বুজা খাতুন 

চুড়ারী,মাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭৮১৮৪৩১৭৮ ঐ ৭     ঐ 

   গভাোঃসফপুলুয যভান 

যসন 

সতা-গভাোঃআসজভ 

উসিন 

ামজযা গফগভ 

চুড়ারী,মাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭১৩৮৮৪৮১৭ ঐ ৭     ঐ 

   গভাোঃনাসছয উসিন 

আমভদ 

স-নাসজভ উসিন 

আমভদ 

গভাছাোঃ ফকুর গফগভ 

চুড়ারী,মাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭১১৮৯৩৩০৬ ঐ ৭     ঐ 

   আাদুরস্না 

স-আভছয আরী 

ছামরভা খাতুন 

চুড়ারী,মাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

 ঐ ৭     ঐ 

 ৩ গভাত্মপা কাভার  

সতা-গভাোঃআব্দুর 

ভসজদ 

গভাছাোঃ  জহুযা গফগভ  

চুড়ারী,মাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭১৩৮৮৪৭৯৯ ঐ ৭     ঐ 

 ৪ গভাোঃইয়াসছন আযাপাত 

(ন) 

স-গভাোঃআোঃ ফামযক 

সুসপয়া গফগভ 

চুড়ারী,মাোঃমডৌযাখরা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

 ঐ ৭     ঐ 

 ৫ নাসদয়া ইরাভ নুপুয 

স-ভাজাযম্নর ইরাভ 

উমে নাজনীন ঝণ থা 

 

চুড়ারী,মাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭১৮১৩৫৯৭৮ ঐ ৭     ঐ 

 ৬ সুফর চন্দ্র অসধকাযী 

স-মভত্মাল চন্দ্র 

অসধকাযী 

গজাৎা যানী 

দাসযয়াপুয,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং  

০১৭১০২০৩৫৪৫ গাবী ারন    ৭    ব্যাচ নিং-০২ 

 ৭ গভাোঃআসতক উরস্না দাসযয়াপুয,মাোঃমগৌযীপুয ০১৬১৪১৬৯৮৩৫ ঐ ৭     ঐ 



স-গভাোঃাদ উরস্না 

গভাছাোঃ াসরভা আক্তায 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

 ৮ অসজৎ চন্দ্র সফশ্বভ থনা 

স-যভনী চন্দ্র সফশ্বভ থা 

পুস্পযানী সফশ্বভ থা 

দাসযয়াপুয,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭১৫৭১৬৩১০ ঐ ৭     ঐ 

 ৯ গভাোঃভামুন খান 

সতা-ামপজ খান 

াসরভা 

দাসযয়াপুয,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৩০৩১১২৮৬১ ঐ ৭     ঐ 

৩  গভাোঃসযফুর ইরাভ 

স-গভাোঃআবুর গামন 

গভাছাোঃমসরনা গফগভ 

ভামুদ নগয,মাোঃমফাকাই 

নগয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯১৪০৭০৫১৬ ঐ ৭     ঐ 

৩  জসযম্নর ইরাভ খান 

স-গভাোঃসুরতান খান 

ছামরভা খাতুন 

দাসযয়াপুয,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৩১৬০৯৫৬৯২ ঐ ৭     ঐ 

৩  গভাোঃনজযম্নর ইরাভ 

খান 

স-আব্দুর আসজজ খান 

গভাছাোঃামযা খাতুন 

দাসযয়াপুয,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৯৬৩৭৩২৪২ ঐ ৭     ঐ 

৩৩ সনযজথন চন্দ্র সফশ্বভ থা 

স-যভনী চভদ্র সফশ্বভ থা 

পুস্প যাণী সফশ্বভ থা 

দাসযয়াপুয,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭৩৬৬৩৫১৮০ ঐ ৭     ঐ 

৩৪ ামযজ উসিন 

স-আবুর কামভ 

ামজযা খাতুন 

দাসযয়াপুয,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯১৫৭৬৬৭৯৮ ঐ ৭     ঐ 

৩৫ সপকুর ইরাভ 

স-াভসুর ক 

আকসরভা খাতুন 

দাসযয়াপুয,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭১০৫৪৮০১৮ ঐ ৭     ঐ 

৩৬ সভরন গচৌান 

স-ধন যজ্ঞন চন্দ 

গচৌান 

যম্নমুসনয়া গচৌান 

ভসভনপুয,মাোঃমফাকাইন

গয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৩১৬৪৪৮৪৯ ঐ ৭     ঐ 

৩৭ আমনায়ায গামন 

স-গভাােদ আরী 

আমনায়াযা গফগভ 

দাসযয়াপুয,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৩৮৯৯২৯৮০ ঐ ৭     ঐ 

৩৮ সফস্নফ চন্দ্র ফভ থন 

স-ভন গভান চন্দ 

াছায 

কান্দা,মাোঃমগৌযীপুয 

০১৭৮০৬৭০৫৩০ ঐ ৭     ঐ 



ফভ থন 

উলা যাণী ফভ থন 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

৩৯ গভাোঃজনাফ আরী খান 

স-মৃ-তামরফ গামন 

খান 

মৃত-আমভনা গফগভ 

দাসযয়াপুয,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭০৯৯২৯৩৮০ ঐ ৭     ঐ 

৪  গভাোঃকাভার উসিন 

সরটন 

স-গভাোঃ সগয়া উসিন 

গভাছাোঃ যাসফয়া খাতুন 

দাসযয়াপুয,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭১৩৫১৪৪১৭ ঐ ৭     ঐ 

৪  গভাোঃ কাভার উসিন 

স-মৃ-উভান গসন 

গভাছাোঃমযনুয়াযা গফগভ 

দাসযয়াপুয,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৮৬৯০১০০৮০ ঐ ৭     ঐ 

৪  গভাোঃসভরন খান 

স-আোঃযাসক খান 

জামযা খাতুন 

দাসযয়াপুয,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯১৭৬১০৩০৪ ঐ ৭     ঐ 

৪৩ গগাার গঘা 

স-যসদ গঘাল 

সল্পী গঘাল 

নতুন 

ফাজায,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭১৬৬৪৬২৯৩ ঐ ৭     ঐ 

৪৪ জুময়র কুভায গঘাল 

স-মসতন্দ প্রাভত্ম গঘাল 

সফনা যাণী গঘাল 

গঘাল াড়া,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭১৭০৩৫২৬৫ ঐ ৭     ঐ 

৪৫ গভাোঃআসযফুর কসফয 

স-ফাবুর সভয়া 

গামরভা খাতুন 

ভামুদ নগয,মফাকাই নগয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৪০৫৫৩৭১৮ ঐ ৭     ঐ 

৪৬ ভসনযম্নর ইরাভ 

আান 

স-ীদুর ইরাভ 

খান 

গখামদজা খানভ 

মুখুসযয়া,মাোঃমুখুসযয়া 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭১৭৩০২০১৪ ঐ ৭     ঐ 

৪৭ ছারভা খানভ 

স-গভাোঃনফী গামন 

াসরভা খাতুন 

গেন গযাড,মগৌযীপুয 

ভয়ভনসিং 

০১৭২৯৮০২৫৭২ ঐ ৭     ঐ 

৪৮ গভাোঃামজদুয যভান 

স-সুযম্নজ আরী 

ামজদা আক্তায 

দাপুসনয়া,মগৌযীপুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭২৭৯৩৮৩১২ ঐ ৭     ঐ 



৪৯ ভামুদ াান সযন 

স-গভাোঃআসভয উসিন 

ামযা গফগভ 

গলারাই,মাোঃমুখুসযয়া 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৪২৪৯৩৮৫২ ঐ ৭     ঐ 

৫  গভাোঃআর ভাসুদ আকন্দ 

স-গভাোঃাসফবুরস্না 

আকন্দ 

গভাছাোঃ যসভা আক্তায 

নন্দুযা ,মগৌযীপুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯২০১২৫৯১৪         ঐ ৭     ঐ 

৫  নুযাত আযা সপ্রয়া 

স্বাভী-গভাোঃজাািংগীয 

আরভ 

গভাছাোঃসউসর গচৌধুযী 

ইশ্বযগজ্ঞ,মগৌযীপুয 

ভয়ভনসিং 

০১৪০৬৫৫৪৪৮৬ াসযফাসযক 

া-মুযগী 

ারন 

৭    ব্যাচ নিং-০৩ 

৫  াভীভ গচৌধুযী সফথী 

স-গভাোঃফাপ্পী গচৌধুযী 

গভাছাোঃ সভনু গচৌধুযী 

নয়াাড়া,মগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৯৯৭৫৩৩৪৩৫ ঐ ৭     ঐ 

৫৩ াসয়া সুরতানা 

স-আব্দু ছারাভ 

ামযা খাতুন 

খান্দায 

,াগজ্ঞ,মগৌযীপুয, 

০১৬০৯৩৩৭১৮৬ ঐ ৭     ঐ 

৫৪ গভাোঃআকযাভ গামন 

স-গভাোঃনফী গামন 

গসরনা গফগভ 

সতলা,মগৌযীপুয,ভয়ভয়

ভনসিং 

০১৭৫৮৩৫৫৮৭৪ ঐ ৭     ঐ 

৫৫ গভাোঃযামর সভয়া 

স-গভাোঃনফী গামন 

গভাছাোঃমসরনা খাতুন 

সতলা,মগৌযীপুয,ভয়ভন

সিং 

০১৯৪২৭০৯৯৬১ ঐ ৭     ঐ 

৫৬ ঙ্কজ কুভায যকায 

স-নাযায়ন চন্দ্র 

যকায 

সযা যাণী যকায 

ফারয়াাড়া,মগৌযীপুয, 

ভয়ভনসিং  

০১৭১৩৮৭৫৭৯৪ ঐ ৭     ঐ 

৫৭ আব্দুর যসদ 

স-গভাোঃজসভ উসিন 

গভাছাোঃসুযম্নজ ফানু 

ফালুয়াাড়া,মগৌযীপুয, 

ভয়ভনসিং  

০১৯১৭৩১০১৩২ ঐ ৭     ঐ 

৫৮ যাসজয়া সুরতানা 

স্বাভী-গভাোঃজসয 

যায়ান  

ামযা খাতুন 

খান্দায,াগজ্ঞ,মগৌযীপুয ০১৯৩৭০২২৭৮৬ ঐ ৭     ঐ 

৫৯ সুযাইয়া আক্তায সুভী 

স-গভাোঃইরাভ উসিন 

করানা গফগভ 

পূফ থ দাপুসনয়া,মগৌযীপুয, ০১৯৬৮৪২১০৯৮ ঐ ৭     ঐ 



৬  গভাছাোঃজাানাযা 

আক্তায 

স্বাভী-গভাোঃআোঃযসদ 

খান 

গভাছাোঃমজামফদা খাতুন 

পূফ থ দাপুসনয়া,মগৌযীপুয  ০১৯৭১২৯৯১৫২ ঐ ৭     ঐ 

৬  গভাোঃসদ সভয়া 

স-আব্দুর কাসদয 

সখনা 

সিভ 

দাপুসনয়া,মগৌযীপুয 

০১৯৯৫১২৫৬৮৬ ঐ ৭     ঐ 

৬  উভা গদ 

স-সুফা গদ 

সফউটি গদ 

ফাড়ীওয়ারা 

াড়া,মগৌযীপুয 

০১৭৩৫১৮৫৪৬৩ ঐ ৭     ঐ 

৬৩  খামরদা গফগভ 

স্বাভী-আব্দুর আসজজ 

গযসজয়া খাতুন 

গাঁও গগৌযীপুয,মগৌযীপুয, 

ভয়ভনসিং । 

০১৯৬৮১২৩৯৫৮ ঐ ৭     ঐ 

৬৪ গযভা াযবীন 

স্বাভী-আোঃযসদ খাঁ 

জসযনা খাতুন 

পূফ থ দাপুসনয়া,মগৌযীপুয, ০১৯৯৮৬০৩৫০৪ ঐ ৭     ঐ 

৬৫ গভাোঃমসরভ সভয়া 

স-গভাোঃতসপজ উসিন 

াসরভা খাতুন 

সিভ 

দাপুসনয়া,মগৌযীপুয  

০১৯০৯৬৯৭৫৫৬ ঐ ৭     ঐ 

৬৬ গভাোঃআর আসভন 

স-গভাোঃাযম্নন সভয়া 

গকাসনুয 

পূফ থ দাপুসনয়া,মগৌযীপুয  ০১৯০৯৭২০১৫৬ ঐ ৭     ঐ 

৬৭ গভাোঃজাসদুর ইরাভ 

সতা-গভাোঃআবুর 

খাময়য 

নাসগ থ সুরতানা 

পূফ থ দাপুসনয়া,মগৌযীপুয ০১৯২১৬১০০৫৩ ঐ ৭     ঐ 

৬৮ গভাছাোঃ যম্নফা আরভ 

স্বাীী-জাািংগীয আরভ 

আময়া খাতুন 

কাসরপুয ভধ্যভ 

তযপ,মগৌযীপুয 

০১৭৪৩১৬৫৫৯১ ঐ ৭     ঐ 

৬৯ রাসভয়া জাান রাকী 

স্বাভী-এ,মক,এভ 

যম্নকুন্নজাভান,ামযা 

খাতুন 

পূফ থ দাপুসনয়া,মগৌযীপুয  ০১৭৩৩১৬৫৪৪৯ ঐ ৭     ঐ 

৭  ভসনযম্নজ্জাভান 

স-নুযম্নর ইরাভ 

খানাড়া,মগৌযীপুয,ভয়ভ

নসিং 

 ০১৭৫২৭৯৯৮৩১ ঐ ৭     ঐ 



জহুযা গফগভ 

৭  গাভাইয়া গচৌধুযী 

স-গযাজ গচৌধুযী 

সউরী গচৌধুযী 

দাপুসনয়া,মগৌযীপুয,ভয়ভ

নসিং 

০১৭১০৩৮৮৭৯৭ ঐ ৭     ঐ 

৭  মুসন্ন আক্তায 

স-গফুয 

নাসছভা গফগভ 

যঘুযাভপুয,াগজ্ঞ,মগৌযী

পুয 

০১৩০৬৫১৯৩৮৫ ঐ ৭     ঐ 

৭৩ এ,মক,এভ,মযাকনুজ্জাভা

ন 

স-এ,সফ,এভআোঃকসযভ 

যসভা খাতুন 

পূফ থ দাপুসনয়া,মগৌযীপুয  ০১৭১৬৭৩১৫০২ ঐ ৭     ঐ 

৭৪ গভাোঃযম্নমফর সভয়া 

স-ইযাসপর 

জসভরা খাতুন 

পূফ থ দাপুসনয়া,মগৌযীপুয ০১৯৯১০০৫০৫৬ ঐ ৭     ঐ 

৭৫ আগাভী গদ 

স-সুবাল চন্দ্র গদ 

সফউটি গদ 

ফাড়ীওয়ারাাড়া,মগৌযীপু

য, 

ভয়ভনসিং । 

০১৯১৪৭৯০৩৫৯ ঐ ৭     ঐ 

৭৬  গাসনয়া আক্তায 

স-াভীভ ভুঞা 

যম্নভা গফগভ                 

ফাড়ীওয়ারাাড়া,মগৌযীপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৮১৯৮২৮৭৯২ াসযফাসযক 

াঁ-মুযগী 

ারন 

৭     ব্যাচ নিং-০৪ 

৭৭ সনা যাণী ার 

সতা-সুসজত চন্দ্র ার 

কভরা যাণী ার 

ফাড়ীওয়ারাাড়া,মগৌযীপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং ।  

০১৯৯৯০০৯৬৩৩ ঐ ৭     ঐ 

৭৮ অটর কাসভত্ম যায় 

স-সফস্নফ কাসভত্ম যায় 

গীতা যায় 

ফাড়ীওয়ারাাড়া,মগৌযীপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং ।  

০১৯৯৫৪১৫১৭২ ঐ ৭     ঐ 

৭৯ যম্নভা আক্তায 

স-আোঃ যাজ্জাক খান 

ভসযয়ভ গফগভ 

ফাড়ীওয়ারাাড়া,মগৌযীপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৮১৯৮২৮৭৯২ ঐ ৭     ঐ 

৮  ান্না যাণী সিত 

স-যঘুনাথ সিত 

রক্ষী যাণী 

বট্রপুয,মাোঃউচাসখর 

ইশ্বযগজ্ঞ,ভয়ভনসিং 

০১৭৫৪৪৫৬৫৬০ ঐ ৭     ঐ 

৮  সনলুপায ইয়াসভন 

স-সভযা উসিন 

পামতভা গফগভ 

গডিংগা,মা,শ্যাভগজ্ঞ, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৩১১৩০৮৩৫৯ ঐ ৭     ঐ 

৮  মুক্তা ফাড়ীওয়ারাাড়া,মগৌযীপু ০১৯১০৬১১৭০২ ঐ ৭     ঐ 



স-আসভয গামন 

গভাছাোঃ াসনা 

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

৮৩ গভাছাোঃতানসজরা 

আক্তায 

সতা-গভাোঃইউছুপ আরী 

গগাারী  আক্তায 

ফাড়ীওয়ারাাড়া,মগৌযীপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৯৩৬৩৩০৪৮১ ঐ ৭     ঐ 

৮৪ আভা গফগভ ভয়না 

সতা-আতাউয যভান 

গভাছাোঃ যত্না 

ফাড়ীওয়ারাাড়া,মগৌযীপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৯২৬৪৫৬৯১০ ঐ ৭     ঐ 

৮৫ গভাোঃ ভাসুদ যানা 

স-ভসতউয যভান 

অযম্ননা গফগভ 

ফালুয়াাড়া,মগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৪৮৩৯৫৯৮৯ ঐ ৭     ঐ 

৮৬ গভাোঃআর ভামুন 

স-গভাোঃযাজু 

নুয জাান 

মুখুসযয়া,মাোঃমুখুসযয়া, 

গগৌযীপুয,ভয়নসিং 

০১৯০২৬৬৫৯১৫ ঐ ৭     ঐ 

৮৭ গযখা 

স্বাভী-সকান্দয আরী 

ছুমরভা খাতুন 

নন্দীগ্রাভ,মাোঃমডৌাখরা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৩০৬৪৯৭৭৯০ ঐ ৭     ঐ 

৮৮ গভাছাোঃসভনুযা গফগভ 

স-গভাোঃআযমদ আরী 

সুমরভা খাতুন 

ফাড়ীওয়ারাাড়া,মগৌযীপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৩০৬৪৯৭৭৯০ ঐ ৭     ঐ 

৮৯ গভাছাোঃাানা খাতুন 

স-গভাোঃমাফান 

জমফদা খাতুন 

ফাড়ীওয়ারাাড়া,মগৌযীপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৯০৩১৭০২৪২ ঐ ৭     ঐ 

৯  সখা আক্তায 

স্বা-আমনায়ায গামন 

ফাবুর 

নাসগ থ আক্তায 

চকাড়া,মগৌযীপুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯১৮২৩৯১৯৫ ঐ ৭     ঐ 

৯  হুযাইয়া আক্তায গভা 

স-গভাোঃাসফবুয যভান 

উমে কুরছুভ 

গযরওময় োপ গকায়াটায 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৮৫৯৫৬৬৪৬৫ ঐ ৭     ঐ 

৯  সুইটি আক্তায 

স-গভাোঃভাসুদ সভয়া 

সুসপয়া গফগভ 

চকাড়া,মগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৯৯০০৯৭৭৫ ঐ ৭     ঐ 

৯৩ আভা আক্তায 

স-গভাোঃাইফুর 

ফাঘমফয,মাোঃমফাকাইনগ

য 

০১৯০২৬৬৫৯১৫ ঐ ৭     ঐ 



ইরাভ 

আজু্ঞয়াযা গফগভ 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

৯৪ নুময আরভ 

স-গভাোঃাইফুর 

ইরাভ 

আজু্ঞয়াযা গফগভ 

ফাঘমফয,মাোঃমফাকাইনগ

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯০২৬৬৫৯১৫ ঐ ৭     ঐ 

৯৫ বৃসে আক্তায 

স-গভাোঃভসজবুয যভান 

জামদা খাতুন 

ফাড়ীওয়ারাাড়া,মগৌযীপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং ।  

০১৯০৩১৭০২৪২ ঐ ৭     ঐ 

৯৬ মুসন্ন আক্তায 

স-গভাতামরফ 

াওরাদায 

ামজদা খাতুন 

গযরওময় 

গকায়াটায,মগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভসনসিং 

০১৯৫৯৬৫৫২৮৮ ঐ ৭     ঐ 

৯৭ গভাছাোঃ আময়া আক্তায 

স-গভাোঃাইফুর 

ইরাভ 

গভাছাোঃআজু্ঞযা খাতুন 

ফাঘমফয,মাোঃমফাকাইনগ

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯০২৬৬৫৯১৫ ঐ ৭     ঐ 

৯৮  গভাছাোঃসুভাইয়া 

আক্তায তুসর 

স-গভাোঃযইছ উসিন 

নাসছভা আক্তায 

ফাড়ীওয়ারাাড়া,মগৌযীপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৯১২১০০৪০৯ ঐ ৭     ঐ 

৯৯ গভাছাোঃ সযা আক্তায 

স্বাভী-গভাোঃসুভন সভয়া 

গভাছাোঃ পসযদা গফগভ 

নুযম্নর আভীন 

খান,মগৌযীপুয 

গগৌযীরু,ভয়ভসনিংহ্ 

০১৯০৭৭৪৮৬৪০ ঐ ৭     ঐ 

    যীভা যাণী ার 

সতা-সুসজত চন্দ্র ার 

কভরা যাণী ার 

ফাড়ীওয়ারাাড়া,মগৌযীপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং ।  

০১৯৯৯০০৯৬৩৩ ঐ ৭     ঐ 

    ভাসুদ কসযভ 

সতা-গভাোঃআবুর 

কামভ 

গভাছাোঃ পামতভা খাতুন 

গভসছমডিংগী,মাোঃমগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৯০৫৩৪১৬৪০ ভৎস্য চাল ৭     ব্যাচ নিং-০৫ 

    গভাোঃ যাসকবুর ইরাভ 

স-আবুচান 

গভাছাোঃ াভছুন্নাায 

গভসছমডিংগী,মাোঃমগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৯৯৮১৭৯৪৮ ঐ ৭     ঐ 

  ৩ গভাছাোঃস আক্তায 

স-ভসতউয যভান 

গভসছমডিংগী,মাোঃমগাসফন্দ

পুয, 

০১৯৭৪৯৩৩৫১২ ঐ ৭     ঐ 



গভাছাোঃআসম্বয়া গফগভ গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

  ৪ গাসনয়া আক্তায 

স-পজর সভয়া 

ভভতাজ গফগভ 

গভসছমডিংগী,মাোঃমগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯০৪০৬৯৮৫৩ ঐ ৭     ঐ 

  ৫ গভাছাোঃ গপযমদৌী 

গফগভ 

স-সযাজুর ক 

গভাছাোঃপসযদা খাতৃীুন 

গভসছমডিংগী,মাোঃমগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৫১৬১২১৪৭ ঐ ৭     ঐ 

  ৬ যম্নমফর সভয়া 

স-গভাোঃআবুর কামভ 

গভাছাোঃামজযা খাতুন 

গভসছমডিংগী,মাোঃমগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৩০৭৪২১৮১ ঐ ৭     ঐ 

  ৭ তাছসরভা 

স-গভাোঃআোঃছাত্তায 

যসভা খাতুন 

গভসছমডিংগী,মাোঃমগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৯৯৮১৭৯৪৮ ঐ ৭     ঐ 

  ৮ াসভভা আক্তায 

স্বাভী-গভাোঃভাসনক 

গভাছাোঃপয ফানু 

গভসছমডিংগী,মাোঃমগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭৬৪৫৬৩৪৮২ ঐ ৭     ঐ 

  ৯ আসযপা ইয়াসভন 

স-আব্দুর কাসদয 

আসছয়া খাতুন 

রাভাাড়া,মাোঃরাভাা

ড়া, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭২৮৩৭৮৭৭৪ ঐ ৭     ঐ 

    সদ সভয়া 

স-গভাোঃআব্দুয জফফায 

গভাছাোঃ গজানা 

গভসছমডিংগী,মাোঃমগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭১৭৩৭৮৬২৬ ঐ ৭     ঐ 

    গভাছাোঃসফউটি আক্তায 

স-গভাোঃআব্দুর াই 

পামতভা খাতুন 

গভসছমডিংগী,মাোঃমগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৩৭০২৭৫৭৩ ঐ ৭     ঐ 

    গভাছাোঃ তাছসরভা 

আক্তায 

স-গভাোঃআবুর কামভ 

গভাছাোঃপামতভা খাতুন 

গভসছমডিংগী,মাোঃমগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯০৫৩৪১৬৪০ ঐ ৭     ঐ 

  ৩ গভাছাোঃ ারভা আক্তায 

স-আবুর কামভ 

গভাছাোঃপামতভা খাতুন 

গভসছমডিংগী,মাোঃমগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯০৫৩৪১৬৪০ ঐ ৭     ঐ 

  ৪ গভাছাোঃ উসভ থ গফগভ 

স-গভাোঃফাবুয সভয়া 

গভাছাোঃমযসজয়া খাতুন 

গভসছমডিংগী,মাোঃমগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৯৩৪৩২১৫৪ ঐ ৭     ঐ 



  ৫ গভাোঃমভমদী াছান 

স-গভাোঃআরী গামন 

গভাছাোঃফুর ফানু গফগভ 

গভসছমডিংগী,মাোঃমগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯১১২৯১৭১৮ ঐ ৭     ঐ 

  ৬ গভাছাোঃ াওয়া 

স্বাভী-জাািংগীয আরভ 

আক্তাযা খাতুন 

গভসছমডিংগী,মাোঃমগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯২০৯৪৩০৬৯ ঐ ৭     ঐ 

  ৭ গভাছাোঃআরআছভা 

উরমানা 

স-গভাোঃআব্দু ছারাভ 

যসভা গফগভ 

গভসছমডিংগী,মাোঃমগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭১২৩০১৮৫৯ ঐ ৭     ঐ 

  ৮ গভাছাোঃ যম্নসফ আক্তায 

স্বাভী-গভাোঃাভীভ 

গভাছাোঃনুয নাায গফগভ 

গভসছমডিংগী,মাোঃমগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭৯০৮০৫১৫৬ ঐ ৭     ঐ 

  ৯ গভাছাোঃাসদা আক্তায 

স্বাভী-গভাোঃআরাসভন 

গভাছাোঃযাসদা খাতুন 

গভসছমডিংগী,মাোঃমগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯২০৭৪৩০৬৯ ঐ ৭     ঐ 

    গভাছাোঃ আসখ গফগভ 

স-গভাোঃাসদয উসিন 

গভাছাোঃকুরছুভ গফগভ 

গভসছমডিংগী,মাোঃমগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৮২৯০০৬৩৮ ঐ ৭     ঐ 

    গাাগ সভয়া 

স-গভাোঃনজযম্নর 

ইরাভ 

আমভনা খাতুন 

গভসছমডিংগী,মাোঃমগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৩০১৩১০৭৭ ঐ ৭     ঐ 

    হুভায়ুন কসফয 

স-গভাজামের ক 

গভাছাোঃ সউরী 

গভসছমডিংগী,মাোঃমগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯১৬৫৯৬২২৫ ঐ ৭     ঐ 

  ৩ শ্রী সফকা চন্দ্র 

স-শ্রী সফজয় চন্দ্র 

শ্রীভসত অজ্ঞনা 

গভসছমডিংগী,মাোঃমগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৭৯২০৮৩৬১ ঐ ৭     ঐ 

  ৪ সদুর ইরাভ 

স-আব্দুর কদ্দু 

গভাছাোঃ গখামদজা গফগভ 

গভসছমডিংগী,মাোঃমগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৬৪৩৭৪৫৯২৫ ঐ ৭     ঐ 

  ৫ গভাছাোঃ ান্না গফগভ 

স-ইভাভ গামন 

আয়না খাতুন 

গভসছমডিংগী,মাোঃমগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৬৮১৭৪২০ ঐ ৭     ঐ 

  ৬ বুরবুর  আমভদ     ০১৯২৫১৯১৪৭৩    ৭     ব্যাচ নিং-০৬ 



স-গভাোঃ আব্দুর ভসতন 

যীপা  খাতুন 

ারীয,মগৌযীপুয,ভয়ভন

সিং             

গভাটাতাজাকয

ণ   

  ৭ গভাোঃ আসনছুর আরভ 

স-গভাোঃ ভফফত আরী 

মৃত- যাসফয়া খাতুন 

সিভ 

ারীয,মগৌযীপুয, 

ভয়ভনসিং 

০১৭৩২২৮২৭১৪ ঐ ৭     ঐ 

  ৮ গভাোঃ আবু যায়ান 

স-গভাোঃভফফত আরী 

মৃত- যাসফয়া খাতুন 

সিভ 

ারীয,মগৌযীপুয, 

ভয়ভনসিং 

০১৩১৬৮২৬৩৪০ ঐ ৭     ঐ 

  ৯ গভাছাোঃ পামতভা 

আক্তায 

স-গভাোঃশুকুয ভামুদ 

গভাছাোঃছামরভা খাতুন 

গতসরাটি,মাোঃইশ্বযগজ্ঞ, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭৫০৪৩৯৮২৯ ঐ ৭     ঐ 

 ৩  গভাছাোঃসযপা 

স-ওয়াসপজ উসিন 

গভাছাোঃমজামফদা খাতুন 

গুসজখা,মগৌযীপুয,ভয়ভন

সিং 

০১৯১৭৩১০২২৭ ঐ ৭     ঐ 

 ৩  ভাাবুফ আরভ 

স-গভাোঃ চান সভয়া 

গভাছাোঃ জসভরা খাতুন 

সিভ 

কাউযাট,মগাসফন্দপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭৭৯০৫৩৪১৪ ঐ ৭     ঐ 

 ৩  যাসদা 

স-াজীমভাোঃআসভয 

উসিন 

আসছয়া খাতুন 

সিভ 

ারীয,মগৌযীপুয, 

ভয়ভনসিং 

০১৭৯৬৫২৭৭২৫ ঐ ৭     ঐ 

 ৩৩ গভাছাোঃ সযপাত 

পাযজানা 

স-গভাোঃযম্নর আসভন 

গভাছাোঃমানা আযা 

সিভ 

ারীয,মগৌযীপুয, 

ভয়ভনসিং 

০১৭৫১০২৪৬৭০ ঐ ৭     ঐ 

 ৩৪ গভাোঃযাপাত আামেদ 

সজফ 

স-গভাোঃযম্নহুর আসভন 

গভাছাোঃমানা আযা 

সিভ 

ারীয,মগৌযীপুয, 

ভয়ভনসিং 

০১৯৩০৬৭৯৮১৯ ঐ ৭     ঐ 

 ৩৫ নাজমুর ইরাভ 

স-গভাোঃভকবুর গামন 

গভাছাোঃামছন ফানু 

ফায়যা উড়া,মগৌযীপুয, 

ভয়ভসনিং 

০১৯১২১৬৭২৪৮ ঐ ৭     ঐ 

 ৩৬ গভাােদ আরী 

স-আরার উসিন 

জসভরা খাতুন 

ফায়যা উড়া,মগৌযীপুয, 

ভয়ভনসিং 

০১৯৫১৫৮৭০৩২ ঐ ৭     ঐ 



 ৩৭ গভাোঃআরভগীয গামন 

স-গভাোঃআবু ছাইদ 

গভাছাোঃ ভামরকা গফগভ    

গদওসরয়াফাড়ী,মকানাফা

ড়ী, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৬১৭৪৪১২১০ ঐ ৭     ঐ 

 ৩৮ গভাোঃসপকুর ইরাভ 

স-আবুর ামভ 

গভাছাোঃজসযনা খাতুন 

ফায়যা উড়া,মগৌযীপুয, 

ভয়ভনসিং 

০১৭৮৩৩৮৭৯৭৪ ঐ ৭     ঐ 

 ৩৯ গামর যানা 

স-আোঃ ভসজদ 

ভমনায়াযা গফগভ 

ফায়যা উড়া,মগৌযীপুয, 

ভয়ভনসিং  

০১৭৭৫৬২৩৫২৪ ঐ ৭     ঐ 

 ৪   গভাোঃভাছুভ 

স-গভাোঃমনওয়াজ আরী 

গভাছাোঃামযা খাতুন 

ফায়যা উড়া,মগৌযীপুয, 

ভয়ভনসিং 

০১৩০৯৮৫২৮১৪ ঐ ৭     ঐ 

 ৪  গভাোঃনুযম্নর আসভন 

স-ভফফত আরী 

মৃত-যামফয়া খাতুন 

ারীয,মগৌযীপুয.ভয়ভন

সিং 

০১৭১৭০২০৭৬৫ ঐ ৭     ঐ 

 ৪  গভাোঃআমনায়ায গামন 

স-গভাোঃআসভয উসিন 

গভাছাোঃআসছয়া খাতুন 

ফায়যা উড়া,মগৌযীপুয, 

ভয়ভনসিং 

০১৭২৪৩১৪০৫৬ ঐ ৭     ঐ 

 ৪৩ গভাছাোঃ  স্বপ্না আক্তায 

স-গভাোঃসযাজুর 

ইরাভ 

গভাছাোঃমসরনা আক্তায 

গগাসফন্দ্র নগয,মগৌযীপুয 

ভয়ভনসিং । 

০১৬১১৩৫৬২৫৭ ঐ ৭     ঐ 

 ৪৪ ামযা আক্তায  

স-গভানাময়ভ সভয়া 

াসছনা গফগভ 

গুসজখা,মগৌযীপুয,ভয়ভন

সিং 

০১৯৫৫১৫৩৬৩৫ ঐ ৭     ঐ 

 ৪৫ কসনকা যায় 

স-যতন যায় 

ননী যায় 

পূফ থ দাপুসনয়া,মগৌযীপুয 

ভয়ভনসিং । 

০১৯০৯৭২০৯১৫ ঐ ৭     ঐ 

 ৪৬ সদপু গগৌড় 

স-িংকয গগৌড় 

ভারতী গগৌড় 

চকাড়া,মগৌযীপুয 

ভয়ভসনসিং । 

০১৭১৯১১৪২০৯ ঐ ৭     ঐ 

 ৪৭ গভাোঃওভয পাযম্নক 

স-গভাোঃআব্দুর ভসজদ 

গভাছাোঃ গযাসকয়া খাতুন 

রারভা,মগৌযীপুয,ভয়ভন

সিং 

০১৯২৫০৮৪১৮৬ ঐ ৭     ঐ 

 ৪৮ গভাোঃআর আসভন 

স-গভাোঃআব্দুর গসন 

গজন্দয, গাোঃরাভাাড়া, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯১৪৮৬৭৯৩৫ ঐ ৭     ঐ 



গভাছাোঃখাসদজা খাতুন 

 ৪৯ সয়া চন্দ গভাদক 

স-সযভর চন্দ্র গভাদক 

সুভী যাণী গভাদক 

পূফ থ 

ভইরাকান্দা,শ্যাভগজ্ঞ 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৩১৫৮১৪৬৩৫ ঐ ৭     ঐ 

 ৫  গভাোঃআব্দু ারাভ 

স-গভাোঃআব্দুর ভসজদ 

গভাাোঃাভছুন্নাায 

নন্দীগ্রাভ,মাোঃমডৌাখরা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৫৪১১৭৩৬০ ঐ ৭     ঐ 

 ৫  গভাোঃ যসফকুর ইরাভ 

স-গভাোঃ গামন আরী 

গভাছাোঃমযামকয়া গফগভ 

 

ফাাদুযপুয,মা-

যাভমগাারপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৯৪৬৭৯৬৬৭১ ভৎস্য চাল 

      

৭     ব্যাচ নিং-৭ 

 ৫  গভাোঃ কারাচান 

স-আব্দুর গাফান 

গভাছাোঃ যম্নমভছা গফগভ 

ÿীুদ্রকাসরয,মাোঃমগা

সফন্দ্রপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৯৬৭৩৯৯৯৮৪ ঐ ৭     ঐ 

 ৫৩ গভাোঃ সপকুরইরাভ 

সপক 

স-গভাোঃ আোঃ কসযভ 

মৃত যম্নমভরা খাতুন 

চড়ামকানা,মাোঃমুখসযয়া 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৭৩১১৬৮৩০৩ ঐ ৭     ঐ 

 ৫৪ াসদকুয যভান 

স-আবু সছসিক 

ামজদা গফগভ 

পূফ থ দাপুসনয়া,মগৌরীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভসনিং  

০১৭২৪৬৫৫৭৪৬ ঐ ৭     ঐ 

 ৫৫ গভাোঃ গভাজ্জামের ক 

স-গভাোঃআোঃগফুয 

গভাছাোঃামযা খাতৃীুন 

ভসশ্বযন,মাোঃমভাখসযয়া 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৬৮৭৪৭১৭৯১ ঐ ৭     ঐ 

 ৫৬ নুয গভাােদ 

স-নুযম্নর আসভন 

নুযম্নন নাায 

ালুাটি,মভাখসযয়া 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৮৮০৪১৭২৩০ ঐ ৭     ঐ 

 ৫৭ গভাোঃভাজাযম্নর 

ইরাভ সুভন 

স-আোঃ জফফায গক 

গভাছাোঃপসজরা খাতুন 

আছানপুয,মাোঃমডৌাখ

রা, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৮২৫৩২৪৬০ ঐ ৭     ঐ 

 ৫৮  গভাোঃ সযপ সভয়া 

স-আোঃগফুয 

গভাাোঃজামদা খাতুন 

ফাাদুযপুয,মাোঃমগৌযীপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭৩৫২১১২৭৯ ঐ ৭     ঐ 

 ৫৯ গভাোঃ গাান ভামুদ 

স-গভাোঃ নুয আাভদ 

ভামুদনগয,মাোঃযাভ 

গগাারপুয 

০১৭১৫৮২৩৬৭১ ঐ ৭     ঐ 



গভাছাোঃ সুসপয়া গফগভ গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

 ৬  আরাসভন সভয়া 

স-গভাোঃজামফদ  আরী 

াভছুন্নাায গফগভ 

সধরা,মাোঃসধরা 

গগৌযীপুয,ভয়ভসনিং 

০১৬৮০০২০১১৫ ঐ ৭     ঐ 

 ৬  যাসপউ আক্তায মুন 

স-গভাোঃআবু সছসিক 

ামজদা গফগভ 

পূফ থ দাপুসনয়া,মগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভসনিং 

০১৯০৬৯৬৬৯০৯ ঐ ৭     ঐ 

 ৬  সনাত তাসন অস 

স-গভাোঃআোঃকদ্দু 

জাময়দা গফগভ 

কাসরপুয ভধ্যভ 

তযপ,মগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৬০৯২২৪৩৩৩ ঐ ৭     ঐ 

 ৬৩ গভাোঃ-খুযমদ 

স-নফী গামন 

এা ফানু 

যসুরপুয,মাোঃযাভমগাা

রপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯০৪৯৪১৩৭৭ ঐ ৭     ঐ 

 ৬৪ গভমদী াান ফাবু 

স-গভাোঃ আবুর ামন 

আয়া খাতুন 

ালুাটি,মাোঃমুখুসযয়া, 

গগৌযীপুয,ভয়ভসনিং 

০১৭২৬৮২৫৪৫৫ ঐ ৭     ঐ 

 ৬৫ গভাোঃসযাজুর ক 

স-গভাোঃ ভয আরী 

গভাছাোঃ গজামফদা খাতুন 

ফাাদুযপুয,মাোঃযাভমগা

ারপুয 

গগৌযীপুয.ভয়ভনসিং 

০১৯২২০২৯১৬১ ঐ ৭     ঐ 

 ৬৬ গভাোঃ-ভজু্ঞযম্নর ইরাভ 

যাজন 

স-যজফ আরী 

নাসছভা গফগভ 

পূফ থদাপুসনয়া,মাোঃমগৌযীপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৯৭৫৩৫৫৮৪ ঐ ৭     ঐ 

 ৬৭ াান সভয়া 

স-সযয়াজ উসিন 

যাসদা খাতুন 

চড়ামকানা,মাোঃমুখুসযয়া 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭৫৭৭৩৯৯৫৯ ঐ ৭     ঐ 

 ৬৮ যম্নন সভয়া আকন্দ 

স-আব্দুর যফ আকন্দ 

যসজান সফসফ 

যাভমগাারপুয,মাোঃযাভ

গগাার 

গগৌযীপুয,ভয়ভসনিং 

০১৬১১৬৩১৭২৩ ঐ ৭     ঐ 

 ৬৯ যম্নসফনা আক্তায স 

স্বাভীোঃআোঃ আর ভামুন 

পসযদা খাতুন 

গগৌযীপুয ভধ্য ফাজায, 

গগৌযীপুয,ভয়ভসনিং       

০১৭৯০৩৯৪২৫৪ ঐ ৭     ঐ 

 ৭  গভাোঃআপজার গামন 

স-আোঃকদ্দু মুসি 

আমনায়াযা গফগভ 

খাসরজুযী,মাোঃাগজ্ঞ 

গগৌযীপুয,ভয়ভসনিং 

০১৭১৪৯২০১৮৬ ঐ ৭     ঐ 

 ৭  গভাছাোঃ াযবীন গফগভ পূফ থ ০১৭৬৭৭৭৬৪৬২ ঐ ৭     ঐ 



স্বাোঃ গভাোঃ আোঃ জসরর 

গভাছাোঃ আসছয়া গফগভ 

দাপুসনয়া,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌরীপুয,ভয়ভনসিং 

 ৭  গভাোঃ াইফুর ইরাভ 

স-গভাোঃ সগয়া উসিন 

াসভদা খাতুন গযসজয়া 

ইরাভাফাদ,মগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভসনিং 

০১৭১০০৬৯৪২৫ ঐ ৭     ঐ 

 ৭৩ গভাোঃভামুদুর 

াান(ফাবুর) 

স-গভাোঃআবুর াসভ 

গভাছাোঃ ভসযয়ভ খাতুন 

টিকুযী,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭৬৩৫১৩২০০ ঐ ৭     ঐ 

 ৭৪ আওয়াদ উরস্না 

স-গভাোঃীদ উরস্না 

গভাছাোঃআমনায়াযা 

গফগভ 

যম্নকুন্দীপুয,মগৌযীপুয 

গগৌরীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৫১২৮৪৫৩৮ ঐ ৭     ঐ 

 ৭৫ গভাোঃ াসপজুর ইরাভ 

স-গভাোঃ বুজ খান 

াঠান 

গভাাোঃ গসরনা খাতুন 

ফাাদুযপুয,মাোঃযাভমগা

ারপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভসনিং 

০১৯৫৬৫৩৪৭০১ ঐ ৭     ঐ 

 ৭৬ ভাফুজা আক্তায সযয়া 

স-গভাোঃমভাভতাজ 

উসিন 

গভাছাোঃমুস থদা আক্তায 

 

 

 

 

গুসজখা,মাোঃযাভমগাার

পুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

 

০১৯৭৭৮৫৮৩২০ াসযফাসযক 

াঁ-মুযগী 

ারন। 

 ৭     ব্যাচ নিং-৮ 

 ৭৭ তাসনয়া সুরতানা 

স--গভাোঃআোঃভান্নান 

যসভা খাতুন 

কাসরপুয ভধ্যভ 

তযপ,মগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনািং 

০১৭০৩৫১৬১২৬ ঐ ৭     ঐ 

 ৭৮ ানসজদা আক্তায 

স-গভাোঃআবুর কামভ 

ামজযা খাতুন 

কাসরপুয ভধ্যভ 

তয,মগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনািং 

০১৬৮৯৫৩৯১৭৪ ঐ ৭     ঐ 

 ৭৯ চম্পা 

স-আপতাফ উসিন 

ভমনায়াযা গফগভ  

কাসরপুয ভধ্যভ 

তযপ,মগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনািং 

০১৯২৫৮০৯৫৩২ ঐ ৭     ঐ 

 ৮  কাউছায সভয়া 

স-আসজজুর ক 

গমরনা খাতুন 

গুসজখা,মাোঃযাভমগাার

পুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

 

০১৭৮৬৮৭৬৭৮১ ঐ ৭     ঐ 

 ৮  গভাছাোঃানাজ 

স্বাভীোঃমারাইভান 

ামরভা খাতুন 

গুসজখা,মাোঃযাভমগাার

পুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭১৮১০৪৫৭০ ঐ ৭     ঐ 



 ৮  ভজনুন্নাায  আক্তায 

স-আবু াসনপ 

গভাছাোঃরারফানু 

নওয়াগাঁও,মাোঃযাভমগা

ারপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯১৩৬৪০৯৫৯ ঐ ৭     ঐ 

 ৮৩ ায়রা আক্তায 

স-গভাোঃআতাফ উসিন 

াছুন্নাায 

গুসজখা,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৫৬৯৯৭৭২৯ ঐ ৭     ঐ 

 ৮৪ সুভী আক্তায 

স-গভাোঃভাতাফ উসিন 

নাসগ থ আক্তায 

গুসজখা,মাোঃযাভমগাার

পুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

     

০১৮৮১৬৮৬৮৮৬ 

  

ঐ ৭     ঐ 

 ৮৫ াসফকুন্নাায 

স-জসভ উসিন 

াযবীন আক্তায 

নওয়াগাঁও,মাোঃযাভমগা

ারপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

 

০১৯৪৩৬৬৫১৩০ 

 

ঐ ৭     ঐ 

 ৮৬ আভা আক্তায 

স-গভাােদ আরী 

পামতভা আক্তায 

নওয়াগাঁও,মাোঃযাভমগা

ারপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯২৯৮২২০৬৯ 

 

 

 

ঐ ৭     ঐ 

 ৮৭ গভাছাোঃভাসুদা আক্তায 

গী 

স-গভাোঃভাসনক সভয়া 

তাছসরভা আক্তায 

গুসজখা,মাোঃযাভমগাার

পুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

 

 

০১৭৪৯০৭৮৯১২ 

 

 

ঐ ৭     ঐ 

 ৮৮ াযভীন 

স্বাভীোঃসযাজুর ক 

াাযা খাতুন 

নওয়াগাঁও,মাোঃযাভমগা

ারপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৯৪৬৮০৭৭৩ 

 

ঐ ৭     ঐ 

 ৮৯ গভাছাোঃ গখামদজা গফগভ 

স-গভাোঃআব্দুর ামদ 

গভাছাোঃ জাানাযা 

গফগভ 

নওয়াগাঁও,মাোঃযাভমগা

ারপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৩১৬০০৯১৩ ঐ ৭     ঐ 

 ৯  গভাছাোঃআনাযকসর(সর

জা) 

স্বাভীোঃসফরস্নার গামন 

সদমরায়াযা 

গুসজখা,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯২৫৩১৪৭১৪ 

 

ঐ ৭     ঐ 

 ৯  আভা আক্তায 

স-গভাোঃভসজবুয যভান 

সসযনা  খাতুন 

নওয়াগাঁও,মাোঃযাভমগা

ারপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৮৫৭২০৭৯৭ 

 

ঐ ৭     ঐ 

 ৯  গভাছাোঃজহুযা আক্তায গুসজখা,মাোঃমগৌযীপুয ০১৯১৭৯২১১৫১ ঐ ৭     ঐ 



স্বাভীোঃমভাোঃএকযাভ 

গামন 

গভাছাোঃআসছয়া খাতুন 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

 ৯৩ গভাছাোঃপাসভা আক্তায 

স্বাভীোঃমভাোঃএভদাদুর 

ক 

গভাছাোঃপামতভা আক্তায 

গুসজখা,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯১৩৪৪৩৮৫৪ ঐ ৭     ঐ 

 ৯৪ গভাছাোঃনাযীন  নাায 

স-গভাোঃআবু সসিক 

গভাছাোঃমযামকয়া গফগভ 

গুসজখা,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৮৭০৪৩৮০৩১ ঐ ৭     ঐ 

 ৯৫ রুহুর আভীন 

স-গভাোঃভকবুর গামন 

গভাছাোঃআসছয়া খাতুন 

নওয়াগাঁও,মাোঃযাভমগা

ারপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৪০৬৭৬৮৯২৯ ঐ ৭     ঐ 

 ৯৬ াসনা খাতুন 

স্বাভীোঃমভাোঃযসপক সভয়া 

গভাছাোঃআময়া খাতুন 

নওয়াগাঁও,মাোঃযাভমগা

ারপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৫০১৭২৩৬৮ ঐ ৭     ঐ 

 ৯৭ গজানা 

স-সযয়াজ উসিন 

গভাছাোঃআমরভা গফগভ 

নওয়াগাঁও,মাোঃযাভমগা

ারপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭১৩৫৯৮৯৩৮ ঐ ৭     ঐ 

 ৯৮ গভাছাোঃ সফউটি আক্তায 

স-গভাোঃাভসুর ক 

গভাছাোঃাযবীন আক্তায 

নওয়াগাঁও,মাোঃযাভমগা

ারপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯১৩০৭৭৭২৬ ঐ ৭     ঐ 

 ৯৯ গভাোঃএভদাদুর ক 

স-মৃত-যভজান আরী 

মৃত-আমরকজান 

গুসজখা,মাোঃযাভমগাার

পুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

 

 

০১৯১৩২২৩৮৫৪ ঐ ৭     ঐ 

    গভাছাোঃনাসগ থ াযবীন 

সর 

স-গভাোঃআব্দুরস্না 

গভাছাোঃআমনায়াযা 

গফগভ 

গুসজখা,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯১৮৭৩২৯১৪ ঐ ৭     ঐ 

    কাসজ নুয গভাােদ 

স-কাসজ  ভসউসিন 

খন্দকায ভসতুন্নাায 

ভধ্যভ তযপ,মগৌযীপুয, 

ভয়ভনসিং 

০১৯১৭৬৪২৮৩৫    

গভাটাতাজা 

কযণ 

৭     ব্যাচ নিং-৯ 

    ভসদনা আক্তায মুন্নী 

স-গভাোঃামভ 

গভাছাোঃ যাসজয়া খাতুন 

কাসরপুয ভধ্যভ তযপ 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৮৫৮৫৪৭৪৯ ঐ ৭     ঐ 



  ৩ যম্নভানা আক্তায 

স-গভাোঃ াসভ উসিন 

গভাছাোঃ আময়া  

আক্তায 

কাসরপুয ভধ্যভ তযপ 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯১৭৮৪২৮৩৫ ঐ ৭     ঐ 

  ৪ সল্পী গফগভ 

স-গভাোঃ ারুন অয- 

যসদ 

গভাছাোঃ ভরা গফগভ 

যকায াড়া,মগৌযীপুয 

ভয়ভনসিং  

০১৯২২৪৪১৪১৯ ঐ ৭     ঐ 

  ৬ ইযাত জাান সযয়া 

স-গভাোঃ সদুর 

ইরাভ 

নাসছভা গফগভ 

ফাাদুযপুয,যাভমগাারপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং  

০১৯৩৭৫৭৮৫১৭ ঐ ৭     ঐ 

  ৭ ভামুদা আক্তায 

স্বাভী-গভাোঃাইফুর 

ইরাভ সযণ, গনা 

আক্তায 

কাসরপুয ভধ্যভ তযপ 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭৩৫৩৪৯৫১৮ ঐ ৭     ঐ 

  ৮ আঙ্গুযা আক্তায 

স-গভাোঃআকফয আরী 

গভাছাোঃ গনমযা খাতুন 

ফাাদুযপুয,যাভমগাারপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৮৭৭৮৬৮৪৯ ঐ ৭     ঐ 

  ৯ গৌযবী আক্তায 

স-গভাোঃ াযম্নন অয 

যসদ আকন্দ, যম্নসজ 

আক্তায 

ফারয়াাড়া,মগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৯১০৫৭৫৮০৬ ঐ ৭     ঐ 

    সফউটি আক্তায 

স-গভাোঃ আোঃ খামরক 

আমনায়াযা গফগভ 

ফাাদুযপুয,যাভমগাারপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৬০৩৭৪৬১৮ ঐ ৭     ঐ 

    গভাছাোঃ সরজা গফগভ 

স-গভাোঃ তাযা সভয়া 

গভাছাোঃ জসযনা খাতুন 

ফাাদুযপুয,যাভমগাারপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৪৮৬৬৪৭৬৮ ঐ ৭     ঐ 

    গভাোঃ জুময়র সভয়া 

স-আব্দুর খামরক 

আমনায়াযা 

ফাাদুযপুয,যাভমগাারপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৪৮৪৪৬৯৮২ ঐ ৭     ঐ 

  ৩ চামভরী আক্তায 

স-জযত আরী 

সদরযম্নফা  গফগভ 

 

 

ফাাদুযপুয,যাভমগাারপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৩৭০২৮২৬০ ঐ ৭     ঐ 

  ৪  গভৌটুী গফগভ 

স-াখাওয়াত গামন 

ফাাদুযপুয,যাভমগাারপু

য 

০১৭৬১৩৫৬৩৪৯ ঐ ৭     ঐ 



াযবীন আক্তায গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

  ৫ তসযকুর ইরাভ 

স-আব্দুর গভাতামরফ 

গযনুআয়াযা গফগভ 

নাযা 

ফাজায,মগৌযীপুযৎভয়ভন

সিং 

০১৭৮৩৯২৭৭১৮ ঐ ৭     ঐ 

  ৬ সুজন সভয়া 

স-আব্দুর গসকভ 

তাযা ফানু 

ফারয়াাড়া,মগৌযীপুয 

ভয়ভনসিং 

০১৯৪৫৫৭১৬৮১ ঐ ৭     ঐ 

  ৭ গভাোঃ জাসকয গামন 

স-জয়নার আমফদীন 

গজসভন আক্তায 

 

দাভগাও,যাভমগাারপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৬২০৮৬১৮৫ ঐ ৭     ঐ 

  ৮ গভাোঃ গতাপাময়র আরভ 

স-গভাোঃ আব্দুর 

জফফায 

গভাছাোঃ যম্নসকয়া গফগভ 

গফড়াটি,যাভমগাারপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭৭০৬৫১৩০৯ ঐ ৭     ঐ 

  ৯ গভাোঃ গামর সভয়া 

স-গভাোঃ আব্দুর ভান্নান  

গভাছাোঃ আসম্বয়া খাতুন 

ফাাদুযপুয,যাভমগাারপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৮৮৫৩০৪৬৩ ঐ ৭     ঐ 

    নাজমুছ াইয়াদাৎ 

কুর 

স-আবুর ফাায 

তামযা সুরতানা 

কাসরপুয ভধ্যভ তযপ 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭১৬৫৯১৬১৫ ঐ ৭     ঐ 

    গভাোঃ গজাফাময়দ 

গামন 

স-আব্দুর ভান্নান 

তালুকদায 

গভাছাোঃ গজামফদা খাতুন 

পূফ থ দাপুসনয়া,মগৌযীপুয 

ভয়ভনসিং 

০১৯৩৫৭০৩৭০৬ ঐ ৭     ঐ 

    গভাোঃ ভামুন  

স-মৃত-াসপজ উসিন 

গভাছাোঃ াসরভা গফগভ 

ভাসঝাড়া,মগৌযীপুয 

ভয়ভনসিং  

০১৯৪৮৬৬৪৭৬৮ ঐ ৭     ঐ 

  ৩ গভাোঃাইফুর ইরাভ 

সযণ 

স-াসদয আরী 

আমভনা খাতুন 

কাসরপুয ভধ্যভ তযপ 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং  

০১৯২০৩৪২০২১ ঐ ৭     ঐ 

  ৪ গভাছাোঃ ভভতাজ 

স-মৃত-াসভদুয যভান 

সিভাড়া,যাভমগাার

পুয 

০১৯৩৫৭০৪১৫২ ঐ ৭     ঐ 



ামজদা খাতুন গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

  ৫ সপকুর ইরাভ খান 

াভত্ম 

স-াজাান খান 

দুরনাায গফগভ 

ফালুয়াাড়া,মাোঃমগৌযীপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৪০৫১০৪২১৫ ঐ ৭     ঐ 

  ৬ গভাছাোঃাভীভা াযবীন 

স্বাভী-ভাবুবুয যভান 

য ফানু 

ফালুয়াাড়া,মাোঃমগৌযীপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৩৯০৫১২৬৩ ঐ ৭     ঐ 

  ৭ গভাোঃইভযান াান 

স-আব্দুর াই 

গভাছাোঃ াসরভা খাতুন 

 

গুসজখা,মা গগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৯২৯৬৮১৮৯৩ ভৎস্য  চাল। ৭     ব্যাচ নিং-

১০ভ 

  ৮ গভাছাোঃ াযসভন 

স্বাভী-াইরট সভয়া 

গভাছাোঃ ছারভা  

গুসজখা,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯১৫৩৩১২২৭ ঐ ৭     ঐ 

  ৯ গভাছাোঃ ভসজদা 

স্বাীী-গভাোঃ যতন সভয়া 

গভাছাোঃ গজামফদা 

গুসজখা,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৫৬১৫৪০৮১ ঐ ৭     ঐ 

 ৩  গভাছাোঃ সসযনা 

স্বাভী-গভাোঃ সরটন সভয়া 

গভাছাোঃ আসছয়া খাতুন 

গুসজখা,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৬০৫৮৯৭২৭ ঐ ৭     ঐ 

 ৩  গভাোঃ একরাছ উসিন 

স-গভাোঃইরাভ উসিন 

গভ জহুযা গফগভ 

গুসজখা,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭৪৮৯১৫১৩ ঐ ৭     ঐ 

 ৩  গভাোঃআজু্ঞ সভয়া 

স-গভাোঃ রার সভয়া 

যওনআযা গফগভ 

গুসজখা,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯২৪৮৩০৮০১ ঐ ৭     ঐ 

 ৩৩ গভাছাোঃ ভসন আক্তায 

গভাোঃমভাোঃআব্দুর গসরভ 

গভাছাোঃ আমনায়াযা 

নওয়াগাওঁ,যাভমগাারপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৯০২৭৫২০৮৪ ঐ ৭     ঐ 

 ৩৪ গভাোঃযসফন 

স-গভাোঃআব্দুরা 

াযবীন 

গুসজখা,মাোঃযাভমগাার

পুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯০২৭৫২০৮৪ ঐ ৭     ঐ 

 ৩৫ াসফনা 

স্বাভী-ভজু্ঞযম্নর ক 

আময়া গফগভ 

গুসজখা,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯১৭৪২২৯৫৪ ঐ ৭     ঐ 

 ৩৬ ভসজথনা খাতুন 

স-গভাোঃআবুর ামভ 

গুসজখা,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৯৪৩০৭৫৬৯ ঐ ৭     ঐ 



গভাছাোঃ আময়া খাতুন 

 ৩৭ গভাছাোঃ াযসভন 

সুরতানা 

স্বাভী-গভাোঃাসফবুয 

যভান 

গভাছাোঃামরা খাতুন 

গুসজখা,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৯১৩৬৩৬০৫ ঐ ৭     ঐ 

 ৩৮ গভাছাোঃ ভামজদা খাতুন 

স্বাভী-গভাোঃবুজ সভয়া 

গভাছাোঃ যসভা  খাতুন 

 

গুসজখা,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯২৪১৭৯৮৯৯ ঐ ৭     ঐ 

 ৩৯ নাজভা আক্তায ঋতু 

স্বাভী-সুভন সভয়া 

গভাছাোঃআমনায়াযা 

গফগভ 

যাভমগাারপুয,মগৌযীপুয ০১৯৬৪৩৬৩৪৮০ ঐ ৭     ঐ 

 ৪  গভাোঃমভাত্মাসপজুয 

যভান 

স-গভাোঃমভাখমরছুয 

যভান 

গভাছাোঃ যওনাযা 

গফগভ 

 

গুসজখা,মাোঃগুসজখা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৮১৯৬১২৪৩৭ ঐ ৭     ঐ 

 ৪  গভাোঃ ক সভয়া   

স-রার সভয়া 

যওনআযা গফগভ 

গুসজখা,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৫৬১০২৩৯৬ ঐ ৭     ঐ 

 ৪  গভৌসুভী 

স-গভাোঃআবু  ফকয  

সসিক 

গভাছাোঃ াযম্নর গফগভ 

 

গুসজখা,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯০৯৫১৭১০৩ ঐ ৭     ঐ 

 ৪৩ গভাোঃ গতাপাজ্জর 

গামন 

স-মৃত-গভাোঃ গতাতা 

সভয়া 

ভভতা খাতুন 

গুসজখা,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭২৮২৪৯৫৮৭ ঐ ৭     ঐ 

 ৪৪ গভাছাোঃ ভভতা 

স্বাভী-গভাোঃ এভদাদুর 

ক 

গভাছাোঃ আমনায়াযা 

খাতুন 

গুসজখা,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৬৩০১১৯৩৬ ঐ ৭     ঐ 



 ৪৫ গভাোঃ ামযায়ায গামন 

স-গভাোঃআব্দুয ভসজদ 

সুমরভা খাতুন 

গুসজখা,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৮২৪০৮৪৮৪৮ ঐ ৭     ঐ 

 ৪৬ সসযনা আক্তায 

স-আব্দুর াই 

গভাছাোঃ াসরভা খাতুন 

গুসজখা,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৩৮৯৩২২৭৬ ঐ ৭     ঐ 

 ৪৭ গভাছাোঃ মুনমুন আক্তায 

স-গভাোঃমভাখমরছুয 

যওনাযা 

গুসজখা,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৭০৮১৮১৭৬ ঐ ৭     ঐ 

 ৪৮ গভাছাৎ ছারভা আক্তায 

স্বাভী-গভাোঃআব্দুর 

কসযভ 

গভাছাোঃ যাসফয়া খাতুন 

গুসজখা,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৯৮৯৭৯৯৪০ ঐ ৭     ঐ 

 ৪৮ গভাছাোঃ াভছুন্নাায 

স্বাভী-গভাোঃআতাফ 

উসিন 

গভাছাোঃ রার ফানু 

গুসজখা,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৫৬৯৯৭৭২৯ ঐ ৭     ঐ 

 ৪৯  যম্নভা আক্তায 

স্বাভী-গভাোঃআরভগীয 

গভাছাোঃআয়া আক্তায 

করা 

ফাগান,মাোঃমগৌযীপুয, 

ভয়ভনসিং 

০১৭৪৯৮৭৩৯৬২ ঐ ৭     ঐ 

 ৫  গভাোঃ সুভন সভয়া 

স-গভাোঃ ভসজদ সভয়া 

মুসজদা গফগভ 

গুসজখা,মাোঃমগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৬৫১৫৬৪১৬ ঐ ৭     ঐ 

 ৫  গভাোঃাখাওয়াত 

গামন 

স-ইসরয়া 

সফরসক গফগভ 

গ্রাভ-গলারাই,মুখুসযয়া 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৯০৪৫৩৫৯৫১ গাবী ারন ৭     ব্যাচ নিং-১১ 

 ৫  গভাোঃ আসযপ সভয়া 

স-গভাোঃআবুর কারাভ 

ছাসপদা আক্তায 

গ্রাভ-

ফাঘমবড়,মফাকাইনগয 

গগাযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৬০৯৩৩১৬৫৩ ঐ ৭     ঐ 

 ৫৩ গভাোঃ ক সভয়া 

স-গভাোঃ সুযম্নজ আরী 

কুরছুভ গফগভ 

গাবী সমুর,মগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৯৩০৬৭৯৭৮২ ঐ ৭     ঐ 

 ৫৪ গখাসদ 

স-াভছু সভয়া 

গযসজয়া খাতুন 

গ্রাভ-চসরস্না 

কমযা,মফখখযাটি 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং। 

০১৮২৪১৫২৯৬৯ ঐ ৭     ঐ 

 ৫৫ গভাোঃ আব্দুরস্না রÿীীপুয,আনভত্মগজঞ ০১৮৩৫৫২০৫০৯ ঐ ৭     ঐ 



স-আব্দুর যাজ্জাক 

গভাছাোঃ যম্নমভরা খাতুন 

গগাযীপুয,ভয়ভনসিং । 

 ৫৬ পাসদ আমভদ 

স-াসপজ উসিন 

জাানাযা গফগভ 

কৃষ্ণপুয,মগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৬২৯১৫৬২৪৭ ঐ ৭     ঐ 

 ৫৭ ভাকামভ ভামুদ 

স-গভাোঃ কারা সভয়া 

সুসপয়া আক্তায 

গ্রাভ-বালুকা,মগাযীপুয 

গগাযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৬১০১০৭৮২৮ ঐ ৭     ঐ 

 ৫৮ গভাোঃআরভগীয পসকয 

স-ামফ আরী 

আসছয়া খাতুন 

গ্রাভ-টিকুযী,মগাসফন্দপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৩১৯৩২৩৩৪৪ ঐ ৭     ঐ 

 ৫৯ গভাোঃআসনছুয যভান 

স-ইছাক উসিন 

াভসুন্নাায 

রাভাাড়া,মগীযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৩১৯৩২৩৩৪৪ ঐ ৭     ঐ 

 ৬  গভাোঃপযাদ গামন 

স-জাভাত আরী 

পসযদা ইয়াসভন 

গযর 

গেনকমরানী,মগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৭২৪৫৭১১২২ ঐ ৭     ঐ 

 ৬  গভাোঃ যসপকুর ইরাভ 

স-গভাোঃপজলুর ক 

াভসুন্নাায 

ভাছুয়াাড়া,মগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৬১২৮৪১৫১৫ ঐ ৭     ঐ 

 ৬  ানসজদা আক্তায 

স-গভাোঃসযপ 

কসনুয আক্তায 

ফাড়ীওয়ারা 

াড়া,মগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৯৬৯০১৬৭০০ ঐ ৭     ঐ 

 ৬৩ স্নাফন এ সনক্কন 

সভত কুভায এ 

াপ্পু যাণী এ 

ভাসঋাড়া,মগীযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৬৪০৭৮১৭১০ ঐ ৭     ঐ 

 ৬৪ গভাোঃহুভায়ুন কসফয 

স-গভাজামের ক 

সউসর গফগভ 

গভসছমডিংগী,মগাসফন্দপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৯১৬৫৯৬২২৫ ঐ ৭     ঐ 

 ৬৫ টুম্পাযাণী দা 

স-যজ্ঞনকুভায দা 

অসনতাযাণী দা 

 

তাতকুড়া,মগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭৭১৯২৪৭৯০ ঐ ৭     ঐ 

 ৬৬ গনাভান সভয়া 

স-গভাোঃআব্দু ছাত্তায 

গভাছাোঃ পসজরা খাতুন 

ারীয,মগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৬৪৩৫৩৭১০৩ ঐ ৭     ঐ 



 ৬৭ াভসুন্নাায 

স-আকফয আরী 

গভাছাোঃ গজামফদা খাতুন 

গেলনমযাড,মগৌযীীূপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭৭১৯২৪৭৯০ ঐ ৭     ঐ 

 ৬৮ গভাত্মপা 

স-ায়দায আরী 

গজসভন 

গলারাই,মগাসফন্দপুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৩১৫০১৫৩৭১ ঐ ৭     ঐ 

 ৬৯ গভাোঃএনাময়তুর কসফয 

স্বাধ 

স-গভাোঃএভদাদুর ক 

গভাছাোঃ াসপজা খাতুন 

গেন গযাড,মগৌযীপুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭৮২০২৪৫০১ ঐ ৭     ঐ 

 ৭  গভাছাোঃআভা আক্তায 

স-গভাোঃআব্দুর রসতপ 

গমরনা খাতুন 

াছায কান্দা,মগৌযীপুয 

গগৌরীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৭০৫৩৬৩৬৬৩ ঐ ৭     ঐ 

 ৭  অনয়া দত্ত সদফা 

স-অনু দত্ত 

সফানী দত্ত 

গেন গযাড,মগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭৬১১৫৫৫৫৪ ঐ ৭     ঐ 

 ৭  যীভা যানী ার 

স-সুসজত ার 

কভরা যানী ার 

ফাড়ীওয়ারা 

াড়া,মগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৯৯৯০০৯৬৩৩ ঐ ৭     ঐ 

 ৭৩ সভজানুয যভান 

স-গভাোঃাসফবুরস্না 

গভামভনা খাতুন 

পূফ থ কাউযাট,মগাসফন্দপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৪০২২৮৪৭৯০ ঐ ৭     ঐ 

 ৭৪ গভাোঃআবুর কামভ 

স-গভাোঃাসপজ উসিন 

গভাছাোঃ াসরভা খাতুন 

চকাড়া,মগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৬৮৭৩৪৮৯৩৯ ঐ ৭     ঐ 

 ৭৫ কাভযম্নর াান 

াসকফ 

স-গভাোঃাজাান 

কাভযম্নন্নাায 

গজন্দয.মগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৭৫৬৯৮৪৭৫৭ ঐ ৭     ঐ 

 ৭৬ গভাােদ াভত 

উরস্না 

গভাােদ 

আব্দুরমভাতামরফ 

পামতভা আক্তায 

নন্দীগ্রাভ,মাোঃমডাাখরা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১২৫৩৮৩৭৪৭ ভৎস্য চাল ৭     ব্যাচ নিং-১২ 

 ৭৭ যম্নহুর আসভন 

স-গভাোঃমখাযমদ আরী 

সপযম্নজা খাতুন 

যাভপুয সিংজানী 

গাোঃমডৌাখরা,মগৌযীপুয 

০১৯৩১৫৭৮৬৯৭ ঐ ৭     ঐ 

 ৭৮ পসজরা গফগভ নন্দীগ্রাভ-গাোঃমডৌাখরা ০১৯৯১০০৯৭৮৮ ঐ ৭     ঐ 



স্বাভী-আব্দুয যাজ্জাক 

ফামনছা গফগভ 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

 ৭৯ গভাোঃ সরটন 

স-গভাোঃ গভাতামরফ 

গভাছাোঃ পামতভা 

নন্দীগ্রাভ-গাোঃমডৌাখরা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭৬৮৩৪৫১৬৯ ঐ ৭     ঐ 

 ৮  সদুর ইরাভ 

স-আোঃভান্নান 

যাসফয়া 

নন্দীগ্রাভ-গাোঃমডৌাখরা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৮৪০৯৬৭২৬৪ ঐ ৭     ঐ 

 ৮  গভাোঃআবুর গামন 

বুরবুর 

স-আোঃ যভান 

গভাছাোঃ জহুযা গফগভ 

নন্দীগ্রাভ-গাোঃমডৌাখরা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৩০২৬৮০৫৮ ঐ ৭     ঐ 

 ৮  গভাছাোঃ সভরন 

স্বাভী-গভাোঃ সরটন 

গভাছাোঃ ছুমরভা 

নন্দীগ্রাভ-গাোঃমডৌাখরা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭৫৭৯৭৭৮২৬ ঐ ৭     ঐ 

 ৮৩ সুভী  আক্তায 

স-চান সভয়া 

ভজু্ঞযা গফগভ 

নন্দীগ্রাভ-গাোঃমডৌাখরা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯০৬৯৬৭৭৭৪ ঐ ৭     ঐ 

 ৮৪ দ্বীন ইরাভ 

স-আরী গামন 

গযসজয়া খাতুন 

যাভপুয সিংজানী 

গাোঃমডৌাখরা,মগৌযীপুয 

০১৭৩৬৩৭৩২৮১ ঐ ৭     ঐ 

 ৮৫ আব্দুরস্না 

স-জয়নার আমফদীন 

আসছয়া খাতুন 

 

যাভপুয সিংজানী 

গাোঃমডৌাখরা,মগৌযীপুয 

০১৭৬৬৭০৭৭৬৮ ঐ ৭     ঐ 

 ৮৬ গভাোঃ জুময়র সভয়া 

স-ভয আরী 

গভাছাোঃআমভনা 

নন্দীগ্রাভ-গাোঃমডৌাখরা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৬৯৫৭৮১৭৮ ঐ ৭     ঐ 

 ৮৭ গভাছাোঃ সসযনা 

স্বাভীোঃ গভাোঃ গসণ 

গভাছাোঃ জহুযা 

নন্দীগ্রাভ-গাোঃমডৌাখরা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭৯৩৯৫০৫১০ ঐ ৭     ঐ 

 ৮৮ ঝণ থা আক্তায 

স-মযত আরী 

ামজযা  

নন্দীগ্রাভ-গাোঃমডৌাখরা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৬১১০৮৪১৬ ঐ ৭     ঐ 

 ৮৯ আমভনা খাতুনু 

স্বাভী-গসরভ আকন্দ 

গভাছাোঃ পামতভা 

নন্দীগ্রাভ, 

গাোঃমডৌাখরা, 

গগৌযীপুয ,ভয়ভনসিং । 

০১৯৯৪৭৬৩২৪৬ ঐ ৭     ঐ 



 ৯  গভাছাোঃ গসরনা খাতুন 

স্বাভী-গভাোঃীদুর 

ইরাভ 

গভাছাোঃ সুসপয়া খাতুন 

যাভপুয সিংজানী 

গাোঃমডৌাখরা,মগৌযীপুয 

০১৭৩০২৩২৩১৭ ঐ ৭     ঐ 

 ৯  নাপসন আক্তায 

স-নুয ইরাভ 

গভাছাোঃসভনা 

 

যাভপুয সিংজানী 

গাোঃমডৌাখরা,মগৌযীপুয  

০১৭৯৬৫০৫৯১৬ ঐ ৭     ঐ 

 ৯  গভাছাোঃ সরভা আক্তায 

স-গভাোঃ চান সভয়া 

গভাছাোঃ ভজু্ঞয়াযা গফগভ 

নন্দীগ্রাভ-গাোঃমডৌাখরা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং  

০১৯০৬৯৬৭৭৭৪ ঐ ৭     ঐ 

 ৯৩ স আক্তায 

স-আোঃযাজ্জাক 

যাসফয়া 

নন্দীগ্রাভ-গাোঃমডৌাখরা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৯১০০৯৭৮৮ ঐ ৭     ঐ 

 ৯৪ গভাছাোঃ সযভা আক্তায 

স-গভাোঃআবুর কারাভ 

গভাছাৎ নাজভা গফগভ 

নন্দীগ্রাভ-গাোঃমডৌাখরা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭১২৪২৬৮৮০ ঐ ৭     ঐ 

 ৯৫ গভাোঃাইফুরস্না আর 

যাসপ 

স-গভাোঃ ভসজবুয 

যভান 

গভাছাোঃ ামরা 

সুরতানা 

গলারাই,ভইরাকান্দা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৭২২৯৭৫৪৩৮ ঐ ৭     ঐ 

 ৯৬ গভাোঃ গসরভ আকন্দ 

স-গভাোঃজয়নার আকন্দ 

গভাছাোঃ সকতাফজান 

নন্দীগ্রাভ-গাোঃমডৌাখরা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং  

০১৯১১৮১৯১৭২ ঐ ৭     ঐ 

 ৯৭ ভীয কুভায সফশ্বা 

স-ননী গগাার সফশ্বা 

প্রীসতযাণী সফশ্বা 

ারীয  গগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৭৮৫০২০১৭০ ঐ ৭     ঐ 

 ৯৮ গভাোঃ গভাজামের ক 

স-গভাোঃ নয়ন সভয়া 

সউরী আক্তায 

গগাফযা.মাোঃধীতপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৬০৯২৩০২২৩ ঐ ৭     ঐ 

 ৯৯ শ্রী ফাদর যসফদা 

স-গভান যসফদা 

গীতাযাণী যসফদা 

গফতান্দয, গাোঃনাযা 

ফাজায, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯১৪৯৮১৯০৩ ঐ ৭     ঐ 

৩   গভাোঃ খাইযম্নর ইরাভ ভাসনকসদয,মাোঃআরীপুয ০১৭১১৮৫৩৬৫৮ ঐ ৭     ঐ 



স-াাফ উসিন 

পামতভা খাতুন 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

৩   গভাছাোঃ তাযা ফানু 

স্বাভী-গভাোঃপজলুর 

কসযভ 

গভাছাোঃ ভামরকা গফগভ 

পূফ থ বালুকা,মগৌযীপুয 

গগাযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৯১৩১৭৩৭৪১ স্থসল্প  ৫    ব্যাচ নিং-১৩ 

৩   সল্পী গফগভ 

স-গভাোঃআমফদ আরী 

গভাছাোঃআময়া আক্তায 

পূফ থ বালুকা,মগৌযীপুয 

গগাযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৭৭০২৭৯৫৩৫ ঐ  ৫    ঐ 

৩ ৩ ভসন আক্তায 

স-গভাোঃদুরার সভয়া 

ঋযণা গফগভ 

সনজ 

আরভপুয,মাোঃআরভপুয 

গগৌরীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৮৪৫১৮৭৯৬৫ ঐ  ৫    ঐ 

৩ ৪ গভাছাোঃ গযাকানা 

আক্তায সফউটি,স-

গভাোঃআোঃযভান 

গভাছাোঃ জুমফদা 

পূফ থ বালুকা,মগৌযীপুয 

গগাযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৯২২০৯৬৬৭৭ ঐ  ৫    ঐ 

৩ ৫ সসযনা আক্তায 

স-গভাোঃামফ আরী 

ামরভা আক্তায 

গগৌযীপুয 

গৌযবা,মগৌযীপুয 

ভয়ভনসিং অ 

০১৯১২৭৫১৪১৬ ঐ  ৫    ঐ 

৩ ৬ াযসভন গফগভ 

স্বাভী-রার সভয়া 

সযনা গফগভ 

পূফ থ বালুকা,মগৌযীপুয 

গগাযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৯১৫৫৭৯৩৭১ ঐ  ৫    ঐ 

৩ ৭ গভাছাোঃ চম্পা গফগভ 

স্বাভী-গভাোঃনজযম্নর 

ইরাভ 

গভাছাোঃআময়া আক্তায 

পূফ থ বালুকা,মগৌযীপুয 

গগাযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৯০৯২২৩৪৩৫ ঐ  ৫    ঐ 

৩ ৮ পামতভা খাতুন 

স-সসিক 

ভঞ্জুযা খাতুন 

পূফ থ বালুকা,মগৌযীপুয 

গগাযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৯৯৪২৭৪১৩৫ ঐ  ৫    ঐ 

৩ ৯ গভাছাোঃযম্না 

স-গভাোঃআোঃজফফায 

জুমরখা 

পূফ থ বালুকা,মগৌযীপুয 

গগাযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৯৬১৮৬৯১৮৫ ঐ  ৫    ঐ 

৩   গযামকয়া খাতুন 

স-গভাোঃআোঃযাজ্জাক 

জহুযা গফগভ 

পূফ থ বালুকা,মগৌযীপুয 

গগাযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৯৭৭৮০৮২১৫ ঐ  ৫    ঐ 

৩   ভামুদা আক্তায মুন্নী গগৌযীপুয ০১৯১০১৮৩৭৮৫ ঐ  ৫    ঐ 



স-গভাোঃমামন 

গভাছাোঃ ইয়াসভন 

গৌযবা,মগৌযীপুয 

ভয়ভনসিং । 

৩   স্বনা আক্তায 

স-গভাোঃআমনায়ায 

গামন 

গভাছাোঃ নাসছভা 

গাবীসমুর,মগৌযীপুয,ভয়

ভনসিং 

০১৯৩৩২১০৪০১ ঐ  ৫    ঐ 

৩ ৩ গভাছাোঃছারভা আক্তায 

স-গভাোঃদুরার সভয়া 

গভাছাোঃ াসছনা 

গাবীসমুর,মগৌযীপুয,ভয়

ভনসিং 

০১৯৫১১০৮১৭৭ ঐ  ৫    ঐ 

৩ ৪ গভাছাোঃ যাসভা আক্তায 

স্বাভী-গভাোঃভাসুদুর ক 

ভাসুভ 

গভাছাোঃ যাসদা গফগভ 

গাবীসমুর,মগৌযীপুয,ভয়

ভনসিং 

০১৯৮৮২৩৮৮৭০ ঐ  ৫    ঐ 

৩ ৫ ভভতাজ গফগভ 

স-গভাোঃআব্দুর 

গভাতামরফ 

গভাছাোঃআমভনা খাতুন 

কাকচয,সফকা,ফুরপুয, 

ভয়ভনসিং 

০১৯৫৫৬৬৪০৩৭ ঐ  ৫    ঐ 

৩ ৬ াসরভা খাতুন 

স-গভাোঃাসফবুয যভান 

গভাছাোঃভাকসুদা গফগভ 

ফাটিদাাড়া,মাোঃাজ

রায চয 

সিার,ভয়ভনসিং । 

০১৭৭৯১২৬৪৯০ ঐ  ৫    ঐ 

৩ ৭ গভাছাোঃ যম্নভা আক্তায 

স্বাভী-গভাোঃভসজফয 
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ভয়ভনসিং 

০১৯১১৬৪২৭৮৩ ঐ  ৫    ঐ 

৩ ৮ সদরযম্নফা গফগভ 

স-ইসরয়া কাঞ্চন 

সফরসকছ গফগভ 

নুযম্নর আসভন 

ড়ক,মাোঃমগৌযীপুয,ভয়

ভসিং 

০১৯৫৫৬৬৪০৩৭ ঐ  ৫    ঐ 

৩ ৯ গভাোঃআপমযাজা আক্তায 
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০১৯৩৮৪০৭৭৩৬ ঐ  ৫    ঐ 
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গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯৫৫৬৬৪০৩৭ ঐ  ৫    ঐ 

৩   সুফ থনা আক্তায (মুনা) 

স-আবুর কামভ 

সুযাইয়া গফগভ 

ভধ্যমকানাাড়া,মগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৩১০২৬১৪৩৮ ঐ  ৫    ঐ 



৩   আপানা আক্তায সভভ 

স-গভাোঃআবু ফক্কয 

সসিক  

গফগভ 

পূফ থ বালুকা,মগৌযীপুয 

গগাযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৪০৫৯৫১৫৯২ ঐ  ৫    ঐ 

৩ ৩ আনজুয়াযা গফগভ 

স-গভাোঃআফদুর 

গভামভন 

 উমে ানী 

যাজাপুয,মাোঃখাযম্নয়া 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 

০১৭৭২৫২৬৯৭৫ ঐ  ৫    ঐ 

৩ ৪ াযবীন সুরতানা 

স-গভাোঃআব্দুর গসরভ 

ভাতা-ামযা খাতুন 

চুড়াসর,মাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং 

০১৯১৬৪৮৮৮৪৪ ঐ  ৫    ঐ 

৩ ৫ উমে ারভা 

স-আব্দুয যাজ্জাক 

নাজভা গফগভ 

গঘালাড়া,মগৌযীপুয, 

ভয়ভনসিং 

০১৭৬২২৪৬৮৬০ ঐ  ৫    ঐ 

  

 

  -৩   ৩      

(নন্দন কুভায গদফনাথ) 

উমজরা যুফ উন্নয়ন কভ থকতা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসিং । 
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27/10/20 

      

7     

  

123                          -           
   -        
        ,                       

21/10/20 

    

27/10/20 

      

7     

  

124                        -           
   -        
        ,            01752-434682          

21/10/20 

    

27/10/20 

      

7     

  

125         -           
   -        
        ,            

01786-319515 

         

21/10/20 

    

27/10/20 

      

7     

  

126                      -            

   -         
        ,        । 

01931-724154           

18/11/20 

         

24/11/20 

        

  



07     

127                 -         

   -         
        ,           01948-416465           

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

128                   -        
   -         
        ,           01912-750105           

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

129                          

   -         
        ,           01316-093585           

18/11/20 

         

24/11/20 

         

07     

  

130                     -         

   -         
        ,           01674-101224           

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

131                      -           -

             ,           

01956-514120           

18/11/20 

        

24/11/20 

       07 

    

  

132                       -         

   -         
        ,           01795-528512           

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

133                      -          
   -         

        ,           01799-780961           

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

134                     -        
   -         
        ,           

01719-761070           

18/11/20 

         

24/11/20 

        

  



07     

135                        -         

   -         
        ,           01722-639230           

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

136                     

       
   -        
   -         
        ,           01798-777396           

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

137                   -         

   -         
        ,           01781-220006           

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

138                   -          
   -         

        ,           01943-875587           

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

139                    

         

   -         
   -         
        ,           01877-050231           

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

140                -          
   -         

        ,           01726-462092           

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

141                    -         

   -         
        ,           01718-382563           

18/11/20 

         

24/11/20 

         

07     

  

142                    -         

   -         
        ,           

01621-342500           

18/11/20 

         

24/11/20 

        

  



07     

143                     -         

   -         
        ,           01759-751314           

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

144                            -         

   -         
        ,           01680-116224           

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

145                  -                  
   -         
        ,           01930-290672           

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

146                    -           
   -     
        ,           01987-935060           

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

147                 -        

   -            

        ,           
01735-712696           

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

148                       -         
   -      
        ,           01521-414926           

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

149                  -        
   -        
        ,           01727-737998           

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

150                           

   -         
        ,           

01962-156123           

18/11/20 

         

24/11/20 

        

  



07     

151                 -        

   -        
        ,           01946-144065                 

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

152                     -          -

               ,        
   01752-477767                 

18/11/20 

        

24/11/20 

       07 

    

  

153                -        

   -        
        ,                             

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

154                 -        

   -        
        ,           01792-445701                 

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

155                     -        

   -        
        ,           01758-482595                 

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

156                        -        

   -        
        ,           01798-498862                 

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

157                      -        

   -        
        ,           01405-254370                 

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

158                      -        

   -        
        ,           

01738-056798                 

18/11/20 

         

24/11/20 

        

  



07     

159                      -        

   -        
        ,           01720-146108                 

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

160                      -          
   -        
        ,           01751-695685                 

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

161                     -          
   -        
        ,           01700-526546                 

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

162                    -        

   -        
        ,           01707-551575                 

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

163                      -        

   -        
        ,           01955-605705                 

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

164              -        

   -        
        ,           01976-219350                 

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

165              -        

   -        
        ,           01753-769184                 

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

166                -        

   -        
        ,           

01795-109693                 

18/11/20 

         

24/11/20 

        

  



07     

167        -          

   -           

        ,           01773-899418                 

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

168                 -        

   -        
        ,           01956-784464                 

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

169                      -        

   -        
        ,           01997-531217                 

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

170               -          -

               ,        
   01798-498862                 

18/11/20 

        

24/11/20 

       07 

    

  

171                       -          
   -        
        ,           01798-498862                 

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

172                      -        

   -        
        ,           01795-331797                 

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

173                -        
   -         
        ,           01740-695736                 

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

174                 -        

   -        
        ,           

01955-605705                 

18/11/20 

         

24/11/20 

        

  



07     

175               -        

   -        
        ,           01781-166293                 

18/11/20 

         

24/11/20 

        

07     

  

176                   -             
   -         

        ,           01679-360888          

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

177                      -         

   -         

        ,           01643-340278          

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

178                           -             

   -         

        ,           01643-540278          

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

179                      -         

   -      
        ,            01758-07584          

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

180                   -             

   -         

        ,           
01775-180040          

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

181                     -         
   -         
        ,           01718-580577          

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

182                       

   -         

        ,        । 
           

19/11/20 

        

25/11/20 

         

  



07     

183                    -        

   -         

        ,           
01734-724533          

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

184                      -             
   -         

        ,           01770-400636          

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

185                        

   -         

        ,        । 01971-769721          

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

186                            

   -         

        ,        । 01837-904375          

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

187                  -             

   -         

        ,           01709-212442          

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

188                      

   -         

        ,        ।            

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

189               -             
   -         

        ,           
01643-930196          

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

190                  -        

   -         

        ,           
01700-604771          

19/11/20 

        

25/11/20 

          

  



07     

191                   -           -

                ,       
    01713-633725          

19/11/20 

    
   25/11/20 

        07 

    

  

192              -         

   -         

        ,           01740-694133          

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

193                -        

   -         

        ,           01686-315245          

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

194                      -             
   -         

        ,           01770-77647          

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

195                          -         

   -         

        ,           01721-147196          

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

196                -         

   -         

        ,           
01633-370539          

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

197                   -         

   -         

        ,           01713-633725          

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

198                        -             
   -         

        ,           
01627-652801          

19/11/20 

        

25/11/20 

         

  



07     

199                  -         
   -         
        ,        । 01710-574467          

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

200                     -             
   -         

        ,           01734-949063          

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

201  . . .                   

      

   -         
   -        
        ,           01713-536202           

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

202                        -         
   -        
        ,           01914-421110           

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

203                   -        
   -        
        ,           01731-120411           

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

204                     -         
   -         
        ,        । 01921-136427           

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

205                    -         
   -      
        ,                       

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

206                    -         
   -         

        ,           
01745-685994           

19/11/20 

        

25/11/20 

         

  



07     

207                    -         
   -        
        ,           01932-113560           

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

208                        -         
   -         

        ,           01876-236708           

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

209                        -        
   -        
        ,           

01925-244254           

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

210                   -         
   -         

        ,           01403-734675           

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

211                       -          
   -         

        ,                       

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

212                 -         
   -        
        ,           01722-278049           

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

213                          -           -

               ,           

01768-282000           

19/11/20 

    
   25/11/20 

        07 

    

  

214                        -         
   -         

        ,           
01774-734164           

19/11/20 

        

25/11/20 

         

  



07     

215                -         
   -         

        ,                       

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

216                -         
   -         
        ,        ।             

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

217                -         
   -         
        ,        ।             

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

218                        -         
   -        
        ,           01891-849542           

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

219                  -         
   -         
        ,        ।             

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

220                   -        
   -         

        ,        । 01849-342283           

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

221               -        
   -         
        ,           01688-523198           

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

222                           -         
   -         

        ,           
01739-307115           

19/11/20 

        

25/11/20 

         

  



07     

223                   -         
   -         
        ,        । 01777-078690           

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

224                         -         
   -        
        ,           01819-835505           

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

225                   -         
   -         

        ,           01642-264155           

19/11/20 

        

25/11/20 

         

07     

  

226                     -         

   -         

        ,           01768-415939           

20/12/20 

        

26/12/20 

         

07     

  

227                        -         

   -         

        ,           01782-409325           

20/12/20 

        

26/12/20 

         

07     

  

228                       -         

   -         

        ,           01742-661263           

20/12/20 

        

26/12/20 

         

07     

  

229                        -     
   -          
        ,         । 01761-312778           

20/12/20 

        

26/12/20 

         

07     

  

230             -          
   -          
        ,        । 

01745-419891           

20/12/20 

        

26/12/20 

         

  



07     

231                    -         

   -         

        ,           01703-914188           

20/12/20 

        

26/12/20 

         

07     

  

232                 -         

   -         

        ,           01303-138958           

20/12/20 

        

26/12/20 

         

07     

  

233                     

      

   -         

   -         

        ,           01757-673630           

20/12/20 

        

26/12/20 

         

07     

  

234               -         

   -         

        ,           01302-303900           

20/12/20 

        

26/12/20 

         

07     

  

235                         -           -

                ,           

01736-247690           

20/12/20 

    
   26/12/20 

        07 

    

  

236                   -         

   -         

        ,           01799-314067           

20/12/20 

        

26/12/20 

         

07     

  

237                        -         

   -         

        ,           01736-770245           

20/12/20 

        

26/12/20 

         

07     

  

238                   -         

   -         

        ,           
01732-745121           

20/12/20 

        

26/12/20 

         

  



07     

239                    -         

   -         

        ,           01732-348710           

20/12/20 

        

26/12/20 

         

07     

  

240                       -             

   -         

        ,           01725-479783           

20/12/20 

        

26/12/20 

         

07     

  

241              -             

   -         

        ,           01976-367239           

20/12/20 

        

26/12/20 

         

07     

  

242             -             

   -         

        ,           01967-946656           

20/12/20 

        

26/12/20 

         

07     

  

243                     -             

   -         

        ,                       

20/12/20 

        

26/12/20 

         

07     

  

244                -             

   -         

        ,           01313-818871           

20/12/20 

        

26/12/20 

         

07     

  

245                     -             

   -         

        ,           01314-708882           

20/12/20 

        

26/12/20 

         

07     

  

246                   -             

   -         

        ,           
01777-214313           

20/12/20 

        

26/12/20 

         

  



07     

247                      -         

   -         

        ,           01756-857910           

20/12/20 

        

26/12/20 

         

07     

  

248                   -             

   -         

        ,           01757-344067           

20/12/20 

        

26/12/20 

         

07     

  

249                    -         

   -         

        ,           01760-090383           

20/12/20 

        

26/12/20 

         

07     

  

250                 -         

   -         

        ,           01717-520229           

20/12/20 

        

26/12/20 

         

07     

  

251                    

   -         

        ,        । 01645-278040           

20/12/20 

         

26/12/20 

         

07     

  

252                          -             
   -         

        ,           01970-768447           

20/12/20 

         

26/12/20 

         

07     

  

253                             -             
   -         

        ,           01634-349214           

20/12/20 

         

26/12/20 

         

07     

  

254                         

   -         

        ,        । 
01989-343756           

20/12/20 

         

26/12/20 

         

  



07     

255                         

   -         

        ,        । 01740-062929           

20/12/20 

         

26/12/20 

         

07     

  

256                         

   -         

        ,        । 01961-925811           

20/12/20 

         

26/12/20 

         

07     

  

257                           

   -         

        ,        । 01912-391078           

20/12/20 

         

26/12/20 

         

07     

  

258                              -

                ,    
    । 01755-452639           

20/12/20 

        

26/12/20 

        07 

    

  

259                        -         
   -          
        ,           

            

20/12/20 

         

26/12/20 

         

07     

  

260                     

   -         

        ,        ।             

20/12/20 

         

26/12/20 

         

07     

  

261                   -        

   -         

        ,           01871-557538           

20/12/20 

         

26/12/20 

         

07     

  

262                      -        

   -         

        ,           
01739-653339           

20/12/20 

         

26/12/20 

         

  



07     

263                    -       

   -      

        ,           01737-077647           

20/12/20 

         

26/12/20 

         

07     

  

264                        

   -         

        ,        । 01785-090284           

20/12/20 

         

26/12/20 

         

07     

  

265                  

      

   -             
   -         

        ,           01709-057355           

20/12/20 

         

26/12/20 

         

07     

  

266                   -        

   -         

        ,           01782-797119           

20/12/20 

         

26/12/20 

         

07     

  

267                           -           

   -         

        ,           01913-944251           

20/12/20 

         

26/12/20 

         

07     

  

268                   -       
   -          
        ,           01913-944251           

20/12/20 

         

26/12/20 

         

07     

  

269                        -             
   -         

        ,           01634-349214           

20/12/20 

         

26/12/20 

         

07     

  

270                        

   -         

        ,        । 
01634-349214           

20/12/20 

         

26/12/20 

         

  



07     

271                            

   -         

        ,        । 01634-349214           

20/12/20 

         

26/12/20 

         

07     

  

272                  -             
   -         

        ,           01721-147196           

20/12/20 

         

26/12/20 

         

07     

  

273                           

   -         

        ,        । 01770-751668           

20/12/20 

         

26/12/20 

         

07     

  

274                           

   -         

        ,        । 01957-384348           

20/12/20 

         

26/12/20 

         

07     

  

275              -        
   -         
        ,           01782-597779           

20/12/20 

         

26/12/20 

         

07     

  

276                        -         

   -         

        ,           01791-796954          

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

277              -         

   -         

        ,           01716-889242          

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

278                   -         

   -         

        ,           
01315-444240          

08/03/21 

        

14/03/21 

         

  



07     

279                           -         

   -         

        ,           01752-474058          

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

280                         -         

   -         

        ,           01737-225939          

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

281                 -           -

                ,       
    01738-083322          

08/03/21 

    
   14/03/21 

        07 

    

  

282                -         

   -         

        ,           01317-090661          

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

283              -         

   -         

        ,           01731-080818          

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

284                 -         

   -         

        ,           01302-241891          

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

285              -         

   -         

        ,           01738-761862          

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

286                    -         

   -         

        ,           
01710-247120          

08/03/21 

        

14/03/21 

         

  



07     

287                      -         

   -         

        ,           01752-313485          

08/03/21 

        

14/03/21 

          

07     

  

288                  -        

   -         

        ,           01715-470731          

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

289                       -         

   -         

        ,           01722-674455          

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

290               -         

   -         

        ,           01748-575050          

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

291              -              
   -        
        ,         । 01722-674455          

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

292                        -         

   -         

        ,           01757-048209          

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

293                      -         

   -         

        ,           01777-458917          

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

294                       -         

   -         

        ,           01731-080818          

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  



295                -         

   -         

        ,           01741-247041          

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

296                 -         

   -         

        ,           01731-761862          

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

297                     -         

   -         

        ,           01788-334996          

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

298                    -         

   -         

        ,           01784-142756          

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

299                -         

   -         

        ,           01747-786678          

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

300                 -         

   -         

        ,           01713-587708          

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

301                  -          

   -          

        ,           01601-628263           

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

302                 -          
   -      
   -        ,           01939-082104           

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

303                        -          
   -      01949-628263           

08/03/21 

        

14/03/21 

  



   -        ,                    

07     

304                      -          

   -          

        ,           01683-909890           

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

305                 -            -

                 ,           

01685-909890           

08/03/21 

    
   14/03/21 

        07 

    

  

306                   -          
   -      
   -        ,           01762-861174           

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

307                    -          

   -      
        ,           01784-430415           

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

308                    -          
   -      
   -        ,           01795-599102           

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

309                    -          
   -      
   -        ,           01930-945871           

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

310                          -       
   -       
        ,           01724-654298           

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

311                    -          
   -      
   -        ,           

01647-306067           

08/03/21 

        

14/03/21 

         

  



07     

312                    -         

   -      
        ,            01740-802966           

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

313                       -          
   -      
   -        ,           01821-103990           

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

314                       -          
   -      
   -        ,           01795-599102           

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

315             -         
   -        
        ,         । 01916-470248           

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

316                    -         
   -        
        ,         । 01778-619657           

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

317                   -        

   -            

        ,           01982-780490           

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

318                        -          
   -      
   -        ,           01640-94836           

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

319                -          
   -      
   -        ,           01647-306068           

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  



320                    -          
   -      
   -        ,           01951-566645           

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

321                        -          
   -      
   -        ,           01724-654298           

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

322              -         
   -        
        ,         । 01778-619657           

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

323                 -          

   -          

        ,           01649-120737           

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

324              -          
   -      
   -        ,           01934-241824           

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

325                   -       

   -        , 
        ,           01712-638457           

08/03/21 

        

14/03/21 

         

07     

  

326               -             
   -         

        ,           01764-164868 

            15/03/21 

        

29/03/21 

      

15     

gšÍe

¨ 

327                     -        

   -          
        ,           01648-415935 

            15/03/21 

        

29/03/21 

      

15     

  



328                       -               -

                ,       
    

01739-394150 

            15/03/21 

        

29/03/21 

     15     

  

329             -         

   -         

        ,           01782-643288 

            15/03/21 

        

29/03/21 

      

15     

  

330                        -             
   -         

        ,           01315-419629 

            15/03/21 

        

29/03/21 

      

15     

  

331                 
     

   -              
   -        
        ,        । 01306-490639 

            15/03/21 

        

29/03/21 

      

15     

  

332                -         

   -         

        ,           01621-414136 

            15/03/21 

        

29/03/21 

      

15     

  

333           -         

   -         

        ,           01796-493835 

            15/03/21 

        

29/03/21 

      

15     

  

334                          -             
   -         

        ,           01782-780965 

            15/03/21 

        

29/03/21 

      

15     

  

335                     -        

   -          
        ,           01629-866362 

            15/03/21 

        

29/03/21 

      

15     

  

336                   -         

   -         

        ,           
01912-757334 

            15/03/21 

        

29/03/21 

      

  



15     

337                -             
   -         

        ,           01735-366082 

            15/03/21 

        

29/03/21 

      

15     

  

338                  -         

   -         

        ,           01312-410631 

            15/03/21 

        

29/03/21 

      

15     

  

339                 -             
   -         

        ,           01768-423551 

            15/03/21 

        

29/03/21 

      

15     

  

340                -       

   -         

        ,        । 01893-717343 

            15/03/21 

        

29/03/21 

      

15     

  

341                         -             
   -         

        ,           01687-429100 

            15/03/21 

        

29/03/21 

      

15     

  

342                -             
   -         

        ,           01765-853619 

            15/03/21 

        

29/03/21 

      

15     

  

343                       -             
   -         

        ,           01996-636489 

            15/03/21 

        

29/03/21 

      

15     

  

344                -      

   -         

        ,        । 
01724-193608 

            15/03/21 

        

29/03/21 

      

  



15     

345                      -        
   -          
        ,           01925-294344 

            15/03/21 

        

29/03/21 

      

15     

  

346                   -          -

                ,        
   

01797-670742 

            15/03/21 

        

29/03/21 

     15     

  

347                     -             
   -         

        ,           01765-339476 

            15/03/21 

        

29/03/21 

      

15     

  

348                     -             
   -         

        ,           01686-774461 

            15/03/21 

        

29/03/21 

      

15     

  

349                     -         

   -         

        ,           01626-582767 

            15/03/21 

        

29/03/21 

      

15     

  

350                
     

   -         

   -         

        ,           01951-312390 

            15/03/21 

        

29/03/21 

      

15     

  

 

 
                              31/03/2021 

 (                   ) 
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 অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতলক্ষণ, অথবছর 2020-2021 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ধজা-ময়মিতিং। 

‘ছক’ 

িিং প্রতলক্ষণাথীর িাম ঠিকািা ধমাবাই িম্বর প্রতলক্ষণ 

ধকাজের িাম 

ধময়াদ মন্তবয 

01 02 03 04 05 06 07 

01 ধমাোঃ াদ্দাম ধাজি গ্রামোঃ দোঃ বাঘজবড়,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01810-224686 মৎয চা 07 তদি  

02 ধরজাউ কতরম গ্রামোঃ দোঃ বাঘজবড়,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01989-012759 মৎয চা 07 তদি  

03 ধমাোঃ াতমদু ইাম গ্রামোঃ দোঃ বাঘজবড়,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01745-359959 মৎয চা 07 তদি  

04 ধমাছাোঃ াতমা আক্তার গ্রামোঃ দোঃ বাঘজবড়,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01954-552796 মৎয চা 07 তদি  

05 ধমাছাোঃ আজমিা খািুি গ্রামোঃ দোঃ বাঘজবড়,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01913-162397 মৎয চা 07 তদি  

06 ধমাোঃ তিজাম উতদ্দি গ্রামোঃ দোঃ বাঘজবড়,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01407-277613 মৎয চা 07 তদি  

07 িরুুন্নাার গ্রামোঃ দোঃ বাঘজবড়,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01728-982873 মৎয চা 07 তদি  

08 ধমাস্তফা কামা গ্রামোঃ দোঃ বাঘজবড়,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01827-646968 মৎয চা 07 তদি  

09 ধাজ তময়া গ্রামোঃ দোঃ বাঘজবড়,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01840-134843 মৎয চা 07 তদি  

10 ধমাোঃ ওয়াতম তময়া গ্রামোঃ দোঃ বাঘজবড়,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট, 

উপজজা-

01987-314998 মৎয চা 07 তদি  



ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
11 ধমাছাোঃ ধরাতকয়া আক্তার গ্রামোঃ দোঃ বাঘজবড়,ধপাোঃ 

মনু্সীরাট, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01926-114241 মৎয চা 07 তদি  

12 আফািা আক্তার রুিা গ্রামোঃ দোঃ বাঘজবড়,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01932-809719 মৎয চা 07 তদি  

13 ধমাোঃ হুমায়ি তময়া গ্রামোঃ দোঃ বাঘজবড়,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01815-868930 মৎয চা 07 তদি  

14 ধমাজাজে ধাজি গ্রামোঃ দোঃ বাঘজবড়,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01600-2521549 মৎয চা 07 তদি  

15 ধদজায়ার ধাজি জীব গ্রামোঃ দোঃ বাঘজবড়,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01914-550396 মৎয চা 07 তদি  

16 ধমাোঃ আব ুাতিফ গ্রামোঃ দোঃ বাঘজবড়,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01912-741374 মৎয চা 07 তদি  

17 ধমাোঃ ুজি তময়া গ্রামোঃ দোঃ বাঘজবড়,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01789-862544 মৎয চা 07 তদি  

18 ইফিার জাাি তমিু গ্রামোঃ দোঃ বাঘজবড়,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01947-804832 মৎয চা 07 তদি  

19 আব ুাইদ গ্রামোঃ দোঃ বাঘজবড়,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01833-606770 মৎয চা 07 তদি  

20 আফািা সৃ্মতি গ্রামোঃ দোঃ বাঘজবড়,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01876-935931 মৎয চা 07 তদি  

21 ধমাোঃ ফয়জরু রমাি দজুয় গ্রামোঃ দোঃ বাঘজবড়,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01876-935931 মৎয চা 07 তদি  

22 ৎুফুন্নাার গ্রামোঃ দোঃ বাঘজবড়,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01925-738952 মৎয চা 07 তদি  



23 ুিািা আক্তার গ্রামোঃ পোঃ শ্রীপুর,ধপাোঃ মনু্সীরাট, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01870-116668 মৎয চা 07 তদি  

24 ধমাোঃ ুজি াাি গ্রামোঃ শ্রীপুর,ধপাোঃ মনু্সীরাট, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01985-586433 মৎয চা 07 তদি  

25 ধমাোঃ লতরফ তময়া গ্রামোঃ দোঃ বাঘজবড়,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

- মৎয চা 07 তদি  

 

 

পািা িিং-02 

িিং প্রতলক্ষণাথীর িাম ঠিকািা ধমাবাই িম্বর প্রতলক্ষণ ধকাজের 

িাম 

ধময়াদ মন্তবয 

01 02 03 04 05 06 07 

26 ধখাকি তচরাি গ্রামোঃ তলবািন্দতখা,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01757-921269 গাভী পাি 07 তদি  

27 অিংকুর চাম্বুগিং গ্রামোঃ তলবািন্দতখা,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01758-057774 গাভী পাি 07 তদি  

28 রুপাী চাম্বুগিং গ্রামোঃ তলবািন্দতখা,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01934-306200 গাভী পাি 07 তদি  

29 এত াউই গ্রামোঃ তলবািন্দতখা,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01995-584419 গাভী পাি 07 তদি  

30 ধভজরাতিকা তচতম গ্রামোঃ তলবািন্দতখা,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01911-578638 গাভী পাি 07 তদি  

31 এমা উইতচন্ডা গ্রামোঃ তলবািন্দতখা,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01761-006580 গাভী পাি 07 তদি  

32 বতিি াউই গ্রামোঃ তলবািন্দতখা,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01319-313322 গাভী পাি 07 তদি  

33 ধজত াউই গ্রামোঃ তলবািন্দতখা,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01774-634875 গাভী পাি 07 তদি  



34 ধজকি তচরাি গ্রামোঃ তলবািন্দতখা,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01731-787473 গাভী পাি 07 তদি  

35 খ্রীষ্ট মািতখি গ্রামোঃ তলবািন্দতখা,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01304-546948 গাভী পাি 07 তদি  

36 তু মািতখি গ্রামোঃ তলবািন্দতখা,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01307-615156 গাভী পাি 07 তদি  

37 রুমা আক্তার গ্রামোঃ তলবািন্দতখা,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01818-376241 গাভী পাি 07 তদি  

38 এতিি তচরাি গ্রামোঃ তলবািন্দতখা,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01729-845978 গাভী পাি 07 তদি  

39 তিটু মািতদক গ্রামোঃ তলবািন্দতখা,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01304-255145 গাভী পাি 07 তদি  

40 িৃষ্ণা চাম্বুগিং গ্রামোঃ তলবািন্দতখা,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01792-007268 গাভী পাি 07 তদি  

41 তমরণ মািতখি গ্রামোঃ তলবািন্দতখা,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01309-357764 গাভী পাি 07 তদি  

42 ভুবি রিংদী গ্রামোঃ তলবািন্দতখা,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01755-018986 গাভী পাি 07 তদি  

43 ধমাোঃ ধদৌি আী গ্রামোঃ তলবািন্দতখা,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01307-029834 গাভী পাি 07 তদি  

44 ুব চাম্বুগিং গ্রামোঃ তলবািন্দতখা,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01735-989617 গাভী পাি 07 তদি  

45 ধাাগ ধরমা গ্রামোঃ জজিপতি,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01989-199544 গাভী পাি 07 তদি  

46 তযলাইয় ধরমা গ্রামোঃ জজিপতি,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 

01834-035267 গাভী পাি 07 তদি  



উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

47 তজকু ধরমা গ্রামোঃ জজিপতি,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01635-572466 গাভী পাি 07 তদি  

48 ধাটা তরমা গ্রামোঃ জজিপতি,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01795-730758 গাভী পাি 07 তদি  

49 ধজজরট তিব্রা গ্রামোঃ জজিপতি,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01757-649959 গাভী পাি 07 তদি  

50 ধিিতজি তিব্রা গ্রামোঃ জজিপতি,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01792-007242 গাভী পাি 07 তদি  
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51 আব ুাতিফ ধমাোঃ 
জাকাতরয়া 

গ্রামোঃ মনু্সীরাট,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01840-299979 মৎয চা 07 তদি  

52 িফুা পারভীি গ্রামোঃ াপমারী,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01923-708470 মৎয চা 07 তদি  

53 ধমাোঃ রুজব তময়া গ্রামোঃ াপমারী,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01939-743414 মৎয চা 07 তদি  

54 ধলখ রাজ গ্রামোঃ াপমারী,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01713-390477 মৎয চা 07 তদি  

55 দুা তময়া গ্রামোঃ ধদবা,ধপাোঃ ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01945-522476 মৎয চা 07 তদি  

56 জাাঙ্গীর আম গ্রামোঃ রাতজবপুর,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-

01796-318743 মৎয চা 07 তদি  



ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
57 রাজ ুআজমদ গ্রামোঃ ধ াবাউড়া,ধপাোঃ 

ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01717-834956 মৎয চা 07 তদি  

58 ধমাোঃ আতককু ইাম গ্রামোঃ ধ াবাউড়া,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01859-998698 মৎয চা 07 তদি  

59 িরু আম গ্রামোঃ ধ াবাউড়া,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01965-755092 মৎয চা 07 তদি  

60 িাঈমরু রমাি গ্রামোঃ ধ াবাউড়া,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01744-103789 মৎয চা 07 তদি  

61 ধমাোঃ জজুয় তময়া গ্রামোঃ ধ াবাউড়া,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01933-252507 মৎয চা 07 তদি  

62 ধদবযািী ধাড় গ্রামোঃ ধ াবাউড়া,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01944-458794 মৎয চা 07 তদি  

63 মামদুু াাি গ্রামোঃ ধ াবাউড়া,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01911-556457 মৎয চা 07 তদি  

64 িাজমু াাি গ্রামোঃ ধ াবাউড়া,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01911-657211 মৎয চা 07 তদি  

65 ধমাোঃ আতিুজ্জামাি গ্রামোঃ ধ াবাউড়া,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01912-801796 মৎয চা 07 তদি  

66 ধমাোঃ লামীম তময়া গ্রামোঃ ধ াবাউড়া,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01918-276447 মৎয চা 07 তদি  

67 জীব দত্ত গ্রামোঃ ভুিা,ধপাোঃ ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01998-077858 মৎয চা 07 তদি  

68 ধমাোঃ মাজারু ইাম গ্রামোঃ িয়িকাতন্দ,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01612-577868 মৎয চা 07 তদি  

69 ধমাোঃ লতরফু ইাম গ্রামোঃ িয়িকাতন্দ,ধপাোঃ 01645-751786 মৎয চা 07 তদি  



মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

70 ধমাোঃ ধিামাি বাদলা গ্রামোঃ িারাইকান্দ,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01843-066487 মৎয চা 07 তদি  

71 ধমাোঃ রহু আতমি গ্রামোঃ দ ুিই,ধপাোঃ ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01712-448182 মৎয চা 07 তদি  

72 এরলাদু ক গ্রামোঃ কৃষ্ণপুর,ধপাোঃ ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01911-106665 মৎয চা 07 তদি  

73 ধমাোঃ লামীম তময়া গ্রামোঃ পুবহুী,ধপাোঃ ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01720-999504 মৎয চা 07 তদি  

74 ধিা আক্তার গ্রামোঃ পিিন্দপুর,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01915-927968 মৎয চা 07 তদি  

75 অতিক ধি গুপ্ত গ্রামোঃ ভুিা,ধপাোঃ ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01719-441349 মৎয চা 07 তদি  
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76 ধমাোঃ এরলাদু ক গ্রামোঃ ম যলাজকািা,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

- গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

77 ধরখা গ্রামোঃ ম যলাজকািা,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01735-814068 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

78 রুস্তম আী গ্রামোঃ ম যলাজকািা,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01966-729528 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

79 তজকরুন্নাার গ্রামোঃ বল্লবপুর,ধপাোঃ চারুয়াপাড়া 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

- গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

80 ধমাস্তফা গ্রামোঃ ম যলাজকািা,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট 

01926-117944 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  



উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

81 ধমাছাোঃ াকী আক্তার গ্রামোঃ ম যলাজকািা,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01965-293329 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

82 িপুুর ধবগম গ্রামোঃ ম যলাজকািা,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01965-293329 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

83 ধমাোঃ রাতলদু ইাম গ্রামোঃ উোঃলাজকািা,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

- গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

84 ধমাছাোঃ স্বপ্না গ্রামোঃ ম যলাজকািা,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

- গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

85 ধমাছাোঃ আকতমা গ্রামোঃ ম যলাজকািা,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

- গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

86 ধমাোঃ বদরু ইাম গ্রামোঃ ম যলাজকািা,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01988-295135 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

87 আতকব াাি গ্রামোঃ ম যলাজকািা,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01963-739748 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

88 ুরাইয়া আক্তার গ্রামোঃ তজগাগাতছয়া,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01735-814068 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

89 ধমাোঃ িাজমু াাি গ্রামোঃ ম যলাজকািা,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01982-020196 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

90 ধরাকািা খািুি গ্রামোঃ চতন্ডরকাতন্দ,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01996-161447 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

91 ধমাোঃ াজরায়ার আম গ্রামোঃ ম যলাজকািা,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01943-364938 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

92 ধমাছাোঃ আী আক্তার গ্রামোঃ ম যলাজকািা,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট 

উপজজা-

- গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  



ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
93 আব রায়াি গ্রামোঃ ম যলাজকািা,ধপাোঃ 

মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

- গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

94 ধমাোঃ মতিরু ইাম গ্রামোঃ ম যলাজকািা,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

- গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

95 িরুু আতমি গ্রামোঃ ম যলাজকািা,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

- গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

96 ধমাোঃ লতরফু াাি গ্রামোঃ ম যলাজকািা,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01965-293329 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

97 ধমাোঃ মতমি আরী গ্রামোঃ ম যলাজকািা,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

- গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

98 ধমাোঃ আকাল তময়া গ্রামোঃ ম যলাজকািা,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

- গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

99 লাতদা খািুি গ্রামোঃ ম যলাজকািা,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

- গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

100 ধরাতকয়া খািুি। গ্রামোঃ ম যলাজকািা,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

- গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  
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101 ধমাোঃ আতরফুর রমাি গ্রামোঃ কামাপুর,ধপাোঃ 
রিতিংপুর 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01760-685080 মৎয চা 07 তদি  

102 জামা গ্রামোঃকমপুর,ধপাোঃ 
রিতিংপুর 

উপজজা-

01929-131618 মৎয চা 07 তদি  



ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
103 ধমাোঃ ধাাগ তময়া গ্রামোঃ কামাপুর,ধপাোঃ 

রিতিংপুর 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01919-867352 মৎয চা 07 তদি  

104 ধমাোঃ আব্দুর রব গ্রামোঃ কামাপুর,ধপাোঃ 
রিতিংপুর 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01735-293645 মৎয চা 07 তদি  

105 ওবায়দলু্লা গ্রামোঃ কামাপুর,ধপাোঃ 
রিতিংপুর 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01996-821413 মৎয চা 07 তদি  

106 ধমাোঃ রাজ গ্রামোঃ কামাপুর,ধপাোঃ 
রিতিংপুর 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01999-893306 মৎয চা 07 তদি  

107 ধমাোঃ ারুি অর রতলদ গ্রামোঃ কামাপুর,ধপাোঃ 
রিতিংপুর 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01995-126371 মৎয চা 07 তদি  

108 ধমাোঃ ুমি তময়া গ্রামোঃ কামাপুর,ধপাোঃ 
রিতিংপুর 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01768-241648 মৎয চা 07 তদি  

109 ধমাোঃ মামিু তময়া গ্রামোঃ কামাপুর,ধপাোঃ 
রিতিংপুর 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01918-535146 মৎয চা 07 তদি  

110 ধমাোঃ মাজারু ইাম গ্রামোঃ কামাপুর,ধপাোঃ 
রিতিংপুর 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01833-738612 মৎয চা 07 তদি  

111 ধমাোঃ তমজািরু রমাি গ্রামোঃকমপুর,ধপাোঃ 
রিতিংপুর 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01893-287031 মৎয চা 07 তদি  

112 আজিায়ার ধাাইি গ্রামোঃকমপুর,ধপাোঃ 
রিতিংপুর 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01822-218905 মৎয চা 07 তদি  

113 ারুি অর রতলদ গ্রামোঃকমপুর,ধপাোঃ 
রিতিংপুর 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01943-809169 মৎয চা 07 তদি  

114 মসু্তাতকম গ্রামোঃকমপুর,ধপাোঃ 
রিতিংপুর 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01301-202585 মৎয চা 07 তদি  



115 ধমাোঃ াতদউ ইাম গ্রামোঃ তলবািন্দতখা,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01948-380036 মৎয চা 07 তদি  

116 আবদলু্লা গ্রামোঃকমপুর,ধপাোঃ 
রিতিংপুর 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01969-704486 মৎয চা 07 তদি  

117 ধমাছাোঃ াতবিা 
ইয়াতমি 

গ্রামোঃকমপুর,ধপাোঃ 
রিতিংপুর 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01969-490373 মৎয চা 07 তদি  

118 ধমাোঃ ুজি তময়া গ্রামোঃ কামাপুর,ধপাোঃ 
রিতিংপুর 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01928-604322 মৎয চা 07 তদি  

119 ধমাোঃ ফতরদ তময়া গ্রামোঃ কামাপুর,ধপাোঃ 
রিতিংপুর 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01753-307778 মৎয চা 07 তদি  

120 ধমাছাোঃ ময়িা আক্তার গ্রামোঃ কামাপুর,ধপাোঃ 
রিতিংপুর 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01919-966212 মৎয চা 07 তদি  

121 ফাজিমা খািুি গ্রামোঃকমপুর,ধপাোঃ 
রিতিংপুর 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01936-137141 মৎয চা 07 তদি  

122 তজল্লরু রমাি গ্রামোঃ রায়পুর,ধপাোঃ কতন্দরু 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01643-021970 মৎয চা 07 তদি  

123 ধমাোঃ ধিওয়াজ লতরফ গ্রামোঃ রায়পুর,ধপাোঃ কতন্দরু 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01977-102219 মৎয চা 07 তদি  

124 লাতিরু গ্রামোঃ মকু্তাগাছা,ধপাোঃ 
কতন্দরু 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01956-529351 মৎয চা 07 তদি  

125 াজদক তময়া গ্রামোঃকমপুর,ধপাোঃ 
রিতিংপুর 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01928-627046 মৎয চা 07 তদি  
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126 ধমাোঃ রুজব তময়া গ্রামোঃ কৃষ্ণপুর,ধপাোঃ কতন্দরু 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
01920-409146 মৎয চা 07 তদি  

127 ধমাবারক ধাজি গ্রামোঃ দলো,ধপাোঃ ধ াবাউড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01913-320572 মৎয চা 07 তদি  

128 ধমাোঃ তরাজু ইাম গ্রামোঃ ধ াবাউড়া,ধপাোঃ ধ াবাউড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01933-796164 মৎয চা 07 তদি  

129 ধমাোঃ াইফু ইাম গ্রামোঃ া ুয়ারকান্দা,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01744-586216 মৎয চা 07 তদি  

130 ধমাোঃ আতরফু ইাম গ্রামোঃ িয়িকাতন্দ,ধপাোঃ মনু্সীরাট 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
01932-114744 মৎয চা 07 তদি  

131 ধমাোঃ ধাাগ তময়া গ্রামোঃ দলো,ধপাোঃ ধ াবাউড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01301-228445 মৎয চা 07 তদি  

132 আতিুর রমাি ধিাা গ্রামোঃ কৃষ্ণপুর,ধপাোঃ কতন্দরু 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
01921-461539 মৎয চা 07 তদি  

133 ধমাছাোঃ তরকিা খািুি গ্রামোঃ পোঃ ধাাগীপাড়া,ধপাোঃ 
চারুয়াপাড়া 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01916-699016 মৎয চা 07 তদি  

134 ধমাোঃ পারজভজ উদ্দীি গ্রামোঃ িয়িকাতন্দ,ধপাোঃ মনু্সীরাট 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
01883-700289 মৎয চা 07 তদি  

13 ধমাোঃ লতফকু ইাম গ্রামোঃ ধ াবাউড়া,ধপাোঃ ধ াবাউড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01744-170689 মৎয চা 07 তদি  

153 তমিা খািুি গ্রামোঃ ভুিা,ধপাোঃ ধ াবাউড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01620-937822 মৎয চা 07 তদি  

1637 আব্বাছ আী গ্রামোঃ ধ াবাউড়া,ধপাোঃ ধ াবাউড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01799-766463 মৎয চা 07 তদি  

138 তলল্পী আক্তার গ্রামোঃ ধ াবাউড়া,ধপাোঃ ধ াবাউড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

- মৎয চা 07 তদি  

139 লারতমি আক্তার গ্রামোঃ ধ াবাউড়া,ধপাোঃ ধ াবাউড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01600-252777 মৎয চা 07 তদি  

140 ধমাোঃ জাতদ াাি গ্রামোঃ ধগাস্তাবহুী,ধপাোঃ মনু্সীরাট 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
01947-414601 মৎয চা 07 তদি  

141 ধমাোঃ খাইরু ইাম গ্রামোঃ হুজরুীদলো,ধপাোঃ ধ াবাউড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01710-5460046 মৎয চা 07 তদি  

142 ধমাোঃ লাতি তময়া গ্রামোঃ তবপাড়,ধপাোঃ ধ াবাউড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01915-969594 মৎয চা 07 তদি  

143 ধমাোঃ তমজািরু রমাি গ্রামোঃ হুজরুীদলো,ধপাোঃ ধ াবাউড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01933-463976 মৎয চা 07 তদি  

144 পতপ আক্তার গ্রামোঃ কৃষ্ণপুর,ধপাোঃ কতন্দরু 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
01620-937822 মৎয চা 07 তদি  

145 রাতলদা খািুি গ্রামোঃ কৃষ্ণপুর,ধপাোঃ কতন্দরু 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
01990-989367 মৎয চা 07 তদি  

146 ধমাোঃ ধিামাি গ্রামোঃ াঙ্গজজাড়া,ধপাোঃ কতন্দরু 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
01920-409133 মৎয চা 07 তদি  

147 ধমাছাোঃ রতমজা খািুি গ্রামোঃ কৃষ্ণপুর,ধপাোঃ কতন্দরু 01925-475895 মৎয চা 07 তদি  



উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
148 চম্পা আক্তার গ্রামোঃ কৃষ্ণপুর,ধপাোঃ কতন্দরু 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
01841-348262 মৎয চা 07 তদি  

149 কতিকা আক্তার গ্রামোঃ হুজরুীদলো,ধপাোঃ ধ াবাউড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01705-7824825 মৎয চা 07 তদি  

150 ভজি ুত্র র। গ্রামোঃ ধচাজরর তভটা,ধপাোঃ দ ুিই, 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
01963-870142 মৎয চা 07 তদি  
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151 ধমাোঃ ধমাফাজ্জ ধাজি গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01948-528879 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

152 ধমাোঃ আব্দু আতজজ 

পারজভজ 

গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01907-902710 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

153 ধাকমাি ধাজি গ্রামোঃ তলবািন্দতখা,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01832-055502 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

154 ধমাোঃ আী ধাজি গ্রামোঃ ভুইয়াপাড়া,ধপাোঃ 
ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01912-798823 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

155 ফতরদু ইাম গ্রামোঃ ভুইয়াপাড়া,ধপাোঃ 
ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01790-809111 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

156 ধমাোঃ রতফক গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01994-280803 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

157 ধমাছাোঃ খুকী আক্তার গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01907-285731 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

158 িাতগে আক্তার গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01961-735372 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

159 ধমাছাোঃ কুছুম আক্তার গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01923-605587 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

160 বািী ধরমা গ্রামোঃ ায়ুািা,ধপাোঃ 
ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-

01963-116151 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  



ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
161 ধমাছাোঃ ধতমা  আক্তার গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01944-268065 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

162 ধমাছাোঃ াতদা খািুি গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01936-390056 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

163 িাছতমা গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01931-079278 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

164 ধমাছাোঃ লরীফা খািুি গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01918-920733 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

165 ধমাছাোঃ ধজিা খািুি গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01910-800812 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

166 মাতজে য়া আক্তার গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01993-266708 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

167 ছাতবকুন্নাার গ্রামোঃ তঝগািা,ধপাোঃ 
ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01833-626787 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

168 ধমাজমিা গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01916-356462 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

169 ধমাোঃ রায়াি গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01954-849302 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

170 ধমাোঃ আমীিু ইাম গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01996-836084 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

171 ধমাোঃ আতিুর রমাি গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01917-694259 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

172 উজ্জ গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01906-519610 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

173 ধমাবারক ধাজি গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01979-146214 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

174 ুমি তময়া গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01925-692500 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  

175 ধামাইয়া আক্তার তলল্পী গ্রামোঃ রঘুরামপুর,ধপাোঃ 
ধগায়ািা, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01936-737607 গরু 

ধমাটািাজাকরণ 

07 তদি  
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176 ধমাোঃ রাজ তময়া গ্রামোঃ পোঃ শ্রীপুর,ধপাোঃ মনু্সীরাট, 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
01927-256948 গাভী পাি 07 তদি  

177 ধমাোঃ খাইরু ইাম গ্রামোঃ পোঃ শ্রীপুর,ধপাোঃ মনু্সীরাট, 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
01718-907395 গাভী পাি 07 তদি  

178 ধরজিা খািুি গ্রামোঃ পোঃ শ্রীপুর,ধপাোঃ মনু্সীরাট, 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
01933-286570 গাভী পাি 07 তদি  

179 ধমাছাোঃ িাতগে আক্তার গ্রামোঃ পোঃ শ্রীপুর,ধপাোঃ মনু্সীরাট, 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
01774-773989 গাভী পাি 07 তদি  

180 লারতমি িাার গ্রামোঃ পোঃ শ্রীপুর,ধপাোঃ মনু্সীরাট, 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
01721-789052 গাভী পাি 07 তদি  

181 আতজজু ইাম ুমি গ্রামোঃ পোঃ শ্রীপুর,ধপাোঃ মনু্সীরাট, 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
01963-739572 গাভী পাি 07 তদি  

182 াওয়া খািুি গ্রামোঃ শ্রীপুর,ধপাোঃ মনু্সীরাট, 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
01957-701875 গাভী পাি 07 তদি  

183 ধমাোঃ জজুয় রািা গ্রামোঃ মনু্সীরাট,ধপাোঃ মনু্সীরাট, 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
01925-165647 গাভী পাি 07 তদি  

184 শ্রী রিি চন্দ ধঘা গ্রামোঃ মনু্সীরাট,ধপাোঃ মনু্সীরাট, 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
01935-676768 গাভী পাি 07 তদি  

185 ধমাোঃ ধমাখজছুর 

রমাি 

গ্রামোঃ পোঃ শ্রীপুর,ধপাোঃ মনু্সীরাট, 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
01886-276515 গাভী পাি 07 তদি  

186 ধমাোঃ মাফুজরু রমাি গ্রামোঃ মান্দাতয়া,ধপাোঃ মনু্সীরাট, 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
01925-165647 গাভী পাি 07 তদি  

187 আছমা খািুি গ্রামোঃ মান্দাতয়া,ধপাোঃ মনু্সীরাট, 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
01916-009574 গাভী পাি 07 তদি  

188 ধমাোঃ লামুতদ্দি গ্রামোঃ াজিংপাড়া,ধপাোঃ ধ াবাউড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01919-952920 গাভী পাি 07 তদি  

189 ধমাছাোঃ তলতরিা খািুি গ্রামোঃ াজিংপাড়া,ধপাোঃ ধ াবাউড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01783-942147 গাভী পাি 07 তদি  

190 ধমাোঃ ফজয়জ উতদ্দি গ্রামোঃ চতন্ডরকান্দা,ধপাোঃ মনু্সীরাট, 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
01822-503468 গাভী পাি 07 তদি  

191 লাীিা খািুি গ্রামোঃ বাতগাাঁও,ধপাোঃ মনু্সীরাট, 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
01943-079500 গাভী পাি 07 তদি  

192 ধমাোঃ জবুাজয় আজমদ গ্রামোঃ চাতরয়াকান্দা,ধপাোঃ মনু্সীরাট, 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
01943-079500 গাভী পাি 07 তদি  

193 ধমাোঃ ফজর আী গ্রামোঃ চাতরয়াকান্দা,ধপাোঃ মনু্সীরাট, 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
01718-907595 গাভী পাি 07 তদি  

194 ধমাছাোঃ তলতপ গ্রামোঃ চতন্ডরকান্দা,ধপাোঃ মনু্সীরাট, 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
01728-479596 গাভী পাি 07 তদি  

195 ধমাোঃ ধদজায়ার ধাজি গ্রামোঃ চতন্ডরকান্দা,ধপাোঃ মনু্সীরাট, 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
01774-519101 গাভী পাি 07 তদি  



196 ধমাোঃ আরলাদ তময়া গ্রামোঃ পোঃ শ্রীপুর,ধপাোঃ মনু্সীরাট, 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
01983-776435 গাভী পাি 07 তদি  

197 লাতন্ত াা গ্রামোঃ ধপাড়াকান্দতুয়া,ধপাোঃ 
ধপাড়াকান্দতুয়া 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01613-571401 গাভী পাি 07 তদি  

198 ইতি রািী ধঘা গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
01916-009574 গাভী পাি 07 তদি  

199 ধমাোঃ রাজ তময়া গ্রামোঃ পোঃ শ্রীপুর,ধপাোঃ মনু্সীরাট, 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
01776-684960 গাভী পাি 07 তদি  

200 পারভীি আক্তার গ্রামোঃ রঘুরামপুর,ধপাোঃ ধগায়ািা 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01925-166547 গাভী পাি 07 তদি  

 

 

 

পািা িিং-09 

িিং প্রতলক্ষণাথীর িাম ঠিকািা ধমাবাই িম্বর প্রতলক্ষণ ধকাজের 
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201 ধমাছাোঃ তবউটি আক্তার গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

০১৯১০৫৯৩৩০১ গরু ধমাটািাজাকরণ 07 তদি  

202 ধমাছাোঃ ধজতমি 

আক্তার 

গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

০১৯১৯৭১৩০৮০ গরু ধমাটািাজাকরণ 07 তদি  

203 কল্পিা আক্তার গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

০১৮৭৮৬৬৮৭৮০ গরু ধমাটািাজাকরণ 07 তদি  

204 তখিা আক্তার গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

০১৮৪৬৭২৪৪২৬ গরু ধমাটািাজাকরণ 07 তদি  

205 ধমাছাোঃ ুরাইয়া আক্তার গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

০১৯৮০৮৬৯৩৯৪ গরু ধমাটািাজাকরণ 07 তদি  

206 ধমাছাোঃ ুতফয়া খািুি গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

০১৯৬৯৬০৫৮৮৪ গরু ধমাটািাজাকরণ 07 তদি  

207 তরিারা খািুি গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

০১৯০৭২৮৫৯৩৪ গরু ধমাটািাজাকরণ 07 তদি  

208 ধমাছাোঃ িাজমা খািুি গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

০১৭৭৬৭৯০৭৩১ গরু ধমাটািাজাকরণ 07 তদি  

209 ধমাছাোঃ ফাজিমা 
িাতরি 

গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

০১৯৮৯২২৬৪২৪ গরু ধমাটািাজাকরণ 07 তদি  

210 তমিু িাার মিুমিু গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও ০১৮৩১১৬০৩৮১ গরু ধমাটািাজাকরণ 07 তদি  



উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

211 ধমাছাোঃ ধরতজয়া খািুি গ্রামোঃ ভাকুাপাড়া,ধপাোঃ 
ধঘাগাাঁও 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

০১৯৮৪৬৪০২৬৬ গরু ধমাটািাজাকরণ 07 তদি  

212 তমিারা খািুি গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

০১৯৯১২৭৩৪২৮ গরু ধমাটািাজাকরণ 07 তদি  

213 মতি আক্তার গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

০১৯৩৫৪৬২১৯৯ গরু ধমাটািাজাকরণ 07 তদি  

214 ধমাছাোঃ তবতকছ 

আক্তার 

গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01943-377593 গরু ধমাটািাজাকরণ 07 তদি  

215 ফতরদা ইয়াতমি গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

০১৯০৭৯০২৭১০ গরু ধমাটািাজাকরণ 07 তদি  

216 ধমাছাোঃ মতদিা খািুি গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

০১৯৬৯৫৭৩৫৫৬ গরু ধমাটািাজাকরণ 07 তদি  

217 তমিু আক্তার গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

০১৯৬৮৬৫২১৬৩ গরু ধমাটািাজাকরণ 07 তদি  

218 ধতিা রিংদী গ্রামোঃ তজগািা,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

০১৭৬৬৪২৪৭৬৫ গরু ধমাটািাজাকরণ 07 তদি  

219 ধজতমি আক্তার গ্রামোঃ তজগািা,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

০১৪০০৪৫৯৭৯৯ গরু ধমাটািাজাকরণ 07 তদি  

220 িাজয়বা খািুি গ্রামোঃ ছায়ুািা,ধপাোঃ 
ধঘাগাাঁও 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

০১৯১১০৩৫০১৬ গরু ধমাটািাজাকরণ 07 তদি  

221 ধমাােদ রাজ গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

০১৯৯২৭৫২০০৮ গরু ধমাটািাজাকরণ 07 তদি  

222 ধদৌি খাি গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

০১৯৯৭৪৫১১৪৩ গরু ধমাটািাজাকরণ 07 তদি  

223 ধমাছাোঃ মখুুদরু রমাি গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

০১৯০৩৪১৮৫৯০ গরু ধমাটািাজাকরণ 07 তদি  

224 ধমাোঃ ুমি তময়া গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

০১৯৫২২০৩৫৪৫ গরু ধমাটািাজাকরণ 07 তদি  

225 ধমাোঃ হুমায়ুি তময়া। গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

০১৯৩০১৫৯১০৫ গরু ধমাটািাজাকরণ 07 তদি  
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226 ধমাোঃ তিজাম উতদ্দি গ্রামোঃ তরপুর,ধপাোঃ ধগায়ািা 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01923-886730 গাভী পাি 07 তদি  

227 ধমাোঃ ধখাকি তময়া গ্রামোঃ ধগায়ািা,ধপাোঃ 
ধগায়ািা 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

- গাভী পাি 07 তদি  

228 আিার কত গ্রামোঃ টািংগাটি,ধপাোঃ ধগায়ািা 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01925-560438 গাভী পাি 07 তদি  

229 আতককু ইাম গ্রামোঃ তরপুর,ধপাোঃ ধগায়ািা 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01757-640301 গাভী পাি 07 তদি  

230 ধমাোঃ রায়াি তময়া গ্রামোঃ তরপুর,ধপাোঃ ধগায়ািা 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

- গাভী পাি 07 তদি  

231 ধমাোঃ জয়িা গ্রামোঃ তরপুর,ধপাোঃ ধগায়ািা 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

- গাভী পাি 07 তদি  

232 ইউফু আী গ্রামোঃ তরপুর,ধপাোঃ ধগায়ািা 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01730-631837 গাভী পাি 07 তদি  

233 ধমাোঃ ধখারজলদ আম গ্রামোঃ তরপুর,ধপাোঃ ধগায়ািা 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01755-039483 গাভী পাি 07 তদি  

234 ধমাোঃ রুজব তময়া গ্রামোঃ তরপুর,ধপাোঃ ধগায়ািা 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01408-538262 গাভী পাি 07 তদি  

235 তচি ুরািী িম দা গ্রামোঃ তরপুর,ধপাোঃ ধগায়ািা 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01728-479457 গাভী পাি 07 তদি  

236 ধমাোঃ ধমখিার উদ্দীি গ্রামোঃ তরপুর,ধপাোঃ ধগায়ািা 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01941-526869 গাভী পাি 07 তদি  

237 জুা উতদ্দি ফু 

তময়া 
গ্রামোঃ তরপুর,ধপাোঃ ধগায়ািা 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01937-994237 গাভী পাি 07 তদি  

238 তটি তময়া গ্রামোঃ তরপুর,ধপাোঃ ধগায়ািা 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01778-977299 গাভী পাি 07 তদি  



239 আব ুতছতদ্দক গ্রামোঃ তরপুর,ধপাোঃ ধগায়ািা 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

- গাভী পাি 07 তদি  

240 ধমাোঃ ধমািাজব গ্রামোঃ তরপুর,ধপাোঃ ধগায়ািা 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01942-576609 গাভী পাি 07 তদি  

241 হ্নদয় রকার গ্রামোঃ তরপুর,ধপাোঃ ধগায়ািা 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01721-246250 গাভী পাি 07 তদি  

242 তব াি িম দা গ্রামোঃ ধগায়ািা,ধপাোঃ 
ধগায়ািা 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01728-479457 গাভী পাি 07 তদি  

243 িতরকু ইাম গ্রামোঃ তরপুর,ধপাোঃ ধগায়ািা 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

- গাভী পাি 07 তদি  

244 ধমাোঃ াতববলু্লা ুজি গ্রামোঃ তরপুর,ধপাোঃ ধগায়ািা 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01953-985064 গাভী পাি 07 তদি  

245 ধমাোঃ আজিায়ার ধাজি গ্রামোঃ তরপুর,ধপাোঃ ধগায়ািা 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

- গাভী পাি 07 তদি  

246 ইব্রাীম গ্রামোঃ তরপুর,ধপাোঃ ধগায়ািা 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

- গাভী পাি 07 তদি  

247 ধমাোঃ িাজয়ব আী গ্রামোঃ ধগায়ািা,ধপাোঃ 
ধগায়ািা 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01927-244928 গাভী পাি 07 তদি  

248 ধমাোঃ শ্রাবণ গ্রামোঃ তরপুর,ধপাোঃ ধগায়ািা 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

- গাভী পাি 07 তদি  

249 তরাজু ইাম গ্রামোঃ তরপুর,ধপাোঃ ধগায়ািা 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

- গাভী পাি 07 তদি  

250 পুক ব্রেচারী গ্রামোঃ তরপুর,ধপাোঃ ধগায়ািা 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01905-866258 গাভী পাি 07 তদি  
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251 তদপা রািী াজিং 
 

গ্রামোঃ দ ুকুড়া,ধপাোঃ চারুয়াপাড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01790-081028 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  



252 ধদবশ্রী রায় 

 

গ্রামোঃ দ ুকুড়া,ধপাোঃ চারুয়াপাড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01743-725873 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

253 রুপশ্রী াজিং 
 

গ্রামোঃ দ ুকুড়া,ধপাোঃ চারুয়াপাড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01755-043483 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

254 ধমাছাোঃ রাজবয়া খািুি 

 

গ্রামোঃ জাঙ্গাতয়াপাড়া,ধপাোঃ 
চারুয়াপাড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01759-920377 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

255 ুমা াজিং 
 

গ্রামোঃ দ ুকুড়া,ধপাোঃ চারুয়াপাড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01930-325648 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

256 পূতণেমা রায় 

 

গ্রামোঃ জাঙ্গাতয়াপাড়া,ধপাোঃ 
চারুয়াপাড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01952-235814 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

257 িতন্দিা াজিং 
 

গ্রামোঃ জাঙ্গাতয়াপাড়া,ধপাোঃ 
চারুয়াপাড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01991-722976 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

258 জবলাখী রায় গ্রামোঃ জাঙ্গাতয়াপাড়া,ধপাোঃ 
চারুয়াপাড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01787-352796 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

259 দীপা রািী রায় 

 

গ্রামোঃ জাঙ্গাতয়াপাড়া,ধপাোঃ 
চারুয়াপাড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01928-040224 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

260 তরিংকী রায় গ্রামোঃ জাঙ্গাতয়াপাড়া,ধপাোঃ 
চারুয়াপাড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01798-477486 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

261 ঈতলিা রায় 

 

গ্রামোঃ জাঙ্গাতয়াপাড়া,ধপাোঃ 
চারুয়াপাড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01311-059603 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

262 অজন্তা াজিং 
 

গ্রামোঃ জাঙ্গাতয়াপাড়া,ধপাোঃ 
চারুয়াপাড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01922-342740 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

263 ততপকা াজিং 
 

গ্রামোঃ জাঙ্গাতয়াপাড়া,ধপাোঃ 
চারুয়াপাড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01965-034041 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

264 তলউত আক্তার 

 

গ্রামোঃ রািীপুর,ধপাোঃ কতন্দরু, 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
01318-433064 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

265 মিশ্রী াজিং 
 

গ্রামোঃ জাঙ্গাতয়াপাড়া,ধপাোঃ 
চারুয়াপাড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01739-224379 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

266 তমা াজিং 
 

গ্রামোঃ জাঙ্গাতয়াপাড়া,ধপাোঃ 
চারুয়াপাড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01726-410684 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

267 ুইটি রায় 

 

গ্রামোঃ জাঙ্গাতয়াপাড়া,ধপাোঃ 
চারুয়াপাড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01781-144359 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

268 তবজরী রায় 

 

গ্রামোঃ জাঙ্গাতয়াপাড়া,ধপাোঃ 
চারুয়াপাড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01856-734416 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

269 ধাতিয়া রায় 

 

গ্রামোঃ জাঙ্গাতয়াপাড়া,ধপাোঃ 01761-859612 পাতরবাতরক াাঁ  07 তদি  



চারুয়াপাড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

মরুগী পাি 

270 তলউী রািী াজিং 
 

গ্রামোঃ জাঙ্গাতয়াপাড়া,ধপাোঃ 
চারুয়াপাড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01760-879555 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

271 রুমা রািী াজিং 
 

গ্রামোঃ জাঙ্গাতয়াপাড়া,ধপাোঃ 
চারুয়াপাড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01633-657595 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

272 রুমা াজিং 
 

গ্রামোঃ জাঙ্গাতয়াপাড়া,ধপাোঃ 
চারুয়াপাড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01784-803785 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

273 তমা াজিং 
 

গ্রামোঃ জাঙ্গাতয়াপাড়া,ধপাোঃ 
চারুয়াপাড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01989-005643 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

274 কািি িা ধদবী 
 

গ্রামোঃ জাঙ্গাতয়াপাড়া,ধপাোঃ 
চারুয়াপাড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01836-437615 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

275 শ্রাবণী রায় 

 

গ্রামোঃ জাঙ্গাতয়াপাড়া,ধপাোঃ 
চারুয়াপাড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01860-237314 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  
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276 ধমাোঃ ধাজি আী গ্রামোঃ পোঃ শ্রীপুর,ধপাোঃ মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01937-388746 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

277 ধমাোঃ আব্দু াতম গ্রামোঃ পোঃ শ্রীপুর,ধপাোঃ মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01969-704579 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

278 এরলাদ আী গ্রামোঃ পোঃ শ্রীপুর,ধপাোঃ মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01916-360852 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

279 ধমাছাোঃ রুপাী গ্রামোঃ পোঃ শ্রীপুর,ধপাোঃ মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01922-886529 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

280 এমদাদু ক গ্রামোঃ পোঃ শ্রীপুর,ধপাোঃ মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01963-941190 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

281 ধমাোঃ িয়ি তময়া গ্রামোঃ পোঃ শ্রীপুর,ধপাোঃ মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01952-209334 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

282 ধমাছাোঃ আছমা খািুি গ্রামোঃ পোঃ শ্রীপুর,ধপাোঃ মনু্সীরাট 

উপজজা-
01947-237613 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  



ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
283 ধমাছাোঃ পতপ আক্তার গ্রামোঃ পোঃ শ্রীপুর,ধপাোঃ মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01717-143799 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

284 ধমািাজয়ম ধাজি গ্রামোঃ পোঃ শ্রীপুর,ধপাোঃ মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01922-174566 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

285 ধমাোঃ ফারুক মন্ড গ্রামোঃ পোঃ শ্রীপুর,ধপাোঃ মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01909-695018 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

286 িাছতমা খািুি গ্রামোঃ পোঃ শ্রীপুর,ধপাোঃ মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01883-737630 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

287 ধতম তময়া গ্রামোঃ পোঃ শ্রীপুর,ধপাোঃ মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01914-122162 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

288 ধমাোঃ িাজমা আক্তার গ্রামোঃ পোঃ শ্রীপুর,ধপাোঃ মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01710-367510 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

289 ধমাোঃ িরুু ইাম গ্রামোঃ পোঃ শ্রীপুর,ধপাোঃ মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01914-221620 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

290 ধমাছাোঃ লারতমি আক্তার গ্রামোঃ পোঃ শ্রীপুর,ধপাোঃ মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01952-230934 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

291 ধমাোঃ রিি তময়া গ্রামোঃ পোঃ শ্রীপুর,ধপাোঃ মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01931-507550 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

292 এ,ধক,এম ারুি অর 

রতলদ 

গ্রামোঃ  শ্রীপুর,ধপাোঃ মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01772-891050 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

293 ধমাোঃ ধমাবারক ধাজি গ্রামোঃ  শ্রীপুর,ধপাোঃ মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01893-287053 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

294 জাাঙ্গীর আম গ্রামোঃ চতন্ডরকান্দা,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01643-978497 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

295 ধমাোঃ আমগীর ধাজি গ্রামোঃ চতন্ডরকান্দা,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01930-143118 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

296 ধমাছাোঃ রুতজ জামাি গ্রামোঃ পোঃ শ্রীপুর,ধপাোঃ মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01710-367510 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

297 এয়াতছি আী গ্রামোঃ পোঃ লাজকািা,ধপাোঃ 
মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01922-222729 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  



298 াকী আক্তার গ্রামোঃ ধগায়ািা,ধপাোঃ 
ধগায়ািা 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01914-122162 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

299 ধমাোঃ আা উতদ্দি গ্রামোঃ ূযপুর,ধপাোঃ মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01839-802336 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  

300 ধমাোঃ রুজব তময়া। গ্রামোঃ বাতগাাঁও,ধপাোঃ মনু্সীরাট 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01718-907395 পাতরবাতরক াাঁ  

মরুগী পাি 

07 তদি  
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301 লাাজাা গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ 
ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01883-700411 গাভী পাি 07 তদি  

302 ধমাোঃ রতফকু ইাম গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ 
ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01948-528879 গাভী পাি 07 তদি  

303 আমা ধবগম গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ 
ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01908-782607 গাভী পাি 07 তদি  

304 ধমাোঃ আমগীর ধাজি গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ 
ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01405-996298 গাভী পাি 07 তদি  

305 ধমাজছাোঃ ধরাতজিা আক্তার গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ 
ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01734-125991 গাভী পাি 07 তদি  

306 আাদু ক গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ 
ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01874-694705 গাভী পাি 07 তদি  

307 ধমাছাোঃ িাছতমা আক্তার গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ 
ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01902-763056 গাভী পাি 07 তদি  

308 ধজিা আক্তার গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ 
ধঘাগাাঁও, 

01995-552534 গাভী পাি 07 তদি  



উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

309 ধমাোঃ ারুি অর রতলদ গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ 
ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01937-308737 গাভী পাি 07 তদি  

310 পারতবা খািুি গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ 
ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01846-227740 গাভী পাি 07 তদি  

311 আফজরাজা খািুি গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ 
ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01902-422893 গাভী পাি 07 তদি  

312 জাজমিা খািুি গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ 
ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01940-823522 গাভী পাি 07 তদি  

313 লতরফা খািুি গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ 
ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01644-336549 গাভী পাি 07 তদি  

314 ধমাছাোঃ আকতমা  গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ 
ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01988-639192 গাভী পাি 07 তদি  

315 ধমাজাজে গ্রামোঃ তজগািা,ধপাোঃ 
ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01318-630220 গাভী পাি 07 তদি  

316 ধমাছাোঃ িফুা খািুি গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ 
ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01317-750524 গাভী পাি 07 তদি  

317 ধমাছাোঃ ধমাস্তাতরি জাাি গ্রামোঃ তজগািা,ধপাোঃ 
ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01986-714885 গাভী পাি 07 তদি  

318 আাি াতবব গ্রামোঃ তজগািা,ধপাোঃ 
ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01871-574112 গাভী পাি 07 তদি  

319 ধখাজদজা খািুি গ্রামোঃ তজগািা,ধপাোঃ 
ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01867-850185 গাভী পাি 07 তদি  

320 আববুক্কর গ্রামোঃ তজগািা,ধপাোঃ 
ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-

01821-079183 গাভী পাি 07 তদি  



ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
321 ামছুন্নাার গ্রামোঃ ধঘাগাাঁও,ধপাোঃ 

ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01980-662543 গাভী পাি 07 তদি  

322 ধমাোঃ তমজািরু রমাি গ্রামোঃ কাতকাবাড়ী,ধপাোঃ 
ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01916-699478 গাভী পাি 07 তদি  

323 ধমাোঃ িরুু আতমি গ্রামোঃ কাতকাবাড়ী,ধপাোঃ 
ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01912-347662 গাভী পাি 07 তদি  

324 ধমাোঃ এমদাদু ক গ্রামোঃ কড়ইগড়া,ধপাোঃ 
ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01920-914281 গাভী পাি 07 তদি  

325 ধমাোঃ ুিাি মামদু গ্রামোঃ রায়পুর,ধপাোঃ ধঘাগাাঁও, 

উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01910-874557 গাভী পাি 07 তদি  
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326 ধিংরাক সু্ক গ্রামোঃ বতিকযপাড়া,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01979-865763 গাভী পাি 07 তদি  

327 রাব্ব ুবজিায়ারী গ্রামোঃ বতিকযপাড়া,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01980-609502 গাভী পাি 07 তদি  

328 িন্ময় মািতখি গ্রামোঃ বতিকযপাড়া,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01949-972949 গাভী পাি 07 তদি  

329 ধামিাথ রািংা গ্রামোঃ বতিকযপাড়া,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01811-281020 গাভী পাি 07 তদি  

330 জতি তথতগদী গ্রামোঃ বতিকযপাড়া,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01600-297917 গাভী পাি 07 তদি  

331 ধকতিট বজিায়ারী গ্রামোঃ বতিকযপাড়া,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 

01835-694672 গাভী পাি 07 তদি  



উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

332 তিংকি তিব্রা গ্রামোঃ বতিকযপাড়া,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01307-032685 গাভী পাি 07 তদি  

333 মাপ্তী রিংজখিং গ্রামোঃ বতিকযপাড়া,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01305-462255 গাভী পাি 07 তদি  

334 তদপায়ি তথতগদী গ্রামোঃ বতিকযপাড়া,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01917-869928 গাভী পাি 07 তদি  

335 অয়ি সু্ক গ্রামোঃ বতিকযপাড়া,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01996-834649 গাভী পাি 07 তদি  

336 অতলি ধরমা গ্রামোঃ বতিকযপাড়া,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01824-893619 গাভী পাি 07 তদি  

337 উচ্ছা  ধরমা গ্রামোঃ বতিকযপাড়া,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01817-584758 গাভী পাি 07 তদি  

338 উৎ তিব্রা গ্রামোঃ বতিকযপাড়া,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01824-893619 গাভী পাি 07 তদি  

339 রিগুত তিব্রা গ্রামোঃ বতিকযপাড়া,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01930-136535 গাভী পাি 07 তদি  

340 ধরিতিফ তিব্রা গ্রামোঃ বতিকযপাড়া,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01921-129770 গাভী পাি 07 তদি  

341 তিিুিারা তি গ্রামোঃ বতিকযপাড়া,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01749-681918 গাভী পাি 07 তদি  

342 স্বপি ধরমা গ্রামোঃ বতিকযপাড়া,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01867-212216 গাভী পাি 07 তদি  

343 ধযািটি তচছাম গ্রামোঃ বতিকযপাড়া,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-

01688-702668 গাভী পাি 07 তদি  



ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
344 ুপি আজরিং গ্রামোঃ বতিকযপাড়া,ধপাোঃ 

ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01642-239849 গাভী পাি 07 তদি  

345 ধরাতজিা িকজরক গ্রামোঃ বতিকযপাড়া,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01642-239849 গাভী পাি 07 তদি  

346 অমরলা তিব্রা গ্রামোঃ বতিকযপাড়া,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01752-674980 গাভী পাি 07 তদি  

347 াগর তিব্রা গ্রামোঃ বতিকযপাড়া,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01969-188830 গাভী পাি 07 তদি  

348 াগর তিব্রা গ্রামোঃ বতিকযপাড়া,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01931-602461 গাভী পাি 07 তদি  

349 তবলা মািতখি গ্রামোঃ বতিকযপাড়া,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01947-490005 গাভী পাি 07 তদি  

350 পাল তদত্ত গ্রামোঃ বতিকযপাড়া,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া, 
উপজজা-
ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01316-624594 গাভী পাি 07 তদি  

 

 

পািা িিং-15 

িিং প্রতলক্ষণাথীর িাম ঠিকািা ধমাবাই িম্বর প্রতলক্ষণ ধকাজের 

িাম 

ধময়াদ মন্তবয 

01 02 03 04 05 06 07 

351 ধমাোঃ ুমি গ্রামোঃ ধগাতবন্দপুর,ধপাোঃ 
ধগায়ািা, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01798-642257 গাভী পাি 07 তদি  

352 ধমাোঃ আিয়ুারু ক গ্রামোঃ ধঘাগড়ার পাড়,ধপাোঃ 
ধগায়ািা, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01792-594281 গাভী পাি 07 তদি  

353 ধমাছাোঃ কাজ ধরখা গ্রামোঃ ধঘাগড়ার পাড়,ধপাোঃ 
ধগায়ািা, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01925-165639 গাভী পাি 07 তদি  

354 ধমাছাোঃ মাতজে িা আক্তার গ্রামোঃ ধঘাগড়ার পাড়,ধপাোঃ 
ধগায়ািা, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01754-233388 গাভী পাি 07 তদি  

355 ধমাছাোঃ কামরুি িাার গ্রামোঃ ধঘাগড়ার পাড়,ধপাোঃ 01831-459563 গাভী পাি 07 তদি  



ধগায়ািা, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

356 ধমাছাোঃ জবুন্নাার গ্রামোঃ ধঘাগড়ার পাড়,ধপাোঃ 
ধগায়ািা, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01782-973973 গাভী পাি 07 তদি  

357 ধমািাজব তময়া গ্রামোঃ ধঘাগড়ার পাড়,ধপাোঃ 
ধগায়ািা, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01991-102919 গাভী পাি 07 তদি  

358 ধমাোঃ মামিু তময়া গ্রামোঃ ধঘাগড়ার পাড়,ধপাোঃ 
ধগায়ািা, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01893-194659 গাভী পাি 07 তদি  

359 ধরামা আক্তার গ্রামোঃ ধঘাগড়ার পাড়,ধপাোঃ 
ধগায়ািা, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01855-924944 গাভী পাি 07 তদি  

360 াতিফা খািুি গ্রামোঃ ধঘাগড়ার পাড়,ধপাোঃ 
ধগায়ািা, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01724-012936 গাভী পাি 07 তদি  

361 ধমাছাোঃ আতম্বয়া খািুি গ্রামোঃ ধঘাগড়ার পাড়,ধপাোঃ 
ধগায়ািা, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01750-573186 গাভী পাি 07 তদি  

362 িাজমা আক্তার গ্রামোঃ ধঘাগড়ার পাড়,ধপাোঃ 
ধগায়ািা, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01735-813614 গাভী পাি 07 তদি  

363 ধমাছাোঃ খাতদজা গ্রামোঃ টািংগাটি,ধপাোঃ ধগায়ািা, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01720-247809 গাভী পাি 07 তদি  

364 মজিায়ারা গ্রামোঃ িারাইকাতন্দ,ধপাোঃ 
ধগায়ািা, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01918-261251 গাভী পাি 07 তদি  

365 িজর জান্নাি িুা গ্রামোঃ িারাইকাতন্দ,ধপাোঃ 
ধগায়ািা, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01721-496723 গাভী পাি 07 তদি  

366 ধমাোঃ ধমাস্তাক তময়া গ্রামোঃ ধগাতবন্দপুর,ধপাোঃ 
ধগায়ািা, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01721-494047 গাভী পাি 07 তদি  

367 ধমাোঃ তটি তময়া গ্রামোঃ ধগায়ািা,ধপাোঃ ধগায়ািা, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

- গাভী পাি 07 তদি  

368 ধমাোঃ রিি তময়া গ্রামোঃ িয়িকাতন্দ,ধপাোঃ মনু্সীরাট, 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
- গাভী পাি 07 তদি  

369 লতরফা আক্তার গ্রামোঃ কৃষ্ণপুর,ধপাোঃ কতন্দরু, 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
01948-425275 গাভী পাি 07 তদি  

370 ধমাোঃ ধতম তময়া গ্রামোঃ িয়িকাতন্দ,ধপাোঃ মনু্সীরাট, 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
01308-202603 গাভী পাি 07 তদি  

371 ধমাছাোঃ িীা আক্তার গ্রামোঃ পোঃ শ্রীপুর,ধপাোঃ মনু্সীরাট 

উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 
01817-584038 গাভী পাি 07 তদি  

372 ধমাোঃ ধদজায়ার ধাজি গ্রামোঃ িারাইকাতন্দ,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

- গাভী পাি 07 তদি  

373 জকি ধাজি গ্রামোঃ িারাইকাতন্দ,ধপাোঃ - গাভী পাি 07 তদি  



ধ াবাউড়া 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

374 চাজমী আক্তার গ্রামোঃ িারাইকাতন্দ,ধপাোঃ 
ধ াবাউড়া 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01610-316720 গাভী পাি 07 তদি  

375 াভী আক্তার গ্রামোঃ ধ াবাউড়া,ধপাোঃ ধ াবাউড়া, 
উপজজা-ধ াবাউড়া,ময়মিতিং। 

01919-583921 গাভী পাি 07 তদি  

 

 

 

       (ায়া আকিার) 

                                                                                                                                                           উপজজা যুব উন্নয়ি 

কমকিে া 
        যুব উন্নয়ি অত দপ্তর 

      ধ াবাউড়া,ময়মিতিং 

 



 

উজজরায নাভ  :- ঈশ্বযগঞ্জ 

প্রশক্ষণ কেজেয   :-ঃ প্রাঃ শফদ্যারয়,ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

কোজ েয নাভ  :-া-মুযশগ ারন । 

 ব্যাচ নিং    :- ০১ (এে) 

অথ ে ফছয   :- ২০২০-২০২১ ইিং। 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ কভাঃ যাজর শভয়া 

স্বাভীঃ কভাঃ আম্মদ আরী 

ভাতাঃ কভাছাঃ ভজনায়াযা কফগভ 

০৫/০১/১৯৯১ এ.এ.শ গ্রাভঃ উচাশখরা, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ উচাশখরা, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৯৪০০০০৮৬ ০১৯২৫-৬২৩৮৩৬  

২ পাশভ পয়ার 

শতাঃ আম্মদ আরী 

ভাতাঃ ভজনায়াযা কফগভ 

১০/০১/১৯৯৭ এ.এ.শ গ্রাভঃ উচাশখরা, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ উচাশখরা, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৬২২৭৫২৩৫ ০১৯৮৯৮১৮০৩৭  

৩ এভদাদুর ে 

শতাঃ আব্দুর জব্বায 

ভাতাঃ কযাজেয়া খাতুন 

১৭/০৩/২০০২ এ.এ.শ গ্রাভঃ উচাশখরা, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ উচাশখরা, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

২৪১২৭৬২৪৪১ ০১৭৯৭৩৬৭৮৭১  

৪ রুজফর শভয়া 

শতাঃ মৃত আঃ জব্বায 

ভাতাঃ কভাছাঃ কযাশেয়া কফগভ 

০৮/০৭/১৯৯১ এ.এ.শ গ্রাভঃ উচাশখরা, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ উচাশখরা, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৯৪০০০২০৫ ০৯৯৯৪৩০৮৭৮৩  

৫ কভাঃ কভাস্তাশেভ যভান 

শতাঃ আব্দু াত্তায 

ভাতাঃ যাশভা খাতুন 

৩১/১২/১৯৮৯ ৮ভ গ্রাভঃ উচাশখরা, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ উচাশখরা, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৯৪৬১৫০৯২ ০১৯২৫-৬২৩৮৩৬  

৬ হুভায়ুন েফীয 

শতাঃ কভাঃ কভােজদ আেন্দ 

ভাতাঃ কজৌ¯œয়াযা কফগভ 

১০/০২/১৯৮৯ ৮ভ গ্রাভঃ উচাশখরা, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ উচাশখরা, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৯৪৬১৫১২৮ ০১৯৩৫-৮০৫৬১৫  

৭ ভারুপা আক্তায সুযভা 

স্বাভীঃ কভাঃ আব্দু াভাদ বুজ 

ভাতাঃ আঙ্গুযা কফগভ 

০১/০২/১৯৮৮ ৮ভ গ্রাভঃ উচাশখরা, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ উচাশখরা, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৯৪৬১৫২০১ ০১৭৬০৮৪৭৬৫৪  

৮ কভাঃ কদজরায়ায কাজন 

শতাঃ কভাঃ কভােবুর কাজন 

ভাতাঃ কভাাঃ াজজদা কফগভ 

০১/০১/১৯৯২ ৯ভ গ্রাভঃ উচাশখরা, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ উচাশখরা, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৯৪০০০০২২ ০১৯৬৯৭৮৪৪৫৫  

৯ যতন শভয়া 

শতাঃ কভাঃাভসুর ে 

ভাতাঃ যাশজয়া খাতুন 

০৩/০২/১৯৯২ এ.এ.শ গ্রাভঃ উচাশখরা, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ উচাশখরা, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৯৪০০০১৩০ ০১৯৯৩৯২৩৫২২  

১০ জশরুর ইরাভ 

শতাঃ ইউসুপ আরী 

ভাতাঃ যাশভা খাতুন 

০১/০২/১৯৯৫ এ.এ.শ গ্রাভঃ উচাশখরা, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ উচাশখরা, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৫৯৯৪২৫৬৪৫০ ০১৭৬০৮৪৭৬৫৪  

 

 

 

 



 

 

 

 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় 

জেয নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১১ পাযজানা সুরতানা 

স্বাভীঃ কভাঃাশভ উশিন 

ভাতাঃ পশযদা খাতুন 

১০/০২/১৯৯৬ ৯ভ গ্রাভঃ উচাশখরা, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ উচাশখরা, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

২৮৪২২৪৪৪ ০১৭৩০০২০৭৭৫  

১২ কভজদী াান 

শতাঃ াশভ উশিন 

ভাতাঃ পশযদা খাতুন 

২৪/০২/২০০০ এ.এ.শ গ্রাভঃ উচাশখরা, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ উচাশখরা, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৭৮১২৪৮২৯৪৬ ০১৯৮৪১২৯০৪২  

১৩ কভাঃ াশপজ উশিন 

শতাঃ আব্দুর জব্বায 

ভাতাঃ কযাশেয়া খাতুন 

২৬/০৩/১৯৯৩ ৮ভ গ্রাভঃ উচাশখরা, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ উচাশখরা, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৬১৩১৯৪০০০১১০ ০১৮৭৭৪১৭৯৮৫  

১৪ াযশভন আক্তায 

শতাঃ কভাঃ ফাবুর শভয়া 

ভাতাঃ কভাছাঃ কশরনা কফগভ 

২২/১১/১৯৯৫ এ.এ.শ গ্রাভঃ উচাশখরা, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ উচাশখরা, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৯৪০০০২১৫ ০১৯১৬১৮১৮৯১  

১৫ সুভী আক্তায 

শতাঃ কভাস্তাপা কাজন 

ভাতাঃ াশনুয কফগভ 

২৭/০৮/১৯৯৬ ৯ভ গ্রাভঃ উচাশখরা, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ উচাশখরা, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৫১১৩১৯৪১০৭৮৭৭ ০১৯৯৭৩১৪৯৮৭  

১৬ এানুর ে রুজফর 

শতাঃ আব্দুয  যউপ 

ভাতাঃজভাছা জীবুন্নাায 

১০/১০/১৯৯৫ ৮ভ গ্রাভঃ উচাশখরা, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ উচাশখরা, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

২৩৬০০৫২৪২৩ ০১৭২৩০২০৭৭৫  

১৭ আাদুর ইরাভ আশজভ 

শতাঃ াশভ উশিন 

ভাতাঃ জাশভনা আক্তায 

১০/০২/১৯৯৩ এ.এ.শ গ্রাভঃ শযপুয ২য়, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ শযপুয ২য়, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৯৪০০০২১৩ ০১৯৯৩৯২৩৫২২  

১৮ কভজদী াান 

শতাঃ আব্দুয যাজ্জাে 

ভাতাঃ যশভা 

০১/০১/১৯৯৮ এ.এ.শ গ্রাভঃ শযপুয ২য়, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ শযপুয ২য়, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৭৮০২২৬৩১৮১ ০১৯১৬৪৩১৫৭৭  

১৯ কভাঃ কাাগ শভয়া 

শতাঃ আবুর খাজয়য আেন্দ 

ভাতাঃ আনজুয়াযা কফগভ 

৩০/১১/১৯৯৪ ৯ভ গ্রাভঃ ঈশ্বযগঞ্জ, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ ঈশ্বযগঞ্জ, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৯৪০০০০০৮০ ০১৯১৪২৬৯১২৪  

২০ এভদাদুর ে 

শতাঃ নূরুর ইরাভ 

ভাতাঃ াজরা খাতুন 

১০/০৫/১৯৯৫ এ.এ.শ গ্রাভঃ চযআরগী, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ চযআরগী, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৯১৫৫১১২০৮০ ০১৯৪৭৩৯৪৩১৬  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২১ করােভান েফীয 

শতাঃ কভাঃ আশভনুর ইরাভ 

ভাতাঃ কদলুয়াযা কফগভ 

২৪/১১/১৯৯৬ ৯ভ গ্রাভঃ আরীনগয, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ আরীনগয, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৫৫০৫৭৩৪৯০৪ ০১৭৯৭৩৬৭৮৭১  

২২ শয়া কগৌড় 

শতাঃ বানু কগৌড় 

ভাতঃ সুীরা যানী কগৌড় 

১৭/০৫/১৯৯৬ এ.এ.শ গ্রাভঃ দত্তাড়া, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ দত্তাড়া, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

১৮৫৩৯৬৮৯৩ ০১৯১৪০৭০৭০৭  

২৩ শিারী আক্তায 

শতাঃ কভাঃ শশিকুয যভান 

ভাতাঃ কভাছাঃ জাজয়দা খাতুন 

০১/০১/১৯৯৮ ৯ভ গ্রাভঃ নাযায়নপুয, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ নাযায়নপুয, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৫৫৫২২৬৪৮৫৪ ০১৭১৮৯২৯৫৯০  

২৪ আজাদুর ইরাভ 

শতাঃ কভাঃ চান শভয়া 

ভাতাঃ কভাাঃ আেশরভা খাতুন 

০৫/০১/১৯৯৮ এ.এ.শ গ্রাভঃ আরাশদয়ায আরশগ, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ আরাশদয়ায আরশগ ,কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৬০০৫০৮৭৮৩৫ ০১৯২৫৬২৩৮৩৬  

২৫ কভাছাঃ শরজা আক্তায 

স্বভীঃ শযন শভয়া 

ভাতাঃ কজানাযা কফগভ 

২৫/০৫/১৯৯৪ এ.এ.শ গ্রাভঃ ভঘা, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ ভঘা, কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৯৪০০০১৪৫ ০১৭১০১৫২০৫৭  

 

 

 

 

(কভাঃ ইভাইর কাজন ভূঞা) 

োশয কো ে কো-অশড েজনটয 

োশয উজজরা যুফ উন্নয়ন েভ েেতো 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

(এ.কে.এভ আব্দুর োশদয ভূঞা) 

উজজরা যুফ উন্নয়ন েভ েেতো 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

উজজরায নাভ             :- ঈশ্বযগঞ্জ 

প্রশক্ষণ কেজেয নাভ      :- উজজরা শযলদ,ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

কোজ েয নাভ                :-ভৎস্য চাল শফলয়ে । 

 ব্যাচ নিং                     :-০২ (দুই) 

অথ ে ফছয                   :- ২০২০-২০২১ ইিং। 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ কভাঃ ইাে শভয়া 

শতাঃ কভাঃ াভছ উশিন 

ভাতাঃ আশজভা খাতুন 

১৫/০৫/১৯৯৭ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ দত্তগ্রাভ, কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ দত্তগ্রাভ, কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৮৭০৪০৩৪৯৭৭ ০১৯১০-২০৭৪৫৪  

২ কভাঃ ারুন-অয-যশদ 

শতাঃ কভাঃ আরার উশিন 

ভাতাঃ কভাছাঃ আজভনা কফগভ 

০৮/০৭/১৯৯৯ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ দত্তাড়া, কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ দত্তাড়া, কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৮৭০৫১০৯৮০২ ০১৭৪৯-৫১৭৬৬৯  

৩ কভাঃ আশভয াভজা 

শতাঃ  কভাঃ আঃ আশজজ 

ভাতাঃ কভাছাঃ নাশছভা আক্তায 

০৯/০৩/২০০২ এ.এ.শ গ্রাভঃ শনজগাঁও, কাঃ কুল্লাাড়া 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ শনজগাঁও, কাঃ কুল্লাাড়া 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৬১৩১৫৪২০০২০০২৯৪ ০১৬৪৫-৭৭৯৩৭১  

৪ অনাশভো যোয জুই 

শতাঃ জুটন যোয 

ভাতাঃ শরশ যোয 

২৩/০৯/১৯৯৮ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ দত্তাড়া, কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ দত্তাড়া, কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৬৪৫৫০৪৯৬৩২ ০১৯৯০-৭৬২৭৯০  

৫ কানা কফগভ 

শতাঃ কভাঃ কাাইন আরী 

ভাতাঃ সুশপয়া কফগভ 

২১/০৪/১৯৯৭ এ.এ.শ গ্রাভঃ শনজগাঁও, কাঃ কুল্লাাড়া 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ শনজগাঁও, কাঃ কুল্লাাড়া 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৫৫৫২২৫৭২৩৯ ০১৬৪৫-৭৮০২৮৭  

৬ কভাঃ কভাস্তাশেভ (রা) 

শতাঃ কভাঃ রার শভয়া 

ভাতাঃ তাশভ াযবীন 

৩০/১১/১৯৯৩ অনা ে গ্রাভঃ দত্তাড়া, কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ দত্তাড়া, কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৬১২৩১০২০০০০১০ ০১৬৭৯-১৫৯২৮০  

৭ কভাঃ কফাযান উশিন আেন্দ 

শতাঃ কভাঃ আঃ ভান্নান আেন্দ 

ভাতাঃ নুরুন্নাায 

০৩/০৪/২০০০ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ দত্তাড়া, কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ দত্তাড়া, কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৪৬৬২৩৮৮৬০৪ ০১৬৪৬৬৯১৪৫০৩  

৮ ইশতয়াে আজম্মদ যশন 

শতাঃ কাজর আজম্মদ  

ভাতাঃ ভশযয়ভ কফগভ 

০১/১১/১৯৯৮ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ দত্তাড়া, কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ দত্তাড়া, কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

২৪০৫০৯৫৮২৫ ০১৯৮০-৭১৫৮২৩  

৯ ভশন 

শতাঃ আবুর শভয়া 

ভাতাঃ ফুযা 

০৮/০১/১৯৯৮ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ দত্তাড়া, কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ দত্তাড়া, কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৮২৫৫১৫৭৯৩৮ ০১৯৫২৭৪৮৩৩২  

১০ োভরুন্নাায 

শতাঃ কভাঃ নজরুর ইরাভ 

ভাতাঃ কখাজদজা কফগভ 

০১/০৪/১৯৯৭ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ দত্তাড়া, কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ দত্তাড়া, কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

১৫০২২৪৬২০৮ ০১৯৩৩-৬৬০৮৮১  

 

 

 

 



 

 

 

 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১১ নাশদুর ইরাভ 

শতাঃ শপকুর ইরাভ 

ভাতঃ নাছশযন আক্তায 

০৬/১২/১৯৯৮ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ দত্তাড়া, কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ দত্তাড়া, কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৬১২৪০০২০০৮১০৬ ০১৩০৫-০১৮২৯৯  

১২ কভাঃ আশজজুর ে 

শতাঃ  কভাঃ াশদয যভান 

ভাতাঃ  কভাাঃ ভাজরো কফগভ 

০১/০১/১৯৯৮ এ.এ.শ গ্রাভঃ ক্ষুদ্রাই, কাঃ ভাইজফাগ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ ক্ষুদ্রাই, কাঃ ভাইজফাগ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

২৪০৭৮৬৯২১৯ ০১৯৪৭-৮১৫১০২  

১৩ উশভ ে আক্তায কভৌসুভী 

শতাঃ কভাঃ জভজদ আরী 

ভাতাঃ াীনুয আক্তায কজফা 

১৬/১২/২০০০ এ.এ.শ গ্রাভঃ ধাভদী, কাঃ  ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ ধাভদী, কাঃ  ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

১০৩১৫২৭১২৮ ০১৭৩১২৮৩২৮০  

১৪ কভাঃ ভামুদুর াান 

শতাঃ কভাঃ  আব্দুর োইয়ুভ 

ভাতাঃ কভাছাঃ  ভামুদা আক্তায াযবীন 

০১/০১/২০০৩ এ.এ.শ গ্রাভঃ াশযাযী, কাঃ ভাইজফাগ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ াশযাযী, কাঃ ভাইজফাগ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৫৪০০৫৪১৬ ০১৭০৮-৭৪২১৩২  

১৫ কভাঃ শজফ শয়া 

শতাঃ  কভাঃ আবুর োরাভ 

ভাতাঃ কভাছাঃ শউশর কফগভ 

০৯/১১/২০০২ এ.এ.শ গ্রাভঃ শনজগাঁও, কাঃ কুল্লাাড়া 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ শনজগাঁও, কাঃ কুল্লাাড়া 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৬১১৩৫৪২০০২০০২৯২ ০১৮২৯-০৮৮৪২৮  

১৬ কভাঃ শভজানুয যভান 

শতাঃ  কভাঃ আব্দুর াশদ 

ভাতাঃ  কভাছাঃ কজরনা কফগভ 

২৫/১২/২০০১ এ.এ.শ গ্রাভঃ কুল্লাাড়া, কাঃ কুল্লাাড়া 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ কুল্লাাড়া, কাঃ কুল্লাাড়া 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৫৪০৪০২০৮ ০১৭৩১-৫৯৯৭৪০  

১৭ ইশস্তয়াে জাান কৌযব 

শতাঃ কভাঃ াছুর ে 

ভাতাঃ  ঝযনা আক্তায 

২৪/০৫/২০০২ এ.এ.শ গ্রাভঃ দত্তাড়া, কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ দত্তাড়া, কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৬১২৪০০২০০৮৮৯৬ ০১৭৩৮-২৬৪৫৫৪  

১৮ কভাঃ আানুর ে াশভ 

শতাঃ কভাঃ াভছুর ে 

ভাতাঃ াজজযা খাতুন 

০৫/০১/১৯৯৯ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ দত্তাড়া, কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ দত্তাড়া, কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৫৫৫৫১৬১৭৪৩ ০১৯২৯-৪৭১১৩০  

১৯ আবু যায়ান ভন্ডর  

শতাঃ াজদে ভন্ডর 

ভাতাঃ  সুশপয়া আক্তায 

১২/০৮/১৯৯৮ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ চযজাজন, কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ চযজাজন, কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

১০২৭৫৫০০৬৮ ০১৬১১-৪৭১১৩০  

২০ কভাঃ যাশেবুর ইরাভ 

শতাঃ কভাঃ যশপকুর ইরাভ 

ভাতাঃ কভাছাঃ কাছনাযা কফগভ 

০৭/০২/১৯৯৫ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ চযজাজন, কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ চযজাজন, কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৯১১৩৬৭৬২৪২ ০১৯১০-২০৭৪৫৪  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২১ ফাজয়শজদ 

শতাঃ কখােন শভয়া 

ভাতাঃ সুভী কফগভ 

১৫/০২/১৯৯৯ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ দত্তাড়া, কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ  

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ দত্তাড়া, কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ উজজরাঃ 

ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৮৭০৫১০১১৫৫ ০১৯১০-২০৭৪৫৪  

২২ কভাঃ  নাঈভ কাাইন যাশেফ 

শতাঃ  কভাঃ  ফাচ্চু শভয়া 

ভাতাঃ  নূরুন্নাায াথী 

১৪/০২/১৯৯৮ এ.এ.শ গ্রাভঃ  শভযাইর, কাঃ  ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ  শভযাইর, কাঃ  ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৮২৫৫১৫৭৭৫৫ ০১৯১০২০৭৫১৫  

২৩ আনাযেশর শফজয়া 

শতাঃ আতাউয যভান 

ভাতাঃ যাজরা আক্তায 

১৬/১২/১৯৯৮ এ.এ.শ গ্রাভঃ োেনাটি, কাঃ গাফুশযয়াভাদ্রা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ োেনাটি, কাঃ গাফুশযয়াভাদ্রা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৬৯০৫০৩১৯২৫ ০১৩০৭-০০৭৩৯৩  

২৪ প্রীশত  যানী কবৌশভে 

শতাঃ  প্রতীশত চে কবৌশভে 

ভাতঃ  ভায়া যানী কবৌশভে 

১১/০৩/২০০২ এ.এ.শ গ্রাভঃ ধাভদী, কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ ধাভদী, কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৬১২৪০০৭০২১২১৬ ০১৬৮৫-৩৬৯৫৯৩  

২৫ াশযয়ায আরভ আো 

শতাঃ আবু জাপয 

কভাঃআব্দুল্লা 

ভাতাঃ  লুৎফুন্নাায 

২৫/১০/১৯৯৭ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ দত্তাড়া, কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃ দত্তাড়া, কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং। 

৬১২৪০০২০০৪৮৩২ ০১৭৫৫-২৩৯৪০৬  

 

 

(কভাঃ ইভাইর কাজন ভূঞা) 

োশয কো ে কো-অশড েজনটয 

োশয উজজরা যুফ উন্নয়ন েভ েেতো 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

(এ.কে.এভ আব্দুর োশদয ভূঞা) 

উজজরা যুফ উন্নয়ন েভ েেতো 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

 

 

 

 

 



 

 

উজজরায নাভ  :-ঈশ্বযগঞ্জ 

প্রশক্ষণ কেজেয নাভ : চযশজথয যুফ েল্যাণ ভশরা শভশত,ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং।। 

কোজ েয নাভ  :- াশযফাশযে াঁ-মুযশগ ারন। 

 ব্যাচ নিং   :- ০৩ (শতন) 

অথ ে ফছয   :- ২০২০-২০২১ ইিং। 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ ভায়ভনা খাতুন 

স্বাভীঃ কভাঃ আশকুয যভান 

ভাতাঃ শরয়াজু কফগভ 

০১/০১/১৯৮৬ ৮ভ গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৩৩২৩০২০৪৮৩৫০০ ০১৭৫২-৬২৯৯১৭ 

 

 

২ কভাছাঃ রুশফনা 

স্বাভীঃজভাঃ আশজজুর ে 

ভাতাঃ কভাছাঃ ভশজদা কফগভ 

১২/০৪/১৯৮৬ ৮ভ গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৯০৬৪৩৩১০ ০১৯৪৫-৬৮০৩৪৫ 

 

 

৩ শযক্তা সুরতানা 

স্বাভীঃ শদুর ইরাভ 

ভাতাঃ কভাাঃ াশরভা 

০১/০৬/১৯৮৮ ৮ভ গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৩৩২৩০০৭২০৫৬৬৪ ০১৭০৬-৪৩৬৪৭১ 

 

 

৪ কভাছাঃ াশদছা 

স্বাভীঃ কভাঃ জারার উশিন 

ভাতাঃ কভাছাঃ ভজনায়াযা খাতুন 

০১/০১/১৯৮৭ ৮ভ গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৯০৬৪৩৩৯৩ ০১৭৩২-২৩৬০১০ 

 

 

৫ কভাছাঃ াশফনা 

স্বাভীঃ রুহুর আশভন 

ভাতাঃ পশযদা খাতুন 

১২/০৫/১৯৮৬ ৮ভ গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৯০৬৪৩১৩৯ ০১৭৯২-৪৭৩৯৭১ 

 

 

৬ কভাছাঃ াশফনা 

স্বাভীঃ কভাঃ শফল্লার কাজন 

ভাতাঃ  কভাছাঃ  আশম্বয়া 

১১/০৭/১৯৮৭ ৮ভ গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৯০৬৪৩৩০৬ ০১৯৪৮-৪৪৩০০৭ 

 

 

৭ কভাছাঃ ভীনা আক্তায 

স্বাভীঃ শরটন শভয়া 

ভাতাঃ  জশভরা খাতুন 

১৫/০৬/১৯৮৬ ৮ভ গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৯০৬৪২৯০১ ০১৯৪৫-৫৭১০০৮ 

 

 

৮ নাশদযা কফগভ 

শতাঃ ফশছয উশিন 

ভাতাঃ শদলুয়াযা কফগভ 

১০/০৭/১৯৯৬ ৮ভ গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

২৪০২২৭৮৬৫৫ ০১৯২২-৪৩৫৯৩৬ 

 

 

৯ াানা কফগভ 

শতা তাজযা আরী 

ভাতাঃ শখনা খাতুন 

২৫/১১/২০০১ ৮ভ গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৯০১১০৯৫০ ০১৭৮৭-৭৭৫০২৪ 

 

 

১০ কভাছাঃ শউশর 

স্বাভীঃ ফাচ্চু শভয়া 

ভাতাঃ আজনায়াযা 

০১/০৪/১৯৮৬ ৮ভ গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৯০৬৪৩০৯৪ ০১৭৮৭-৭৭৫০২৪  

 



 

 

 

 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১১ কভাছাঃ আভা খাতুন 

স্বাভীঃ কভাঃজভাস্তপা 

ভাতাঃ কভাাঃ নাশভা খাতুন 

২৭/১০/১৯৮৭ ৮ভ গ্রাভঃ নগযমাোপুয,কাঃ তারুশন্দয়া 

উজজরাঃঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ নগযমাোপুয,কাঃ তারুশন্দয়া 

উজজরাঃঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৯০৬৩৮৬৫৩ ০১৯৪৬-৭৮৮০২১ 

 

 

১২ াীভা ইরাভ 

শতাঃ কভাঃ শযাজুর উরাভ 

ভাতাঃ শজবুন্নাায 

৩০/১১/১৯৯৯ ৮ভ গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৯০০০৫১৩৮ ০১৯৬৪-৪২০১৩৩ 

 

 

১৩ রুনা আক্তায 

স্বাভীঃ সুভন শভয়া 

ভাতাঃ কশরনা আক্তায 

২৮/১২/১৯৯৪ ৮ভ গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৬৩০০০২৬৭ ০১৯৪৪-৫৮৩০৬৯ 

 

 

১৪ কভাছাঃ তানশজনা কফগভ 

শতাঃ  কভাঃ আশজজুর ে 

ভাতাঃ শযনা কফগভ 

২৫/১১/১৯৯৮ ৮ভ গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৯০০০৫২৪৯ ০১৯৪৪-৫৮৩০৬৯ 

 

 

১৫ কভাছাঃ খাশদজা কফগভ 

শতাঃ কভাঃ ভশপজ উশিন 

ভাতাঃ কভাছাঃ ছারভা কফগভ 

১০/৬/১৯৯৮ ৮ভ গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৯০১১২৫২৮ ০১৭৫৭-৭৮৫৭০৪ 

 

 

১৬ ভাজজদা খাতুন 

শতাঃ নূরুর ইরাভ 

ভাতাঃ ভশজরা খাতুন 

১০/০৩/১৯৯৩ ৮ভ গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৮২৪৬৭৪৭৬১৫ ০১৯১৮-৬৬৪৫৬৭ 

 

 

১৭ খাশদজা আক্তায  

শতাঃ কভাঃ আবুর  োজভ  

ভাতাঃ কভাছাঃ  াভছুন্নাায 

০৯/১১/২০০০ ৮ভ গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৯০১১৪৯৯০ ০১৯১৮-৬৬৪৫৬৭ 

 

 

১৮ কভাছাঃ লুৎফুন্নাায 

শতাঃ  কভাঃ আঃ েদ্দু 

ভাতাঃ যাশদা খাতুন 

১২/০২/১৯৮৬ ৮ভ গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

১০২৬১৩৪৯৭১ ০১৯৪৬-৭৮৮৭১২  

১৯ কভাছাঃ কশরনা আক্তায 

শতাঃ কভাঃ  সুরতান শভয়া 

ভাতাঃ কভাছাঃ  নুয জাান 

১১/০৮/১৯৯৭ ৮ভ গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৯০০১৭৫৮৯ ০১৯৪৬-৭৮৮৭১২  

২০ কভাছাঃ  ভাজজদা আক্তায 

শতাঃ কভাঃ াশফকুর ইরাভ 

ভাতাঃ কভাছাঃ জশভরা খাতুন 

০৯/০১/২০২০ ৮ভ গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৯৪০১৬৭৪৯ ০১৯৪৬-৭৮৮৭১২  

 

 



 

 

 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২১ তহুযা আক্তায 

শতাঃ  কভাঃ ইযাশপর 

ভাতাঃ কাছনাযা 

২৬/০২/২০২০ ৮ভ গ্রাভঃ নগযমাোপুয,কাঃ তারুশন্দয়া 

উজজরাঃঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ নগযমাোপুয,কাঃ তারুশন্দয়া 

উজজরাঃঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৯০০১০৭৫৬ ০১৯৪৬-৭৮৮৭১২ 

 

 

২২ নাশছভা আক্তায চম্পা 

শতাঃ  আঃ ছারাভ 

ভাতাঃ াশরভা কফগভ 

০১/০২/২০০১ ৮ভ গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৯০১০৮৪৩৯ ০১৭৫২-৬২৯৯১৮ 

 

 

২৩ কভাছাঃ মুশ েদা খাতুন 

শতাঃ  মুনসুয আরী 

ভাতাঃ কভাছাঃ শযনাযা খাতুন 

১০/০৩/২০০২ ৮ভ গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১২৮১০২০০১৭৯৯ ০১৯৪৬-৭৮৮৭১২ 

 

 

২৪ কভাছাঃ াশদা আক্তায 

শতাঃ কভাঃ মযত আরী 

ভাতাঃ কভাছাঃ জাজযা খাতুন 

০১/০১/১৯৯৬ ৮ভ গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৮১৯৪০০০০৫৪ ০১৯৪৬-৭৮৮৭১২  

২৫ নাশজভ উশিন 

শতাঃ কভাঃ আবুর োজভ 

ভাতাঃ কভাছাঃ নাজভা কফগভ 

২৮/১০/১৯৯৯ ৮ভ গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ চযশজথয,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৯০১০৪৯০৭ ০১৯৪৬-৭৮৮৭১২  

 

 

 

 

(এফায়দুল্লা পশেয) 

োশয কো ে কো-অশড েজনটয 

োশয উজজরা যুফ উন্নয়ন েভ েেতো 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

(এ.কে.এভ আব্দুর োশদয ভূঞা) 

উজজরা যুফ উন্নয়ন েভ েেতো 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

 

 

 

 

 



 

 

উজজরায নাভ             : ঈশ্বযগঞ্জ 

প্রশক্ষণ কেজেয নাভ      : ব্রাইট শেন্ডায গাজট েন, যাভচেপুয,ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং।। 

কোজ েয নাভ                :াশযফাশযে াঁ-মুযশগ ারন। 

 ব্যাচ নিং                    : ০৪ (চায)তভ। 

অথ ে ফছয                    :  ২০২০-২০২১ ইিং। 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ 

থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ কভাঃ ভাসুদ শভয়া 

শতাঃজভাঃ নূরুর ইরাভ 

ভাতাঃজভাছাঃ  নুয জাান 

১০/০৯/১৯৯১ ৮ভ গ্রাশভঃ যঘুনাথপুয,কাঃ চযাড়া 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাশভঃ যঘুনাথপুয,কাঃ চযাড়া 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

৬১১৩১১৩০০০৪৫০ ০১৭৩০-৫৬৬১৯৪ 

 

 

২ শভযাজুর ইরাভ 

শতাঃ মৃত ভশপজ উশিন 

ভাতাঃ মৃত াজজযা খাতুন 

০১/০১/২০০০ ৮ভ গ্রাশভঃ যঘুনাথপুয,কাঃ চযাড়া 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাশভঃ যঘুনাথপুয,কাঃ চযাড়া 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

৪৬৫৭৮৩৯২৭২ ০১৭০৩-৪১৬৭৮০ 

 

 

৩ কভাঃ সুভন শভয়া 

শতাঃ  কভাঃ ইভতাজ আরী 

ভাতাঃ কভাছাঃ  শযনা কফগভ 

০১/০১/১৯৯৫ ৮ভ গ্রাশভঃ যঘুনাথপুয,কাঃ চযাড়া 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাশভঃ যঘুনাথপুয,কাঃ চযাড়া 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

৬১১৩১১৩০০০০১৭ ০১৭২৪-৪১৩৭৭৩ 

 

 

৪ কভাঃ স্বন শভয়া 

শতাঃ  কভাঃ শগয়া উশিন 

ভাতাঃ  কভাাঃ  যাশদা খাতুন 

০১/০১/১৯৯০ ৮ভ গ্রাশভঃ যঘুনাথপুয,কাঃ চযাড়া 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাশভঃ যঘুনাথপুয,কাঃ চযাড়া 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

৬১১৩১১৩০০০১১২ ০১৭৫৩-১৫২১১৭  

৫ কভাঃ কদজরায়ায কাজন 

শতাঃ মৃত পজলুর ে 

ভাতাঃ  সুরতানা কফগভ 

১৫/১২/১৯৯৩ ৮ভ গ্রাশভঃ যঘুনাথপুয,কাঃ চযাড়া 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাশভঃ যঘুনাথপুয,কাঃ চযাড়া 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

৬১১৩১১৩১০২৮৪৪ ০১৭১৮-৯২৯৫৯০ 

 

 

৬ কভাঃএযাদ শভয়া 

শতাঃ  কভাঃ  আরতাফ উশিন 

ভাতাঃ  কভাছাঃ াশভদা খাতুন 

১৫/০৮/১৯৯৬ ৮ভ গ্রাভঃ বৃ চযাজোনা,কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ বৃ চযাজোনা,কাঃ উচাশখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৯১০১৭২৭৬০ ০১৭১৮-৯২৯৫৯০ 

 

 

৭ কভাঃ মুখজরছুয যভান 

শতাঃ কভাঃ আব্দু ছারাভ 

ভাতাঃ  কভাাঃ াযবীন আক্তায 

১৫/০৬/১৯৯৩ ৮ভ গ্রাভঃ ভুরজাভা,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ ভুরজাভা,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১১৩০০০০০৪ ০১৭১৮-৯২৯৫৯০ 

 

 

৮ কভাঃ অশর উল্লা 

শতাঃ কভাঃ আব্দুর ফাযী 

ভাতাঃ  কভাছাঃ  আয়া খাতুন 

০৭/০১/১৯৯২ ৮ভ গ্রাভঃ বুশনয়াদপুয,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ বুশনয়াদপুয,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১১৩০০০২৬৩ ০১৬১৭-২১৫৬২৯ 

 

 

৯ হুভায়ূন েশফয 

শতাঃ  মৃত আবু যায়ান 

ভাতাঃ যশভা কফগভ 

০১/১১/১৯৯২ ৮ভ গ্রাভঃ বুশনয়াদপুয,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ বুশনয়াদপুয,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১১৩০০০২৬৫ ০১৬১৭-২১৫৬২৯ 

 

 

১০ াখাওয়াত উল্লা 

শতাঃ  আব্দুর ফাযী 

ভাতাঃ আয়া খাতুন 

৩০/১১/২০০২ ৮ভ গ্রাভঃ বুশনয়াদপুয,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ বুশনয়াদপুয,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১১৩১০৮১৬৮ ০১৬১৭-২১৫৬২৯ 

 

 



 

 

 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১১ কভাঃ যতন শভয়া 

শতাঃ মৃত আঃ খাজরে 

ভাতাঃ কভাছাঃ যানী আক্তায 

১০/১০/১৯৮৭ ৮ভ গ্রাভঃরক্ষীপুয,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযফগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাভঃরক্ষীপুয,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযফগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

৬১১৩১১৩৫৩৪০৮৩ ০১৯১০-২০৬৩০৯  

১২ কভাঃ  জুজয়র শভয়া 

শতাঃ কভাঃ করার  শভয়া 

ভাতাঃজভাছাঃজযশজয়া খাতুন 

১২/০১/১৯৯৬ ৮ভ গ্রাভঃরক্ষীপুয,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযফগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাভঃরক্ষীপুয,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযফগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

৫৯৭১৯৫৫৫৮৭ ০১৭৯১-৪৮৪৪০০  

১৩ রুশফনা কফগভ 

শতাঃ  আঃ কশেভ 

ভাতাঃ  নুযজাান কফগভ 

০৪/০২/১৯৯৫ ৮ভ গ্রাভঃ শনজ পুফাইর,কাঃ ফড়শত 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ শনজ পুফাইর,কাঃ ফড়শত 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১১৩১১১৫৯৮ ০১৮৩৯-০৭৪৫২৬  

১৪ কভাঃ আবুর োজভ 

শতাঃ নুরুর উরাভ 

ভাতাঃ  নুযজাান 

১৪/০৬/১৯৮৫ ৮ভ গ্রাশভঃ যঘুনাথপুয,কাঃ চযাড়া 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাশভঃ যঘুনাথপুয,কাঃ চযাড়া 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

৬১১৩১১৩০০০০২৯ ০১৯১৫-৯৯৫৬৬৬  

১৫ আশজজুর ে 

শতাঃ  মৃত ভশপজ উশিন 

ভাতাঃ কভাছাঃ  াজজযা খাতুন 

১৮/১২/১৯৯৪ ৮ভ গ্রাশভঃ যঘুনাথপুয,কাঃ চযাড়া 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাশভঃ যঘুনাথপুয,কাঃ চযাড়া 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

৬১১৩১১৩০০০১১৯ ০১৭২৪-৪৮৮৬৫২  

১৬ কভাঃ আর আশভন (নয়ন) 

শতাঃজভাঃ করার উশিন ভন্ডর 

ভাতাঃ কভাাঃ াজজদা কফগভ 

১৭/১১/১৯৮৯ ৮ভ গ্রাভঃ াড়াডিংশয,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ াড়াডিংশয,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১১৩৫২৫০৯৬ ০১৭২৪-৪৮৮৬৫২  

১৭ কভাঃ জুজয়র শভয়া 

শতাঃজভাঃ নুরুর ইরাভ 

ভাতাঃ কভাছাঃ  কজাছনাযা কফগভ 

১২/০৫/১৯৮৯ ৮ভ গ্রাশভঃ যঘুনাথপুয,কাঃ চযাড়া 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাশভঃ যঘুনাথপুয,কাঃ চযাড়া 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

৬১১৩১১৩৫৩৩২২৩ ০১৭২৪-৭৯১৯৯১  

১৮ কভাঃ  কভাজরভ উািন 

শতাঃ  কভাঃ  োশজভ উশিন 

ভাতাঃ কভাছাঃ  াজযা খাতুন 

১৫/১১/১৯৮৮ ৮ভ গ্রাভঃ যাজজেপুয,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ যাজজেপুয,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১১৩৫৩২৫৫৮ ০১৭১২-৫২৬২৮১  

১৯ াযশভন আক্তায 

শতাঃ াশফবুয যভান 

ভাতাঃ াজভদা খাতুন 

০২/০৫/১৯৮৬ ৮ভ গ্রাভঃ  ফড়জজাড়া,কাঃ ফগজজাড়া 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ  ফড়জজাড়া,কাঃ ফগজজাড়া 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৫৪৫৬৩৫৫৮ ০১৭১২-৫২৬২৮১  

২০ যায়ান শভয়া 

শতাঃজভাঃ কভাজাপয আরী 

ভাতাঃ কখাজদজা কফগভ 

০১/০২/২০০১ ৮ভ গ্রাভঃ বুশনয়াদপুয,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ বুশনয়াদপুয,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১২৩১০৩০০০০২০ ০১৭১২-৫২৬২৮১  

 

 

 



 

 

 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২১ কভাঃভাশজবুয ইরাভ 

শতাঃজভাঃ  নুরুর ইরাভ 

ভাতাঃ কভাছাঃ নুযজাান 

১১/১২/১৯৮৫ ৮ভ গ্রাশভঃ যঘুনাথপুয,কাঃ চযাড়া 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাশভঃ যঘুনাথপুয,কাঃ চযাড়া 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

৪৬৫৭৮৪৩০৭৬ ০১৭৫৪০৪৩১৮২  

২২ শদুল্লা 

শতাঃ মৃত করার উশিন 

ভাতাঃ নাশছভা 

০৫/০১/১৯৮৬ ৮ভ গ্রাভঃ  যাজজেপুয,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ  যাজজেপুয,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১১৩৫৩৩৭৬৯ ০১৭৯৭-৩৭৩৫৫৪  

২৩ কভাঃ আব্দুল্লা আর ভামুন 

শতাঃ কভাঃ  আব্দুর ভশজদ 

ভাতাঃ কভাছাঃ ভভতা কফগভ 

৩১/১২/১৯৮৫ ৮ভ গ্রাভঃ শনজ পুফাইর,কাঃ ফড়শত 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ শনজ পুফাইর,কাঃ ফড়শত 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৫৪০০০০০২ ০১৭৯৭-৩৭৩৫৫৪  

২৪ কভাঃ ভাতাফ উশিন 

শতাঃ কভাঃ াশভ উশিন 

ভাতা ঃঃ কভাাঃ রশরতা কফগভ 

১২/১২/১৯৮৬ ৮ভ গ্রাশভঃ যঘুনাথপুয,কাঃ চযাড়া 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাশভঃ যঘুনাথপুয,কাঃ চযাড়া 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

৬১১৩১১৩৫৩৩২৭৪ ০১৭১৮-৯২৯৫৯০  

২৫ কভাঃ ভঞ্জুরুর  ে   

শতাঃ আঃ আবু যায়ান 

ভাতাঃ যশভা কফগভ 

১৪/০৭/১৯৮৬ ৮ভ গ্রাশভঃ যঘুনাথপুয,কাঃ চযাড়া 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাশভঃ যঘুনাথপুয,কাঃ চযাড়া 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

৬১১৩১১৩৫৩৩০০২ ০১৭৯০-৩৮৯৯৯৮  

 

 

 

 

(কভাঃ ইভাইর কাজন ভূঞা) 

োশয কো ে কো-অশড েজনটয 

োশয উজজরা যুফ উন্নয়ন েভ েেতো 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

(এ.কে.এভ আব্দুর োশদয ভূঞা) 

উজজরা যুফ উন্নয়ন েভ েেতো 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

 

 

 

 

 



 

উজজরায নাভ  : ঈশ্বযগঞ্জ 

প্রশক্ষণ কেজেয নাভ : াখুয়া যুফ েল্যাণ ভশরা শভশত,ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

কোজ েয নাভ  : াশযফাশযে াঁ-মুযশগ ারন । 

 ব্যাচ নিং   : ০৫ (াঁচ)তভ। 

অথ ে ফছয   : ২০২০-২০২১ ইিং। 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় 

জেয নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ ডশর আক্তায 

শতাঃ তপাজ্জর কাাইন 

ভাতাঃ কভাছাঃ কযাশেয়া খাতুন 

২৬/০৮/১৯৯৮ ৮ভ গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

৮২৫৫০৬৩৯৬১ ০১৭৫৮-০০৬৬০০  

২ যাশভা খাতুন 

শতাঃ আবুর োজভ 

ভাতাঃ যাশদা খাতুন 

১৩/০১/১৯৯৬ ৮ভ গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

৬১১৩১৯০১০৭৭২৫ ০১৭৪৮-৩৩৮১১০  

৩ পাজতভা আক্তায রাইজু 

শতাঃ কভাঃ  আবুর োরাভ আজাদ 

ভাতাঃ  কভাছাঃ  াভীভা আক্তায 

২০/০৬/২০০২ ৮ভ গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

৬১১৩১৯০০০৩১৩১ ০১৭২৮-১১৩২৮৯  

৪ াশদা খাতুন 

স্বাভীঃ এজাজুর ে 

ভাতাঃ কভাছাঃ  জশড়না খাতুন 

১৬/১২/১৯৮৭ ৮ভ গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

৬১১৩১৯০৬৩০১৬৮ ০১৭৬০-৮৪২৮৬৭  

৫ কভাছাঃ াাযা খাতুন 

স্বাভীঃ কখােন কভাঃ নাশয উশিন 

ভাতাঃ কজজরখা খাতুন 

০৫/০৪/১৯৮৭ ৮ভ গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

৬১১৩১৯০৬৩০১৩৭ ০১৭৪৬-২২৯৯১০  

৬ যতনা আক্তায 

স্বাভীঃ কভাঃ যশপকুর ইরাভ 

ভাতাঃ জুজরখা খাতুন 

২২/১০/১৯৮৮ ৮ভ গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

৬১১৩১৯০৬৩২৫২৫ ০১৭৯০-৮১০০৬২  

৭ চায়না আক্তায বৃশি 

শতাঃ কভাঃ আব্দুর গশণ 

ভাতাঃ নুযজাান কফগভ 

১০/১০/১৯৯৯ ৮ভ গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

২৮৫৫০৩৩৮১৩ ০১৮২২-৬৮১১০০১  

৮ কপারী আক্তায 

স্বাভীঃ আবু তাজয খা 

ভাতাঃ কভাছাঃ াজজযা খাতুন 

০১/০৬/১৯৮৭ ৮ভ গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

৬১১৩১৯০৬৩০১৩১ ০১৯০৫-৯৭৪৬৬৮  

৯ েল্পনা আক্তায 

শতাঃ কভাঃ কোন্দয আরী 

ভাতাঃ নূরুর নাায কফগভ 

০৩/০১/১৯৯৭ ৮ভ গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

২৮৫২২২৯৭১১ ০১৭৯২-৫৭১৮১০  

১০ েল্পনা আক্তায 

স্বাভীঃ কভাঃ আশজবুয যভান 

ভাতাঃ কজানাযা কফগভ 

০৩/০৩/১৯৯৩ ৮ভ গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

৬১১৩১৯০০০০১৩৪ ০১৯৮৮-২৯৭৪৩৩  

 

 



 

 

 

 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় 

জেয নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১১ নাজভা খাতুন 

স্বাভীঃ শরটন শভয়া পযাজী 

ভাতাঃ কভাছাঃ জুজফদা খাতুন 

১৭/০৪/১৯৮৭ ৮ভ গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

৬১১৩১৯০৬৩০০৭৯ ০১৭৪৮-৬৬৪৮০৬  

১২ শশযনা খাতুন 

স্বাভীঃ আযজদ আরী পযাজী 

ভাতাঃ ভাজরো খাতুন 

১৫/০৯/১৯৮৭ ৮ভ গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

৬১১৩১৯০৬৩০০৮০ ০১৭৬০-৮৪২৮৬৭  

১৩ যানু আক্তায 

স্বাভীঃ জয়নার আজফদীন 

ভাতাঃ  ভভতা কফগভ 

১০/০৬/১৯৮৯ ৮ভ গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

৬১১৩১৯০০০০০৪০ ০১৭৬৮-৫৯৯৫৯৪  

১৪ কযাশজনা আক্তায 

স্বাভীঃ কভাঃ াশন শভয়া 

ভাতাঃ কভাছাঃ  যশভা খাতুন 

১০/১১/১৯৮৬ ৮ভ গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

৬১১৩১৯০৬৩০১১২ ০১৯৩৬৮৬৭০১৬  

১৫ কভাছাঃ তাছশরভা খাতুন 

স্বাভীঃ নুজয আরভ 

ভাতাঃ কভাছাঃ ভজনায়াযা খাতুন 

১৩/০১/১৯৮৯ ৮ভ গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

৬১১৩১৯০৬৪৮৫৩২ ০১৭১৯-৭৪৭৪৮৮  

১৬ াশদয়া আক্তায 

শতাঃ ইউসুফ আরী 

ভাতাঃ  ভশযয়ভ কফগভ 

১০/০১/১৯৯৯ ৮ভ গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

৬১১৩১৯০১১২২১২ ০১৭৩৯-০৬৮৯৫০  

১৭ ানু 

শতাঃ কভাঃ আবুর শশিে 

ভাতাঃ  কভাাঃ আঞ্জুয়াযা 

০১/০৫/১৯৯৮ এ.এ.শ গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

৬১১৩১৯০১০৯০৩৮ ০১৭৬০-৮৪২৮৬৭  

১৮ আছভা আক্তায 

শতাঃ আক্কাছ আরী  

ভাতাঃ নাজভা কফগভ 

০১/০১/১৯৯৬ এ.এ.শ গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

৬১১৩১৯০১১৪৪১১ ০১৭৬০-৮৪২৮৬৭  

১৯ কভাছাঃ  ভশযয়ভ আক্তায (টুম্পা) 

শতাঃ  কভাঃ আবুর োরাভ আজাদ 

ভাতাঃ ভশজেনা আক্তায শমু 

১২/১০/২০০০ ৮ভ গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

৬১১৩১৯০০০৩০৬১ ০১৭৬০-৮৪২৮৬৭  

২০ টশ আক্তায 

শতাঃ কাাইন আজম্মদ 

ভাতাঃ কভাছাঃ  াজজদা আক্তায 

১০/১০/১৯৯৮ ৮ভ গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

৬০০৫০৮১৪৬৫ ০১৭৩৪-০৬১২৮৩  

 

 



 

 

 

 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় 

জেয নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২১ রােী আক্তায 

শতাঃ কশরভ শভয়া 

ভাতাঃ ছুজরভা খাতুন 

০২/০৩/১৯৯৭ ৮ভ গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

৬১১২৩২৭১১৩২৬৬ ০১৯৪৮-৩১৪০১০  

২২ াশনয়া আক্তায 

শতাঃ সুরুজ আরী 

ভাতাঃ শখনা খাতুন 

১২/১০/১৯৯১ ৮ভ গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

১৪৭৭৬৫২৬৩৮ ০১৯৩৫-৫৮৮২৫৭  

২৩ যীনা আপশযন  

শতাঃ ইউসুফ আরী 

ভাতাঃ ভশযয়ভ   

০১/০২/১৯৯৭ ৮ভ গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

৬৮৩৬০২৫০০১৫৯৫ ০১৭১৯-৯৪৯০১১  

২৪ কভাছাঃ তাছশরভা কফগভ 

শতাঃ কভাঃ তশভজ উশিন 

ভাতাঃ কভাছাঃ কযশজনা খাতুন 

১২/১১/১৯৮৯ ৮ভ গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাভঃাখুয়া,কাঃ াখুয়া ভাজঝযচয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

৬১১২৩১৮৮৬৮০২১ ০১৭৫২-৬২৯৯১৮  

২৫ কভাজভনা আক্তায 

শতাঃ  কভাঃ ইযাশপর 

ভাতাঃ  কানাযা 

০৫/০৩/১৯৯৩ ৮ভ গ্রাভঃ চযশজথয,  কাঃ  চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ চযশজথয,  কাঃ  চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৯০০০০০৩৯ ০১৯৯৪৩৬৫৬৩৩  

 

 

 

(এফায়দুল্লা পশেয) 

োযী কো ে কো-অশডজনটয 

োযী উজজরা যুফ উন্নয়ন েভ েেতো 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

((এ.কে.এভ আব্দুর োশদয ভূঞা) 

উজজরা যুফ উন্নয়ন েভ েেতো 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

 

 

 

 



 

 

উজজরায নাভ  : ঈশ্বযগঞ্জ 

প্রশক্ষণ কেজেয নাভ : চশি যোযী প্রাথশভে শফদ্যারয়,ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

কোজ েয নাভ  : াশযফাশযে াঁ-মুযশগ ারন । 

 ব্যাচ নিং   : ০৬ (ছয়) তভ। 

অথ ে ফছয   : ২০২০-২০২১ ইিং। 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ কখ ভাজরুর আরভ কাাগ 

শতাঃ কখ ভশতউয যভান 

ভাতাঃ াযবীন আক্তায 

১২/০৭/১৯৯৭ এ.এ.শ গ্রাভঃভজনাযপুয,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রা 

উজজরাঃঈশ্বযগঞ্জ ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃভজনাযপুয,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রা 

উজজরাঃঈশ্বযগঞ্জ ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৯১৬২৩৫৫৭৯৭ ০১৯৩৮৭৯১৮৪৮  

২ কভাঃ আজনায়ারুর ইরাভ 

শতাঃ আব্দুয ারাভ 

ভাতাঃ েল্পনা খাতুন 

৩১/১২/১৯৮৯ এভ.এ.এ গ্রাভঃ সয়দবাকুযী,কাঃ সয়দবাকুযী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,  কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ সয়দবাকুযী,কাঃ সয়দবাকুযী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,  কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৪০০০০১০০ ০১৯১৬২৫২০৭২  

৩ উফায়দুল্লা আেন্দ 

শতাঃ আব্দুয যশদ আেন্দ 

ভাতাঃ কজরনা খাতুন 

০২/০৩/১৯৮৯ এ.এ.শ গ্রাভঃ সয়দবাকুযী,কাঃ সয়দবাকুযী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,  কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ সয়দবাকুযী,কাঃ সয়দবাকুযী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,  কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৮৫৪৯২৯৯৩ ০১১৬৪২৩৭৫২  

৪ ভাবুফ আরভ 

শতাঃ ভশতউয যভান 

ভাতাঃ াযবীন আেতায 

২০/০২/১৯৮৯ এভ.এ.এ গ্রাভঃভজনাযপুয,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রা 

উজজরাঃঈশ্বযগঞ্জ ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃভজনাযপুয,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রা 

উজজরাঃঈশ্বযগঞ্জ ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৮৫৪৯২৪০৬ ০১৯২০৯১৭৭৪২  

৫ কভাছাঃ ভশণলা আক্তায 

শতাঃ কভাঃ শরটন খান াঠান 

ভাতাঃ কভাছাঃ ানা কনা 

১৩/১২/২০০০ এ.এ.শ গ্রাভঃভজনাযপুয,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রা 

উজজরাঃঈশ্বযগঞ্জ ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃভজনাযপুয,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রা 

উজজরাঃঈশ্বযগঞ্জ ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১২৩২২০০২২৭০ ০১৮৮৬৩৭১০৭৫  

৬ কভাঃ াীন শভয়া 

শতাঃ কভাঃ যতন পশেয 

ভাতাঃ াশনা খাতুন 

২০/০৫/১৯৯৭ ৮ভ গ্রাভঃ চশি,কাঃ কাাগী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ, কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ চশি,কাঃ কাাগী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ, কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৯৫৭৬১০৮৬৫৯ ০১৯৮৮৯০৮৫৬৭  

৭ কাজর শভয়া 

শতাঃ ভশজবুয যভান 

ভাতাঃ ছফুযা খাতুন 

১৫/০৫/১৯৯৭ ৮ভ গ্রাভঃভজনাযপুয,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রা 

উজজরাঃঈশ্বযগঞ্জ ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃভজনাযপুয,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রা 

উজজরাঃঈশ্বযগঞ্জ ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৮৫০১৭৩১০ ০১৯২০৯১৭৭৪২  

৮ কভাঃ জাাঙ্গীয আরভ 

শতাঃ কভাঃ নুয উশিন 

ভাতাঃ কপারী কফগভ 

১৮/০৪/১৯৯০ ৮ভ গ্রাভঃ শনজতুরন্দয,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,  কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ শনজতুরন্দয,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,  কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৪৫০০০০০৯ ০১৯১২১২৭২১৩  

৯ কভাঃ আজনায়ায কাজন 

শতাঃ আবু াশনপ 

ভাতাঃ আজনায়াযা খাতুন 

০৭/০৭/১৯৯৬ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ চশি,কাঃ কাাগী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ, কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ চশি,কাঃ কাাগী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ, কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৫৫৩০৪০৮৯৩৮ ০১৪০৭৬৫৩৮৮৫  

১০ কভাঃ এনামুর াান 

শতাঃ কভাঃ আব্দুর যাশদ আেন্দ 

ভাতাঃ াশরভা খাতুন 

০৮/০১/১৯৯৮ এ.এ.শ গ্রাভঃ চশি,কাঃ কাাগী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ, কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ চশি,কাঃ কাাগী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ, কজরাঃ ভয়ভনশিং 

১৯৫৫১৮৬০৫৯ ০১৭১২৫৩৬৮০৪  

 



 

 

 

 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১১ কভাছাঃ শ আক্তায 

শতাঃ কভাঃ  তাযা শভয়া 

ভাতাঃ কভাছাঃ ারুর 

০২/০১/১৯৯২ এভ.এ.এ গ্রাভঃ সফযাটি,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃঈশ্বযগঞ্জ, কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ সফযাটি,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃঈশ্বযগঞ্জ, কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৬৩০০০২৮৯ ০১৬২৫৬০৪৩৯০  

১২ োজী শযপাত 

শতাঃ োজী ভাজরকুজ্জাভান 

ভাতাঃ ফীনা কফগভ 

০১/০৯/১৯৯৯ এ.এ.শ গ্রাভঃভজনাযপুয,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রা 

উজজরাঃঈশ্বযগঞ্জ ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃভজনাযপুয,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রা 

উজজরাঃঈশ্বযগঞ্জ ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৮৫১১১৬২৫ ০১৯৩৭৬৭১৯৬৮  

১৩ ইযাত জাান নূয 

শতাঃ কভাঃ আব্দুর জশরর ভূঞা 

ভাতঃ কভাাঃ যওন আযা কফগভ 

১৫/০৮/১৯৮৮ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ ফাশরশতা,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রা 

উজজরাঃঈশ্বযগঞ্জ, কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ ফাশরশতা,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রা 

উজজরাঃঈশ্বযগঞ্জ, কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৪০৪৬৮২৫৪ ০১৯১৪৯১৫৮১৫  

১৪ কভাঃ পারুে শভয়া 

শতাঃ মুত কভাজরভ উশিন 

ভাতাঃ জাানাযা কফগভ 

১১/১১/১৯৮৯ এইচ.এ.শ গ্রাভঃচযজাজনপুয,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাভঃচযজাজনপুয,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

৬১১৩১৪০৪৭৩৮৪৯ ০১৯১৪৯১৫৮১৫  

১৫ ভশনয আক্তায 

শতাঃ কখ শযন 

ভাতাঃ াশরভা 

০৫/০১/১৯৮৮ ৮ভ গ্রাভঃচযজাজনপুয,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

গ্রাভঃচযজাজনপুয,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃভয়ভনশিং 

৬১১১৩৫১৬৮২০৮৩ ০১৭৮১৩৮৭৯৯৩  

১৬ কভাঃ যীফুর ইরাভ 

শতাঃ স্বন শভয়া 

ভাতাঃ ইয়াশভন কফগভ 

০৫/০৯/২০০০ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ চশি,কাঃ কাাগী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ, কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ চশি,কাঃ কাাগী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ, কজরাঃ ভয়ভনশিং 

২৪১২৪৩৬২০২০ ০১৯১৪৩১১৭৭৩  

১৭ কভাঃ আশকুয যভান জয় 

শতাঃ কভাঃজভাস্তাপা োভার  

ভাতাঃ ভঞ্জুযা আক্তায 

০৫/১০/২০০০ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ চশি,কাঃ কাাগী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ, কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ চশি,কাঃ কাাগী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ, কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৪৬৬২৩৬৯৯৯২ ০১৮৭৪৬৫৬১৬৭  

১৮ াযজবজ কভাাযপ 

শতাঃ আবু যশদ আেন্দ 

ভাতাঃ যওন আযা কফগভ 

০১/১১/১৯৯৫ এ.এ.শ গ্রাভঃভজনাযপুয,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রা 

উজজরাঃঈশ্বযগঞ্জ ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃভজনাযপুয,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রা 

উজজরাঃঈশ্বযগঞ্জ ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৭৩৩৬৭৯৭১৬৭ ০১৯৩৮৫৩৯৭৯৯  

১৯ োজী শজয়াউর ে 

শতাঃ োজী আশজজুর ে 

ভাতাঃ নাশজযা আক্তায 

০১/১০/১৯৯০ এ.এ.শ গ্রাভঃভজনাযপুয,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রা 

উজজরাঃঈশ্বযগঞ্জ ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃভজনাযপুয,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রা 

উজজরাঃঈশ্বযগঞ্জ ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৮৫০০০১১১ ০১৯১৬৩৭৯৯৮৭  

২০  কভাছাঃ তাছশরভা আক্তায কাভা     

 শতাঃ  কভাঃ তশপয উশিন 

ভাতাঃ কপারী আক্তায 

০৩/০৪/১৯৯০ ৮ভ গ্রাভঃ দত্তাড়া,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃঈশ্বযগঞ্জ ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ দত্তাড়া,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃঈশ্বযগঞ্জ ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১২৪০০২০৩০৬৮৫ ০১৯১৬৩৭৯৯৮৭  

 

 



 

 

 

 

 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২১ আর ভামুদ ইরাভ 

শতাঃ নজরুয ইরাভ 

ভাতাঃ যওনা কফগভ 

১৭/০৭/১৯৯৬ এ.এ.শ গ্রাভঃভজনাযপুয,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রা 

উজজরাঃঈশ্বযগঞ্জ ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃভজনাযপুয,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রা 

উজজরাঃঈশ্বযগঞ্জ ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৯১৩৭০১৬৬৫৬ ০১৩১১৭৬৬২২৮  

২২ পাযজানা কফগভ 

শতাঃ আবুর োজভ আেন্দ 

ভাতাঃ াজজযা খাতুন 

০৩/০৮/২০০১ এ.এ.শ গ্রাভঃ াজফ নগয,কাঃ কাাগী 

উজজরাঃঈশ্বযগঞ্জ ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ াজফ নগয,কাঃ কাাগী 

উজজরাঃঈশ্বযগঞ্জ ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৫১১২৩৩৫৫১৭ ০১৯৫৭৮৭১৯৭৬  

২৩ কভাঃ কভাস্তাশেভ আেন্দ 

শতাঃ কভাঃ আব্দুয যাশদ আেন্দ 

ভাতাঃ কভাছাঃ াজরভা আক্তায 

০১/০১/১৯৯৯ ৮ভ গ্রাভঃ চশি,কাঃ কাাগী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ, কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ চশি,কাঃ কাাগী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ, কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৮৫১০২০১০ ০১৮১৭৮১২৬৭৫  

২৪ শফউটি আক্তায 

শতাঃ হুভায়ূন েফীয 

ভাতাঃ নাজভা আক্তায 

০১/০৫/১৯৮৫ ৮ভ গ্রাভঃদশড়ফড়ফাগ,কাঃ কাাগী 

উজজরাঃঈশ্বযগঞ্জ, কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃদশড়ফড়ফাগ,কাঃ কাাগী 

উজজরাঃঈশ্বযগঞ্জ, কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৮৫৪৮৯০৫৩ ০১৭১২০৮০৯৪২  

২৫ টুটন শভয়া 

শতাঃ আবু াশনপ 

ভাতাঃ আজনায়া কফগভ 

১০/০৭/২০০০ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ চশি,কাঃ কাাগী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ, কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ চশি,কাঃ কাাগী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ, কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৮৫০০৭৫১৬ ০১৯৫৬৫৪৫৯০৭  

 

 

 

(এফায়দুল্লা পশেয) 

োশয কো ে কো-অশড েজনটয 

োশয উজজরা যুফ উন্নয়ন েভ েেতো 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

(এ.কে.এভ আব্দুর োশদয ভূঞা) 

উজজরা যুফ উন্নয়ন েভ েেতো 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

 

 

 



 

 

উজজরায নাভ  : ঈশ্বযগঞ্জ 

প্রশক্ষণ কেজেয নাভ : চযশনখরা যোযী প্রাথশভে শফদ্যারয়,ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

কোজ েয নাভ  : াশযফাশযে াঁ-মুযশগ ারন । 

 ব্যাচ নিং   : ০৭ (াত) তভ। 

অথ ে ফছয  : ২০২০-২০২১ ইিং। 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ কভাঃ ারা উশিন ীযা 

শতাঃ কভাঃ াভছ উশিন 

ভাতাঃ আশজভা খাতুন 

০৫/১০/১৯৯৫ এ.এ.শ গ্রাভঃ দত্তাড়া,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ দত্তাড়া,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৮২৪২১০৭৪৬৭ ০১৯১০২০৭৪৫৪  

২ াদফীন কাাইন াওন 

শতাঃ কভাঃ কদজরায়ায কাজন 

ভাতাঃ কভাছাঃ  নাযীন সুরতানা 

১৭/১০/১৯৯২ এ.এ.শ গ্রাভঃ দত্তাড়া,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ দত্তাড়া,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১২৩১০১০০০০৪৮ ০১৬৭৭৮৬১০১২  

৩ ানশজদা কাাইন শভভ 

শতাঃ কভাঃ কদজরায়ায কাজন 

ভাতাঃ  নাযীন সুরতানা 

১৩/১২/১৯৯৮ এ.এ.শ গ্রাভঃ দত্তাড়া,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ দত্তাড়া,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬৯০৫০৩০০২৬ ০১৭১৯৮৫২২৮৯  

৪ ানশজদা আপশযন শযিংশে 

শতাঃ আব্দুর  ান্নান 

ভাতাঃ কজরনা কফগভ 

১৫/০৩/১৯৯৩ এ.এ.শ গ্রাভঃ দত্তাড়া,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ দত্তাড়া,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

১০২৬১৩৬১৫৮ ০১৬০৯৩৩১৯১৬  

৫ আভা তাফাসুভ াশভা 

শতাঃ কভাঃ ইশদ্র আরী 

ভাতাঃ ইভত আযা শফরী 

০৬/০৯/১৯৯৭ এ.এ.শ গ্রাভঃ দত্তাড়া,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ দত্তাড়া,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৭৩৫৪০৪২৪৩৯ ০১৮২৯৯৩৮১৭১  

৬ কভাছাঃ রুভা আক্তায 

শতাঃ কভাঃ আবুর োরাভ 

ভাতাঃ কযাশেয়া আক্তায 

০৭/১২/১৯৮৭ এ.এ.শ গ্রাভঃ দত্তাড়া,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ দত্তাড়া,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১২৩১০১৪৪৬০৬৪ ০১৯৫৩৯৮২৪৪১  

৭ কভাছাঃ কযজনা আক্তায 

শতাঃ কভাঃ আব্দুয আরী 

ভাতাঃ কভাছাঃ  যাজরা খাতুন 

০১/০১/১৯৯০ এ.এ.শ গ্রাভঃ শনজতুরন্দয,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

 

গ্রাভঃ শনজতুরন্দয,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

 

৬১১৩১৪৫৬৭২০১২ ০১৬৩৪২৯৮০৬৬  

৮ শযিংকু যানী ফশণে 

শতাঃ জীফন চে ফশণে 

ভাতাঃ ভভতা যানী ফশণে 

১৫/০৬/১৯৯৬ এ.এ.শ গ্রাভঃ দত্তাড়া,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ দত্তাড়া,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৪৬৫২২৬৫৪৯৯ ০১৭৬৬১৫০১৭৮  

৯ যাশজফ চে যশণে 

শতাঃ যাখার চে ফশণে 

ভাতাঃ কভঘফতী যানী ফশণে 

২৫/১২/১৯৯১ এ.এ.শ গ্রাভঃ দত্তাড়া,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ দত্তাড়া,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১১৬৪২০০০১৩৬ ০১৪০৩৭৩৫৫৪৬  

১০ আেযাভ কাাইন 

শতাঃ গফুয যোয 

ভাতাঃ সুযাইয়া খাতুন 

১৭/০৯/১৯৯০ এ.এ.শ গ্রাভঃ কুল্লাাড়া,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ কুল্লাাড়া,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৫৪০০০১২৬ ০১৭১৯০৮৯৮৩৫  

 



 

 

 

 

 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১১ কভাঃ কভজশদ াান ইভন 

শতাঃ কভাঃ কদজরায়ায কাজন 

ভাতাঃ কভাছাঃ নাজভা কফগভ 

০১/১২/২০২০ এ.এ.শ গ্রাভঃ ভাইজফাগ,কাঃ কুল্লাাড়া 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ ভাইজফাগ,কাঃ কুল্লাাড়া 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৮৯১২৪৪৯৯৪৬ ০১৯৪০০১৪৭১৪  

১২ কভাঃ শপকুর ইরাভ কগারা 

শতাঃ কভাঃ াশমুশিন 

ভাতাঃ  কভাছাঃ াজজযা কফগভ 

২০/১০/১৯৮৫ এভ.এ.এ গ্রাভঃ দত্তাড়া,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ দত্তাড়া,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১২৩১০৩৪৫৩০১৩ ০১৯১৮৫৬৫৫৯২  

১৩ কভাঃ ভাবুফ াান সুভন 

শতাঃ কভাঃ  আইয়ূফ আরী 

ভাতাঃ শভনা কফগভ 

০৫/০২/১৯৯৯ এ.এ.শ গ্রাভঃ শভযাইর,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ শভযাইর,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৭৩৫৫২১৬০৮১ ০১৯৪৮৩১৪১৩০  

১৪ কভাঃ বুজ শভয়া 

শতাঃ কভাঃ আইয়ুফ আরী 

ভাতাঃ শভনা কফগভ 

১৫/০৬/১৯৮৬ এভ.এ.এ গ্রাভঃ শভযাইর,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ শভযাইর,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১২৩১০৬৪৫৮৩৩৯ ০১৮৯২৩৪৫৮১৩  

১৫ আজনায়ায কাজন 

শতাঃ মৃত উছভান গশণ 

ভাতাঃ  ভতুেজা কফগভ 

০৫/০৩/১৯৯৪ এ.এ.শ গ্রাভঃ চযপুম্বইর,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ চযপুম্বইর,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১১৩০০০১৬৯ ০১৭২৬৪৬৬৩৫০  

১৬ কভাছাঃ কশরনা আক্তায 

স্বাভীঃ কভাঃ আবুর কাজন 

১৫/০৮/১৯৯০ এ.এ.শ গ্রাভঃ দত্তাড়া,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ দত্তাড়া,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১২৩১০১৪৪৫৪৩২ ০১৯১৩৯৫০৮৪৬  

১৭ রক্ষী যানী ফশণে 

স্বাভীঃ শভন্টু চে ফশণে 

ভাতাঃ ফীণা যানী ফশণে 

০৭/০৪/১৯৯১ এভ.এ.এ গ্রাভঃ দত্তাড়া,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ দত্তাড়া,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১২৩১০১৪৪৬০০৭ ০১৭৭১২৬৭২২৭  

১৮ ভায়া যানী 

জতাল চে  

শচনু যানী 

০৮/০৫/১৯৮৯ এ.এ.শ গ্রাভঃ দত্তাড়া,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ দত্তাড়া,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৮১৩১০৬৭৭৩৩ ০১৯৪৮৭৫৭৭৮১  

১৯ ভাফুজুয যভান 

শতাঃ শযাজুর ইরাভ 

ভাতাঃ ভশজদা খাতুন 

০১/১১/২০০০ এভ.এ.এ গ্রাভঃ গাফয কফায়ারী,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ গাফয কফায়ারী,কাঃ চযশজথয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

১৯৬২৫৪৭২৭৭ ০১৭০৫২৯৬৩১৬  

২০ কভাছাঃ যওন আযা 

স্বাভীঃ আরী কাজন 

ভাতাঃ কভাছাঃ নূযজাান খাতুন 

১২/১২/১৯৯৫ এ.এ.শ গ্রাভঃ দত্তাড়া,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ দত্তাড়া,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১২৩১০১৪৪৬০৬২ ০১৯৭১১০৩৯৯২  

 

 



 

 

 

 

 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২১ কভাস্তাপা আশভয  

শতাঃ কভাঃ আবুর াজভ 

ভাতাঃ কভাছাঃ কশরনা আক্তায 

১০/১১/২০০০ এ.এ.শ গ্রাভঃ দত্তাড়া,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ দত্তাড়া,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১২৪৪০১০৩৫০৮২ ০১৮৪৫৭৮১২৩১  

২২ রুহুর আশভন 

শতাঃ মুঞ্জুরুর ে 

ভাতাঃ াশরভা আক্তায 

১৭/১২/১৯৯৫ এ.এ.শ গ্রাভঃ দত্তাড়া,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ দত্তাড়া,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬৪৪৭৪৭৫৫৩১ ০১৮৩৩৯৮৮০৬৯  

২৩ কভাছাঃ ভশযয়ভ আক্তায ভাশযয়া 

শতাঃ কভাঃ আবু াজদ 

ভাতাঃ কভাছাঃ ভশজদা খাতুন 

১০/০২/১৯৯৯ এ.এ.শ গ্রাভঃ কাাগী,কাঃ কাাগী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ কাাগী,কাঃ কাাগী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৮৫০২০৮১৬ ০১৩০১২১৫২৩১  

২৪ শর আক্তায 

শতাঃ কভাঃ নূরুর ে খান 

ভাতাঃ  কভাছাঃ াশভদা আক্তায 

১৫/০৮/১৯৯৬ এভ.এ.এ গ্রাভঃ শভযাইর,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ শভযাইর,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬৪০৫২৪৯৮২৯ ০১৮৫০৮৬৪৭৬১  

২৫ কভাঃ কভজদী াান 

শতাঃ মৃত আব্দুর াান 

ভাতাঃ কজরনা আক্তায 

২১/০১/১৯৯৫ এ.এ.শ গ্রাভঃ চযপুম্বইর,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ চযপুম্বইর,কাঃ ঈশ্বযগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৭২৪৭১০৫১৩৫ ০১৮৭৬৯৬০৪১০  

 

 

(কভাখজরছুয যভান) 

োশয কো ে কো-অশড েজনটয 

োশয উজজরা যুফ উন্নয়ন েভ েেতো 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

(এ.কে.এভ আব্দুর োশদয ভূঞা) 

উজজরা যুফ উন্নয়ন েভ েেতো 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

 

 

 

 



 

 

উজজরায নাভ  : ঈশ্বযগঞ্জ 

প্রশক্ষণ কেজেয নাভ :োশছভপুয উচ্চ শফদ্যারয়,ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

কোজ েয নাভ  : াশযফাশযে াঁ-মুযশগ ারন । 

 ব্যাচ নিং   : ০৮ (আট) 

অথ ে ফছয    : ২০২০-২০২১ ইিং। 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ কযাজেয়া আক্তায 

শতাঃ দীন ইরাভ 

ভাতাঃ যশভা খাতুন 

১৪/০৯/১৯৯৬ এভ.এ গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১২১১৪৩৯৭২ ০১৭৮৬৩৪২৩৪৯  

২ কশরভ শভয়া 

শতাঃ  কভাঃ আব্দু ারাভ 

ভাতাঃ কভাছাঃ কজাজফদা কফগভ 

২২/১০/১৯৯৮ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

১৯৫৫১৮৬৭৮৬ ০১৭৬৭৯৪০৯৯২  

৩ কভাঃ পারুে শভয়া 

শতাঃ কভাঃ জয়নার আজফদীন 

ভাতাঃ কভাছাঃ কভাজভনা খাতুন 

০২/০৬/১৯৮৯ ৮ভ গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৭৬৪৯৫৯৯৫ ০১৭৫২৬৫২৮৯৬  

৪ কভাঃ পখয উশিন 

শতাঃ মৃত আে আরী 

ভাতাঃ কভাছাঃ ভাজরো খাতুন 

১২/০৬/১৯৮৮ শফ.এ গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৭৬৪৯৬০৮২ ০১৭৭১১৮৯২৮১  

৫ কভাঃ শযন শভয়া 

শতাঃ কভাঃ আঃ খাজরে 

ভাতাঃ  কভাছাঃ  খুজদজা 

১১/০৬/১৯৮৮ ৮ভ গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৭৬৪৯৬৬১০ ০১৭৮৯৫৭৩৯৫৬  

৬ কভাঃ আর  ওয়াশভন 

শতাঃ আশজভ উশিন 

ভাতাঃ কভাছাঃ  ফদরুন্নাায নাজভা 

১২/১২/১৯৯৭ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৭৩৫২২৯৪৪১২ ০১৬০৯৮৪১৮৫০  

৭ কভাঃ আঃ  কভাতাশরফ আরভ 

শতাঃ কভাঃ আঃ ভাজরে 

ভাতাঃ কভাছাঃ আছভা কফগভ 

০৪/০৫/২০০১ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

২৪১৩২৯৬৬৪৭ ০১৭৯৩৯২১৯০৭  

৮ কভাঃ োউছায াান 

শতাঃ কভাঃ নূয ইরাভ 

ভাতাঃ কভাছাঃ  কযাজেয়া কফগভ 

০৬/০৬/২০০৩ এ.এ.শ গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৫১১২৮৫৩৪০২ ০১৭৮৭০৯৭১৭২  

৯ কভাছাঃ মুশ েদা আক্তায 

শতাঃ কভাঃ আব্দুর রশতপ 

ভাতাঃ কভাছাঃ ভজনায়াযা কফগভ 

০১/০৭/১৯৯৯ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৭৩৫৭৮৫৯৩২৬ ০১৭৬৭৯৪০৯৯২  

১০ কভাঃ ভামুদুর াছান 

শতাঃ কভাঃ আবু শছশিে 

ভাতাঃ কভাছাঃ জজযা খাতুন 

২৪/০৩/১৯৮৪ এ.এ.শ গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৭৬৪৯৬৫০৪ ০১৭২৫১২১৩৮৪  

 



 

 

 

 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১১ শুেরার যশফদা 

শতাঃ মৃত োশযাভ যশফদা 

ভাতাঃ  আযশত যানী যশফদা 

০১/১২/১৯৮৯ ৮ভ গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৭৬৪৯৬৫৪১ ০১৭৩৪৪৭৪৫০১  

১২ কভাঃ  ভশন শভয়া 

শতাঃ মৃত আভজাদ কাজন 

ভাতাঃ  ভশজদা খাতুন 

২০/০৬/১৯৮৫ ৮ভ গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৭৬৪৯৫৯৭৮ ০১৭৬৮৯৩৯০৭৫  

১৩ কভাঃ াশফবুয যভান 

শতাঃ কভাঃ আঃ  আরী 

ভাতাঃ কভাছাঃ নুযজাান কফগভ 

০৭/০৯/১৯৮৭ ৮ভ গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৭৬৪৯৬৩২৮ ০১৭৭১৩৩০৪৮১  

১৪ কভাঃ শযন শভয়া 

শতাঃ কভাঃ াজভ উশিন 

ভাতাঃ  কভাছাঃ াীদা খাতুন 

০৫/০৬/১৯৯৯ ৮ভ গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৭৮০৭৮৩০৭৩৭ ০১৭৩০৫৭৩২৮৫  

১৫ এেশদর খাঁ 

শতাঃ জাশয উশিন খাঁ 

ভাতাঃ ভাজজদা খাতুন 

২৫/০৪/১৯৮৮ ৮ভ গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৭৬০০০০০৮ ০১৭৩১৭৩৫৯১৬২  

১৬ কভাঃ কপযজদৌ 

শতাঃ মৃত আবুর াজছন 

ভাতাঃ কভাছাঃ আজভনা খাতুন 

১০/০৬/১৯৮৯ এ.এ.শ গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৭৬৪৯৬৫১১ ০১৭৩১১৮৫১৪৮  

১৭ াানা েশর 

শতাঃ কভাঃ আব্দুর াশভদ 

ভাতাঃ শপজযাজা খাতুন 

১২/০১/১৯৯৮ এ.এ.শ গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬০০৫০৮৩০৪০ ০১৭৪১৮৪৮১৯৬  

১৮ কভাঃ াভীভ 

শতাঃ কভাঃ নুযর ইরাভ 

ভাতাঃ কভাছাঃ কযাজেয়া কফগভ 

০১/১২/১৯৯৬ এ.এ.শ গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৯৫৭৬১১৮৩১০ ০১৭২১৪৭৭৩৫১  

১৯ যশন চে শফশ্বা 

শতাঃ ব্রজজে চে শফ^ঃা 

ভাতাঃ কজানা যানী 

১০/০৫/২০০২ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৮২৬৩২৩৩০২৮ ০১৩০৮০১১৮৯৯৭  

২০ নাজভা আক্তায 

শতাঃ আব্দুয যাশদ 

ভাতাঃ পাজতভা কফগভ 

১০/০৬/১৯৯৬ শফ.এ গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬৯০৫০৩৬৩৮৭ ০১৭১০২৭৯৩৫৮  

 

 



 

 

 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২১ কভাঃ নুযর ইরাভ 

শতাঃ আব্দুর াশভদ 

ভাতাঃ নাশজভা কফগভ 

০১/০৭/১৯৯৯ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৭৩৫৭৮৬৩৬৪১ ০১৭৮৩৮৭৪৪৯৮  

২২ কভাঃ যাশেফ কাজন 

শতাঃ কভাঃ যসুভ উশিন 

ভাতাঃ কভাছাঃ  েরুনা কফগভ 

২০/০৪/২০০২ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৩৩১৩২১২৩৪৬ ০১৯৫৫৭০৮৭২৪  

২৩ দীিংেয চে যোয 

শতাঃ অশখর চে যোয 

ভাতাঃ াষ্পু যানী যোয 

১০/০৬/২০০২ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৯১৬৩২৩০৭৮৩ ০১৯৮৯৯০৯৯৫৬  

২৪ লুৎফুন্নাায 

শতাঃ কভাঃ আব্দু ারাভ 

ভাতাঃ নুরুন্নাায 

০১/১২/১৯৯৯ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৫১০৫০৪৩১৬৯ ০১৭২৪৮৭৫২৭৬  

২৫ াশের আজভদ 

শতাঃ মৃত কাাইন আরী 

ভাতাঃ  জুজফদা 

২৫/১১/১৯৯৩ শডজলাভা গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ োশছভপুয,কাঃ োশছভপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ.কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৫২২৩০০০৩৭৯ ০১৮৬০৩৩৮৬৩  

 

 

 

(কভাঃইভাইর কাজন ভূঞা) 

োশয কো ে কো-অশড েজনটয 

োশয উজজরা যুফ উন্নয়ন েভ েেতো 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

(এ.কে.এভ আব্দুর োশদয ভূঞা) 

উজজরা যুফ উন্নয়ন েভ েেতো 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

 

 

 

 

 



 

 

উজজরায নাভ  : ঈশ্বযগঞ্জ 

প্রশক্ষণ কেজেয নাভ : তাযাোশন্দ ইরাভপুয,ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

কোজ েয নাভ  : াশযফাশযে াঁ-মুযশগ ারন । 

 ব্যাচ নিং   : ০৯ (নয়)তভ। 

অথ ে ফছয   : ২০২০-২০২১ ইিং। 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় 

জেয নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ াপা আক্তায  

শতাঃ কভাঃ আঃ কভাতাজরফ 

ভাতাঃ াজযা কফগভ 

১২/১২/১৯৯৭ ৮ভ গ্রাভঃ োেনাটি,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ োেনাটি,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৩৩০৭৮১০৭৪১ ০১৯৮১৮২৮২১০  

২ কভাঃ আশভনুর ে 

শতাঃ কভাঃ কভাজ্জাজম্মর ে 

ভাতাঃ কভাছাঃ  াশভদা খাতুন 

২০/০৫/১৯৮৯ ৮ভ গ্রাভঃ োেনাটি,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ োেনাটি,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৪০৪৬৭১২৩ ০১৯২০৭৪২২২০  

৩ কভাছাঃ াশফনা খাতুন 

শতাঃ কভাঃ আব্দুর াত্তায 

ভাতাঃ কভাছাঃ কজাজরখা খাতুন 

০১/০১/১৯৯৪ ৮ভ গ্রাভঃ োেনাটি,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ োেনাটি,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৩৭৫৩৯৭৯২৬৩ ০১৯৭০৭৪২২১৮  

৪ াযীপা আক্তায 

শতাঃ াইফুর ইরাভ 

ভাতাঃ শপরুজা কফগভ 

১০/০৩/১৯৯৭ শফ.এ গ্রাভঃ ঞ্চাপুয,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ ঞ্চাপুয,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৪৬৫৫১০২১৯৪ ০১৯৭০৭৪২২১৮  

৫ কভাঃ আয়াতুর ইরাভ 

শতাঃ কভাঃ জরুর ইরাভ 

ভাতাঃ কভাছাঃ যাজরা খাতুন 

০১/০১/১৯৯০ ৮ভ গ্রাভঃ োেনাটি,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ োেনাটি,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৪০৪৬৭১৩০ ০১৯৩১৪২৫২৮৭  

৬ ভামুন  

শতাঃ কভাঃ আব্দুয যাজ্জাে 

ভাতাঃ কভাছাঃ জাশভরা খাতুন 

০৬/১২/১৯৮৯ ৮ভ গ্রাভঃ োেনাটি,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ োেনাটি,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৪০৪৬৭১৩৬ ০১৯১১৬৮৭৭২৭  

৭ যাশেবুর াান 

শতাঃ কভাঃ আব্দুয যাজ্জাে 

ভাতাঃ কভাছাঃ জাশভরা খাতুন 

০১/০১/১৯৯৬ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ োেনাটি,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ োেনাটি,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৭৩০১৭১৪২৫৪ ০১৯৪৬৭৮৮৫৪৭  

৮ কভাঃ আব্দুর আশজজ যশন 

শতাঃ কভাঃ আব্দুর কভাতাজরফ  

ভাতাঃ আশম্বয়া খাতুন 

১০/০৮/২০০০ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ চযজাজনপুয,কাঃ ঈ^যগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ চযজাজনপুয,কাঃ ঈ^যগঞ্জ 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৫১১২৮৩০০৭৯ ০১৩১৫৫৬৩৮৪২  

৯ কভাস্তাশপজুয যভান 

শতাঃ আব্দুল্লা আর ভামুন 

ভাতাঃ ভারুপা নাশগ ে 

৩১/১২/১৯৯৮ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ োেনাটি,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ োেনাটি,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

২৪০৫১০৮২২২ ০১৯৫৩২৩৪৪০৯  

১০ কযৌনাযা 

শতাঃ কভাঃ জারার উশিন 

ভাতাঃ কভাছাঃ জুজরখা খাতুন 

১০/০১/১৯৯৭ শফ.এ গ্রাভঃ তাযােইশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ তাযােইশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৮৭০৪০৩৬০৬৩ ০১৭৬০৮৪৭৫৭৮  

 



 

 

 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১১ শ কফগভ 

শতাঃ কভাঃ আব্দুর 

ভাতাঃ নূযজাান কফগভ 

১৮/০১/২০০০ শফ.এ.এ গ্রাভঃ তাযাোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ তাযাোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬৯১২৭৭৬৬৮৮ ০১৯৮০৬১৯৭৭২  

১২ কভাছাঃ যীপা খাতুন 

স্বাভীঃ কভাঃ আশজজুর ে 

ভাতাঃ কভাছাঃ কভাছাঃ কফজদনা 

১০/০১/১৯৮৯ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ তাযাোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ তাযাোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৪০৪৬৭১২৫ ০১৯৭০৭৪৪০৯২৭  

১৩ কভাছাঃ াশপয়া আক্তায 

শতাঃ কভাঃ আফার কাজন 

ভাতাঃ কভাছাঃ শখনা কফগভ 

০৬/০৬/১৯৯৬ ৮ভ গ্রাভঃ ঞ্চাপুয,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ ঞ্চাপুয,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৮৭০২২৮৩৪২৮ ০১৯২৮৮৭৫৪৭৫  

১৪ অপু আাজম্মদ 

শতাঃ কাজন আরী 

ভাতাঃ ারভা আক্তায 

০৮/০৭/১৯৯৭ এ.এ.শ গ্রাভঃ তাযাোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ তাযাোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬৪৬২৬৬৫৬৭৯ ০১৮৪২৫২৪৯৬০  

১৫ আজারুর ইরাভ 

শতাঃ কভাঃ নজরুর ইরাভ 

ভাতাঃ কভাছাঃ যাজরা খাতুন 

১০/০২/২০০২ এ.এ.শ গ্রাভঃ তাযাোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ তাযাোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৯৫৮১৩৪৮৪২৩ ০১৮৭৮৭৩২০৯৮  

১৬ কযাশজনা আক্তায 

শতাঃ কভাঃ আঃ ভশজদ 

ভাতাঃ কভাছাঃ নূরুন্নাায 

১০/০৬/১৯৯২ এ.এ.শ গ্রাভঃ তাযাোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ তাযাোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৭৮১২৮৭৪৭১৬ ০১৭৩৪৫৩৮০২১  

১৭ জয়নার আজফদীন 

শতাঃ জারার উশিন 

ভাতাঃ জুজরখা 

০১/০১/২০০০ এ.এ.শ গ্রাভঃ তাযাোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ তাযাোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

১৫০৫০৭৪০৬০ ০১৭২৬৬৭৫৯১১  

১৮ সুজন চে দা 

শতাঃ শচে চে দা 

ভাতাঃ উশভরা যানী দা 

২১/০৩/১৯৯৮ এ.এ.শ গ্রাভঃ ঞ্চাপুয,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ ঞ্চাপুয,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৪০৪৬৮৭২৮ ০১৯১৭৮৬৯৩৬২  

১৯ ভজনায়াযা কফগভ ভশন 

শতাঃ আব্দুল্লা আর ভামুন 

ভাতাঃ ভারুপা 

৩০/০৭/২০০০ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ োেনাটি,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ োেনাটি,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৪০০০৪৩২১ ০১৯৯৪৭৬২০৮৫  

২০ কভাছাঃ শরভা আক্তায 

শতাঃ কভাঃ ভাবুফ আজাদী 

ভাতাঃ কভাছাঃ নাশছভা আক্তায 

১৫/০১/২০০১ শফ.এ গ্রাভঃ তাযাোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ তাযাোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৪০০০৫৫৬৩ ০১৯১১৬৮৭৭২৭  

 

 

 



 

 

 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২১ ওশেয়া আক্তায 

শতাঃ আঃ েশযভ ভূঞা 

ভাতাঃ রাইরা আক্তায 

০৭/০৪/১৯৯৬ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ তাযাোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ তাযােইশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৭২১৪৭৮১০০৬২৫০ ০১৯৫৯১৬৭৬৩৯  

২২ তানশজরা কফগভ 

শতাঃ কভাঃ আব্দুর ভশজদ 

ভাতাঃ নুরুন্নাায 

৩০/০২/২০০২ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ োেনাটি,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ োেনাটি,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৪০০০৪৩১৫ ০১৯২৪৬২৮৯৪১  

২৩ এনামুর ে 

শতাঃ কভাজ্জাজম্মর ে 

ভাতাঃ াশভদা 

১০/০২/২০০২ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ তাযাোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ তাযােইশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৪০০০৩৭৬৮ ০১৯৯৫৫৪৬২৭৪  

২৪ আশনসুর ে 

শতাঃ  কভাজ্জাজম্মর ে 

ভাতাঃ াশভদা 

১৫/১৪/১৯৯৯ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ তাযাোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ তাযােইশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৪০০০৩৭৭৩ ০১৪০৪৩০২৪৪১  

২৫ কভাছাঃ পাযানা আক্তায 

শতাঃ কভাঃ জারার খাতুন 

ভাতাঃ জুজরখা খাতুন 

০৭/০৪/২০০২ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ তাযাোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ তাযােইশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৭৮১২৬৭৪৭১৬ ০১৭৩৪৫৩৮০২১  

 

 

(কভাঃইভাইর কাজন ভূঞা) 

োশয কো ে কো-অশড েজনটয 

োশয উজজরা যুফ উন্নয়ন েভ েেতো 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

(এ.কে.এভ আব্দুর োশদয ভূঞা) 

উজজরা যুফ উন্নয়ন েভ েেতো 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

 

 

 

 

 

 



 

উজজরায নাভ  : ঈশ্বযগঞ্জ 

প্রশক্ষণ কেজেয নাভ : স্তাইর উচ্চ শফদ্যারয়,ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

কোজ েয নাভ  : ভৎস্য চাল । 

 ব্যাচ নিং   : ১০ (দ)তভ। 

অথ ে ফছয   : ২০২০-২০২১ ইিং। 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ ভাসুদ শভয়া 

শতাঃ কভাঃ আবুর মুনসুয 

ভাতাঃ কভাছাঃ কভাজভনা কফগভ 

১০/০৬/১৯৮৭ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ সয়দাফাদ,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ সয়দাফাদ,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১১৩৫২৭৬৪৪ ০১৭৩৪৪২০৭২৮  

২ খায়রুন্নাায 

শতাঃ কভাঃ আবুর োজভ 

ভাতাঃ কভাছাঃ  কজরনা খাতুন 

০১/০১/১৯৯৬ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ সয়দাফাদ,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ সয়দাফাদ,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৪৪৫৬৩৭৬৬৮৫ ০১৭৮৮৬৫১৭৬৬  

৩ ীদ শভয়া 

শতাঃ খাইরুর ইরাভ 

ভাতাঃ াশপজা খাতুন 

২৩/০২/২০০০ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ সয়দাফাদ,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ সয়দাফাদ,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৪২১২৬৮৩৪২১ ০১৯৯৯০১০০৯৯  

৪ কভাঃ নাজমুত তাজযে 

শতাঃ কভাঃ আবুর োজভ 

ভাতাঃ কভাছাঃ ানাজ কফগভ 

০৮/০১/১৯৮৮ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ সয়দাফাদ,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ সয়দাফাদ,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১১৩৫২৭৭১১ ০১৭৪৬৬২৬৬০৪  

৫ কফাযান উশিন 

শতাঃ কভাঃ ভেবুর কাজন 

ভাতাঃ কভাছাঃ ভাজজদা খাতুন 

১০/০২/১৯৯৪ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ সয়দাফাদ,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ সয়দাফাদ,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১১৩০০০০৭৪ ০১৯৮৭৯৩৭২৩৫  

৬ যানা শভয়া 

শতাঃ আবুয মুনসুয 

ভাতাঃ কভাজভনা খাতুন 

২০/১০/১৯৯৮ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ সয়দাফাদ,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ সয়দাফাদ,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৪২০৫০৪৯৯৫২ ০১৯৮৭৯৩৭২৩৫  

৭ শরভা আক্তায 

শতাঃ আবুয মুনসুয 

ভাতাঃ কভাজভনা খাতুন 

০৫/০৯/১৯৯৯ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ সয়দাফাদ,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ সয়দাফাদ,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৪৬৫৭৮৪৩৫৯৭ ০১৯৮৭৯৩৭২৩৫  

৮ কভাঃ আরভগীয কাজন 

শতাঃ কভাঃ আশজজুয ে 

ভাতাঃ কভাছাঃ  পাজতভা কফগভ 

১৯/০২/১৯৯৬ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ সয়দাফাদ,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ সয়দাফাদ,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

২৩৯২৬১৩৬৫৫ ০১৭১২১৩১১৭৫  

৯ কভাঃ কভাজর উশিন 

শতাঃ কভাঃ আবুর োজভ 

ভাতাঃ কজরনা খাতৃঃ ন 

১০/০৩/২০০৪ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ সয়দাফাদ,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ সয়দাফাদ,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১১৩১১০৭৩৯ ০১৬১৩১৮৯০৬০  

১০ এনাজয়ত েশফয 

শতাঃ নূরুর আভীন 

ভাতাঃ কযাজেয়া কফগভ 

২৮/০৯/১৯৮৫ ১০ভ গ্রাভঃ নওাড়া,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ নওাড়া,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১১৩৫২৩৫৬২ ০১৭১৩৫৯৩৫৪৪  

 

 



 

 

 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১১ শভজানুয যভান 

শতাঃ ফাবুর শভয়া 

ভাতাঃ জুনা কফগভ 

১৫/০৮/১৯৯৯ ১০ভ গ্রাভঃ স্তাশয,কাঃ নশত ফাজায 

 উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ স্তাশয,কাঃ নশত ফাজায 

 উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১১৩০২০৭৯৪ ০১৭৩৭৬১৯৯১১  

১২ শভজফাায উশিন 

শতাঃ ওেত আরী 

ভাতাঃ যীনা আক্তায 

০১/০১/২০০০ ১০ভ গ্রাভঃ স্তাশয,কাঃ নশত ফাজায 

 উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ স্তাশয,কাঃ নশত ফাজায 

 উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১৩১১৩০২১৯৯০ ০১৭৩১১৮২৭৯৯  

১৩ খাশদজা কফগভ 

শতাঃ আব্দুর াশরভ 

 ভাতাঃ কাজন আযা কফগভ 

১০/১১/২০০০ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ স্তাশয,কাঃ নশত ফাজায 

 উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ স্তাশয,কাঃ নশত ফাজায 

 উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১১৩১০৮৪৮০ ০১৭২৯৬৯৪৮৩৭  

১৪ াপা কফগভ 

শতাঃ আঃ াশরভ 

ভাতাঃ কাজন আযা কফগভ 

১২/০৯/১৯৯৪ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ স্তাশয,কাঃ নশত ফাজায 

 উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ স্তাশয,কাঃ নশত ফাজায 

 উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১১৩০০০০৯৪ ০১৭৫৮৪৬৮৩৮৮  

১৫ এ.টি.এভ আখতারুজ্জাভান 

শতাঃ খরুজ্জাভন 

ভাতাঃ শরশ কফগভ 

১১/১২/২০০২ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ স্তাশয,কাঃ নশত ফাজায 

 উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ স্তাশয,কাঃ নশত ফাজায 

 উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৭৩৬২৭৩০২৮০ ০১৯৫২৮৪৩৭৫৪  

১৬ জাশদুর  ইরাভ 

 শতাঃ আজনায়ারুর োশদয 

ভাতাঃ কাজন আযা কফগভ 

০৮/০২/২০০০ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ স্তাশয,কাঃ নশত ফাজায 

 উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ স্তাশয,কাঃ নশত ফাজায 

 উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৭৩৬২৭২২৪৪৪ ০১৭১৭৮৫৩২৫৫  

১৭ কভাঃ রুজফর শভয়া 

শতাঃ কভাঃ পজয আরী 

ভাতাঃ নূযজাান কফগভ 

১০/১০/১৯৯২ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ স্তাশয,কাঃ নশত ফাজায 

 উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ স্তাশয,কাঃ নশত ফাজায 

 উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১২১১৩০০০০৯৬ ০১৮৭৬৫০৮৯২২  

১৮ কভাঃ াভছুজ্জাভান 

শতাঃ কভাঃ আব্দুর াশরভ 

ভাতাঃ কাজন আযা কফগভ 

২৭/১২/১৯৯২ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ স্তাশয,কাঃ নশত ফাজায 

 উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ স্তাশয,কাঃ নশত ফাজায 

 উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১১৩০০০০৯৭ ০১৭৩৭৯৮৫০৬৩  

১৯ কভাঃ ারুন অয যশদ 

শতাঃ কভাঃ াশপজ উশিন 

ভাতাঃ কভাছাঃ  পশযদা খাতুন 

১৫/১২/১৯৯২ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ কাড়াাতা,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ কাড়াাতা,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১১৩০০০১১৫ ০১৭৪৩৪২০১৬৮  

২০ কভাঃ াান ফশয ইভন 

 শতাঃ কভাঃ োভরুর ইরাভ 

ভাতাঃ শখা কফগভ 

২৫/০৫/২০০৩ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ কাড়াাতা,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ কাড়াাতা,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬৪৬২৮৪২৯০৪ ০১৮৪৮৩৪৮০৯৭  

 

 

 



 

 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২১ কভাঃ তশযকুর ইরাভ 

শতাঃ কভাঃ নূরুর ইরাভ 

ভাতাঃ খুজদজা কফগভ 

১১/০৫/১৯৯২ ১০ভ গ্রাভঃ ফড়ডািংড়ী,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ ফড়ডািংড়ী,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১১৩০০০০৭০ ০১৭১৪৪৩৩৩৫৯  

২২ সুভন শভয়া 

শতাঃ কদজরায়ায কাজন 

ভাতাঃ ভশদনা খাতুন 

১০/০৬/১৯৯৮ ১০ভ গ্রাভঃ ফড়ডািংড়ী,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ ফড়ডািংড়ী,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১১৩১০৩৪৯৫ ০১৭১৪৪৩৩৩৫৯  

২৩ কগারা শভয়া 

শতাঃ আরী কনওয়াজ 

 ভাতাঃ ফুরফানু 

১৮/০৩/১৯৯৫ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ ফড়ডািংড়ী,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ ফড়ডািংড়ী,কাঃ নশত ফাজায 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৪২০৫০৪৬৯৭৪ ০১৭৪৭১৯৪৭৬৫  

২৪ আশনছুর ে 

শতাঃ আঃ ভান্নান 

ভাতাঃ কযশজয়া খাতুন 

৩০/১১/১৯৯৭ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ ভধ্যারা,কাঃ ফড়শত 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ ভধ্যারা,কাঃ ফড়শত 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬০০২২৭৮৬০১ ০১৭১৭১৮২৮২০  

২৫ কভাছাঃ তুশর আক্তায 

শতাঃ আব্দুর আশজজ 

ভাতাঃ াশপজা খাতুন 

২৫/০৮/১৯৯৬ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ শফপুয,কাঃ নশত ফাজায 

 উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ শফপুয,কাঃ নশত ফাজায 

 উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

১৯৫২২৯৬৫২১ ০১৭৩৩২৯৩১৭৪  

 

 

 

 

(এফায়দুল্লা পশেয) 

োশয কো ে কো-অশড েজনটয 

োশয উজজরা যুফ উন্নয়ন েভ েেতো 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

(এ.কে.এভ আব্দুর োশদয ভূঞা) 

উজজরা যুফ উন্নয়ন েভ েেতো 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

 

 

 

 

 



 

উজজরায নাভ  :ঈশ্বযগঞ্জ 

প্রশক্ষণ কেজেয নাভ :াযবীন কেশনিং কন্টায,মৃগারী,ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

কোজ েয নাভ  :কালাে সতযী । 

 ব্যাচ নিং   :১১ (এগায) তভ। 

অথ ে ফছয   :২০২০-২০২১ ইিং। 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ কভাছাঃ াযবীন আক্তায 

শতাঃ কভাঃ ভশজবুয যভান 

ভাতাঃ কভাছাঃ জাানাযা কফগভ 

০৫/০৩/১৯৮৮ ৮ভ গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৮২৫২২৩৩৮১৫ ০১৯৫১৩২৮৪২১  

২ কভাঃ জাশদুর ইরাভ 

শতাঃ কভাঃ আশভনুর ইরাভ 

ভাতাঃ কভাছাঃ  ঝন ো 

০৫/০৩/১৯৮৭ ৮ভ গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৩৩১৩০৫৪৯৮৭২০৪ ০১৬৯০২৭৯৭৪০  

৩ কভাাঃ াশফকুন্নাায 

স্বাভীঃ কভাঃ োজর শভয়া 

ভাতাঃ  কভাাঃ পযশফনা খাতুন 

০৩/০৬/১৯৮৭ ১০ভ গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৭২১৪৭৪০৯০০৭৯০ ০১৯১০৯৪১০৯৫  

৪ ভভতাজ কফগভ 

 শতাঃ কভাঃ আব্দুর ভশভন 

ভাতাঃ পশযদা কফগভ 

২৮/০৯/১৯৮৭ ১০ভ গ্রাভঃ পজতনগয,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ পজতনগয,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১২৩১০৫৪৫৫৮৪৬ ০১৯১০৯৪১০৯৫  

৫ কভাছাঃ শখা আক্তায 

শতাঃ কভাঃ ীদ শভয়া 

ভাতাঃ কভাছাঃ পাজতভা খাতুন 

৩০/১২/২০০০ ১০ভ গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৮৭১২৪১১৫৯৭ ০১৯৫৭৭০৮৪৩৪  

৬ শল্পী আক্তায 

শতাঃ কভাঃ কযােন উশিন 

ভাতাঃ কনা কফগভ 

০২/০৩/১৯৯২ ৮ভ গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৭৮১২৩৩৫৫৭৩ ০১৯৬১২৯৯২৩০  

৭ কভাছাঃ তাশরভা আক্তায শরশর 

শতাঃ কভাঃ আফদুর ভাজরে 

ভাতাঃ কভাছাঃ পাজতভা আক্তায 

১৭/১২/২০০১ ১০ভ গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬২৩১১১০০৫১৩৭ ০১৯০৪৯৮৭৩৮২  

৮ কভাছাঃ আেশরভা আক্তাযা খাতুন 

শতাঃ কভাঃ েছভ উশিন  

ভাতাঃ কভাছাঃ  জাানাযা কফগভ 

১০/০৮/২০০২ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৫১৩১১১০০৫০৮২ ০১৭৮৯৭০৫৯৯২  

৯ কভাছাঃ নাশছভা আক্তায 

শতাঃ কভাঃ আঃ যাশদ 

ভাতাঃ কভাছাঃ াশনা কফগভ 

২৭/১১/১৯৯৭ ৮ভ গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১১১০০৬৮২৭ ০১৯৮৫১০০৩২৫  

১০ খাইরুন্নাায 

শতাঃ কভাঃ াজদ আরী 

ভাতাঃ কভাছাঃ যাশভা খাতুন 

০২/০৩/১৯৯৫ ১০ভ গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৯১৫৭৮৩০১৭৬ ০১৯৮৫১০০৩২৫  

 

 



 

 

 

 

 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১১ কভাছাঃ ানাজ াযবীন 

স্বাভীঃ কভাঃ শজয়াউয যভান 

ভাতাঃ মৃত আশছয়া খাতুন 

০১/০১/১৯৮৮ ৮ভ গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১১১৫৩৯৭৩০ ০১৯২৩৫৬৮৮৬৩  

১২ কভাছাঃ শশযনা আক্তায 

স্বাভীঃ কভাঃ আশজজুর ে 

ভাতাঃ কভাছাঃ যানু কফগভ 

০২/০৩/১৯৮৯ ৮ভ গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১১১৫৩৯৭২৪ ০১৯২৩৫৬৮৮৬৩  

১৩ কভাছাঃ াফানা কফগভ 

শতাঃ আঃ াত্তায 

 ভাতাঃ কাজন আযা 

০৩/০৭/১৯৯৮ ৮ভ গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৮৭১৩২৮৮৬৫৫ ০১৯৮৩৪৫৮২৩১  

১৪ কভাছাঃ ায়ভা আক্তায 

স্বাভীঃ কভাঃ তাজুর ইরাভ 

ভাতাঃ কভাছাঃ শভনা কফগভ 

১৭/০২/১৯৮৭ ৮ভ গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

২৬০৬৮৮২২৯৫৩০১ ০১৩০৭৬৬৬৪৩৯  

১৫ কভাছাঃ জুস্দা কফগভ 

স্বাভীঃ কভাঃ াশন আরভ 

ভাতাঃ কভাছাঃ ভরা খাতুন 

১২/১০/১৯৮৮ ৮ভ গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১১১৫৩৯৭৮২ ০১৯৩১৬৮৬৭৫৪  

১৬ কভাঃ জাাঙ্গীয আরভ 

 শতাঃ কভাঃ আব্দুয যশদ 

ভাতাঃ কভাছাঃ াজজযা খাতুন 

১০/১০/১৯৯৭ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬৪৫২২৩৭৩০৫ ০১৭৪৩৫৪৬৫২০  

১৭ কভাছাঃ াপছা কফগভ 

স্বাভীঃ কভাঃ ভঞ্জুরুর ে 

ভাতাঃ কভাছাঃ কযশজয়া খাতুন 

৬/০৪/১৯৮৬ ৮ভ গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১১১৫৩৯৭৪২ ০১৯২৮৭৭০৪৭০  

১৮ কভাছাঃ রুনা আক্তায 

স্বাভীঃ কভাঃ উজ্জর শভয়া 

ভাতাঃ কভাছাঃ ভনজুযা আক্তায 

০৭/০২/১৯৮৮ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১১১৫৩৯৭৭৮ ০১৭০৯১৫৮৩৬৬  

১৯ কভাছাঃ অনুপা কফগভ 

শতাঃ আব্দুর জশরর 

ভাতাঃ শফরশে 

৩০/০৯/২০০০ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

১৯৬৩৩৪৩৫৮৫ ০১৯৩৬১২০৪১৩  

২০ কভাছাঃ খাশদজা খাতুন 

শতাঃ কভাঃ আঃ েদ্দু  

ভাতাঃ কভাছাঃ আজনায়াযা 

১৫/০৩/১৯৯৫ এইচ.এ.শ গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬০০২২৫০৪৯৩ ০১৯৬৭৭২৩৬২১  

 



 

 

 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২১ 
কভাছাঃ াজজদা খাতুন 

স্বাভীঃ কভাঃ াশপজ উশিন 

ভাতাঃ কভাছাঃ াজদা খাতুন 

০১/০৫/১৯৯০ ৮ভ গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১১১০০০২৮২ ০১৯৫৭৯১০৩৬৪  

২২ 
কভাছাঃ আভা আক্তায 

স্বাভীঃ কভাঃ কযাজ উশিন 

ভাতাঃ কভাছাঃ যাশভা কফগভ 

০১/০৬/১৯৯১ ৮ভ গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১১১০০০৩০৪ ০১৯০২৮২৬১২২  

২৩ 
কভাছাঃ পশযদা আক্তায 

শতাঃ কভা শযাজ শভয়া 

ভাতাঃ কভাছাঃ ভজনায়াযা কফগভ 

১৩/১১/১৯৯৪ ১০ গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ মৃগারী,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১১১০০০২০৫ ০১৯১৬১৮৫০৩৭  

২৪ 
কভাছাঃ কুশনুয কফগভ 

স্বাভীঃ রুজফর শভয়া 

ভাতাঃ কভাছাঃ জাজভদা খাতুন 

০৩/০১/১৯৮৮ ৮ভ গ্রাভঃ পজতনগয,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ পজতনগয,কাঃ আঠাজযাফাড়ী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১১১৫৩৮৮১৩ ০১৯১৫১৯২০২৭  

২৫ 
কভাছাঃ কশরনা  

স্বাভীঃ কভাঃ াইদুয যভান 

ভাতাঃ কভাছাঃ াশয়া খাতুন 

০১/০৩/১৯৮৮ ৮ভ গ্রাভঃ চাশরাোন্দা,কাঃ োশছভপুয 

 উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ চাশরাোন্দা,কাঃ োশছভপুয 

 উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৭৬৫০০১৯২ ০১৭০৩৬৭১৭০৩  

 

 

 

(কভাঃইভাইর কাজন ভূঞা) 

োশয কো ে কো-অশড েজনটয 

োশয উজজরা যুফ উন্নয়ন েভ েেতো 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

(এ.কে.এভ আব্দুর োশদয ভূঞা) 

উজজরা যুফ উন্নয়ন েভ েেতো 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

 

 

 

 

 

 



 

 

উজজরায নাভ  :ঈশ্বযগঞ্জ 

প্রশক্ষণ কেজেয নাভ :যাইটওজয় ভজডর স্কুর,ভাশঝয়াোশন্দ,ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

কোজ েয নাভ  :াশযফাশযে া মুযগী ারন । 

 ব্যাচ নিং   :১২ (ফায)তভ। 

অথ ে ফছয   :২০২০-২০২১ ইিং। 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ কভাঃ আশভনুর ইরাভ আজাদী 

শতাঃ কভাঃ পারুে আজম্মদ আজাদী 

ভাতাঃ খাশদজা কফগভ 

০১/১২/১৯৯০ ১০ভ গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৪০৪৭১৯৩০ ০১৮৬৮২৮১৩২

৮ 

 

২ হুভায়ূন েফীয 

শতাঃ কভাঃ দুরার শভয়া 

ভাতাঃ কযনু আক্তায 

২৭/০৭/১৯৯৯ ৮ভ গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৮২৫৭৮৩৪৮৩১ ০১৭১৯১৩৯১৫২  

৩ নাশছভা খাতুন 

স্বাভীঃ আব্দুয যাশদ 

ভাতাঃ  নুযজাান 

১৮/০৬/১৯৮৭ ১০ভ গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৪০৪৭২২২৮ ০১৮৬৪৯৭৮৮১০  

৪ কভাছাঃ কযজনা আক্তায 

স্বাভীঃ কভাঃ কভাজরভ উশিন 

ভাতাঃ যাশজয়া সুরতানা 

০১/১২/১৯৯০ ১০ভ গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৪০৪৭১৩১৭ ০১৯১১৬৮৭৭২২  

৫ কভাছাঃ রুা আক্তায 

শতাঃ কভাঃ কভাস্তপা োভার 

ভাতাঃ কভাছাঃ আজনায়াযা কফগভ 

০৬/০৬/২০০১ ১০ভ গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৩৭৬২৬৩১৮০৮ ০১৯৯৯৭৬৫৬৭৬  

৬ শফনা আক্তায 

শতাঃ শনজাভ উশিন 

ভাতাঃ  জশভরা আক্তায 

০৫/১২/১৯৮৯ ৮ভ গ্রাভঃ শফর কখরুয়া,কাঃ চযাড়া 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ শফর কখরুয়া,কাঃ চযাড়া 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৬৭৫৯৬৩১৬ ০১৭৩১৭৫৫৬৪০  

৭ খাশদজা কফগভ 

শতাঃ কভাঃ আবু াঈদ 

ভাতাঃ কযনুয়াযা 

২২/১১/১৯৯০ ১০ভ গ্রাভঃ চযশনখরা,কাঃ চযশনখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ চযশনখরা,কাঃ চযশনখরা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১২৩১০৪০০০০২৪ ০১৭৮০২৮৭৭৬৭  

৮ কভাছাঃ কযাভা আক্তায 

শতাঃ কভাঃ চাঁন শভয়া 

ভাতাঃ কভাছাঃ  কযাজভনা আক্তায 

২৮/১২/২০০১ ১০ভ গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩৩১৪০০০৩২৫৬ ০১৯৬১৭৭৮৪৬৩  

৯ াশফকুন্নাায রুনা 

শতাঃ পারুে আজাদী 

ভাতাঃ  কযখা খাতুন 

২৬/০৭/১৯৯৬ ৮ভ গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৯১৫১৪২৫০৩১ ০১৯২৩১০২৩৩১  

১০ যীনা যানী শফশ্বা 

শতাঃ শফজযে চে শফশ্বা 

ভাতাঃ রক্ষী যানী শফশ্বা 

১৬/০৬/১৯৯২ ১০ভ গ্রাভঃ বাইদগাঁ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ বাইদগাঁ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৪০০০০০৮২ ০১৯২৮১৭৯৯১২  

 



 

 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১১ কভাছাঃ জীবুন্নাায কফগভ 

স্বাভীঃ কভাঃ যজফ আরী 

ভাতাঃ কভাছাঃ নূযজাান কফগভ 

১৪/১২/১৯৯৫ ১০ভ গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৩৩০৭৮১৫৯৮৯ ০১৮২১৩৯১৫২  

১২ লুৎফুয নাায 

শতাঃ কভাঃ াাফ উশিন যোয 

ভাতাঃ আজয়া খাতুন 

০১/১০/১৯৮৭ ৮ভ গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৫২৪০৫৩৫৭৬৯ ০১৭৩৭৬১৬৮০৫  

১৩ াপা আক্তায 

শতাঃ কভাঃ আঃ কভাতাজরফ 

 ভাতাঃ াজযা কফগভ 

১২/১২/১১৯৭ ৮ভ গ্রাভঃ োেনাটি,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ োেনাটি,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৩৩০৭৮১০৭৪১ ০১৯৮১৮২৮২১০  

১৪ কভাঃ নুরুর আভীন 

শতাঃ আঃ যভান যোয 

ভাতাঃ জুজফদা খাতুন 

১০/০৭/১৯৮৯ ৮ভ গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৪০৪৭১৯৪৭ ০১৭৫৭৯৬৭৮১৩  

১৫ ইযাত জাান শরজা 

শতাঃ ারুন অয যশদ আজাদী 

ভাতাঃ নূযজাান আজাদী 

০৫/০১/১৯৯৬ ১০ভ গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

২৮৩১১২৯৫২৯ ০১৯২১৭৪৯৬০৬  

১৬ কভাছাঃ রােী আক্তায 

 শতাঃ কভাঃ রুজ শভয়া 

ভাতাঃ কভাছাঃ কযাশেয়া কফগভ 

১২/১২/১৯৯৪ ১০ভ গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৭২১৪০৩৫১০২১৫৩ ০১৯৯৭৬১৬৯১৪  

১৭ কদজরায়ায কাজন 

শতাঃ শদুল্লা 

ভাতাঃ কযাজেয়া কফগভ 

০১/০১/১৯৯৭ ১০ভ গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৪০১০২২৬১ ০১৮৪৯৪৮৪৩০৪  

১৮ কভাছাঃ নাজভা আক্তায 

স্বাভীঃ কভাাম্মদ আব্দুল্লা আর ভাসুদ আজাদী 

ভাতাঃ মৃত কজরনা খাতুন 

০৪/০৬/১৯৮৬ ৮ভ গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৪০৪৭১৯১০ ০১৭৬১৫৩৬৭০১  

১৯ কভাঃ াইফুয ইরাভ আশে 

শতাঃ আব্দুর  ভাজরে 

ভাতাঃ  াজজযা খাতুন 

১৫/০৭/২০০২ ১০ভ গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৪০০২১৮৯০ ০১৯৬৮৩৮০১১৭  

২০ কভাঃ জাাঙ্গীয আরভ 

শতাঃ কভাঃ আবুর োজভ 

ভাতাঃ কভাছাঃ কজরনা কফগভ 

০২/০৩/১৯৯৭ ৮ভ গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৪০০১১৭৯৫ ০১৭৮৭৮১১২৩৯  

 

 

 

 



 

 

 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় 

জেয নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২১ পাযান আজাদী 

শতাঃ পারুে আজাদী 

ভাতাঃ খাশদজা কফগভ 

১২/০৪/২০০২ ১০ভ গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৫৫৬২৫৩৭১৭৪ ০১৯২৩১০২৩৩১  

২২ শনশথয়া ইরাভ  

শতাঃ ফাচ্চু শভয়া 

ভাতাঃ নাজভা আক্তায 

৩১/১২/১৯৯৯ ১০ভ গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৭২৫৫১০১৪৪৫ ০১৯৬১৭২৪৫৯৭  

২৩ কভাছাঃ শযা আক্তায 

শতাঃ কভাঃ কভাস্তাপা োভার 

ভাতাঃ কভাছাঃ আজনায়াযা কফগভ 

০৩/০১/১৯৯৪ ১০ভ গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৯১৪৫৯৯৮৩৫৮ ০১৭৭২৮৬৯২৯৮  

২৪ কখাজদজা খাতুন 

স্বাভীঃ আব্দুল্লা আর ভামুন 

ভাতাঃ  েশনুয আক্তায 

০১/০১/১৯৮৯ ১০ভ গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৪০০০৪১৭৫ ০১৮১১১১৮০২৪  

২৫ কভাঃ কতাপাজ্জর কাাইন 

শতাঃ কভাঃ কভাস্তাপা কাজন 

ভাতাঃ  কভাছাঃ আজনায়াযা 

কফগভ 

০২/০১/১৯৯০ ১০ভ গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ ভাশঝয়াোশন্দ,কাঃ গাফুশযয়া ভাদ্রাা 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৪০০০৪১৭৫ ০১৮১১১১৮০২৪  

 

 

 (এফায়দুল্লা পশেয) 

োশয কো ে কো-অশড েজনটয 

োশয উজজরা যুফ উন্নয়ন েভ েেতো 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

(এ.কে.এভ আব্দুর োশদয ভূঞা) 

উজজরা যুফ উন্নয়ন েভ েেতো 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

 

 

 

 

 

 



 

 

উজজরায নাভ  : ঈশ্বযগঞ্জ 

প্রশক্ষণ কেজেয নাভ :  তযপ াছাইর যোশয প্রাথশভে শফদ্যারয়,ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

কোজ েয নাভ  :াশযফাশযে াঁ মুযগী ারন । 

 ব্যাচ নিং   :১৩ (কতয) তভ। 

অথ ে ফছয   : ২০২০-২০২১ ইিং। 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ কভাছাঃ কযাশেয়া কফগভ 

স্বাভীঃ কভাঃ ভাযপত উল্লা 

ভাতাঃ কভাছাঃ আয়া খাতুন 

২১/০৫/১৯৮৮ ৫ভ গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৬৩৬৫০১১০ ০১৭৩৪৭৩১২৫৭৩  

২ কভাছাঃ যাশজয়া খাতুন 

স্বাভীঃ কভাঃ রুহুর আশভন 

ভাতাঃ কভাঃ জাজযা খাতুন 

০৭/১০/১৯৮৮ ৫ভ গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৬৩৬৫০১৮১ ০১৯৩৪৮৮৩৫১২  

৩ কভাছাঃ াশফকুন্নাায 

স্বাভীঃ কভাঃ পজলুর ে 

ভাতাঃ কভাছাঃ ভশজদা কফগভ 

৩০/০৪/১৯৮৮ ৫ভ গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৬৩৬৬৪০৩১ ০১৬৪০৭৪০২৯৭  

৪ কভাছাঃ যশভা খাতুন 

স্বাভীঃ কভাঃ ায়দয আরী 

ভাতাঃ মৃত আশুযা খাতুন 

১৫/১০/১৯৮৭ ৫ভ গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৬৩৬৫০১০৭ ০১৭৩৪৭৩১২৫৭  

৫ কভাছাঃ ছাশফকুন্নাায  

স্বাভীঃ কভাঃ যশপকুর ইরাভ (যতন) 

ভাতাঃ কভাছাঃ আশছয়া খাতুন 

১৫/০৭/১৯৮৮ ৫ভ গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৬৩৬৪৯৯১৭ ০১৬২৩৬১৪৯৯৬  

৬ কভাাঃ াথী আক্তায 

শতাঃ কভাঃ শভযাজ আরী 

ভাতাঃ  কভাাঃ রুজভছা খাতুন 

০৩/০২/১৯৮৮ ৮ভ গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৮১১৮১৬৬৯৪৮ ০১৬৪৩৮৩৭৬৭২  

৭ কভাাঃ কপযজদৌী 

স্বাভীঃ কভাঃ শযাজুর 

ভাতাঃ কভাাঃ নূরুন্নাায 

০৫/০৭/১৯৮৮ ৫ভ গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৩৩১৩০৬০০৯৪৪৩৫ ০১৭৩৪৭৩১২৫৭  

৮ কভাছাঃ েভরা খাতুন 

শতাঃ কভাঃ ভাইন উশিন 

ভাতাঃ কভাছাঃ  নুযজাান 

২৮/০৮/১১৯৪ ৫ভ গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৮২৫৭৮৩৪২৫২ ০১৭৩৪৭৩১২৫৭  

৯ কভাছাঃ নাশগ ে আক্তায 

স্বাভীঃ কভাঃ ভাসুদ শভয়া 

ভাতাঃ  শনলুপা খাতুন 

২০/০৫/১৯৯৩ ৮ভ গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৬৩০০০২৩৯ ০১৬২৮১৩৬২১১  

১০ কভাছাঃ ভশজেনা 

শতাঃ জাভার উশিন 

ভাতাঃ ফুরফানু 

১০/০৫/১৯৯২ ৫ভ গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৮৭০২২৯১৫২০ ০১৮৭৯৫৫৮৩৩৬  



 

 

 

 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১১ েল্পনা কফগভ 

স্বাভীঃ কভাঃ আব্দুছ ছাত্তায 

ভাতাঃ াশভদা কফগভ 

০৩/০৬/১৯৯২ ১০ভ গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৬৩০০০২৬৮ ০১৯১০০৮৪৮৬৫  

১২ কভাছাঃ াানাজ 

শতাঃ মৃত ফজলুয যভান 

ভাতাঃ কভাছাঃ আজয়া আক্তায 

৩১/১২/১৯৮৯ ৮ভ গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৭২১৫২০৭২০৫ ০১৮৬৫০০৯৪৫৭  

১৩ শযপা  আক্তায 

শতাঃ কভাঃ আব্দুর আশজজ 

 ভাতাঃ আজভনা খাতুন 

১০/১১/১৯৯২ ১০ভ গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৬৩০০০২৬৩ ০১৬৪০৭৭৮৫৫৯  

১৪ রুজফর শভয়া 

শতাঃ আবুর োজভ 

ভাতাঃ জাজদা খাতুন 

১০/০৬/১৯৯০ ১০ভ গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৬৩০০০১৯৪ ০১৭৩৪৭৩১২৫৭  

১৫ কভাঃ আর আশভন 

শতাঃ কভাঃ ায়দায আরী 

ভাতাঃ কভাছাঃ যশভা খাতুন 

১১/০১/১৯৮৭ ১০ভ গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৬৩৬৫০১৩৯ ০১৬৭৩৬৯৫৯৩৬  

১৬ কভাঃ াীনুয যভান 

 শতাঃ কভাঃ জশভ উশিন 

ভাতাঃ পাজতভা খাতুন 

২০/১১/২০০০ ১০ভ গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৬৩১১২৩৬৪ ০১৬৪০৭৭৮৫৫৯  

১৭ কভাঃ শজফ শভঞা 

শতাঃ কভাঃ এনাজয়দ উল্লা 

ভাতাঃ কভাছাঃ শভনাযা কফগভ 

২৭/০৩/২০০৩ ১০ভ গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৬৩০২৪৯৭৯ ০১৮৭৯৫০০০৯৬  

১৮ আভা আক্তায 

শতাঃ কভাঃ ায়দয আরী 

ভাতাঃ কভাছাঃ যশভা খাতুন 

২৫/১১/১৯৯৩ ১০ভ গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

২৪০৭৮৮৫৫৬১ ০১৭৯৯৬০৯২৫১  

১৯ কভাছাঃ শরজা আক্তায 

শতাঃ কভাঃ আবুর োজভ 

ভাতাঃ  কভাছাঃ জাজয়দা কফগভ 

১২/০৩/২০০১ ১০ভ গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৬৩১০৭৮৫৬ ০১৭৩৪৭৩১২৫৭  

২০ কভাঃ জাশেয কাাইন 

শতাঃ কভাঃ করার উশিন 

ভাতাঃ কভাছাঃ যাশফয়া খাতুন 

০১/০১/২০০০ ১০ভ গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৬৩১০৭৬২৬ ০১৮৭৯৫৫৮৩৩৮  

 

 



 

 

 

 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২১ কভাছাঃ পাজতভা খাতুন 

শতাঃ কভাঃ শযাজ উশিন 

ভাতাঃ ভরা খাতুন 

০১/০৬/২০০০ ১০ভ গ্রাভঃ প্যাশযনাযায়নপুয াঃ ফড়শত 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ প্যাশযনাযায়নপুয াঃ ফড়শত 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১১৩১০৩৭০৮ ০১৮৭৯৫৫৮৩৩৬  

২২ কভাছাঃ মুশন্ন আক্তায 

শতাঃ কভাঃ কভাজাপয আরী 

ভাতাঃ কভাছাঃ াানাজ কফগভ 

১৩/০২/২০০০ ১০ভ গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৬৩১১৪৪৭৬ ০১৭৩৪৭৩১২৫৭  

২৩ কভাছাঃ শউরী আক্তায 

শতাঃ কভাঃ আব্দু কাফান 

ভাতাঃ কভাছাঃ েল্পনা আক্তায 

০৪/০৩/১৯৯৬ ১০ভ গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৮৭০২২৯১৫৪৬ ০১৭৩৪৭৩১২৫৭  

২৪ কভাছাঃ সুজরা আক্তায 

স্বাভীঃ কভাঃ শযাজুর ইরাভ 

ভাতাঃ  কভাছাঃ আজভনা খাতুন 

০৮/০৮/১৯৯২ ১০ভ গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ তযপাছাইর,কাঃ ধীতপুয 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৬৩০০০১৯৮ ০১৭৩৪৭৩১২৫৭  

২৫ পাযজানা আক্তায 

শতাঃ কভাঃ শপজযাজ আরী 

ভাতাঃ কজরনা আক্তায 

০১/১০/১৯৯২ ১০ভ গ্রাভঃ দত্তগ্রাভ,কাঃ কুভারুরী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

গ্রাভঃ দত্তগ্রাভ,কাঃ কুভারুরী 

উজজরাঃ ঈশ্বযগঞ্জ,কজরাঃ ভয়ভনশিং 

৬১১৩১৫৪০০০৩৫৯ ০১৭১২৬২০২০৯  

 

 

(কভাঃ ইভাইর কাজন ভূঞা) 

োশয কো ে কো-অশড েজনটয 

োশয উজজরা যুফ উন্নয়ন েভ েেতো 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

(এ.কে.এভ আব্দুর োশদয ভূঞা) 

উজজরা যুফ উন্নয়ন েভ েেতো 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

 

 

 

 

 



 

উজজরায নাভ  :- ঈশ্বযগঞ্জ 

প্রশক্ষণ কেজেয নাভ :- উজজরা শযলদ,ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

কোজ েয নাভ  :-ভৎস্য চাল। 

ব্যাচ নিং   :- ১৪(কচৌি) তভ। 

অথ ে ফছয  :- 2020-2021 

ক্রঃনিং নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ জাশদ াানা সুজন 

শতাঃ কভাঃ আরার উশিন 

ভাতাঃ কভাছাঃ শযনা কফগভ 

১৫/০৭/১৯৯৬  

অিভ 

গ্রাভঃচযজাজনপুয,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃচযজাজনপুয,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৮৬৫৩৪৭৫৬৪৩ ০১৭৪৫৫৮২৬৪৫  

২ কভাঃ আবু াঈদ আজম্মদ 

শতাঃ কভাঃ ছাজদে ভন্ডর 

ভাতাঃ কভাছাঃ সুশপয়া খাতুন 

০৮/০১/১৯৮৪  

দভ 

গ্রাভঃচযজাজনপুয,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃচযজাজনপুয,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৪০৪৭৪৫৪১ ০১৭১০২৫৯৩৭১  

৩ যাজর শভয়া 

শতাঃ কভাঃ ভাতাফ উশিন 

ভাতাঃ জয়নফ াজরা খাতুন 

০১/০২/১৯৯৪  

নফভ 

গ্রাভঃচযজাজনপুয,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃচযজাজনপুয,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৪০০০০২২৬ ০১৯১১২২২৩০৭  

৪ কভাঃ যভজান আরী 

শতাঃ জয়নার আজফদীন 

ভাতাঃ াযবীন আক্তায 

০৪/০১/১৯৯৮  

নফভ 

গ্রাভঃচযজাজনপুয,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃচযজাজনপুয,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

১৫০৫০৮৭৪৫২ ০১৯৮৬৭১০৬০৯  

৫ কভাছাঃ কুরসুভ আক্তায 

শতাঃ কভাঃ আব্দুর োইয়ুভ 

ভাতাঃ কভাছাঃ কাজজন আযা 

০৩/০৯/১৯৯৬  

দভ 

গ্রাভঃচযজাজনপুয,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃচযজাজনপুয,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৩৭৩৭৪০৩২০৮ ০১৭৩৭৬৭৩৫৬৩  

৬ জাোশযয়া 

শতাঃচাঁন শভয়া 

ভাতাঃ আছভা কফগভ 

০১/০১/১৯৯৭  

শফ.এ 

গ্রাভঃচযজাজনপুয,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃচযজাজনপুয,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৪০১১০০৪৭ ০১৮৬৯০৮৩১৬৫  

৭ কভাঃ যাশেফ ভন্ডর 

শতাঃ কভাস্তপা ভন্ডর 

ভাতাঃ কভাছাঃ যাশদা কফগভ 

০৪/০১/১৯৯৬  

নফভ 

গ্রাভঃচযজাজনপুয,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃচযজাজনপুয,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৪০০০১৯৯০ ০১৭৯৭০০১৭৩০  

৮ কভাঃ াইদুর ইরাভ 

শতাঃ কভাঃআশছয উশিন 

ভাতাঃ আশছয়া খাতুন 

২৩/০৮/১৯৯৩  

দভ 

গ্রাভঃচযজাজনপুয,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃচযজাজনপুয,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৭৭৫৭৮৪৭৯২১ ০১৮৬১৯০৭৮২৪  

৯ তাশনয়া আক্তায 

শতাঃ কভাঃআবু তাজয 

ভাতাঃ কযাজেয়া কফগভ 

২৮/০৪/২০০০  

দভ 

গ্রাভঃচযজাজনপুয,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃচযজাজনপুয,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৭৮১২৩৮৭৩২৭ ০১৯১৯০৭৬৭৪৩  

১০ ায়ভন শভয়া 

শতাঃ ভযভ আরী 

ভাতাঃ েশনূয আক্তায 

০২/০৩/২০০৩  

দভ 

গ্রাভঃচযজাজনপুয,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃচযজাজনপুয,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৪৬৬২৩৮৮৫৯৬ ০১৮১১২৬২৭১২  



  

 

 

ক্রঃনিং নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১১ এইচ.এভ. আশযফুর ইরাভ শযয়াদ 

শতাঃজভাঃ াশদউর ইরাভ 

ভাতাঃ আঞ্জুয়াযা কফগভ 

৩০/০৭/১৯৯৪  

দভ 

গ্রাভঃদত্তাড়া,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃদত্তাড়া,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১২৩১০২০০০০১১ ০১৬৭৭৭৩৭২২৬  

১২ আশযপ যভা ভূঞা 

শতাঃআব্দুর ভাজরে ভূঞা 

ভাতাঃ নুযজাান আক্তায 

০৩/০১/১৯৯৭  

দভ 

গ্রাভঃদত্তাড়া,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃদত্তাড়া,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৮২৫২২৩৬৭৩৫ ০১৬১১৬০৫৫০৮  

১৩ আজযাশপন াান কযাভান 

শতাঃ ফাবুর শভয়া 

ভাতাঃ জুজফদা কফগভ 

১৫/১১/১৯৯৭  

নফভ 

গ্রাভঃদত্তাড়া,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃদত্তাড়া,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৫৫৫২২৫৯৪৯০ ০১৯২১৩৩২২৬৪  

১৪ ভঞ্জুয কভাজ েদ 

শতাঃ কভাঃ আব্দুয যশভ 

ভাতাঃ কশরনা যশভ 

৩০/০৬/১৯৯৪  

নফভ 

গ্রাভঃদত্তাড়া,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃদত্তাড়া,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৪৬১৪৮৭৩৪৩০ ০১৯৮৬১১৪৮৪৯  

১৫ শরা আক্তায 

শতাঃ কভাঃ আব্দুয যশভ 

ভাতাঃ কভাছাঃ শভরন 

০৫/১১/২০০২  

দভ 

গ্রাভঃদত্তাড়া,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃদত্তাড়া,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৮২৬২৮৭০৩৩৩ ০১৯৭১৭১৬১৫২  

১৬ ঋতু আক্তায 

শতাঃ া কভাঃ নজরুর ইরাভ 

ভাতাঃনাজমুন নাায 

১৮/০৬/১৯৯৫  

শফ.এ 

গ্রাভঃদত্তাড়া,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃদত্তাড়া,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৫০৫২৫৮০৭২৪ ০১৭১০৭৯৩৫৭৭  

১৭ কভাঃ ভশতউয যভান 

শতাঃ কভাঃ াশফবুয যভান 

ভাতাঃ কভাছাঃ শযনা শফরশে 

০২/০৩/১৯৯৪  

নফভ 

গ্রাভঃদত্তাড়া,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃদত্তাড়া,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৪০০০০০৫৬ ০১৯৫৭০০১৯৩৫  

১৮ কভাঃ পযাদ শভয়া 

শতাঃ কভাঃ করােভান 

ভাতাঃ কভাছাঃরশরতা কফগভ 

১৪/০৩/২০০৩  

দভ 

গ্রাভঃদত্তাড়া,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃদত্তাড়া,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৭৩৬২৭২১১১৫ ০১৮৭৬৬৮৭২৪৭  

১৯ আশতকুর ইরাভ 

শতাঃাইফুর ইরাভ 

ভাতাঃ কজরনা আক্তায 

০৫/০১/১৯৯৭  

দভ 

গ্রাভঃদত্তাড়া,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃদত্তাড়া,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬০০২২৬৭০৪২ ০১৭২৩৪৭৮৬০০  

২০ কভাঃ কভাজাজম্মর ে 

শতাঃজভাঃ নরুর ইরাভ 

ভাতাঃাজপজা খাতুন 

১২/০৩/১৯৯৪  

দভ 

গ্রাভঃদত্তাড়া,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃদত্তাড়া,কাঃঈশ্বযগঞ্জ 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

১৫০৫৪৫৪৩৩৮ ০১৯১৪০৫৬৮৬৮  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ক্রঃ

নিং 

নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২১ শদপু কে ভশতয়ায 

শতাঃ কভাঃ নজরুর ইরাভ 

ভাতাঃ কভাছাঃ কশরনা 

০৮/১০/১৯৯৩  

দভ 

গ্রাভঃফ ে-োঠাশরয়া,কাঃজাাগী 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃফ ে-োঠাশরয়া,কাঃজাাগী 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

১৯৪২১২৬১২৭ ০১৮৫৬৮৫২০১৫  

২২ নাইমুয যভান 

শতাঃ কভাঃ আবুর োজভ 

ভাতাঃ শভশু আক্তায 

১৩/০৮/১৯৯৪  

দভ 

গ্রাভঃফড়শত,কাঃফড়শত 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃফড়শত,কাঃফড়শত 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১১৩০০০২০৪ ০১৮১০৪১৯৯৯৪  

২৩ ভাজারুর ইরাভ 

শতাঃ কভাঃআব্দুর েদ্দুছ 

ভাতাঃ কভাছাঃ ভাজজদা খাতুন 

২৮/১১/১৯৯৮  

নফভ 

গ্রাভঃদুফরী,কাঃধীতপুয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃদুফরী,কাঃধীতপুয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

২৪০৫১৯৪৫২৯ ০১৬৪৩৯০৬১০৫  

২৪ ভামুন শভয়া 

শতাঃ কভাঃ াশপজ উশিন 

ভাতাঃ কভাছাঃ ভজনায়াযা কফগভ 

০৩/০২/২০০৩  

নফভ 

গ্রাভঃটিংটিংশগয়া,কাঃজাটিয়া

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃটিংটিংশগয়া,কাঃজাটিয়া

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৪৫১১৬৬১৭ ০১৮২৪৯৯২৬২৭  

২৫ শজন্নাত আপশযন জয়া 

শতাঃ জয়নফ আরী 

ভাতাঃ ারভা কফগভ 

০৫/০২/১৯৯৭  

দভ 

গ্রাভঃগাফযজফায়ারী,কাঃচযশজথয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃগাফযজফায়ারী,কাঃচযশজথয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৯১৫৫১১৪৩০০ ০১৭৩০২৯৮৮৭০  

 

 

 

(কভাঃ ইভাইর কাজন ভূঞা) 

োশয কো ে কো-অশড েজনটয 

োশয উজজরা যুফ উন্নয়ন েভ েেতো 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

(এ.কে.এভ আব্দুর োশদয ভূঞা) 

উজজরা যুফ উন্নয়ন েভ েেতো 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

উজজরায নাভ  :- ঈশ্বযগঞ্জ 

প্রশক্ষণ কেজেয নাভ :- ভশযচাযচয,ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

ব্যাচ নিং   :- ১৫ (জনয) 

কোজ েয নাভ  :-াশযফাশযে াঁ-মুযশগয ারন । 

অথ ে ফছয   :- 2020-2021 

ক্রঃনিং নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয নম্বয কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

০১ সুযাইয়া ইউনু যাইা 

শতাঃ কভাঃ ইউনু আরী 

ভাতাঃজভাছাঃ আভা আক্তায 

১২/১১/২০০০  

দভ 

গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৯৪০০৮৯৫৪ ০১৭৭১৫২০০২০  

০২ কভাাঃ সুশভ আক্তায 

স্বাভীঃ জারার উশিন 

 ভাতাঃ কজাজফদা খাতুন 

১৭/০৩/১৯৯৮ অিভ গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৯৪৬১৩৭২৮ ০১৯৪৯৯৭৫৬৩৪  

০৩ কভাাঃ াশনা কফগভ 

স্বাভীঃজভাছাঃসুরুজ শভয়া 

ভাতাঃজভাছাঃ যাশভা খাতুন 

২৫/১০/১৯৮৭ দভ গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৯৪৬১৩৯১৯ ০১৯৬৪৭০১৯১৬  

০৪ কভাাঃ শভনা আক্তায 

স্বাভীঃজভাঃাশফফ উল্লা 

ভাতাঃজভাাঃফুযা খাতুন 

১০/০১/১৯৮৮ অিভ গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৯৪৬১৩৮৯৫ ০১৯৪০৯০৮৫১৪  

০৫ কভাাঃভশভনা খাতুন 

শতাঃজভাঃআরার উশিন 

ভাতাঃজভাাঃ ভশঞ্জরা খাতুন 

২৬/০৮/১৯৯৮ অিভ গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৪২০৭৭৯২৮৭২ ০১৯৫০১৮৪৪৩৮  

০৬ কভাছাঃজুজয়না খাতুন 

শতাঃজভাঃআঃযশদ 

ভাতাঃজভাাঃজযাশেয়া কফগভ 

০২/০৪/১৯৯৪ দভ গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৪২০২২৪৪১৪৩ ০১৩২০৪৮৫২৪২  

০৭ কভাাঃজশরনা আক্তায 

স্বাভীঃজভাঃজযােশন শভয়া 

ভাতাঃ কভাাঃ াজজযা কফগভ 

১৩/০৭/১৯৮৮ দভ গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৯৪৬১৩৯২৯ ০১৭৮০০৪৩৫৬৬  

০৮ কভাছাঃ তাশরভা আক্তায 

শতাঃ আঃ যাজ্জাে 

ভাতাঃজভাছাঃ ভরা খাতুন 

০১/০১/১৯৯৬  

অিভ 

গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

১৫০২২৫২৭৮৪ ০১৭৯৪৬৮৩৯২  

০৯ কভাাঃ লুৎফুন্নাায 

স্বাভীঃজভাঃ োভার কাজন 

ভাতাঃ কভাাঃনূরুন্নায কফগভ 

২৭/০৯/১৯৮৬  

ঞ্চভ 

গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৯৪৬১৩৯৩৩ ০১৮১৫২৭৬১২৯  

১০ কভাছাঃ মুনশজরা আক্তায 

শতাঃ কভাঃ আঃ খাজরে 

ভাতাঃ কভাছাঃাশভদা খাতুন 

০১/০৬/১৯৯৬ অিভ গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৭৩৫২২৯৯৯২৪ ০১৮১৫২৭৬১২৯  

 



 

 

 

 

 

ক্রঃনিং নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয নম্বয কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১১ কভাছাঃ ারভা আক্তায 

শতাঃ ইভাইর কাজন 

ভাতাঃ কভাছাঃ জাজয়দা খাতুন 

০২/০৪/১৯৯৭ দভ গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

২৪০২২৪৯৩৯১ ০১৯৬৮১২৩২৮৪  

১২ কভাাঃ নুরুন্নাায আক্তায 

স্বাভীঃজভাঃ নাশয উশিন 

ভাতাঃ কভাছাঃ আঞ্জুযা কফগভ 

১৭/০৯/১৯৮৯ অিভ গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৯৪৬১৩৮৪৫ ০১৯৯৮৯০৭৭৩  

১৩ কভাাঃতানশজনা কফগভ 

স্বাভীঃ কভাঃ েশফয কাজন 

ভাতাঃ কভাাঃ কজরনা আক্তায 

০২/০৪/১৯৮৮ দভ গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৯৪৫২৯৯১০৫ ০১৫৩০২৭৩১৫১  

১৪ কভাাঃ রাইশরী কফগভ 

স্বাভীঃ কভাঃ যশপকুর ইরাভ 

ভাতাঃ কভাাঃ লুৎফুন্নাায 

২৭/০৯/১৯৮৯ অিভ গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৯৪৬১৩৯২৮ ০১৯৭১৬১২৯৩২  

১৫ কভাছাঃ ইয়াশভন 

শতাঃ কভাঃ আব্দুর োশদয 

ভাতাঃ কভাছাঃ ছাজরভা খাতুন 

০৫/০২/১৯৯৯ অিভ গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৯৪০০৩১৭৪ ০১৬১১৬০৪৭৮৬  

১৬ কভাছাঃ কভৌসুশভ আক্তায 

শতাঃ মুজ েদ আরী 

ভাতাঃ জভরা 

১০/০৭/১৯৯৬ দভ গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৮২১৮০৬৪৬৯২ ০১৮৩৮৯৯৭৬৬৫  

১৭ কভৌসুশভ আক্তায 

শতাঃ কভাঃ শযয়াজ উশিন 

ভাতাঃ কভাছাঃ কজরনা খাতুন 

২৫/০৬/২০০০ দভ গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৩১১২৩২৭১০৯২৫৭ ০১৮৮৯৭৬৮১৭২  

১৮ ঝুভা আক্তায 

শতাঃ াইফুর ইরাভ 

ভাতাঃ কফজদনা খাতুন 

২৫/০৮/২০০২  

অিভ 

গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৯৪১০৯৭৪৮ ০১৭০৯০৫৮৭২০  

১৯ কভাাঃ কপারী কফগভ 

স্বাভীঃ কভাঃ আব্দুর ফাজযে 

ভাতাঃ কভাাঃ নুযজাান 

১২/০৭/১৯৮৭ দভ গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৯৪৬১৩৮৯২ ০১৯৪৬৫৬৩২৯৮  

২০ কভাাঃ নাশভা খাতুন 

স্বাভীঃ কভাঃ তপাজ্জুর কাজন 

ভাতাঃ কভাাঃ আজনায়াযা কফগভ 

০৬/০৩/১৯৮৭ অিভ গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৯৪৬১৩৮৯০ ০১৯৫২১২২৮৬৮  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ক্রঃনিং নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয নম্বয কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২১ কভাছাঃ াানাজ াযবীন 

শতাঃ কভাঃ আশজজুয ে 

ভাতাঃ কভাছাঃ ভাজরো খাতুন 

১০/১২/১৯৮৮ অিভ গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৯৪১৫৭৭৪৩০৮ ০১৩০৮৪০০৩১  

২২ কভাছাঃ নুযজাান কফগভ (শরশ) 

শতাঃজভাঃ লুৎফুয যভান 

ভাতাঃ কভাছাঃ শশযনা কফগভ 

২৯/০৩/২০০২ দভ গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃভশযচাযচয,কাঃভশযচাযচয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৯৪০২৩২২২ ০১৭৫৭১১৩৪১৮  

২৩ কভাছাঃ রুশত কফগভ 

শতাঃ কভাঃ ইছাভশিন 

ভাতাঃ কভাছাঃজুজরখা খাতুন 

০৭/০৭/১৯৯৮ অিভ গ্রাভঃজদফস্থান,কাঃচযাড়া 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃজদফস্থান,কাঃচযাড়া 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৬৭১০৫৯৪২ ০১৯৮৪৯৩৮৯৮৫  

২৪ কভাছাঃ তাশরভা আক্তায 

শতাঃ কভাঃ জয়নার আজফদীন 

ভাতাঃজভাছাঃ সুয ফানু 

০২/০৫/১৯৯১ অিভ গ্রাভঃোন্দুশরয়া,কাঃতারুশন্দয়া 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃোন্দুশরয়া,কাঃতারুশন্দয়া 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১২৩৭২০৮০৫৬৭ ০১৭০৪০৮১১৬২  

২৫ কভাছাঃ ইয়াছশভন 

শতাঃ কভাঃ ভশনয উশিন 

ভাতাঃজভাছাঃ ভজনায়াযা 

১৩/১২/১৯৯৭ অিভ গ্রাভঃজদফস্থান,কাঃচযাড়া 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃজদফস্থান,কাঃচযাড়া 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৬৭০৪১১৬১ ০১৯৫২৭০৭৫১৪  

 

 

 

 

(এফায়দুল্লা পশেয) 

োশয কো ে কো-অশড েজনটয 

োশয উজজরা যুফ উন্নয়ন েভ েেতো 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

(এ.কে.এভ আব্দুর োশদয ভূঞা) 

উজজরা যুফ উন্নয়ন েভ েেতো 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

উজজরায নাভ  :- ঈশ্বযগঞ্জ 

প্রশক্ষণ কেজেয নাভ :- উজজরা শযলদ,ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

কোজ েয নাভ  :-াশযফাশযে াঁ-মুযশগয ারজনয ভাধ্যজভ যুফ নাযীজদয দক্ষতা বৃশি শফলয়ে প্রশক্ষণ। 

অথ ে ফছয  :- 2020-2021 

ক্রঃনিং নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01 কভাছাঃ াপছা আক্তায খাতুন 

শতাঃ কভাঃ ফাবুর শভয়া 

ভাতাঃজভাছাঃ োভরুন নাায 

০১/০৬/২০০১  

অিভ 

গ্রাভঃমৃগারী,কাঃভজপুয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃমৃগারী,কাঃভজপুয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৫১৩১১১০০৫০৭২ ০১৭৮২১৮৪১৫৯  

02 কভাছাঃ আপজযাজা আক্তায 

শতাঃ কভাঃ ভনজু শভয়া 

ভাতাঃ কভাছাঃ নূযজাান কফগভ 

০৯/১০/২০০৩  

দভ 

গ্রাভঃমৃগারী,কাঃআঠাযফাড়ী 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃমৃগারী,কাঃআঠাযফাড়ী 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১১১০১২১৬৩ ০১৯৯৭৩২১৪১৬  

03 কভাছাঃ পাযজানা 

শতাঃ কভাঃবুজ শভয়া 

ভাতাঃজভাছাঃ ারভা 

০৭/০৯/২০০২  

নফভ 

গ্রাভঃমৃগারী,কাঃআঠাযফাড়ী 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃমৃগারী,কাঃআঠাযফাড়ী 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১১১০০০৪২৯ 

 

০১৭২৮২৭২৩১২  

04 কভাছাঃ আপজযাজা 

শতাঃ কভাঃবুজ 

ভাতাঃজভাছাঃ ারভা 

০৬/০৮/২০০৪  

নফভ 

গ্রাভঃমৃগারী,কাঃআঠাযফাড়ী 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃমৃগারী,কাঃআঠাযফাড়ী 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১১১০০০৪৩৯ ০১৭২৮২৭২৩১২  

05 কভাছাঃ তাশভনা 

শতাঃ কভাঃ আবুর োরাভ 

ভাতাঃ কভাছাঃ কভযাজু 

১২/০৫/২০০১  

দভ 

গ্রাভঃমৃগারী,কাঃআঠাযফাড়ী 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃমৃগারী,কাঃআঠাযফাড়ী 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১১১০০০৩৮৯ 

 

০১৯৫৬৮৬২৯১০  

06 কভাছাঃ ায়ভা আপজযাজ ডাশর 

শতাঃজভাঃজাশদুয যভান 

ভাতাঃ কভাছাঃ জীবুন্নাায 

০৩/০৮/১৯৯৮  

শফ.এ 

গ্রাভঃমৃগারী,কাঃআঠাযফাড়ী 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃমৃগারী,কাঃআঠাযফাড়ী 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

 

৬১১৩১১১০১২১৫৬ 

০১৯৫৬৮৬২৯১০  

07 রুভা কফগভ 

শতাঃ কভাঃ ফজলুয যভান 

ভাতাঃ কভাছাঃ াযবীন কফগভ 

০৮/১০/১৯৯৫  

নফভ 

গ্রাভঃমৃগারী,কাঃআঠাযফাড়ী 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃমৃগারী,কাঃআঠাযফাড়ী 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৯১২৭৬৯১৮৯৮ 

 

০১৭০৫১৭২৮৭১  



08 কভাছাঃাযশভনা আক্তায 

শতাঃ কভাঃ োজর শভয়া 

ভাতাঃ কভাছাঃাশফকুন্নাায 

০১/০১/২০০২  

অিভ 

গ্রাভঃমৃগারী,কাঃভজপুয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃমৃগারী,কাঃভজপুয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

 

৭২৪৭৪০০০০০০৪৫ 

০১৯৫৬৮৬২৯১০  

09 কভাছাঃ শ্যাভরা 

শতাঃ কভাঃ আক্কছ আরী 

ভাতাঃ কভাছাঃ কযজনা 

০৪/০৭/১৯৮৯  

ঞ্চভ 

গ্রাভঃমৃগারী,কাঃভজপুয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃমৃগারী,কাঃভজপুয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

 

৪৮১০৬৭৭৩৮৮৯৬১ 

 

০১৭৬৫৩২৩৯৫৫  

10 কভাছাঃ শউরী কফগভ 

স্বাভীঃ কভাঃআঃ াশভদ 

ভাতাঃজভাছাঃ কযশজয়া কফগভ 

০৯/০৬/১৯৮৯  

ঞ্চভ 

গ্রাভঃমৃগারী,কাঃভজপুয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃমৃগারী,কাঃভজপুয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১১১৫৩৮৬৬৯ ০১৭৬৫৩২৩৯৫৫  

 

 

 

 

ক্রঃনিং নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

11 কভাছাঃ নাশছভা খাতুন 

স্বাভীঃ কভাঃ ারুন শভয়া 

ভাতাঃ আজভনা খাতুন 

০৬/০৭/১৯৮৯  

অিভ 

গ্রাভঃপজতনগয,কাঃআঠাযফাড়ী 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃপজতনগয,কাঃআঠাযফাড়ী 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১১১৫৩৮৭০৪ ০১৭৭৬১৭৯৮২৮  

12 কভাছাঃ সুফণ ে আক্তায 

শতাঃআবুর োজভ 

ভাতাঃ ভভতা কফগভ 

২৫/১১/১৯৯৬  

দভ 

গ্রাভঃপজতনগয,কাঃআঠাযফাড়ী 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃপজতনগয,কাঃআঠাযফাড়ী 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১১১০১২৯৪১ ০১৯৮৩৪৮২৮১২  

13 কভাছাঃজযাোনা 

শতাঃ কভাঃ ঈা খাঁ 

ভাতাঃ কভাছাঃ কজানা কফগভ 

০২/০৭/২০০২  

নফভ 

গ্রাভঃপজতনগয,কাঃআঠাযফাড়ী 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃপজতনগয,কাঃআঠাযফাড়ী 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১১১০১১৪০৯ ০১৭৮৯৫০৭১২০  

14 কভাছাঃ ারা কফগভ 

শতাঃ কভাঃ শপকুর ইরাভ 

ভাতাঃ কভাছাঃ কশরনা কফগভ 

১২/১২/২০০১  

নফভ 

গ্রাভঃপজতনগয,কাঃআঠাযফাড়ী 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃপজতনগয,কাঃআঠাযফাড়ী 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১১০১৭৩৬৭ ০১৭৫৪৯২৪৬৮৫  

15 কভাছাঃ জফা 

শতাঃ আঃ যশভ 

ভাতাঃ কভাছাঃ জুজরখা কফগভ 

০৮/০৫/২০০৩  

দভ 

গ্রাভঃপজতনগয,কাঃআঠাযফাড়ী 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃপজতনগয,কাঃআঠাযফাড়ী 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১১১০০০৩৩৭ ০১৯৬৯১৬২৭৪৪  

16 কভাছাঃশ আক্তায 

শতাঃ কভাঃ দুরার শভয়া 

ভাতাঃ কভাছাঃযওানা আক্তায 

০১/০৪/২০০৩  

দভ 

গ্রাভঃপজতনগয,কাঃআঠাযফাড়ী 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃপজতনগয,কাঃআঠাযফাড়ী 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১১১০১৫১৩৪ ০১৮৭৬২৪৩০৭৬  

17 কভাছাঃ শনলুপা আক্তায 

শতাঃ দুরার 

ভাতাঃ কযখা 

০১/০১/১৯৯৫  

নফভ 

গ্রাভঃপজতনগয,কাঃআঠাযফাড়ী 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃপজতনগয,কাঃআঠাযফাড়ী 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৭২৪৭৪০০০০০৬৩৫ ০১৭৫৪৬৮৫৭৯৭  



18 কভাছাঃ ভাসুদা আক্তায 

শতাঃ কভাঃযজফ আরী 

ভাতাঃ কফজদনা খাতুন 

০২/০৪/১৯৯৫  

অিভ 

গ্রাভঃভধুপুয,কাঃআঠাযফাড়ী 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃভধুপুয,কাঃআঠাযফাড়ী 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৮২৫৭৮৩২৩১৪ ০১৩১৩৫৫৮৩৭৭  

19 সূশচ আক্তায 

শতাঃ কভাঃআবু ফেয শছশিে 

ভাতাঃ ভজনায়াযা 

১৮/১০/১৯৯৮  

ঞ্চভ 

গ্রাভঃভধুপুয,কাঃআঠাযফাড়ী 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃভধুপুয,কাঃআঠাযফাড়ী 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৭৩৫৭৮৬১২৭২ ০১৬০৮০৭৬০৬২  

20 কভাছাঃ রাশভয়া ইরাভ রীযা 

শতাঃজভাঃনুয ইরাভ 

ভাতাঃজভাছাঃ কযাভানা আক্তায  

 

০১/০১/১৯৯৪  

অিভ 

গ্রাভঃজতলুয়াযী,কাঃআঠাযফাড়ী 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃজতলুয়াযী,কাঃআঠাযফাড়ী 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৫৯৯৫১৪০৫৩৯ ০১৭৩৫৪৯৬৩৪৮  

 

 

 

 

 

 

ক্রঃনিং নাভ,শতা ও ভাতায নাভ জন্ম তাশযখ শক্ষাগত 

কমাগ্যতা 

স্থায়ী ঠিোনা ফতেভান ঠিোনা জাতীয় শযচয় জেয 

নম্বয 

কভাফাইর নম্বয ই-কভইর 

(মশদ থাজে) 

২১ কভাছাঃ ইয়াশভন আক্তায 

শতাঃজভাাম্মদ আরী 

ভাতাঃ পাজতভা কফগভ 

২৩/০৫/১৯৯৬  

অিভ 

গ্রাভঃপানুয,কাঃ জাটিয়া 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃপানুয,কাঃ জাটিয়া 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৯৫৭৯০০৫৭৮৭ ০১৭৩৬৬১৪৪৪১৩  

২২ কভাছাঃ কানা কফগভ 

স্বাভীঃজভাঃ কভাস্তাশেভ 

ভাতাঃ কভাছাঃ শভনা খাতুন 

০২/০৬/১৯৯০  

ঞ্চভ 

গ্রাভঃভজপুয,কাঃভজপুয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃভজপুয,কাঃভজপুয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৭৬০০০৩১৩ ০১৯৪৬৫৫৯৩০৮  

২৩ কভাছাঃ নাশযন আক্তায 

শতাঃাভছুশিন 

ভাতাঃজুজফদা কফগভ 

০৮/০৪/১৯৯৯  

অিভ 

গ্রাভঃভজপুয,কাঃভজপুয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃভজপুয,কাঃভজপুয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৭৬১০৮২৬ ০১৯০৯১৪০৩০৩  

২৪ কভাছাঃ ারুর কফগভ 

স্বাভীঃজভাঃ াাফ উশিন 

ভাতাঃ কভাছাঃ জাানাযা কফগভ 

০১/১১/১৯৮৮  

নফভ 

গ্রাভঃভজপুয,কাঃভজপুয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃভজপুয,কাঃভজপুয 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১৭৬৪৯৯১৩৬ ০১৬৪৮৪৫৯৫১০  

২৫ কভাছাঃ যাশদা কফগভ 

শতাঃ কভাঃ জশভ উশিন 

ভাতাঃ াজরভা খাতুন 

১৫/০৯/২০০০  

দভ 

গ্রাভঃভধুপুয,কাঃআঠাযফাড়ী 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

গ্রাভঃভধুপুয,কাঃআঠাযফাড়ী 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

৬১১৩১১১০০৫৪৮৪ ০১৭৪২৮১২৯৫৪  

 



 

(কভাঃ ইভাইর কাজন ভূঞা) 

োশয কো ে কো-অশড েজনটয 

োশয উজজরা যুফ উন্নয়ন েভ েেতো 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

(এ.কে.এভ আব্দুর োশদয ভূঞা) 

উজজরা যুফ উন্নয়ন েভ েেতো 

ঈশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনশিং। 

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

উদজরা যুফ উন্নয়ন কভকততায কাম তারয় 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

 

  ২০২০-২১ অথ ত ফছদযয  শুরু গথদক প্রসক্ষণ প্রাপ্ত যুফদদয তথ্য গপ্রযণ াংক্রান্ত (ভার্ ত /২০২১ র্য্নন্তত)। 

                                                                                                    

নাং প্রসক্ষণাথীয নাভ 

(সতা/স্বাভী  ভাতায 

নাভ) 

ঠিকানা গভাফাইর নম্বয 

 

প্রসক্ষণ 

গকাদ তয নাভ 

গভয়াদ ভন্তব্য 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ গভাোঃ উভয পারুক 

সতা-মৃ-আোঃআসজজ 

গভাছাোঃআদভনা খাতুন 

চুড়ারী,দাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭১৩৮৮৪৮১৫ গরু 

গভাটাতাজা 

কযণ 

৭ সদন ব্যার্ নাং-০১ 

০২ হুভায়ুন কসফয 

সতা-আোঃজসরর 

াদজযা খাতুন 

চুড়ারী,দাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং  

০১৭১৯১১৭৪৪৯ ঐ ৭ সদন ঐ 

০৩ কত হুদন 

সতা-পজলুর ক 

জহুযা খাতুন 

চুড়ারী,দাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৮৬০২৮৬০১৪ ঐ ৭ সদন ঐ 

০৪ নাসদভ ভামুদ হৃদয় 

সতা-ভাজাযম্নর 

ইরাভ 

উদে নাজনীন ঝণ তা 

চুড়ারী,দাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭১৮১৩৫৯৭৮ ঐ ৭ সদন ঐ 

০৫ নুয জাান আক্তায 

স্বাভী-গভাোঃহুভায়ন 

কসফয 

সসযনা আক্তায 

চুড়ারী,দাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭১৯১১৭৪৪৯ ঐ ৭ সদন ঐ 

০৬ নুয-ই আরভ 

স-আব্দুর জসরয 

গভাছাোঃ াদজযা আক্তায 

 াদজযা আক্তায 

চুড়ারী,দাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭১৬১১৯৫৫৫ ঐ ৭ সদন ঐ 

০৭ সরনাত তুফাসুভ সরনা 

স-য়াদদুয যভান 

াসছনা আক্তায 

চুড়ারী,দাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭১৬১১৯৫৫৫ ঐ ৭ সদন ঐ 

০৮ ভামুন সভয়া 

সতা-াদদ আরী 

পাদতভা খাতুন 

চুড়ারী,দাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭২৩১৯৯৪৮৫ ঐ ৭ সদন ঐ 

০৯ গভাোঃআদনায়াযম্নর ক 

সতা-গভাোঃপজলুর ক 

গভাছাৎ যাসজয়া খাতুন 

চুড়ারী,দাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭১৮৯৯২৩ ঐ ৭ সদন ঐ 

১০ সকবুয 

সতা-গভাোঃদকান্দয 

আরী 

ভসযয়ভ গফগভ 

চুড়ারী,দাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯০৪৫৩৫৭২৯ ঐ ৭ সদন ঐ 



১১ ভসতউয যভান স্বাধীন 

সতা-গকান্দয আরী 

ভসযয়ভ গফগভ 

চুড়ারী,দাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭৩৪৭১৯২৬৮ ঐ ৭ সদন ঐ 

১২ তাসরভা আক্তায 

স-গভাোঃ আরী 

গনয়াজ 

গভাছাোঃাদজযা খাতুন 

চুড়ারী,দাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

 ঐ ৭ সদন ঐ 

১৩ গভাোঃ উজ্জর  

সতা-মৃ-আবুর কাদভ 

গভাছাোঃ ছাদরভা খাতুন 

চুড়ারী,দাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৩৪০৫৪৬৭৮ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৪  গভাোঃজাসকয গাাইন 

সতা-গভাোঃআসজভ 

উসিন 

গভাছাোঃ াদজযা গফগভ 

চুড়ারী,দাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭১৮৫৫৪৮৫৯ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৫ গভাোঃভাাবুর 

সতা-আসজভ উসিন 

গভাছাোঃাদজযা খাতুন 

চুড়ারী,দাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৪২২৭৯১৭ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৬ াসফবুরস্না  

স-মৃত-র্ানসভয়া 

গযসজয়া খাতুন 

 

চুড়ারী,দাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭১৭৯৭৪৮৩৫ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৭ গভাোঃাদদকুর ইরাভ 

সতা-মৃ-াসফউসিন 

ভুইয়া 

গভাছাৎ াদজযা খাতুন 

চুড়ারী,দাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭২৪০৬৪৩৩৮ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৮ গভাোঃ আসক ভামুদ 

স-সদ সভয়া 

গভাছাোঃ জুদরখা খাতুন 

চুড়ারী,দাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯২৫৭৪২০৪৯ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৯  গভাোঃআব্দু ছাভাদ 

স-ভসজবুয যভান 

বুজা খাতুন 

চুড়ারী,দাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭৮১৮৪৩১৭৮ ঐ ৭ সদন ঐ 

২০ গভাোঃসফপুলুয যভান 

যসন 

সতা-গভাোঃআসজভ 

উসিন 

াদজযা গফগভ 

চুড়ারী,দাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭১৩৮৮৪৮১৭ ঐ ৭ সদন ঐ 

২১ গভাোঃনাসছয উসিন 

আদভদ 

স-নাসজভ উসিন 

আদভদ 

গভাছাোঃ ফকুর গফগভ 

চুড়ারী,দাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭১১৮৯৩৩০৬ ঐ ৭ সদন ঐ 

২২ আাদুরস্না 

স-আভছয আরী 

ছাদরভা খাতুন 

চুড়ারী,দাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

 ঐ ৭ সদন ঐ 



২৩ গভাত্মপা কাভার  

সতা-গভাোঃআব্দুর 

ভসজদ 

গভাছাোঃ  জহুযা গফগভ  

চুড়ারী,দাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭১৩৮৮৪৭৯৯ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৪ গভাোঃইয়াসছন আযাপাত 

(ন) 

স-গভাোঃআোঃ ফাদযক 

সুসপয়া গফগভ 

চুড়ারী,দাোঃদডৌযাখরা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

 ঐ ৭ সদন ঐ 

২৫ নাসদয়া ইরাভ নুপুয 

স-ভাজাযম্নর ইরাভ 

উদে নাজনীন ঝণ তা 

 

চুড়ারী,দাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭১৮১৩৫৯৭৮ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৬ সুফর র্ন্দ্র অসধকাযী 

স-দভত্মাল র্ন্দ্র 

অসধকাযী 

গজাৎা যানী 

দাসযয়াপুয,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং  

০১৭১০২০৩৫৪৫ গাবী ারন    ৭সদন ব্যার্ নাং-০২ 

২৭ গভাোঃআসতক উরস্না 

স-গভাোঃাদ উরস্না 

গভাছাোঃ াসরভা আক্তায 

দাসযয়াপুয,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৬১৪১৬৯৮৩৫ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৮ অসজৎ র্ন্দ্র সফশ্বভ তনা 

স-যভনী র্ন্দ্র সফশ্বভ তা 

পুস্পযানী সফশ্বভ তা 

দাসযয়াপুয,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭১৫৭১৬৩১০ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৯ গভাোঃভামুন খান 

সতা-াদপজ খান 

াসরভা 

দাসযয়াপুয,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৩০৩১১২৮৬১ ঐ ৭ সদন ঐ 

৩০ গভাোঃসযফুর ইরাভ 

স-গভাোঃআবুর গাদন 

গভাছাোঃদসরনা গফগভ 

ভামুদ নগয,দাোঃদফাকাই 

নগয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯১৪০৭০৫১৬ ঐ ৭ সদন ঐ 

৩১ জসযম্নর ইরাভ খান 

স-গভাোঃসুরতান খান 

ছাদরভা খাতুন 

দাসযয়াপুয,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৩১৬০৯৫৬৯২ ঐ ৭ সদন ঐ 

৩২ গভাোঃনজযম্নর ইরাভ 

খান 

স-আব্দুর আসজজ খান 

গভাছাোঃাদযা খাতুন 

দাসযয়াপুয,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৯৬৩৭৩২৪২ ঐ ৭ সদন ঐ 

৩৩ সনযজতন র্ন্দ্র সফশ্বভ তা 

স-যভনী র্ভদ্র সফশ্বভ তা 

পুস্প যাণী সফশ্বভ তা 

দাসযয়াপুয,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭৩৬৬৩৫১৮০ ঐ ৭ সদন ঐ 

৩৪ াদযজ উসিন 

স-আবুর কাদভ 

াদজযা খাতুন 

দাসযয়াপুয,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯১৫৭৬৬৭৯৮ ঐ ৭ সদন ঐ 

৩৫ সপকুর ইরাভ 

স-াভসুর ক 

আকসরভা খাতুন 

দাসযয়াপুয,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭১০৫৪৮০১৮ ঐ ৭ সদন ঐ 

৩৬ সভরন গর্ৌান ভসভনপুয,দাোঃদফাকাইন ০১৯৩১৬৪৪৮৪৯ ঐ ৭ সদন ঐ 



স-ধন যজ্ঞন র্ন্দ 

গর্ৌান 

যম্নমুসনয়া গর্ৌান 

গয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

৩৭ আদনায়ায গাদন 

স-গভাােদ আরী 

আদনায়াযা গফগভ 

দাসযয়াপুয,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৩৮৯৯২৯৮০ ঐ ৭ সদন ঐ 

৩৮ সফস্নফ র্ন্দ্র ফভ তন 

স-ভন গভান র্ন্দ 

ফভ তন 

উলা যাণী ফভ তন 

াছায 

কান্দা,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭৮০৬৭০৫৩০ ঐ ৭ সদন ঐ 

৩৯ গভাোঃজনাফ আরী খান 

স-মৃ-তাদরফ গাদন 

খান 

মৃত-আদভনা গফগভ 

দাসযয়াপুয,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭০৯৯২৯৩৮০ ঐ ৭ সদন ঐ 

৪০ গভাোঃকাভার উসিন 

সরটন 

স-গভাোঃ সগয়া উসিন 

গভাছাোঃ যাসফয়া খাতুন 

দাসযয়াপুয,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭১৩৫১৪৪১৭ ঐ ৭ সদন ঐ 

৪১ গভাোঃ কাভার উসিন 

স-মৃ-উভান গসন 

গভাছাোঃদযনুয়াযা গফগভ 

দাসযয়াপুয,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৮৬৯০১০০৮০ ঐ ৭ সদন ঐ 

৪২ গভাোঃসভরন খান 

স-আোঃযাসক খান 

জাদযা খাতুন 

দাসযয়াপুয,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯১৭৬১০৩০৪ ঐ ৭ সদন ঐ 

৪৩ গগাার গঘা 

স-যসদ গঘাল 

সল্পী গঘাল 

নতুন 

ফাজায,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭১৬৬৪৬২৯৩ ঐ ৭ সদন ঐ 

৪৪ জুদয়র কুভায গঘাল 

স-মসতন্দ প্রাভত্ম গঘাল 

সফনা যাণী গঘাল 

গঘাল াড়া,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭১৭০৩৫২৬৫ ঐ ৭ সদন ঐ 

৪৫ গভাোঃআসযফুর কসফয 

স-ফাবুর সভয়া 

গাদরভা খাতুন 

ভামুদ নগয,দফাকাই নগয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৪০৫৫৩৭১৮ ঐ ৭ সদন ঐ 

৪৬ ভসনযম্নর ইরাভ 

আান 

স-ীদুর ইরাভ 

খান 

গখাদদজা খানভ 

মুখুসযয়া,দাোঃমুখুসযয়া 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭১৭৩০২০১৪ ঐ ৭ সদন ঐ 

৪৭ ছারভা খানভ 

স-গভাোঃনফী গাদন 

াসরভা খাতুন 

গেন গযাড,দগৌযীপুয 

ভয়ভনসাং 

০১৭২৯৮০২৫৭২ ঐ ৭ সদন ঐ 

৪৮ গভাোঃাদজদুয যভান 

স-সুযম্নজ আরী 

াদজদা আক্তায 

দাপুসনয়া,দগৌযীপুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭২৭৯৩৮৩১২ ঐ ৭ সদন ঐ 

৪৯ ভামুদ াান সযন গলারাই,দাোঃমুখুসযয়া ০১৯৪২৪৯৩৮৫২ ঐ ৭ সদন ঐ 



স-গভাোঃআসভয উসিন 

াদযা গফগভ 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

৫০ গভাোঃআর ভাসুদ আকন্দ 

স-গভাোঃাসফবুরস্না 

আকন্দ 

গভাছাোঃ যসভা আক্তায 

নন্দুযা ,দগৌযীপুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯২০১২৫৯১৪         ঐ ৭ সদন ঐ 

৫১ নুযাত আযা সপ্রয়া 

স্বাভী-গভাোঃজাাাংগীয 

আরভ 

গভাছাোঃসউসর গর্ৌধুযী 

ইশ্বযগজ্ঞ,দগৌযীপুয 

ভয়ভনসাং 

০১৪০৬৫৫৪৪৮৬ াসযফাসযক 

া-মুযগী 

ারন 

৭সদন ব্যার্ নাং-০৩ 

৫২ াভীভ গর্ৌধুযী সফথী 

স-গভাোঃফাপ্পী গর্ৌধুযী 

গভাছাোঃ সভনু গর্ৌধুযী 

নয়াাড়া,দগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৯৯৭৫৩৩৪৩৫ ঐ ৭ সদন ঐ 

৫৩ াসয়া সুরতানা 

স-আব্দু ছারাভ 

াদযা খাতুন 

খান্দায 

,াগজ্ঞ,দগৌযীপুয, 

০১৬০৯৩৩৭১৮৬ ঐ ৭ সদন ঐ 

৫৪ গভাোঃআকযাভ গাদন 

স-গভাোঃনফী গাদন 

গসরনা গফগভ 

সতলা,দগৌযীপুয,ভয়ভয়

ভনসাং 

০১৭৫৮৩৫৫৮৭৪ ঐ ৭ সদন ঐ 

৫৫ গভাোঃযাদর সভয়া 

স-গভাোঃনফী গাদন 

গভাছাোঃদসরনা খাতুন 

সতলা,দগৌযীপুয,ভয়ভন

সাং 

০১৯৪২৭০৯৯৬১ ঐ ৭ সদন ঐ 

৫৬ ঙ্কজ কুভায যকায 

স-নাযায়ন র্ন্দ্র 

যকায 

সযা যাণী যকায 

ফারয়াাড়া,দগৌযীপুয, 

ভয়ভনসাং  

০১৭১৩৮৭৫৭৯৪ ঐ ৭ সদন ঐ 

৫৭ আব্দুর যসদ 

স-গভাোঃজসভ উসিন 

গভাছাোঃসুযম্নজ ফানু 

ফালুয়াাড়া,দগৌযীপুয, 

ভয়ভনসাং  

০১৯১৭৩১০১৩২ ঐ ৭ সদন ঐ 

৫৮ যাসজয়া সুরতানা 

স্বাভী-গভাোঃজসয 

যায়ান  

াদযা খাতুন 

খান্দায,াগজ্ঞ,দগৌযীপুয ০১৯৩৭০২২৭৮৬ ঐ ৭ সদন ঐ 

৫৯ সুযাইয়া আক্তায সুভী 

স-গভাোঃইরাভ উসিন 

করানা গফগভ 

পূফ ত দাপুসনয়া,দগৌযীপুয, ০১৯৬৮৪২১০৯৮ ঐ ৭ সদন ঐ 

৬০ গভাছাোঃজাানাযা 

আক্তায 

স্বাভী-গভাোঃআোঃযসদ 

খান 

গভাছাোঃদজাদফদা খাতুন 

পূফ ত দাপুসনয়া,দগৌযীপুয  ০১৯৭১২৯৯১৫২ ঐ ৭ সদন ঐ 

৬১ গভাোঃসদ সভয়া 

স-আব্দুর কাসদয 

সখনা 

সিভ 

দাপুসনয়া,দগৌযীপুয 

০১৯৯৫১২৫৬৮৬ ঐ ৭ সদন ঐ 

৬২ উভা গদ 

স-সুফা গদ 

ফাড়ীয়ারা 

াড়া,দগৌযীপুয 

০১৭৩৫১৮৫৪৬৩ ঐ ৭ সদন ঐ 



সফউটি গদ 

৬৩  খাদরদা গফগভ 

স্বাভী-আব্দুর আসজজ 

গযসজয়া খাতুন 

গাঁ গগৌযীপুয,দগৌযীপুয, 

ভয়ভনসাং । 

০১৯৬৮১২৩৯৫৮ ঐ ৭ সদন ঐ 

৬৪ গযভা াযবীন 

স্বাভী-আোঃযসদ খাঁ 

জসযনা খাতুন 

পূফ ত দাপুসনয়া,দগৌযীপুয, ০১৯৯৮৬০৩৫০৪ ঐ ৭ সদন ঐ 

৬৫ গভাোঃদসরভ সভয়া 

স-গভাোঃতসপজ উসিন 

াসরভা খাতুন 

সিভ 

দাপুসনয়া,দগৌযীপুয  

০১৯০৯৬৯৭৫৫৬ ঐ ৭ সদন ঐ 

৬৬ গভাোঃআর আসভন 

স-গভাোঃাযম্নন সভয়া 

গকাসনুয 

পূফ ত দাপুসনয়া,দগৌযীপুয  ০১৯০৯৭২০১৫৬ ঐ ৭ সদন ঐ 

৬৭ গভাোঃজাসদুর ইরাভ 

সতা-গভাোঃআবুর 

খাদয়য 

নাসগ ত সুরতানা 

পূফ ত দাপুসনয়া,দগৌযীপুয ০১৯২১৬১০০৫৩ ঐ ৭ সদন ঐ 

৬৮ গভাছাোঃ যম্নফা আরভ 

স্বাীী-জাাাংগীয আরভ 

আদয়া খাতুন 

কাসরপুয ভধ্যভ 

তযপ,দগৌযীপুয 

০১৭৪৩১৬৫৫৯১ ঐ ৭ সদন ঐ 

৬৯ রাসভয়া জাান রাকী 

স্বাভী-এ,দক,এভ 

যম্নকুন্নজাভান,াদযা 

খাতুন 

পূফ ত দাপুসনয়া,দগৌযীপুয  ০১৭৩৩১৬৫৪৪৯ ঐ ৭ সদন ঐ 

৭০ ভসনযম্নজ্জাভান 

স-নুযম্নর ইরাভ 

জহুযা গফগভ 

খানাড়া,দগৌযীপুয,ভয়ভ

নসাং 

 ০১৭৫২৭৯৯৮৩১ ঐ ৭ সদন ঐ 

৭১ গাভাইয়া গর্ৌধুযী 

স-গযাজ গর্ৌধুযী 

সউরী গর্ৌধুযী 

দাপুসনয়া,দগৌযীপুয,ভয়ভ

নসাং 

০১৭১০৩৮৮৭৯৭ ঐ ৭ সদন ঐ 

৭২ মুসন্ন আক্তায 

স-গফুয 

নাসছভা গফগভ 

যঘুযাভপুয,াগজ্ঞ,দগৌযী

পুয 

০১৩০৬৫১৯৩৮৫ ঐ ৭ সদন ঐ 

৭৩ এ,দক,এভ,দযাকনুজ্জাভা

ন 

স-এ,সফ,এভআোঃকসযভ 

যসভা খাতুন 

পূফ ত দাপুসনয়া,দগৌযীপুয  ০১৭১৬৭৩১৫০২ ঐ ৭ সদন ঐ 

৭৪ গভাোঃযম্নদফর সভয়া 

স-ইযাসপর 

জসভরা খাতুন 

পূফ ত দাপুসনয়া,দগৌযীপুয ০১৯৯১০০৫০৫৬ ঐ ৭ সদন ঐ 

৭৫ আগাভী গদ 

স-সুবাল র্ন্দ্র গদ 

সফউটি গদ 

ফাড়ীয়ারাাড়া,দগৌযীপু

য, 

ভয়ভনসাং । 

০১৯১৪৭৯০৩৫৯ ঐ ৭ সদন ঐ 

৭৬  গাসনয়া আক্তায 

স-াভীভ ভুঞা 

ফাড়ীয়ারাাড়া,দগৌযীপু

য 

০১৮১৯৮২৮৭৯২ াসযফাসযক 

াঁ-মুযগী 

৭ সদন ব্যার্ নাং-০৪ 



যম্নভা গফগভ                 গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । ারন 

৭৭ সনা যাণী ার 

সতা-সুসজত র্ন্দ্র ার 

কভরা যাণী ার 

ফাড়ীয়ারাাড়া,দগৌযীপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং ।  

০১৯৯৯০০৯৬৩৩ ঐ ৭ সদন ঐ 

৭৮ অটর কাসভত্ম যায় 

স-সফস্নফ কাসভত্ম যায় 

গীতা যায় 

ফাড়ীয়ারাাড়া,দগৌযীপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং ।  

০১৯৯৫৪১৫১৭২ ঐ ৭ সদন ঐ 

৭৯ যম্নভা আক্তায 

স-আোঃ যাজ্জাক খান 

ভসযয়ভ গফগভ 

ফাড়ীয়ারাাড়া,দগৌযীপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৮১৯৮২৮৭৯২ ঐ ৭ সদন ঐ 

৮০ ান্না যাণী সিত 

স-যঘুনাথ সিত 

রক্ষী যাণী 

বট্রপুয,দাোঃউর্াসখর 

ইশ্বযগজ্ঞ,ভয়ভনসাং 

০১৭৫৪৪৫৬৫৬০ ঐ ৭ সদন ঐ 

৮১ সনলুপায ইয়াসভন 

স-সভযা উসিন 

পাদতভা গফগভ 

গডাংগা,দা,শ্যাভগজ্ঞ, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৩১১৩০৮৩৫৯ ঐ ৭ সদন ঐ 

৮২ মুক্তা 

স-আসভয গাদন 

গভাছাোঃ াসনা 

ফাড়ীয়ারাাড়া,দগৌযীপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৯১০৬১১৭০২ ঐ ৭ সদন ঐ 

৮৩ গভাছাোঃতানসজরা 

আক্তায 

সতা-গভাোঃইউছুপ আরী 

গগাারী  আক্তায 

ফাড়ীয়ারাাড়া,দগৌযীপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৯৩৬৩৩০৪৮১ ঐ ৭ সদন ঐ 

৮৪ আভা গফগভ ভয়না 

সতা-আতাউয যভান 

গভাছাোঃ যত্না 

ফাড়ীয়ারাাড়া,দগৌযীপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৯২৬৪৫৬৯১০ ঐ ৭ সদন ঐ 

৮৫ গভাোঃ ভাসুদ যানা 

স-ভসতউয যভান 

অযম্ননা গফগভ 

ফালুয়াাড়া,দগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৪৮৩৯৫৯৮৯ ঐ ৭ সদন ঐ 

৮৬ গভাোঃআর ভামুন 

স-গভাোঃযাজু 

নুয জাান 

মুখুসযয়া,দাোঃমুখুসযয়া, 

গগৌযীপুয,ভয়নসাং 

০১৯০২৬৬৫৯১৫ ঐ ৭ সদন ঐ 

৮৭ গযখা 

স্বাভী-সকান্দয আরী 

ছুদরভা খাতুন 

নন্দীগ্রাভ,দাোঃদডৌাখরা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৩০৬৪৯৭৭৯০ ঐ ৭ সদন ঐ 

৮৮ গভাছাোঃসভনুযা গফগভ 

স-গভাোঃআযদদ আরী 

সুদরভা খাতুন 

ফাড়ীয়ারাাড়া,দগৌযীপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৩০৬৪৯৭৭৯০ ঐ ৭ সদন ঐ 

৮৯ গভাছাোঃাানা খাতুন 

স-গভাোঃদাফান 

জদফদা খাতুন 

ফাড়ীয়ারাাড়া,দগৌযীপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৯০৩১৭০২৪২ ঐ ৭ সদন ঐ 

৯০ সখা আক্তায 

স্বা-আদনায়ায গাদন 

ফাবুর 

নাসগ ত আক্তায 

র্কাড়া,দগৌযীপুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯১৮২৩৯১৯৫ ঐ ৭ সদন ঐ 



৯১ হুযাইয়া আক্তায গভা 

স-গভাোঃাসফবুয যভান 

উদে কুরছুভ 

গযরদয় োপ গকায়াটায 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৮৫৯৫৬৬৪৬৫ ঐ ৭ সদন ঐ 

৯২ সুইটি আক্তায 

স-গভাোঃভাসুদ সভয়া 

সুসপয়া গফগভ 

র্কাড়া,দগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৯৯০০৯৭৭৫ ঐ ৭ সদন ঐ 

৯৩ আভা আক্তায 

স-গভাোঃাইফুর 

ইরাভ 

আজু্ঞয়াযা গফগভ 

ফাঘদফয,দাোঃদফাকাইনগ

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯০২৬৬৫৯১৫ ঐ ৭ সদন ঐ 

৯৪ নুদয আরভ 

স-গভাোঃাইফুর 

ইরাভ 

আজু্ঞয়াযা গফগভ 

ফাঘদফয,দাোঃদফাকাইনগ

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯০২৬৬৫৯১৫ ঐ ৭ সদন ঐ 

৯৫ বৃসে আক্তায 

স-গভাোঃভসজবুয যভান 

জাদদা খাতুন 

ফাড়ীয়ারাাড়া,দগৌযীপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং ।  

০১৯০৩১৭০২৪২ ঐ ৭ সদন ঐ 

৯৬ মুসন্ন আক্তায 

স-গভাতাদরফ 

ারাদায 

াদজদা খাতুন 

গযরদয় 

গকায়াটায,দগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভসনসাং 

০১৯৫৯৬৫৫২৮৮ ঐ ৭ সদন ঐ 

৯৭ গভাছাোঃ আদয়া আক্তায 

স-গভাোঃাইফুর 

ইরাভ 

গভাছাোঃআজু্ঞযা খাতুন 

ফাঘদফয,দাোঃদফাকাইনগ

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯০২৬৬৫৯১৫ ঐ ৭ সদন ঐ 

৯৮  গভাছাোঃসুভাইয়া 

আক্তায তুসর 

স-গভাোঃযইছ উসিন 

নাসছভা আক্তায 

ফাড়ীয়ারাাড়া,দগৌযীপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৯১২১০০৪০৯ ঐ ৭ সদন ঐ 

৯৯ গভাছাোঃ সযা আক্তায 

স্বাভী-গভাোঃসুভন সভয়া 

গভাছাোঃ পসযদা গফগভ 

নুযম্নর আভীন 

খান,দগৌযীপুয 

গগৌযীরু,ভয়ভসনাংহ্ 

০১৯০৭৭৪৮৬৪০ ঐ ৭ সদন ঐ 

১০০ যীভা যাণী ার 

সতা-সুসজত র্ন্দ্র ার 

কভরা যাণী ার 

ফাড়ীয়ারাাড়া,দগৌযীপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং ।  

০১৯৯৯০০৯৬৩৩ ঐ ৭ সদন ঐ 

১০১ ভাসুদ কসযভ 

সতা-গভাোঃআবুর 

কাদভ 

গভাছাোঃ পাদতভা খাতুন 

গভসছদডাংগী,দাোঃদগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৯০৫৩৪১৬৪০ ভৎস্য র্াল ৭ সদন ব্যার্ নাং-০৫ 

১০২ গভাোঃ যাসকবুর ইরাভ 

স-আবুর্ান 

গভাছাোঃ াভছুন্নাায 

গভসছদডাংগী,দাোঃদগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৯৯৮১৭৯৪৮ ঐ ৭ সদন ঐ 

১০৩ গভাছাোঃস আক্তায 

স-ভসতউয যভান 

গভাছাোঃআসম্বয়া গফগভ 

গভসছদডাংগী,দাোঃদগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৭৪৯৩৩৫১২ ঐ ৭ সদন ঐ 



১০৪ গাসনয়া আক্তায 

স-পজর সভয়া 

ভভতাজ গফগভ 

গভসছদডাংগী,দাোঃদগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯০৪০৬৯৮৫৩ ঐ ৭ সদন ঐ 

১০৫ গভাছাোঃ গপযদদৌী 

গফগভ 

স-সযাজুর ক 

গভাছাোঃপসযদা খাতৃীুন 

গভসছদডাংগী,দাোঃদগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৫১৬১২১৪৭ ঐ ৭ সদন ঐ 

১০৬ যম্নদফর সভয়া 

স-গভাোঃআবুর কাদভ 

গভাছাোঃাদজযা খাতুন 

গভসছদডাংগী,দাোঃদগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৩০৭৪২১৮১ ঐ ৭ সদন ঐ 

১০৭ তাছসরভা 

স-গভাোঃআোঃছাত্তায 

যসভা খাতুন 

গভসছদডাংগী,দাোঃদগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৯৯৮১৭৯৪৮ ঐ ৭ সদন ঐ 

১০৮ াসভভা আক্তায 

স্বাভী-গভাোঃভাসনক 

গভাছাোঃপয ফানু 

গভসছদডাংগী,দাোঃদগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭৬৪৫৬৩৪৮২ ঐ ৭ সদন ঐ 

১০৯ আসযপা ইয়াসভন 

স-আব্দুর কাসদয 

আসছয়া খাতুন 

রাভাাড়া,দাোঃরাভাা

ড়া, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭২৮৩৭৮৭৭৪ ঐ ৭ সদন ঐ 

১১০ সদ সভয়া 

স-গভাোঃআব্দুয জফফায 

গভাছাোঃ গজানা 

গভসছদডাংগী,দাোঃদগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭১৭৩৭৮৬২৬ ঐ ৭ সদন ঐ 

১১১ গভাছাোঃসফউটি আক্তায 

স-গভাোঃআব্দুর াই 

পাদতভা খাতুন 

গভসছদডাংগী,দাোঃদগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৩৭০২৭৫৭৩ ঐ ৭ সদন ঐ 

১১২ গভাছাোঃ তাছসরভা 

আক্তায 

স-গভাোঃআবুর কাদভ 

গভাছাোঃপাদতভা খাতুন 

গভসছদডাংগী,দাোঃদগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯০৫৩৪১৬৪০ ঐ ৭ সদন ঐ 

১১৩ গভাছাোঃ ারভা আক্তায 

স-আবুর কাদভ 

গভাছাোঃপাদতভা খাতুন 

গভসছদডাংগী,দাোঃদগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯০৫৩৪১৬৪০ ঐ ৭ সদন ঐ 

১১৪ গভাছাোঃ উসভ ত গফগভ 

স-গভাোঃফাবুয সভয়া 

গভাছাোঃদযসজয়া খাতুন 

গভসছদডাংগী,দাোঃদগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৯৩৪৩২১৫৪ ঐ ৭ সদন ঐ 

১১৫ গভাোঃদভদদী াছান 

স-গভাোঃআরী গাদন 

গভাছাোঃফুর ফানু গফগভ 

গভসছদডাংগী,দাোঃদগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯১১২৯১৭১৮ ঐ ৭ সদন ঐ 

১১৬ গভাছাোঃ ায়া 

স্বাভী-জাাাংগীয আরভ 

আক্তাযা খাতুন 

গভসছদডাংগী,দাোঃদগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯২০৯৪৩০৬৯ ঐ ৭ সদন ঐ 

১১৭ গভাছাোঃআরআছভা 

উরদানা 

স-গভাোঃআব্দু ছারাভ 

যসভা গফগভ 

গভসছদডাংগী,দাোঃদগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭১২৩০১৮৫৯ ঐ ৭ সদন ঐ 



১১৮ গভাছাোঃ যম্নসফ আক্তায 

স্বাভী-গভাোঃাভীভ 

গভাছাোঃনুয নাায গফগভ 

গভসছদডাংগী,দাোঃদগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭৯০৮০৫১৫৬ ঐ ৭ সদন ঐ 

১১৯ গভাছাোঃাসদা আক্তায 

স্বাভী-গভাোঃআরাসভন 

গভাছাোঃযাসদা খাতুন 

গভসছদডাংগী,দাোঃদগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯২০৭৪৩০৬৯ ঐ ৭ সদন ঐ 

১২০ গভাছাোঃ আসখ গফগভ 

স-গভাোঃাসদয উসিন 

গভাছাোঃকুরছুভ গফগভ 

গভসছদডাংগী,দাোঃদগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৮২৯০০৬৩৮ ঐ ৭ সদন ঐ 

১২১ গাাগ সভয়া 

স-গভাোঃনজযম্নর 

ইরাভ 

আদভনা খাতুন 

গভসছদডাংগী,দাোঃদগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৩০১৩১০৭৭ ঐ ৭ সদন ঐ 

১২২ হুভায়ুন কসফয 

স-গভাজাদের ক 

গভাছাোঃ সউরী 

গভসছদডাংগী,দাোঃদগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯১৬৫৯৬২২৫ ঐ ৭ সদন ঐ 

১২৩ শ্রী সফকা র্ন্দ্র 

স-শ্রী সফজয় র্ন্দ্র 

শ্রীভসত অজ্ঞনা 

গভসছদডাংগী,দাোঃদগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৭৯২০৮৩৬১ ঐ ৭ সদন ঐ 

১২৪ সদুর ইরাভ 

স-আব্দুর কদ্দু 

গভাছাোঃ গখাদদজা গফগভ 

গভসছদডাংগী,দাোঃদগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৬৪৩৭৪৫৯২৫ ঐ ৭ সদন ঐ 

১২৫ গভাছাোঃ ান্না গফগভ 

স-ইভাভ গাদন 

আয়না খাতুন 

গভসছদডাংগী,দাোঃদগাসফন্দ

পুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৬৮১৭৪২০ ঐ ৭ সদন ঐ 

১২৬ বুরবুর  আদভদ 

স-গভাোঃ আব্দুর ভসতন 

যীপা  খাতুন 

    

ারীয,দগৌযীপুয,ভয়ভন

সাং             

০১৯২৫১৯১৪৭৩ গরু 

গভাটাতাজাকয

ণ   

৭ সদন ব্যার্ নাং-০৬ 

১২৭ গভাোঃ আসনছুর আরভ 

স-গভাোঃ ভফফত আরী 

মৃত- যাসফয়া খাতুন 

সিভ 

ারীয,দগৌযীপুয, 

ভয়ভনসাং 

০১৭৩২২৮২৭১৪ ঐ ৭ সদন ঐ 

১২৮ গভাোঃ আবু যায়ান 

স-গভাোঃভফফত আরী 

মৃত- যাসফয়া খাতুন 

সিভ 

ারীয,দগৌযীপুয, 

ভয়ভনসাং 

০১৩১৬৮২৬৩৪০ ঐ ৭ সদন ঐ 

১২৯ গভাছাোঃ পাদতভা 

আক্তায 

স-গভাোঃশুকুয ভামুদ 

গভাছাোঃছাদরভা খাতুন 

গতসরাটি,দাোঃইশ্বযগজ্ঞ, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭৫০৪৩৯৮২৯ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৩০ গভাছাোঃসযপা 

স-য়াসপজ উসিন 

গভাছাোঃদজাদফদা খাতুন 

গুসজখা,দগৌযীপুয,ভয়ভন

সাং 

০১৯১৭৩১০২২৭ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৩১ ভাাবুফ আরভ 

স-গভাোঃ র্ান সভয়া 

গভাছাোঃ জসভরা খাতুন 

সিভ 

কাউযাট,দগাসফন্দপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭৭৯০৫৩৪১৪ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৩২ যাসদা সিভ ০১৭৯৬৫২৭৭২৫ ঐ ৭ সদন ঐ 



স-াজীদভাোঃআসভয 

উসিন 

আসছয়া খাতুন 

ারীয,দগৌযীপুয, 

ভয়ভনসাং 

১৩৩ গভাছাোঃ সযপাত 

পাযজানা 

স-গভাোঃযম্নর আসভন 

গভাছাোঃদানা আযা 

সিভ 

ারীয,দগৌযীপুয, 

ভয়ভনসাং 

০১৭৫১০২৪৬৭০ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৩৪ গভাোঃযাপাত আাদেদ 

সজফ 

স-গভাোঃযম্নহুর আসভন 

গভাছাোঃদানা আযা 

সিভ 

ারীয,দগৌযীপুয, 

ভয়ভনসাং 

০১৯৩০৬৭৯৮১৯ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৩৫ নাজমুর ইরাভ 

স-গভাোঃভকবুর গাদন 

গভাছাোঃাদছন ফানু 

ফায়যা উড়া,দগৌযীপুয, 

ভয়ভসনাং 

০১৯১২১৬৭২৪৮ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৩৬ গভাােদ আরী 

স-আরার উসিন 

জসভরা খাতুন 

ফায়যা উড়া,দগৌযীপুয, 

ভয়ভনসাং 

০১৯৫১৫৮৭০৩২ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৩৭ গভাোঃআরভগীয গাদন 

স-গভাোঃআবু ছাইদ 

গভাছাোঃ ভাদরকা গফগভ    

গদসরয়াফাড়ী,দকানাফা

ড়ী, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৬১৭৪৪১২১০ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৩৮ গভাোঃসপকুর ইরাভ 

স-আবুর াদভ 

গভাছাোঃজসযনা খাতুন 

ফায়যা উড়া,দগৌযীপুয, 

ভয়ভনসাং 

০১৭৮৩৩৮৭৯৭৪ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৩৯ গাদর যানা 

স-আোঃ ভসজদ 

ভদনায়াযা গফগভ 

ফায়যা উড়া,দগৌযীপুয, 

ভয়ভনসাং  

০১৭৭৫৬২৩৫২৪ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৪০  গভাোঃভাছুভ 

স-গভাোঃদনয়াজ আরী 

গভাছাোঃাদযা খাতুন 

ফায়যা উড়া,দগৌযীপুয, 

ভয়ভনসাং 

০১৩০৯৮৫২৮১৪ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৪১ গভাোঃনুযম্নর আসভন 

স-ভফফত আরী 

মৃত-যাদফয়া খাতুন 

ারীয,দগৌযীপুয.ভয়ভন

সাং 

০১৭১৭০২০৭৬৫ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৪২ গভাোঃআদনায়ায গাদন 

স-গভাোঃআসভয উসিন 

গভাছাোঃআসছয়া খাতুন 

ফায়যা উড়া,দগৌযীপুয, 

ভয়ভনসাং 

০১৭২৪৩১৪০৫৬ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৪৩ গভাছাোঃ  স্বপ্না আক্তায 

স-গভাোঃসযাজুর 

ইরাভ 

গভাছাোঃদসরনা আক্তায 

গগাসফন্দ্র নগয,দগৌযীপুয 

ভয়ভনসাং । 

০১৬১১৩৫৬২৫৭ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৪৪ াদযা আক্তায  

স-গভানাদয়ভ সভয়া 

াসছনা গফগভ 

গুসজখা,দগৌযীপুয,ভয়ভন

সাং 

০১৯৫৫১৫৩৬৩৫ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৪৫ কসনকা যায় 

স-যতন যায় 

ননী যায় 

পূফ ত দাপুসনয়া,দগৌযীপুয 

ভয়ভনসাং । 

০১৯০৯৭২০৯১৫ ঐ ৭ সদন ঐ 



১৪৬ সদপু গগৌড় 

স-াংকয গগৌড় 

ভারতী গগৌড় 

র্কাড়া,দগৌযীপুয 

ভয়ভসনসাং । 

০১৭১৯১১৪২০৯ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৪৭ গভাোঃভয পাযম্নক 

স-গভাোঃআব্দুর ভসজদ 

গভাছাোঃ গযাসকয়া খাতুন 

রারভা,দগৌযীপুয,ভয়ভন

সাং 

০১৯২৫০৮৪১৮৬ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৪৮ গভাোঃআর আসভন 

স-গভাোঃআব্দুর গসন 

গভাছাোঃখাসদজা খাতুন 

গজন্দয, গাোঃরাভাাড়া, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯১৪৮৬৭৯৩৫ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৪৯ সয়া র্ন্দ গভাদক 

স-সযভর র্ন্দ্র গভাদক 

সুভী যাণী গভাদক 

পূফ ত 

ভইরাকান্দা,শ্যাভগজ্ঞ 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৩১৫৮১৪৬৩৫ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৫০ গভাোঃআব্দু ারাভ 

স-গভাোঃআব্দুর ভসজদ 

গভাাোঃাভছুন্নাায 

নন্দীগ্রাভ,দাোঃদডৌাখরা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৫৪১১৭৩৬০ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৫১ গভাোঃ যসফকুর ইরাভ 

স-গভাোঃ গাদন আরী 

গভাছাোঃদযাদকয়া গফগভ 

 

ফাাদুযপুয,দা-

যাভদগাারপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৯৪৬৭৯৬৬৭১ ভৎস্য র্াল 

প্রসক্ষণ 

৭ সদন ব্যার্ নাং-৭ 

১৫২ গভাোঃ কারার্ান 

স-আব্দুর গাফান 

গভাছাোঃ যম্নদভছা গফগভ 

ÿীুদ্রকাসরয,দাোঃদগা

সফন্দ্রপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৯৬৭৩৯৯৯৮৪ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৫৩ গভাোঃ সপকুরইরাভ 

সপক 

স-গভাোঃ আোঃ কসযভ 

মৃত যম্নদভরা খাতুন 

র্ড়াদকানা,দাোঃমুখসযয়া 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৭৩১১৬৮৩০৩ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৫৪ াসদকুয যভান 

স-আবু সছসিক 

াদজদা গফগভ 

পূফ ত দাপুসনয়া,দগৌরীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভসনাং  

০১৭২৪৬৫৫৭৪৬ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৫৫ গভাোঃ গভাজ্জাদের ক 

স-গভাোঃআোঃগফুয 

গভাছাোঃাদযা খাতৃীুন 

ভসশ্বযন,দাোঃদভাখসযয়া 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৬৮৭৪৭১৭৯১ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৫৬ নুয গভাােদ 

স-নুযম্নর আসভন 

নুযম্নন নাায 

ালুাটি,দভাখসযয়া 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৮৮০৪১৭২৩০ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৫৭ গভাোঃভাজাযম্নর 

ইরাভ সুভন 

স-আোঃ জফফায গক 

গভাছাোঃপসজরা খাতুন 

আছানপুয,দাোঃদডৌাখ

রা, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৮২৫৩২৪৬০ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৫৮  গভাোঃ সযপ সভয়া 

স-আোঃগফুয 

গভাাোঃজাদদা খাতুন 

ফাাদুযপুয,দাোঃদগৌযীপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭৩৫২১১২৭৯ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৫৯ গভাোঃ গাান ভামুদ 

স-গভাোঃ নুয আাভদ 

গভাছাোঃ সুসপয়া গফগভ 

ভামুদনগয,দাোঃযাভ 

গগাারপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭১৫৮২৩৬৭১ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৬০ আরাসভন সভয়া সধরা,দাোঃসধরা ০১৬৮০০২০১১৫ ঐ ৭ সদন ঐ 



স-গভাোঃজাদফদ  আরী 

াভছুন্নাায গফগভ 

গগৌযীপুয,ভয়ভসনাং 

১৬১ যাসপউ আক্তায মুন 

স-গভাোঃআবু সছসিক 

াদজদা গফগভ 

পূফ ত দাপুসনয়া,দগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভসনাং 

০১৯০৬৯৬৬৯০৯ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৬২ সনাত তাসন অস 

স-গভাোঃআোঃকদ্দু 

জাদয়দা গফগভ 

কাসরপুয ভধ্যভ 

তযপ,দগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৬০৯২২৪৩৩৩ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৬৩ গভাোঃ-খুযদদ 

স-নফী গাদন 

এা ফানু 

যসুরপুয,দাোঃযাভদগাা

রপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯০৪৯৪১৩৭৭ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৬৪ গভদদী াান ফাবু 

স-গভাোঃ আবুর াদন 

আয়া খাতুন 

ালুাটি,দাোঃমুখুসযয়া, 

গগৌযীপুয,ভয়ভসনাং 

০১৭২৬৮২৫৪৫৫ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৬৫ গভাোঃসযাজুর ক 

স-গভাোঃ ভয আরী 

গভাছাোঃ গজাদফদা খাতুন 

ফাাদুযপুয,দাোঃযাভদগা

ারপুয 

গগৌযীপুয.ভয়ভনসাং 

০১৯২২০২৯১৬১ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৬৬ গভাোঃ-ভজু্ঞযম্নর ইরাভ 

যাজন 

স-যজফ আরী 

নাসছভা গফগভ 

পূফ তদাপুসনয়া,দাোঃদগৌযীপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৯৭৫৩৫৫৮৪ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৬৭ াান সভয়া 

স-সযয়াজ উসিন 

যাসদা খাতুন 

র্ড়াদকানা,দাোঃমুখুসযয়া 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭৫৭৭৩৯৯৫৯ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৬৮ যম্নন সভয়া আকন্দ 

স-আব্দুর যফ আকন্দ 

যসজান সফসফ 

যাভদগাারপুয,দাোঃযাভ

গগাার 

গগৌযীপুয,ভয়ভসনাং 

০১৬১১৬৩১৭২৩ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৬৯ যম্নসফনা আক্তায স 

স্বাভীোঃআোঃ আর ভামুন 

পসযদা খাতুন 

গগৌযীপুয ভধ্য ফাজায, 

গগৌযীপুয,ভয়ভসনাং       

০১৭৯০৩৯৪২৫৪ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৭০ গভাোঃআপজার গাদন 

স-আোঃকদ্দু মুসি 

আদনায়াযা গফগভ 

খাসরজুযী,দাোঃাগজ্ঞ 

গগৌযীপুয,ভয়ভসনাং 

০১৭১৪৯২০১৮৬ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৭১ গভাছাোঃ াযবীন গফগভ 

স্বাোঃ গভাোঃ আোঃ জসরর 

গভাছাোঃ আসছয়া গফগভ 

পূফ ত 

দাপুসনয়া,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌরীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭৬৭৭৭৬৪৬২ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৭২ গভাোঃ াইফুর ইরাভ 

স-গভাোঃ সগয়া উসিন 

াসভদা খাতুন গযসজয়া 

ইরাভাফাদ,দগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভসনাং 

০১৭১০০৬৯৪২৫ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৭৩ গভাোঃভামুদুর 

াান(ফাবুর) 

স-গভাোঃআবুর াসভ 

গভাছাোঃ ভসযয়ভ খাতুন 

টিকুযী,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭৬৩৫১৩২০০ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৭৪ আয়াদ উরস্না 

স-গভাোঃীদ উরস্না 

যম্নকুন্দীপুয,দগৌযীপুয 

গগৌরীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৫১২৮৪৫৩৮ ঐ ৭ সদন ঐ 



গভাছাোঃআদনায়াযা 

গফগভ 

১৭৫ গভাোঃ াসপজুর ইরাভ 

স-গভাোঃ বুজ খান 

াঠান 

গভাাোঃ গসরনা খাতুন 

ফাাদুযপুয,দাোঃযাভদগা

ারপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভসনাং 

০১৯৫৬৫৩৪৭০১ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৭৬ ভাফুজা আক্তায সযয়া 

স-গভাোঃদভাভতাজ 

উসিন 

গভাছাোঃমুস তদা আক্তায 

 

 

 

 

গুসজখা,দাোঃযাভদগাার

পুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

 

০১৯৭৭৮৫৮৩২০ াসযফাসযক 

াঁ-মুযগী 

ারন। 

০৭ সদন ব্যার্ নাং-৮ 

১৭৭ তাসনয়া সুরতানা 

স--গভাোঃআোঃভান্নান 

যসভা খাতুন 

কাসরপুয ভধ্যভ 

তযপ,দগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনাাং 

০১৭০৩৫১৬১২৬ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৭৮ ানসজদা আক্তায 

স-গভাোঃআবুর কাদভ 

াদজযা খাতুন 

কাসরপুয ভধ্যভ 

তয,দগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনাাং 

০১৬৮৯৫৩৯১৭৪ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৭৯ র্ম্পা 

স-আপতাফ উসিন 

ভদনায়াযা গফগভ  

কাসরপুয ভধ্যভ 

তযপ,দগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনাাং 

০১৯২৫৮০৯৫৩২ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৮০ কাউছায সভয়া 

স-আসজজুর ক 

গদরনা খাতুন 

গুসজখা,দাোঃযাভদগাার

পুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

 

০১৭৮৬৮৭৬৭৮১ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৮১ গভাছাোঃানাজ 

স্বাভীোঃদারাইভান 

াদরভা খাতুন 

গুসজখা,দাোঃযাভদগাার

পুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭১৮১০৪৫৭০ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৮২ ভজনুন্নাায  আক্তায 

স-আবু াসনপ 

গভাছাোঃরারফানু 

নয়াগাঁ,দাোঃযাভদগা

ারপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯১৩৬৪০৯৫৯ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৮৩ ায়রা আক্তায 

স-গভাোঃআতাফ উসিন 

াছুন্নাায 

গুসজখা,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৫৬৯৯৭৭২৯ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৮৪ সুভী আক্তায 

স-গভাোঃভাতাফ উসিন 

নাসগ ত আক্তায 

গুসজখা,দাোঃযাভদগাার

পুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

     

০১৮৮১৬৮৬৮৮৬ 

  

ঐ ৭ সদন ঐ 

১৮৫ াসফকুন্নাায 

স-জসভ উসিন 

াযবীন আক্তায 

নয়াগাঁ,দাোঃযাভদগা

ারপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

 

০১৯৪৩৬৬৫১৩০ 

 

ঐ ৭ সদন ঐ 

১৮৬ আভা আক্তায 

স-গভাােদ আরী 

পাদতভা আক্তায 

নয়াগাঁ,দাোঃযাভদগা

ারপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯২৯৮২২০৬৯ 

 

 

 

ঐ ৭ সদন ঐ 

১৮৭ গভাছাোঃভাসুদা আক্তায 

গী 

স-গভাোঃভাসনক সভয়া 

তাছসরভা আক্তায 

গুসজখা,দাোঃযাভদগাার

পুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

 

 

০১৭৪৯০৭৮৯১২ 

 

 

ঐ ৭ সদন ঐ 



১৮৮ াযভীন 

স্বাভীোঃসযাজুর ক 

াাযা খাতুন 

নয়াগাঁ,দাোঃযাভদগা

ারপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৯৪৬৮০৭৭৩ 

 

ঐ ৭ সদন ঐ 

১৮৯ গভাছাোঃ গখাদদজা গফগভ 

স-গভাোঃআব্দুর াদদ 

গভাছাোঃ জাানাযা 

গফগভ 

নয়াগাঁ,দাোঃযাভদগা

ারপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৩১৬০০৯১৩ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৯০ গভাছাোঃআনাযকসর(সর

জা) 

স্বাভীোঃসফরস্নার গাদন 

সদদরায়াযা 

গুসজখা,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯২৫৩১৪৭১৪ 

 

ঐ ৭ সদন ঐ 

১৯১ আভা আক্তায 

স-গভাোঃভসজবুয যভান 

সসযনা  খাতুন 

নয়াগাঁ,দাোঃযাভদগা

ারপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৮৫৭২০৭৯৭ 

 

ঐ ৭ সদন ঐ 

১৯২ গভাছাোঃজহুযা আক্তায 

স্বাভীোঃদভাোঃএকযাভ 

গাদন 

গভাছাোঃআসছয়া খাতুন 

গুসজখা,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯১৭৯২১১৫১ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৯৩ গভাছাোঃপাসভা আক্তায 

স্বাভীোঃদভাোঃএভদাদুর 

ক 

গভাছাোঃপাদতভা আক্তায 

গুসজখা,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯১৩৪৪৩৮৫৪ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৯৪ গভাছাোঃনাযীন  নাায 

স-গভাোঃআবু সসিক 

গভাছাোঃদযাদকয়া গফগভ 

গুসজখা,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৮৭০৪৩৮০৩১ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৯৫ রুহুর আভীন 

স-গভাোঃভকবুর গাদন 

গভাছাোঃআসছয়া খাতুন 

নয়াগাঁ,দাোঃযাভদগা

ারপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৪০৬৭৬৮৯২৯ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৯৬ াসনা খাতুন 

স্বাভীোঃদভাোঃযসপক সভয়া 

গভাছাোঃআদয়া খাতুন 

নয়াগাঁ,দাোঃযাভদগা

ারপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৫০১৭২৩৬৮ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৯৭ গজানা 

স-সযয়াজ উসিন 

গভাছাোঃআদরভা গফগভ 

নয়াগাঁ,দাোঃযাভদগা

ারপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭১৩৫৯৮৯৩৮ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৯৮ গভাছাোঃ সফউটি আক্তায 

স-গভাোঃাভসুর ক 

গভাছাোঃাযবীন আক্তায 

নয়াগাঁ,দাোঃযাভদগা

ারপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯১৩০৭৭৭২৬ ঐ ৭ সদন ঐ 

১৯৯ গভাোঃএভদাদুর ক 

স-মৃত-যভজান আরী 

মৃত-আদরকজান 

গুসজখা,দাোঃযাভদগাার

পুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

 

 

০১৯১৩২২৩৮৫৪ ঐ ৭ সদন ঐ 

২০০ গভাছাোঃনাসগ ত াযবীন 

সর 

স-গভাোঃআব্দুরস্না 

গভাছাোঃআদনায়াযা 

গফগভ 

গুসজখা,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯১৮৭৩২৯১৪ ঐ ৭ সদন ঐ 



২০১ কাসজ নুয গভাােদ 

স-কাসজ  ভসউসিন 

খন্দকায ভসতুন্নাায 

ভধ্যভ তযপ,দগৌযীপুয, 

ভয়ভনসাং 

০১৯১৭৬৪২৮৩৫ গরু 

গভাটাতাজা 

কযণ 

৭ সদন ব্যার্ নাং-৯ 

২০২ ভসদনা আক্তায মুন্নী 

স-গভাোঃাদভ 

গভাছাোঃ যাসজয়া খাতুন 

কাসরপুয ভধ্যভ তযপ 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৮৫৮৫৪৭৪৯ ঐ ৭ সদন ঐ 

২০৩ যম্নভানা আক্তায 

স-গভাোঃ াসভ উসিন 

গভাছাোঃ আদয়া  

আক্তায 

কাসরপুয ভধ্যভ তযপ 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯১৭৮৪২৮৩৫ ঐ ৭ সদন ঐ 

২০৪ সল্পী গফগভ 

স-গভাোঃ ারুন অয- 

যসদ 

গভাছাোঃ ভরা গফগভ 

যকায াড়া,দগৌযীপুয 

ভয়ভনসাং  

০১৯২২৪৪১৪১৯ ঐ ৭ সদন ঐ 

২০৬ ইযাত জাান সযয়া 

স-গভাোঃ সদুর 

ইরাভ 

নাসছভা গফগভ 

ফাাদুযপুয,যাভদগাারপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং  

০১৯৩৭৫৭৮৫১৭ ঐ ৭ সদন ঐ 

২০৭ ভামুদা আক্তায 

স্বাভী-গভাোঃাইফুর 

ইরাভ সযণ, গনা 

আক্তায 

কাসরপুয ভধ্যভ তযপ 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭৩৫৩৪৯৫১৮ ঐ ৭ সদন ঐ 

২০৮ আঙ্গুযা আক্তায 

স-গভাোঃআকফয আরী 

গভাছাোঃ গনদযা খাতুন 

ফাাদুযপুয,যাভদগাারপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৮৭৭৮৬৮৪৯ ঐ ৭ সদন ঐ 

২০৯ গৌযবী আক্তায 

স-গভাোঃ াযম্নন অয 

যসদ আকন্দ, যম্নসজ 

আক্তায 

ফারয়াাড়া,দগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৯১০৫৭৫৮০৬ ঐ ৭ সদন ঐ 

২১০ সফউটি আক্তায 

স-গভাোঃ আোঃ খাদরক 

আদনায়াযা গফগভ 

ফাাদুযপুয,যাভদগাারপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৬০৩৭৪৬১৮ ঐ ৭ সদন ঐ 

২১১ গভাছাোঃ সরজা গফগভ 

স-গভাোঃ তাযা সভয়া 

গভাছাোঃ জসযনা খাতুন 

ফাাদুযপুয,যাভদগাারপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৪৮৬৬৪৭৬৮ ঐ ৭ সদন ঐ 

২১২ গভাোঃ জুদয়র সভয়া 

স-আব্দুর খাদরক 

আদনায়াযা 

ফাাদুযপুয,যাভদগাারপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৪৮৪৪৬৯৮২ ঐ ৭ সদন ঐ 

২১৩ র্াদভরী আক্তায 

স-জযত আরী 

সদরযম্নফা  গফগভ 

 

 

ফাাদুযপুয,যাভদগাারপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৩৭০২৮২৬০ ঐ ৭ সদন ঐ 

২১৪  গভৌটুী গফগভ 

স-াখায়াত গাদন 

াযবীন আক্তায 

ফাাদুযপুয,যাভদগাারপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭৬১৩৫৬৩৪৯ ঐ ৭ সদন ঐ 

২১৫ তসযকুর ইরাভ 

স-আব্দুর গভাতাদরফ 

গযনুআয়াযা গফগভ 

নাযা 

ফাজায,দগৌযীপুযৎভয়ভন

সাং 

০১৭৮৩৯২৭৭১৮ ঐ ৭ সদন ঐ 



২১৬ সুজন সভয়া 

স-আব্দুর গসকভ 

তাযা ফানু 

ফারয়াাড়া,দগৌযীপুয 

ভয়ভনসাং 

০১৯৪৫৫৭১৬৮১ ঐ ৭ সদন ঐ 

২১৭ গভাোঃ জাসকয গাদন 

স-জয়নার আদফদীন 

গজসভন আক্তায 

 

দাভগা,যাভদগাারপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৬২০৮৬১৮৫ ঐ ৭ সদন ঐ 

২১৮ গভাোঃ গতাপাদয়র আরভ 

স-গভাোঃ আব্দুর 

জফফায 

গভাছাোঃ যম্নসকয়া গফগভ 

গফড়াটি,যাভদগাারপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭৭০৬৫১৩০৯ ঐ ৭ সদন ঐ 

২১৯ গভাোঃ গাদর সভয়া 

স-গভাোঃ আব্দুর ভান্নান  

গভাছাোঃ আসম্বয়া খাতুন 

ফাাদুযপুয,যাভদগাারপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৮৮৫৩০৪৬৩ ঐ ৭ সদন ঐ 

২২০ নাজমুছ াইয়াদাৎ 

কুর 

স-আবুর ফাায 

তাদযা সুরতানা 

কাসরপুয ভধ্যভ তযপ 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭১৬৫৯১৬১৫ ঐ ৭ সদন ঐ 

২২১ গভাোঃ গজাফাদয়দ 

গাদন 

স-আব্দুর ভান্নান 

তালুকদায 

গভাছাোঃ গজাদফদা খাতুন 

পূফ ত দাপুসনয়া,দগৌযীপুয 

ভয়ভনসাং 

০১৯৩৫৭০৩৭০৬ ঐ ৭ সদন ঐ 

২২২ গভাোঃ ভামুন  

স-মৃত-াসপজ উসিন 

গভাছাোঃ াসরভা গফগভ 

ভাসঝাড়া,দগৌযীপুয 

ভয়ভনসাং  

০১৯৪৮৬৬৪৭৬৮ ঐ ৭ সদন ঐ 

২২৩ গভাোঃাইফুর ইরাভ 

সযণ 

স-াসদয আরী 

আদভনা খাতুন 

কাসরপুয ভধ্যভ তযপ 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং  

০১৯২০৩৪২০২১ ঐ ৭ সদন ঐ 

২২৪ গভাছাোঃ ভভতাজ 

স-মৃত-াসভদুয যভান 

াদজদা খাতুন 

সিভাড়া,যাভদগাার

পুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৩৫৭০৪১৫২ ঐ ৭ সদন ঐ 

২২৫ সপকুর ইরাভ খান 

াভত্ম 

স-াজাান খান 

দুরনাায গফগভ 

ফালুয়াাড়া,দাোঃদগৌযীপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৪০৫১০৪২১৫ ঐ ৭ সদন ঐ 

২২৬ গভাছাোঃাভীভা াযবীন 

স্বাভী-ভাবুবুয যভান 

য ফানু 

ফালুয়াাড়া,দাোঃদগৌযীপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৩৯০৫১২৬৩ ঐ ৭ সদন ঐ 

২২৭ গভাোঃইভযান াান 

স-আব্দুর াই 

গভাছাোঃ াসরভা খাতুন 

 

গুসজখা,দা গগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৯২৯৬৮১৮৯৩ ভৎস্য  র্াল। ৭ সদন ব্যার্ নাং-

১০ভ 

২২৮ গভাছাোঃ াযসভন 

স্বাভী-াইরট সভয়া 

গভাছাোঃ ছারভা  

গুসজখা,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯১৫৩৩১২২৭ ঐ ৭ সদন ঐ 

২২৯ গভাছাোঃ ভসজদা গুসজখা,দাোঃদগৌযীপুয ০১৯৫৬১৫৪০৮১ ঐ ৭ সদন ঐ 



স্বাীী-গভাোঃ যতন সভয়া 

গভাছাোঃ গজাদফদা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

২৩০ গভাছাোঃ সসযনা 

স্বাভী-গভাোঃ সরটন সভয়া 

গভাছাোঃ আসছয়া খাতুন 

গুসজখা,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৬০৫৮৯৭২৭ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৩১ গভাোঃ একরাছ উসিন 

স-গভাোঃইরাভ উসিন 

গভ জহুযা গফগভ 

গুসজখা,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭৪৮৯১৫১৩ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৩২ গভাোঃআজু্ঞ সভয়া 

স-গভাোঃ রার সভয়া 

যনআযা গফগভ 

গুসজখা,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯২৪৮৩০৮০১ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৩৩ গভাছাোঃ ভসন আক্তায 

গভাোঃদভাোঃআব্দুর গসরভ 

গভাছাোঃ আদনায়াযা 

নয়াগাওঁ,যাভদগাারপু

য 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৯০২৭৫২০৮৪ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৩৪ গভাোঃযসফন 

স-গভাোঃআব্দুরা 

াযবীন 

গুসজখা,দাোঃযাভদগাার

পুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯০২৭৫২০৮৪ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৩৫ াসফনা 

স্বাভী-ভজু্ঞযম্নর ক 

আদয়া গফগভ 

গুসজখা,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯১৭৪২২৯৫৪ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৩৬ ভসজতনা খাতুন 

স-গভাোঃআবুর াদভ 

গভাছাোঃ আদয়া খাতুন 

গুসজখা,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৯৪৩০৭৫৬৯ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৩৭ গভাছাোঃ াযসভন 

সুরতানা 

স্বাভী-গভাোঃাসফবুয 

যভান 

গভাছাোঃাদরা খাতুন 

গুসজখা,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৯১৩৬৩৬০৫ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৩৮ গভাছাোঃ ভাদজদা খাতুন 

স্বাভী-গভাোঃবুজ সভয়া 

গভাছাোঃ যসভা  খাতুন 

 

গুসজখা,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯২৪১৭৯৮৯৯ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৩৯ নাজভা আক্তায ঋতু 

স্বাভী-সুভন সভয়া 

গভাছাোঃআদনায়াযা 

গফগভ 

যাভদগাারপুয,দগৌযীপুয ০১৯৬৪৩৬৩৪৮০ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৪০ গভাোঃদভাত্মাসপজুয 

যভান 

স-গভাোঃদভাখদরছুয 

যভান 

গভাছাোঃ যনাযা 

গফগভ 

 

গুসজখা,দাোঃগুসজখা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৮১৯৬১২৪৩৭ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৪১ গভাোঃ ক সভয়া   

স-রার সভয়া 

যনআযা গফগভ 

গুসজখা,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৫৬১০২৩৯৬ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৪২ গভৌসুভী 

স-গভাোঃআবু  ফকয  

গুসজখা,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯০৯৫১৭১০৩ ঐ ৭ সদন ঐ 



সসিক 

গভাছাোঃ াযম্নর গফগভ 

 

২৪৩ গভাোঃ গতাপাজ্জর 

গাদন 

স-মৃত-গভাোঃ গতাতা 

সভয়া 

ভভতা খাতুন 

গুসজখা,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭২৮২৪৯৫৮৭ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৪৪ গভাছাোঃ ভভতা 

স্বাভী-গভাোঃ এভদাদুর 

ক 

গভাছাোঃ আদনায়াযা 

খাতুন 

গুসজখা,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৬৩০১১৯৩৬ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৪৫ গভাোঃ াদযায়ায গাদন 

স-গভাোঃআব্দুয ভসজদ 

সুদরভা খাতুন 

গুসজখা,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৮২৪০৮৪৮৪৮ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৪৬ সসযনা আক্তায 

স-আব্দুর াই 

গভাছাোঃ াসরভা খাতুন 

গুসজখা,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৩৮৯৩২২৭৬ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৪৭ গভাছাোঃ মুনমুন আক্তায 

স-গভাোঃদভাখদরছুয 

যনাযা 

গুসজখা,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৭০৮১৮১৭৬ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৪৮ গভাছাৎ ছারভা আক্তায 

স্বাভী-গভাোঃআব্দুর 

কসযভ 

গভাছাোঃ যাসফয়া খাতুন 

গুসজখা,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৯৮৯৭৯৯৪০ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৪৮ গভাছাোঃ াভছুন্নাায 

স্বাভী-গভাোঃআতাফ 

উসিন 

গভাছাোঃ রার ফানু 

গুসজখা,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৫৬৯৯৭৭২৯ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৪৯  যম্নভা আক্তায 

স্বাভী-গভাোঃআরভগীয 

গভাছাোঃআয়া আক্তায 

করা 

ফাগান,দাোঃদগৌযীপুয, 

ভয়ভনসাং 

০১৭৪৯৮৭৩৯৬২ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৫০ গভাোঃ সুভন সভয়া 

স-গভাোঃ ভসজদ সভয়া 

মুসজদা গফগভ 

গুসজখা,দাোঃদগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৬৫১৫৬৪১৬ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৫১ গভাোঃাখায়াত 

গাদন 

স-ইসরয়া 

সফরসক গফগভ 

গ্রাভ-গলারাই,মুখুসযয়া 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৯০৪৫৩৫৯৫১ গাবী ারন ৭ সদন ব্যার্ নাং-১১ 

২৫২ গভাোঃ আসযপ সভয়া 

স-গভাোঃআবুর কারাভ 

ছাসপদা আক্তায 

গ্রাভ-

ফাঘদবড়,দফাকাইনগয 

গগাযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৬০৯৩৩১৬৫৩ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৫৩ গভাোঃ ক সভয়া 

স-গভাোঃ সুযম্নজ আরী 

কুরছুভ গফগভ 

গাবী সমুর,দগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৯৩০৬৭৯৭৮২ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৫৪ গখাসদ গ্রাভ-র্সরস্না ০১৮২৪১৫২৯৬৯ ঐ ৭ সদন ঐ 



স-াভছু সভয়া 

গযসজয়া খাতুন 

কদযা,দফখখযাটি 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং। 

২৫৫ গভাোঃ আব্দুরস্না 

স-আব্দুর যাজ্জাক 

গভাছাোঃ যম্নদভরা খাতুন 

রÿীীপুয,আনভত্মগজঞ 

গগাযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৮৩৫৫২০৫০৯ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৫৬ পাসদ আদভদ 

স-াসপজ উসিন 

জাানাযা গফগভ 

কৃষ্ণপুয,দগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৬২৯১৫৬২৪৭ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৫৭ ভাকাদভ ভামুদ 

স-গভাোঃ কারা সভয়া 

সুসপয়া আক্তায 

গ্রাভ-বালুকা,দগাযীপুয 

গগাযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৬১০১০৭৮২৮ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৫৮ গভাোঃআরভগীয পসকয 

স-াদফ আরী 

আসছয়া খাতুন 

গ্রাভ-টিকুযী,দগাসফন্দপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৩১৯৩২৩৩৪৪ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৫৯ গভাোঃআসনছুয যভান 

স-ইছাক উসিন 

াভসুন্নাায 

রাভাাড়া,দগীযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৩১৯৩২৩৩৪৪ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৬০ গভাোঃপযাদ গাদন 

স-জাভাত আরী 

পসযদা ইয়াসভন 

গযর 

গেনকদরানী,দগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৭২৪৫৭১১২২ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৬১ গভাোঃ যসপকুর ইরাভ 

স-গভাোঃপজলুর ক 

াভসুন্নাায 

ভাছুয়াাড়া,দগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৬১২৮৪১৫১৫ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৬২ ানসজদা আক্তায 

স-গভাোঃসযপ 

কসনুয আক্তায 

ফাড়ীয়ারা 

াড়া,দগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৯৬৯০১৬৭০০ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৬৩ স্নাফন এ সনক্কন 

সভত কুভায এ 

াপ্পু যাণী এ 

ভাসঋাড়া,দগীযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৬৪০৭৮১৭১০ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৬৪ গভাোঃহুভায়ুন কসফয 

স-গভাজাদের ক 

সউসর গফগভ 

গভসছদডাংগী,দগাসফন্দপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৯১৬৫৯৬২২৫ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৬৫ টুম্পাযাণী দা 

স-যজ্ঞনকুভায দা 

অসনতাযাণী দা 

 

তাতকুড়া,দগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭৭১৯২৪৭৯০ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৬৬ গনাভান সভয়া 

স-গভাোঃআব্দু ছাত্তায 

গভাছাোঃ পসজরা খাতুন 

ারীয,দগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৬৪৩৫৩৭১০৩ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৬৭ াভসুন্নাায 

স-আকফয আরী 

গভাছাোঃ গজাদফদা খাতুন 

গেলনদযাড,দগৌযীীূপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭৭১৯২৪৭৯০ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৬৮ গভাত্মপা 

স-ায়দায আরী 

গজসভন 

গলারাই,দগাসফন্দপুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৩১৫০১৫৩৭১ ঐ ৭ সদন ঐ 



২৬৯ গভাোঃএনাদয়তুর কসফয 

স্বাধ 

স-গভাোঃএভদাদুর ক 

গভাছাোঃ াসপজা খাতুন 

গেন গযাড,দগৌযীপুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭৮২০২৪৫০১ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৭০ গভাছাোঃআভা আক্তায 

স-গভাোঃআব্দুর রসতপ 

গদরনা খাতুন 

াছায কান্দা,দগৌযীপুয 

গগৌরীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৭০৫৩৬৩৬৬৩ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৭১ অনয়া দত্ত সদফা 

স-অনু দত্ত 

সফানী দত্ত 

গেন গযাড,দগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭৬১১৫৫৫৫৪ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৭২ যীভা যানী ার 

স-সুসজত ার 

কভরা যানী ার 

ফাড়ীয়ারা 

াড়া,দগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৯৯৯০০৯৬৩৩ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৭৩ সভজানুয যভান 

স-গভাোঃাসফবুরস্না 

গভাদভনা খাতুন 

পূফ ত কাউযাট,দগাসফন্দপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৪০২২৮৪৭৯০ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৭৪ গভাোঃআবুর কাদভ 

স-গভাোঃাসপজ উসিন 

গভাছাোঃ াসরভা খাতুন 

র্কাড়া,দগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৬৮৭৩৪৮৯৩৯ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৭৫ কাভযম্নর াান 

াসকফ 

স-গভাোঃাজাান 

কাভযম্নন্নাায 

গজন্দয.দগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৭৫৬৯৮৪৭৫৭ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৭৬ গভাােদ াভত 

উরস্না 

গভাােদ 

আব্দুরদভাতাদরফ 

পাদতভা আক্তায 

নন্দীগ্রাভ,দাোঃদডাাখরা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১২৫৩৮৩৭৪৭ ভৎস্য র্াল ৭ সদন ব্যার্ নাং-১২ 

২৭৭ যম্নহুর আসভন 

স-গভাোঃদখাযদদ আরী 

সপযম্নজা খাতুন 

যাভপুয সাংজানী 

গাোঃদডৌাখরা,দগৌযীপুয 

০১৯৩১৫৭৮৬৯৭ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৭৮ পসজরা গফগভ 

স্বাভী-আব্দুয যাজ্জাক 

ফাদনছা গফগভ 

নন্দীগ্রাভ-গাোঃদডৌাখরা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৯৯১০০৯৭৮৮ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৭৯ গভাোঃ সরটন 

স-গভাোঃ গভাতাদরফ 

গভাছাোঃ পাদতভা 

নন্দীগ্রাভ-গাোঃদডৌাখরা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭৬৮৩৪৫১৬৯ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৮০ সদুর ইরাভ 

স-আোঃভান্নান 

যাসফয়া 

নন্দীগ্রাভ-গাোঃদডৌাখরা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৮৪০৯৬৭২৬৪ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৮১ গভাোঃআবুর গাদন 

বুরবুর 

স-আোঃ যভান 

গভাছাোঃ জহুযা গফগভ 

নন্দীগ্রাভ-গাোঃদডৌাখরা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৩০২৬৮০৫৮ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৮২ গভাছাোঃ সভরন 

স্বাভী-গভাোঃ সরটন 

গভাছাোঃ ছুদরভা 

নন্দীগ্রাভ-গাোঃদডৌাখরা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭৫৭৯৭৭৮২৬ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৮৩ সুভী  আক্তায 

স-র্ান সভয়া 

নন্দীগ্রাভ-গাোঃদডৌাখরা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯০৬৯৬৭৭৭৪ ঐ ৭ সদন ঐ 



ভজু্ঞযা গফগভ 

২৮৪ দ্বীন ইরাভ 

স-আরী গাদন 

গযসজয়া খাতুন 

যাভপুয সাংজানী 

গাোঃদডৌাখরা,দগৌযীপুয 

০১৭৩৬৩৭৩২৮১ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৮৫ আব্দুরস্না 

স-জয়নার আদফদীন 

আসছয়া খাতুন 

 

যাভপুয সাংজানী 

গাোঃদডৌাখরা,দগৌযীপুয 

০১৭৬৬৭০৭৭৬৮ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৮৬ গভাোঃ জুদয়র সভয়া 

স-ভয আরী 

গভাছাোঃআদভনা 

নন্দীগ্রাভ-গাোঃদডৌাখরা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৬৯৫৭৮১৭৮ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৮৭ গভাছাোঃ সসযনা 

স্বাভীোঃ গভাোঃ গসণ 

গভাছাোঃ জহুযা 

নন্দীগ্রাভ-গাোঃদডৌাখরা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭৯৩৯৫০৫১০ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৮৮ ঝণ তা আক্তায 

স-মযত আরী 

াদজযা  

নন্দীগ্রাভ-গাোঃদডৌাখরা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৬১১০৮৪১৬ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৮৯ আদভনা খাতুনু 

স্বাভী-গসরভ আকন্দ 

গভাছাোঃ পাদতভা 

নন্দীগ্রাভ, 

গাোঃদডৌাখরা, 

গগৌযীপুয ,ভয়ভনসাং । 

০১৯৯৪৭৬৩২৪৬ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৯০ গভাছাোঃ গসরনা খাতুন 

স্বাভী-গভাোঃীদুর 

ইরাভ 

গভাছাোঃ সুসপয়া খাতুন 

যাভপুয সাংজানী 

গাোঃদডৌাখরা,দগৌযীপুয 

০১৭৩০২৩২৩১৭ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৯১ নাপসন আক্তায 

স-নুয ইরাভ 

গভাছাোঃসভনা 

 

যাভপুয সাংজানী 

গাোঃদডৌাখরা,দগৌযীপুয  

০১৭৯৬৫০৫৯১৬ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৯২ গভাছাোঃ সরভা আক্তায 

স-গভাোঃ র্ান সভয়া 

গভাছাোঃ ভজু্ঞয়াযা গফগভ 

নন্দীগ্রাভ-গাোঃদডৌাখরা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং  

০১৯০৬৯৬৭৭৭৪ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৯৩ স আক্তায 

স-আোঃযাজ্জাক 

যাসফয়া 

নন্দীগ্রাভ-গাোঃদডৌাখরা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৯১০০৯৭৮৮ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৯৪ গভাছাোঃ সযভা আক্তায 

স-গভাোঃআবুর কারাভ 

গভাছাৎ নাজভা গফগভ 

নন্দীগ্রাভ-গাোঃদডৌাখরা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭১২৪২৬৮৮০ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৯৫ গভাোঃাইফুরস্না আর 

যাসপ 

স-গভাোঃ ভসজবুয 

যভান 

গভাছাোঃ াদরা 

সুরতানা 

গলারাই,ভইরাকান্দা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৭২২৯৭৫৪৩৮ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৯৬ গভাোঃ গসরভ আকন্দ 

স-গভাোঃজয়নার আকন্দ 

নন্দীগ্রাভ-গাোঃদডৌাখরা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং  

০১৯১১৮১৯১৭২ ঐ ৭ সদন ঐ 



গভাছাোঃ সকতাফজান 

২৯৭ ভীয কুভায সফশ্বা 

স-ননী গগাার সফশ্বা 

প্রীসতযাণী সফশ্বা 

ারীয  গগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৭৮৫০২০১৭০ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৯৮ গভাোঃ গভাজাদের ক 

স-গভাোঃ নয়ন সভয়া 

সউরী আক্তায 

গগাফযা.দাোঃধীতপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৬০৯২৩০২২৩ ঐ ৭ সদন ঐ 

২৯৯ শ্রী ফাদর যসফদা 

স-গভান যসফদা 

গীতাযাণী যসফদা 

গফতান্দয, গাোঃনাযা 

ফাজায, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯১৪৯৮১৯০৩ ঐ ৭ সদন ঐ 

৩০০ গভাোঃ খাইযম্নর ইরাভ 

স-াাফ উসিন 

পাদতভা খাতুন 

ভাসনকসদয,দাোঃআরীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৭১১৮৫৩৬৫৮ ঐ ৭ সদন ঐ 

৩০১ গভাছাোঃ তাযা ফানু 

স্বাভী-গভাোঃপজলুর 

কসযভ 

গভাছাোঃ ভাদরকা গফগভ 

পূফ ত বালুকা,দগৌযীপুয 

গগাযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৯১৩১৭৩৭৪১ স্থসল্প ১৫সদন ব্যার্ নাং-১৩ 

৩০২ সল্পী গফগভ 

স-গভাোঃআদফদ আরী 

গভাছাোঃআদয়া আক্তায 

পূফ ত বালুকা,দগৌযীপুয 

গগাযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৭৭০২৭৯৫৩৫ ঐ ১৫সদন ঐ 

৩০৩ ভসন আক্তায 

স-গভাোঃদুরার সভয়া 

ঋযণা গফগভ 

সনজ 

আরভপুয,দাোঃআরভপুয 

গগৌরীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৮৪৫১৮৭৯৬৫ ঐ ১৫সদন ঐ 

৩০৪ গভাছাোঃ গযাকানা 

আক্তায সফউটি,স-

গভাোঃআোঃযভান 

গভাছাোঃ জুদফদা 

পূফ ত বালুকা,দগৌযীপুয 

গগাযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৯২২০৯৬৬৭৭ ঐ ১৫সদন ঐ 

৩০৫ সসযনা আক্তায 

স-গভাোঃাদফ আরী 

াদরভা আক্তায 

গগৌযীপুয 

গৌযবা,দগৌযীপুয 

ভয়ভনসাং অ 

০১৯১২৭৫১৪১৬ ঐ ১৫সদন ঐ 

৩০৬ াযসভন গফগভ 

স্বাভী-রার সভয়া 

সযনা গফগভ 

পূফ ত বালুকা,দগৌযীপুয 

গগাযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৯১৫৫৭৯৩৭১ ঐ ১৫সদন ঐ 

৩০৭ গভাছাোঃ র্ম্পা গফগভ 

স্বাভী-গভাোঃনজযম্নর 

ইরাভ 

গভাছাোঃআদয়া আক্তায 

পূফ ত বালুকা,দগৌযীপুয 

গগাযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৯০৯২২৩৪৩৫ ঐ ১৫সদন ঐ 

৩০৮ পাদতভা খাতুন 

স-সসিক 

ভঞ্জুযা খাতুন 

পূফ ত বালুকা,দগৌযীপুয 

গগাযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৯৯৪২৭৪১৩৫ ঐ ১৫সদন ঐ 

৩০৯ গভাছাোঃযম্না 

স-গভাোঃআোঃজফফায 

জুদরখা 

পূফ ত বালুকা,দগৌযীপুয 

গগাযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৯৬১৮৬৯১৮৫ ঐ ১৫সদন ঐ 

৩১০ গযাদকয়া খাতুন 

স-গভাোঃআোঃযাজ্জাক 

পূফ ত বালুকা,দগৌযীপুয 

গগাযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৯৭৭৮০৮২১৫ ঐ ১৫সদন ঐ 



জহুযা গফগভ 

৩১১ ভামুদা আক্তায মুন্নী 

স-গভাোঃদাদন 

গভাছাোঃ ইয়াসভন 

গগৌযীপুয 

গৌযবা,দগৌযীপুয 

ভয়ভনসাং । 

০১৯১০১৮৩৭৮৫ ঐ ১৫সদন ঐ 

৩১২ স্বনা আক্তায 

স-গভাোঃআদনায়ায 

গাদন 

গভাছাোঃ নাসছভা 

গাবীসমুর,দগৌযীপুয,ভয়

ভনসাং 

০১৯৩৩২১০৪০১ ঐ ১৫সদন ঐ 

৩১৩ গভাছাোঃছারভা আক্তায 

স-গভাোঃদুরার সভয়া 

গভাছাোঃ াসছনা 

গাবীসমুর,দগৌযীপুয,ভয়

ভনসাং 

০১৯৫১১০৮১৭৭ ঐ ১৫সদন ঐ 

৩১৪ গভাছাোঃ যাসভা আক্তায 

স্বাভী-গভাোঃভাসুদুর ক 

ভাসুভ 

গভাছাোঃ যাসদা গফগভ 

গাবীসমুর,দগৌযীপুয,ভয়

ভনসাং 

০১৯৮৮২৩৮৮৭০ ঐ ১৫সদন ঐ 

৩১৫ ভভতাজ গফগভ 

স-গভাোঃআব্দুর 

গভাতাদরফ 

গভাছাোঃআদভনা খাতুন 

কাকর্য,সফকা,ফুরপুয, 

ভয়ভনসাং 

০১৯৫৫৬৬৪০৩৭ ঐ ১৫সদন ঐ 

৩১৬ াসরভা খাতুন 

স-গভাোঃাসফবুয যভান 

গভাছাোঃভাকসুদা গফগভ 

ফাটিদাাড়া,দাোঃাজ

রায র্য 

সিার,ভয়ভনসাং । 
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৩১৭ গভাছাোঃ যম্নভা আক্তায 

স্বাভী-গভাোঃভসজফয 

যভান 

গভাছাোঃপাদতভা আক্তায 

গাবীসমুর,দগৌযীপুয, 

ভয়ভনসাং 

০১৯১১৬৪২৭৮৩ ঐ ১৫সদন ঐ 

৩১৮ সদরযম্নফা গফগভ 

স-ইসরয়া কাঞ্চন 

সফরসকছ গফগভ 

নুযম্নর আসভন 

ড়ক,দাোঃদগৌযীপুয,ভয়

ভসাং 

০১৯৫৫৬৬৪০৩৭ ঐ ১৫সদন ঐ 

৩১৯ গভাোঃআপদযাজা আক্তায 

স-গভাোঃসযাজ উসিন 

গভাছাোঃ সসযনা আক্তায 

পূফ ত বালুকা,দগৌযীপুয 

গগাযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৯৩৮৪০৭৭৩৬ ঐ ১৫সদন ঐ 

৩২০ গভাছাোঃভসজদা খাতুন 

স-গভাোঃআব্দুয যসদ 

গভাছাোঃআদভনা খাতুন 

গদৌরতপুয,দগৌযীপুয, 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯৫৫৬৬৪০৩৭ ঐ ১৫সদন ঐ 

৩২১ সুফ তনা আক্তায (মুনা) 

স-আবুর কাদভ 

সুযাইয়া গফগভ 

ভধ্যদকানাাড়া,দগৌযীপুয 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৩১০২৬১৪৩৮ ঐ ১৫সদন ঐ 

৩২২ আপানা আক্তায সভভ 

স-গভাোঃআবু ফক্কয 

সসিক  

গফগভ 

পূফ ত বালুকা,দগৌযীপুয 

গগাযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৪০৫৯৫১৫৯২ ঐ ১৫সদন ঐ 

৩২৩ আনজুয়াযা গফগভ 

স-গভাোঃআফদুর 

গভাদভন 

যাজাপুয,দাোঃখাযম্নয়া 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 

০১৭৭২৫২৬৯৭৫ ঐ ১৫সদন ঐ 



 উদে ানী 

৩২৪ াযবীন সুরতানা 

স-গভাোঃআব্দুর গসরভ 

ভাতা-াদযা খাতুন 

চুড়াসর,দাোঃসফকা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং 

০১৯১৬৪৮৮৮৪৪ ঐ ১৫সদন ঐ 

৩২৫ উদে ারভা 

স-আব্দুয যাজ্জাক 

নাজভা গফগভ 

গঘালাড়া,দগৌযীপুয, 

ভয়ভনসাং 

০১৭৬২২৪৬৮৬০ ঐ ১৫সদন ঐ 

  

 

স্বা-৩১/০৩/২০২১ 

(নন্দন কুভায গদফনাথ) 

উদজরা যুফ উন্নয়ন কভ তকতা 

গগৌযীপুয,ভয়ভনসাং । 
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  ৭ ৩ ৫৮৬৩৮  

’’ 

 

’’ 

 

৩৩৭                                             

                  । 

  ৭৪৮-৭৫৮৫৯৩  

’’ 

 

’’ 

 

৩৩৮                                                  

                  । 

  ৭৬ -৬৪৪৬৯৯  

’’ 

 

’’ 

 

৩৩৯                                            

                  । 

  ৭৬ -৯৭৬ ৪৬  

’’ 

 

’’ 

 

৩৪                                                       

                  । 

  ৭ ৭-৬৪৫৬ ৯  

’’ 

 

’’ 

 

৩৪                                        

             । 

  ৯৫৬ ৯৬  ৬  

’’ 

 

’’ 

 

৩৪৪                                               

                  । 

  ৭৩৪- ৩৫৬    

’’ 

 

’’ 

 



৩৪৩                                       

                  । 

  ৯৩৭  ৩৩৩৯  

’’ 

 

’’ 

 

৩৪৪                                         

                  । 

  ৯৩৯৬ ৫৬৫৯  

’’ 

 

’’ 

 

৩৪৫                                                  

                  । 

  ৭ ৩-৫ ৩৯ ৩  

’’ 

 

’’ 

 

৩৪৬                                                

                  । 

  ৭৪ -৫৮৯ ৮  

’’ 

 

’’ 

 

৩৪৭                                                   

                  । 

  ৭৬৮৯৩৯  ৫  

’’ 

 

’’ 

 

৩৪৮                                                

                  । 

  ৩  -৪ ৬  ৫  

’’ 

 

’’ 

 

৩৪৯                                                  

                  । 

  ৭    ৭ ৯৮  

’’ 

 

’’ 
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“ছক” 
জেরা : ভয়ভনসিং।                                                                                                                                                                উজেরা : সিার। 

 

খ) অপ্রাসতষ্ঠাসনক :        

নিং প্রসক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাইর নম্বয প্রসক্ষণ জকাজ েয নাভ জভয়াদ ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

১. জভাোঃ াসফবুয যভান গ্রাভ-সিকনাভজনায,জাোঃ-

িকাঁিাড়া,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭৫৭৩২৬৬০৫ গরুজভাটা তাোকযন 

সফলয়ক প্রসক্ষন। 

২০/০৯/২০-২৬/০৯/২০ সরোঃ 

ম েন্ত 

 

২. জভাোঃ ভাছুভ গ্রাভ-যাজয়যগ্রাভ,জাোঃ-াউথকান্দা,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭১৬৫৫৫৫১৪ -ঐ- -ঐ-  

৩. জভাোঃ ইভযান গ্রাভ-যাজয়যগ্রাভ,জাোঃ-াউথকান্দা,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৫৬৪৬৮৯৬৯ -ঐ- -ঐ-  

৪. জভাোঃ সযফুর ইরাভ গ্রাভ-যাজয়যগ্রাভ,জাোঃ-াউথকান্দা,সিার,ভয়ভনসিং। -- -ঐ- -ঐ-  

৫. াসযন অয যসদ গ্রাভ-সিকনাভজনায,জাোঃ-

িকাঁিাড়া,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭১৩৫৯৮৮১২১ -ঐ- -ঐ-  

৬.  জভাোঃ আনছারুর ক গ্রাভ-যাজয়যগ্রাভ,জাোঃ-াউথকান্দা,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৬০২১৭৮৬১ -ঐ- -ঐ-  

৭. জভাোঃ জগারাভ যফ তাজযক গ্রাভ-সনজঘায কান্দা,জাোঃ-

াউথকান্দা,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৮৭৯২০৯১২৬ -ঐ- -ঐ-  

৮. জভাোঃ আবু াঈদ গ্রাভ-সনজঘায কান্দা,জাোঃ-

াউথকান্দা,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭৩১৪২৯২৩৪ -ঐ- -ঐ-  

৯. জভাাজদক সসিকী গ্রাভ-সনজঘায কান্দা,জাোঃ-

াউথকান্দা,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭১০৫৫১৪৯১ -ঐ- -ঐ-  

১০. জভাোঃ োসদ জাাইন  গ্রাভ-সনজঘায কান্দা,জাোঃ-

াউথকান্দা,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭১৭১৬৪৬৪০ -ঐ- -ঐ-  

১১. জভাোঃ জফরার জাজন গ্রাভ-সনজঘায কান্দা,জাোঃ-

াউথকান্দা,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭৩২৩১৭৯৯২ -ঐ- -ঐ-  

১২. োসভলুয যভান গ্রাভ-সনজঘায কান্দা,জাোঃ-

াউথকান্দা,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭৪০৪৯৪২১৪ -ঐ- -ঐ-  

১৩. জতাপাজয়র আভদ গ্রাভ-যাজয়যগ্রাভ,জাোঃ-াউথকান্দা,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৩৩১৬৮১৪৮ -ঐ- -ঐ-  

১৪. পয়ার আজভদ গ্রাভ-সনজঘায কান্দা,জাোঃ-

াউথকান্দা,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭১৪৮৫২৪৮৭ -ঐ- -ঐ-  

১৫. এনামুর ক গ্রাভ-সনজঘায কান্দা,জাোঃ-

াউথকান্দা,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭৭০৪৪৫৫৫৫ -ঐ- -ঐ-  

১৬. আোয খান গ্রাভ-সনজঘায কান্দা,জাোঃ-

াউথকান্দা,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭২২৩১৯০২৪ -ঐ- -ঐ-  

১৭. জভাোঃ রুজফর সভয়া গ্রাভ-সনজঘায কান্দা,জাোঃ-

াউথকান্দা,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭৭৫৫৩৪৭৫১ -ঐ- -ঐ-  

১৮. কাজয় ভামুদ গ্রাভ-সনজঘায কান্দা,জাোঃ- ০১৫৩৮৮৬৮৯৬৯ -ঐ- -ঐ-  



াউথকান্দা,সিার,ভয়ভনসিং। 

১৯. তানসবয আম্মদ গ্রাভ-সনজঘায কান্দা,জাোঃ-

াউথকান্দা,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৬৪৬৪০৯১৬২ -ঐ- -ঐ-  

২০. জভাোঃ নাঈভ াান গ্রাভ-সনজঘায কান্দা,জাোঃ-

াউথকান্দা,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৬৪৪৮৯১৮৯৮ -ঐ- -ঐ-  

২১. জখ আন্দুর আসেে গ্রাভ-সনজঘায কান্দা,জাোঃ-

াউথকান্দা,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭৩৭৩১৫২৭৫ -ঐ- -ঐ-  

২২. াসফবুল্লা গ্রাভ-াউথ কান্দা,জাোঃ-

াউথকান্দা,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৮৫৮২৫৭৫২১ -ঐ- -ঐ-  

২৩. জভাোঃ পযাদুজ্জাভান গ্রাভ-সনজঘায কান্দা,জাোঃ-

াউথকান্দা,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৯২৪৮৩৪২১০ -ঐ- -ঐ-  

২৪. জভাোঃ যায়ান সভয়া গ্রাভ-দসড় কাঁঠার,জাোঃ-

কাঁঠারফাোয,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭১৪২৬১৭৫১ -ঐ- -ঐ-  

২৫. জভাোঃ ইউনুছ আরী গ্রাভ-দসড় কাঁঠার,জাোঃ-

কাঁঠারফাোয,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭৯১১২৪২৬৪ -ঐ- -ঐ-  

২৬. জভাছাোঃ সুযাইয়া খাতুন গ্রাভ-ফইরয ফকীাড়া,জাোঃ-

ফইরযসিার,ভয়ভনসিং। 

০১৮৫৫৮৭৩৭৭৯ গাবী ারন সফলয়ক 

প্রসক্ষন। 

২১/০৯/২০-২৭/০৯/২০ সরোঃ 

ম েন্ত 

 

২৭. জভাছাোঃ সুসভ আক্তায গ্রাভ-ফইরয ফাঁকুড়ী,জাোঃ-জিয 

সবটা,সিার,ভয়ভনসিং। 

- -ঐ- -ঐ-  

২৮. জভাোঃ নােমুর ক ফকুর গ্রাভ-ফইরয ফকীাড়া,জাোঃ-

ফইরয,সিার,ভয়ভনসিং। 

- -ঐ- -ঐ-  

২৯. জভাোঃ ভাবুবুর ক গ্রাভ-ফইরয ফকীাড়া,জাোঃ-

ফইরয,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৯৯৪২৭৮৮৩৯ -ঐ- -ঐ-  

৩০. জভাোঃ সযন াান গ্রাভ-ফইরয ফকীাড়া,জাোঃ-

ফইরযসিার,ভয়ভনসিং। 

০১৮২০৫২২৫৪২ -ঐ- -ঐ-  

৩১.  জভাছাোঃ তাকসভনা জফগভ গ্রাভ-ফইরয ফকীাড়া,জাোঃ-

ফইরযসিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭১৭৪০৮৪৫৫ -ঐ- -ঐ-  

৩২.  জভাছাোঃ াযসভন আক্তায গ্রাভ-ফইরয ফকীাড়া,জাোঃ-

ফইরযসিার,ভয়ভনসিং। 

০১৩১৪৯৪৫৭৮৩ -ঐ- -ঐ-  

৩৩. জভাোঃ সরখন সভয়া গ্রাভ-ফইরয ফকীাড়া,জাোঃ-

ফইরযসিার,ভয়ভনসিং। 

০১৯৮৩৩২৫০৮১ -ঐ- -ঐ-  

৩৪. জভাছাোঃ সফউটি আক্তায গ্রাভ-ফইরয ফকীাড়া,জাোঃ-

ফইরযসিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭১০৮৯৭৫৪০ -ঐ- -ঐ-  

৩৫. জভাোঃ ভসপজুর ইরাভ গ্রাভ-ফইরয ফকীাড়া,জাোঃ-

ফইরযসিার,ভয়ভনসিং। 

১৬৭৯৭৯৯৯৪৫ -ঐ- -ঐ-  

৩৬. জভাোঃ আোঃ যসদ গ্রাভ-ফইরয ফকীাড়া,জাোঃ-

ফইরযসিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭৫৬৫০৯২৪০ -ঐ- -ঐ-  



৩৭. জভাোঃ যসপকুর ইরাভ গ্রাভ-ফইরয ফকীাড়া,জাোঃ-

ফইরযসিার,ভয়ভনসিং। 

- -ঐ- -ঐ-  

৩৮. সযফুর ইরাভ গ্রাভ-ফইরয ফকীাড়া,জাোঃ-

ফইরযসিার,ভয়ভনসিং। 

- -ঐ- -ঐ-  

৩৯. জভাছাোঃ ঝযনা আক্তায গ্রাভ-ফইরয ফকীাড়া,জাোঃ-

ফইরযসিার,ভয়ভনসিং। 

- -ঐ- -ঐ-  

৪০. জভাছাোঃ ভসপো খাতুন গ্রাভ-ফইরয ভঠফাড়ী,জাোঃ-ফইরযসিার,ভয়ভনসিং। - -ঐ- -ঐ-  

৪১. আজয়া আক্তায সল্পী গ্রাভ-ফইরয ভঠফাড়ী,জাোঃ-ফইরযসিার,ভয়ভনসিং। - -ঐ- -ঐ-  

৪২. জভাছাোঃ যীপা জফগভ গ্রাভ- ফইরয ভঠফাড়ী,জাোঃ-ফইরযসিার,ভয়ভনসিং। - -ঐ- -ঐ-  

৪৩. জভাছাোঃ াসফা ভাবুফা জযাসে গ্রাভ- ফইরয ভঠফাড়ী,জাোঃ-ফইরযসিার,ভয়ভনসিং। ০১৬৭২৫৫০৭৯৮ -ঐ- -ঐ-  

৪৪. জভাছাোঃ ানা জনা গ্রাভ-সযযাভপুয,জাোঃ-সযযাভপুয,সিার,ভয়ভনসিং। - -ঐ- -ঐ-  

৪৫.  জভাাম্মদ নাসদরুজ্জাভান গ্রাভ-সযযাভপুয,জাোঃ-সযযাভপুয,সিার,ভয়ভনসিং। - -ঐ- -ঐ-  

৪৬.  জভাোঃ রুজফর গ্রাভ-দসযযাভপুয,জাোঃ-সিার,সিার,ভয়ভনসিং। - -ঐ- -ঐ-  

৪৭. জভাোঃ নসদ াান গ্রাভ-কাঁঠার,জাোঃ- কাঁঠার ফাোয,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৬৮৬৬৩৪১১৭ -ঐ- -ঐ-  

৪৮. জভাছাোঃ াানাে গ্রাভ-ফইরয বযাজডাফা,জাোঃ-ফইরযসিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৫৪১২৬২৬৩ -ঐ- -ঐ-  

৪৯. জভাোঃ জভজসদ াান যসফন গ্রাভ-সিংযাইর,জাোঃ- কাঁঠার 

ফাোয,সিার,ভয়ভনসিং। 

- -ঐ- -ঐ-  

৫০. েসযনা খাতুন গ্রাভ-কাসনাযী,জাোঃ- আভদাফাদ,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৬২১৬৫৪৩০ -ঐ- -ঐ-  

৫১. জভাোঃ ািাভ জাজন গ্রাভ-দসড় কাঁঠার,জাোঃ-

কাঁঠারফাোয,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭৯৭০১৩৮৩৫ গরুজভাটা তাোকযন 

সফলয়ক প্রসক্ষন। 

১৫/১০/২০-২১/১০/২০ সরোঃ 

ম েন্ত 

 

৫২. জভাোঃ ভসপজুর আরভ গ্রাভ-সফরজফাকা,জাোঃ-

কাঁঠারফাোয,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭১৯৩২৬৫৯৮ -ঐ- -ঐ-  

৫৩. াজনায়ায জাজন সকযন গ্রাভ-দসড় কাঁঠার,জাোঃ-

কাঁঠারফাোয,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭৯২০২১৭৮৬ -ঐ- -ঐ-  

৫৪. াসবুজ্জাভান গ্রাভ-সফরজফাকা,জাোঃ-

কাঁঠারফাোয,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৩১৮৪২৪৯১১ -ঐ- -ঐ-  

৫৫. জভাোঃ াসকর সভয়া গ্রাভ-দসড় কাঁঠার,জাোঃ-

কাঁঠারফাোয,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৮৮৪০৯৫০৪৪ -ঐ- -ঐ-  

৫৬. জুরা সভয়া গ্রাভ-মু্মখ ফইরয,জাোঃ-ফইরয,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৬৭৩৭৪৭২২ -ঐ- -ঐ-  

৫৭. সভনাে সভয়া গ্রাভ-মু্মখ ফইরয,জাোঃ-ফইরয,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৩০৬০৬৪৩৯ -ঐ- -ঐ-  

৫৮. জভাোঃ সযা সভয়া গ্রাভ-মু্মখ ফইরয,জাোঃ-ফইরয,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৫৭৫৫৩৯৫০ -ঐ- -ঐ-  

৫৯. জভাোঃ আসনছুয যভান গ্রাভ-মু্মখ ফইরয,জাোঃ-ফইরয,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৬০০৩৭৪০১ -ঐ- -ঐ-  

৬০. ান আজভদ গ্রাভ-ফনগ্রাভ,জাোঃ-কাঁঠারফাোয,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৯৬৩৫৫৬০৮ -ঐ- -ঐ-  

৬১. জভাোঃ হুভায়ুন কসফয গ্রাভ-ফনগ্রাভ,জাোঃ-কাঁঠারফাোয,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৫৯০১১৯৬৫ -ঐ- -ঐ-  

৬২. আযাপাত ইরাভ গ্রাভ-ফনগ্রাভ,জাোঃ-কাঁঠারফাোয,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৮২৩২৬৬৭২৯ -ঐ- -ঐ-  

৬৩.  জভাোঃ যাজদ সভয়া গ্রাভ-ফনগ্রাভ,জাোঃ-কাঁঠারফাোয,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৬৮১৪৭৫৬৪ -ঐ- -ঐ-  

৬৪. জভাোঃ সুেন সভয়া গ্রাভ-ফনগ্রাভ,জাোঃ-কাঁঠারফাোয,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৩০৪৮৬৫৮৩৭ -ঐ- -ঐ-  



৬৫. জভাোঃ সযপুর গ্রাভ-ফনগ্রাভ,জাোঃ-কাঁঠারফাোয,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৫৭২০৫৭১৬ -ঐ- -ঐ-  

৬৬. যাসেফ সভয়া গ্রাভ-ফনগ্রাভ,জাোঃ-কাঁঠারফাোয,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৮৬২৮১১৪০৭ -ঐ- -ঐ-  

৬৭. জভাোঃ আজনায়ায জাজন গ্রাভ-দসড় কাঁঠার,জাোঃ-

কাঁঠারফাোয,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৯৮১৩৫৫০৬৩ -ঐ- -ঐ-  

৬৮. জভাোঃ আযাপাত সভয়া গ্রাভ-দসড় কাঁঠার,জাোঃ-

কাঁঠারফাোয,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৬৮১২১৫৮২৫ -ঐ- -ঐ-  

৬৯. জভাোঃ মুক্তায জাজন গ্রাভ-ফনগ্রাভ,জাোঃ-কাঁঠারফাোয,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৫৮৭২৩২৯৬ -ঐ- -ঐ-  

৭০. জভাোঃ কাের সভয়া গ্রাভ-ফনগ্রাভ,জাোঃ-কাঁঠারফাোয,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৫৭৭৫৭৭৩৬ -ঐ- -ঐ-  

৭১. যায়ান সভয়া গ্রাভ-দসড় কাঁঠার,জাোঃ-

কাঁঠারফাোয,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭০৬৫৯৬৬০৫ -ঐ- -ঐ-  

৭২. ইসরয়াছ কাঞ্চন গ্রাভ-দসড় কাঁঠার,জাোঃ-

কাঁঠারফাোয,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭৫৫৩৬৬৩৬১ -ঐ- -ঐ-  

৭৩. জভাোঃ ছাইদুর ইরাভ গ্রাভ-দসড় কাঁঠার,জাোঃ-

কাঁঠারফাোয,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৯০৬৫০৪৫৩৯ -ঐ- -ঐ-  

৭৪. জভাোঃ আবুর াসভ গ্রাভ-ফনগ্রাভ,জাোঃ-কাঁঠারফাোয,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৮৬২২০৬২২৯ -ঐ- -ঐ-  

৭৫. ইসতয়াক আজম্মদ গ্রাভ-ফীযযাভপুয উোনাড়া,জাোঃ-গপাকুসড় 

ফাোয,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৩১৩৮৪২০০২ -ঐ- -ঐ-  

৭৬. াজযায়ায আরভ গ্রাভ-গুসেয়াভ,জাোঃ-গুসেয়াভ,সিার,ভয়ভনসিং। -- াসযফাসযক াঁ-মুযগী 

ারন সফলয়ক প্রসক্ষন। 

১৯/১০/২০-২৫/১০/২০ সরোঃ 

ম েন্ত 

 

৭৭. জভাছাোঃ ভাসুদা আক্তায গ্রাভ-গুসেয়াভ,জাোঃ-গুসেয়াভ,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৯৮৪৬০৩৪৩০ -ঐ- -ঐ-  

৭৮. সযতা আক্তায গ্রাভ-গুসেয়াভ,জাোঃ-গুসেয়াভ,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৫২৪০৬৮০৯ -ঐ- -ঐ-  

৭৯. জভাছাোঃ সনা আক্তায গ্রাভ-গুসেয়াভ,জাোঃ-গুসেয়াভ,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৯২৬৩৮৪৫১৯ -ঐ- -ঐ-  

৮০. জভাোঃ জফাযান উসিন গ্রাভ-গুসেয়াভ,জাোঃ-গুসেয়াভ,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৯২২২৯৭৫৬২ -ঐ- -ঐ-  

৮১. মুসন গ্রাভ-গুসেয়াভ,জাোঃ-গুসেয়াভ,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৬৮২৮০৭৯২ -ঐ- -ঐ-  

৮২. সযফুর গ্রাভ-গুসেয়াভ,জাোঃ-গুসেয়াভ,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৮৮১০৯৩৬৪০ -ঐ- -ঐ-  

৮৩. াসকবুর াান গ্রাভ-গুসেয়াভ,জাোঃ-গুসেয়াভ,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৯৩১৩৩২৯৯১ -ঐ- -ঐ-  

৮৪. জভাছাোঃ োন্নাতুর জপযজদৌউ গ্রাভ-গুসেয়াভ,জাোঃ-গুসেয়াভ,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭২৯৬৭৪৪২৪ -ঐ- -ঐ-  

৮৫. জভাোঃ আজনায়ায জাাইন গ্রাভ-গুসেয়াভ,জাোঃ-গুসেয়াভ,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৮৩৫১৫২৩০২ -ঐ- -ঐ-  

৮৬. জভাছাোঃ ঝযনা আক্তায গ্রাভ-যায়ভসন,জাোঃ-যায়ভসন,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৬৪২০৬২৭৮৬ -ঐ- -ঐ-  

৮৭. ম্াসদ াান েসন গ্রাভ-গুসেয়াভ,জাোঃ-গুসেয়াভ,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৪৯৭৩৮২৬৫ -ঐ- -ঐ-  

৮৮. জভাোঃ সাদ উসিন গ্রাভ-গুসেয়াভ,জাোঃ-গুসেয়াভ,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৯৮৬৭৪৮৬৪৪ -ঐ- -ঐ-  

৮৯. জভাোঃ কাউায সভয়া গ্রাভ-গুসেয়াভ,জাোঃ-গুসেয়াভ,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৮১৯৮৪৩৩৪৫ -ঐ- -ঐ-  

৯০. সয়াভ জাাইন গ্রাভ-গুসেয়াভ,জাোঃ-গুসেয়াভ,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭১৪৯২০৮৫৫ -ঐ- -ঐ-  

৯১. ভাবুফ াান গ্রাভ-গুসেয়াভ,জাোঃ-গুসেয়াভ,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৪৫৫৯৫২৫১ -ঐ- -ঐ-  

৯২. জোফাজয়য আাজম্মদ গ্রাভ-গুসেয়াভ,জাোঃ-গুসেয়াভ,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৬৪২২২৫৫৯১ -ঐ- -ঐ-  

৯৩. পাযোনা খাতুন গ্রাভ-কান্দাাড়া,জাোঃ-াউথকান্দা,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৩২৭৮৭০৮১ -ঐ- -ঐ-  

৯৪. জভাছাোঃ পাযোনা আক্তায গ্রাভ-খাগাট্,স জাোঃ-ঈদগা,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭১৪৯২০৮৫৫ -ঐ- -ঐ-  



৯৫. আসকুয যভান গ্রাভ-গুসেয়াভ,জাোঃ-গুসেয়াভসিার,ভয়ভনসিং। ০১৬২৬৫৮৬৩৫৩ -ঐ- -ঐ-  

৯৬. জভাাোঃ তাভীভ আক্তায মুন্নী গ্রাভ-আউরটিয়া,জাোঃ-িকাঁিাড়া,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৩৭০৭৬৫৭২ -ঐ- -ঐ-  

৯৭. জভাোঃ আাদ উল্লা গ্রাভ-গুসেয়াভ,জাোঃ-গুসেয়াভ,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৯০৯২৭০৩০৬ -ঐ- -ঐ-  

৯৮. ইসযনা আক্তায ঝুভা গ্রাভ-গুসেয়াভ,জাোঃ-গুসেয়াভ,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৬৪৫১৭৪১৯৪ -ঐ- -ঐ-  

৯৯. ভামুদুর াান গ্রাভ-গুসেয়াভ,জাোঃ-গুসেয়াভ,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭০৮৯৫৭৯৭৭ -ঐ- -ঐ-  

১০০. জভাোঃ সভোনুয যভান গ্রাভ-গুসেয়াভ,জাোঃ-গুসেয়াভ,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৯৬৮৭১৭২১৯ -ঐ- -ঐ-  

১০১. যসন সভয়া গ্রাভ-নরসিড়া,জাোঃ-পাজতভা নগয,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৬৩২৬১৯২২৭ াসযফাসযক াঁ-মুযগী 

ারন সফলয়ক প্রসক্ষন। 

২২/১০/২০-২৮/১০/২০ সরোঃ 

ম েন্ত 

 

১০২. নাসযন আক্তায গ্রাভ-ধরাইভান,জাোঃ-পাজতভা 

নগয,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৫২৫৬১৯৪১০ -ঐ- -ঐ-  

১০৩. জভাোঃ এনামুর সভয়া গ্রাভ-ধরাইভান,জাোঃ-পাজতভা 

নগয,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭২৪৫০১০৯০ -ঐ- -ঐ-  

১০৪. জভাছাোঃ সফউটি আক্তায গ্রাভ-ধরাইভান,জাোঃ-পাজতভা 

নগয,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৯৪২৪০৫০৯০ -ঐ- -ঐ-  

১০৫. তাভান্না তাফাসুভ চিতী গ্রাভ-ধরাইভান,জাোঃ-পাজতভা 

নগয,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭৩১৪২১১২৩ -ঐ- -ঐ-  

১০৬. জভাছাোঃ যাসেয়া খাতুন গ্রাভ-যােফাড়ী,জাোঃ-পাজতভা নগয,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৬২৭২৪৯০৪১ -ঐ- -ঐ-  

১০৭. আসখ জফগভ গ্রাভ-ফাসরয়াযাড়,জাোঃ-পাজতভা 

নগয,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭৫২০১৫২৯৩ -ঐ- -ঐ-  

১০৮. আল্পনা গ্রাভ-ধরাইভান,জাোঃ-পাজতভা 

নগয,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭৩১৫৯০০৪৮ -ঐ- -ঐ-  

১০৯. সযপা খাতুন গ্রাভ-ধরাইভান,জাোঃ-পাজতভা 

নগয,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৬০৪৯৪১০৫০ -ঐ- -ঐ-  

১১০. জভাছাোঃ রুসভ গ্রাভ-ধরাইভান,জাোঃ-পাজতভা 

নগয,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭৪২৯০২৮৭৪ -ঐ- -ঐ-  

১১১. ভারুপা আক্তায গ্রাভ-ধরাইভান,জাোঃ-পাজতভা 

নগয,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৯৪১৬১৪০৫০ -ঐ- -ঐ-  

১১২. আফীয আাম্মদ প্রান্ত গ্রাভ-ধরাইভান,জাোঃ-পাজতভা 

নগয,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭৬০৪৫১৫৭৫ -ঐ- -ঐ-  

১১৩. আকসরভা খাতুন গ্রাভ-ধরাইভান,জাোঃ-পাজতভা 

নগয,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৬২৬৭৬৬৪৬১ -ঐ- -ঐ-  

১১৪. সুরতানা জফগভ গ্রাভ-নরসিড়া,জাোঃ-পাজতভা নগয,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭২৮২৫০১৪১ -ঐ- -ঐ-  

১১৫. জভাছাোঃ জভজদী আক্তায গ্রাভ-ধরাইভান,জাোঃ-পাজতভা 

নগয,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭৯২৬০১৮৯৪ -ঐ- -ঐ-  

১১৬. যভোন আরী গ্রাভ-ধরাইভান,জাোঃ-পাজতভা 

নগয,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৬১২৪০৫০১০ -ঐ- -ঐ-  

১১৭. সরস আক্তায গ্রাভ-ধরাইভান,জাোঃ-পাজতভা ০১৭৫২৪১২৮১৫ -ঐ- -ঐ-  



নগয,সিার,ভয়ভনসিং। 

১১৮. সুম্ইায়া আক্তায গ্রাভ-ধরাইভান,জাোঃ-পাজতভা 

নগয,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭২৮২৫০৩১০ -ঐ- -ঐ-  

১১৯. সফরসক জফগর গ্রাভ-নরসিড়া,জাোঃ-পাজতভা নগয,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৯২১১১৫২১৫ -ঐ- -ঐ-  

১২০. সযপা খাতুন গ্রাভ-ধরাইভান,জাোঃ-পাজতভা 

নগয,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৫০২১৪০৫২ -ঐ- -ঐ-  

১২১. সফরসকছ জফগভ গ্রাভ-ধরাইভান,জাোঃ-পাজতভা 

নগয,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭২০১০৫০৭০ -ঐ- -ঐ-  

১২২. রুনা আক্তায গ্রাভ-আয়নাজক্ষত,জাোঃ-কাঁঠার 

ফাোয,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৫২১৫৫৭৫৮১ -ঐ- -ঐ-  

১২৩. জভাছাোঃ াথী আক্তায গ্রাভ-ফাসনয়াধরা,জাোঃ-পাজতভা 

নগয,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭৯০৪২৫১০৪ -ঐ- -ঐ-  

১২৪. রুভা আক্তায গ্রাভ-ধরাইভান,জাোঃ-পাজতভা 

নগয,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৯৯৭৩০৩২৫২ -ঐ- -ঐ-  

১২৫. নােভা খাতুন গ্রাভ-ধরাইভান,জাোঃ-পাজতভা 

নগয,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭০৫৭৮৬৩৯৫ -ঐ- -ঐ-  

১২৬. কসফয গ্রাভ-াখারী,জাোঃ-াখারী,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭২৪১২৯৪৫৮ াসযফাসযক াঁ-মুযগী 

ারন সফলয়ক প্রসক্ষন। 

২৫/১০/২০-৩১/১০/২০ সরোঃ 

ম েন্ত 

 

১২৭. জভাোঃ ভাযাে মৃধা গ্রাভ-ানসক বাঙ্গা,জাোঃ-ানসক 

বাঙ্গা,সিার,ভয়ভনসিং। 

---- -ঐ- -ঐ-  

১২৮. জখ াদী গ্রাভ-াখারী,জাোঃ-ানসক বাঙ্গা,সিার,ভয়ভনসিং। ---- -ঐ- -ঐ-  

১২৯. জভাোঃ আবু নাজছয একযাভ 

উল্লা 

গ্রাভ-জভাক্ষপুয,জাোঃ-জভাক্ষপুয,সিার,ভয়ভনসিং। ---- -ঐ- -ঐ-  

১৩০. জভাোঃ আসযফুর ইরাভ গ্রাভ-জভাক্ষপুয,জাোঃ-জভাক্ষপুয,সিার,ভয়ভনসিং। ---- -ঐ- -ঐ-  

১৩১. জভাোঃ জাাগ গ্রাভ-জভাক্ষপুয,জাোঃ-জভাক্ষপুয,সিার,ভয়ভনসিং। ---- -ঐ- -ঐ-  

১৩২. জভাোঃ যসপকুর ইরাভ গ্রাভ-জভাক্ষপুয,জাোঃ-জভাক্ষপুয,সিার,ভয়ভনসিং। ---- -ঐ- -ঐ-  

১৩৩. জভাোঃ যসপকুর ইরাভ গ্রাভ-জভাক্ষপুয,জাোঃ-জভাক্ষপুয,সিার,ভয়ভনসিং। ---- -ঐ- -ঐ-  

১৩৪. জভাাম্মদ জযোউর ইরাভ গ্রাভ-জভাক্ষপুয,জাোঃ-জভাক্ষপুয,সিার,ভয়ভনসিং। ---- -ঐ- -ঐ-  

১৩৫. জখাযজদ আরভ গ্রাভ-জভাক্ষপুয,জাোঃ-জভাক্ষপুয,সিার,ভয়ভনসিং। ---- -ঐ- -ঐ-  

১৩৬. জভাোঃ আসযফুর ইরাভ গ্রাভ-জভাক্ষপুয,জাোঃ-জভাক্ষপুয,সিার,ভয়ভনসিং। ---- -ঐ- -ঐ-  

১৩৭. জভাাম্মদ কাভরুজ্জাভান গ্রাভ-জভাক্ষপুয,জাোঃ-জভাক্ষপুয,সিার,ভয়ভনসিং। ---- -ঐ- -ঐ-  

১৩৮. আাদুজ্জাভান গ্রাভ-জভাক্ষপুয,জাোঃ-জভাক্ষপুয,সিার,ভয়ভনসিং। ---- -ঐ- -ঐ-  

১৩৯. জভাোঃ নাসছভ উসিন গ্রাভ-জভাক্ষপুয,জাোঃ-জভাক্ষপুয,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৪৬৬৮৪৯৫২ -ঐ- -ঐ-  

১৪০. জভাোঃ কাউছায ইরাভ গ্রাভ-জভাক্ষপুয,জাোঃ-জভাক্ষপুয,সিার,ভয়ভনসিং। ---- -ঐ- -ঐ-  

১৪১. সফপুর যায় গ্রাভ-জভাক্ষপুয,জাোঃ-জভাক্ষপুয,সিার,ভয়ভনসিং। ---- -ঐ- -ঐ-  

১৪২. া জভাোঃ আবু াঈদ গ্রাভ-জভাক্ষপুয,জাোঃ-জভাক্ষপুয,সিার,ভয়ভনসিং। ---- -ঐ- -ঐ-  

১৪৩. জভাোঃ সুভন সভয়া গ্রাভ-জভাক্ষপুয,জাোঃ-জভাক্ষপুয,সিার,ভয়ভনসিং। ---- -ঐ- -ঐ-  



১৪৪. োসদুর ইরাভ গ্রাভ-জভাক্ষপুয,জাোঃ-জভাক্ষপুয,সিার,ভয়ভনসিং। ---- -ঐ- -ঐ-  

১৪৫. জভাোঃ আসযফুয যভান গ্রাভ-জভাক্ষপুয,জাোঃ-জভাক্ষপুয,সিার,ভয়ভনসিং। ---- -ঐ- -ঐ-  

১৪৬. জভাোঃ যাজদ আরভ গ্রাভ-জভাক্ষপুয,জাোঃ-জভাক্ষপুয,সিার,ভয়ভনসিং। ---- -ঐ- -ঐ-  

১৪৭. জভাোঃ েসভ উসিন গ্রাভ-াখারী,জাোঃ-ানসক বাঙ্গা,সিার,ভয়ভনসিং। ---- -ঐ- -ঐ-  

১৪৮. জভাোঃ বুরবুর আজভদ গ্রাভ-ফুটী,জাোঃ-জভাক্ষপুয,সিার,ভয়ভনসিং। ---- -ঐ- -ঐ-  

১৪৯. ভামুনুয যসদ গ্রাভ-াখারী,জাোঃ-ানসক বাঙ্গা,সিার,ভয়ভনসিং। ---- -ঐ- -ঐ-  

১৫০. াাদৎ জাজন গ্রাভ-জভাক্ষপুয,জাোঃ-জভাক্ষপুয,সিার,ভয়ভনসিং। ---- -ঐ- -ঐ-  

১৫১. ভসভনুর াান গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান,সিার,ভয়ভনসিং। ---- গফাসদ শু ারন 

সফলয়ক প্রসক্ষন। 

২২/১১/২০-২৮/১১/২০ সরোঃ 

ম েন্ত 

 

১৫২. জভাোঃ জসরভ সভয়া গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৮৮৩-৭০২৭৩৪ -ঐ- -ঐ-  

১৫৩. সযয়াে উসিন গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৬৩৯-৫৬৩২৭০ -ঐ- -ঐ-  

১৫৪. ইকযামুর ক কাের গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৯০৬-৯৭৩৫৭৯ -ঐ- -ঐ-  

১৫৫. জভাোঃ তসযকুর ইরাভ গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭১০-৬৫৫০২৭ -ঐ- -ঐ-  

১৫৬. জভাছাোঃ রাকী জফগভ গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৮৭-৬৬৭৫৭২ -ঐ- -ঐ-  

১৫৭. আবু াইদ গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৭৯-১১৬৩৯৮ -ঐ- -ঐ-  

১৫৮. জভাাম্মদ োকাসযয়া গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান,সিার,ভয়ভনসিং। -- -ঐ- -ঐ-  

১৫৯. জভাোঃ জভজদী াান গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৯৩০-১৪১৮১১ -ঐ- -ঐ-  

১৬০. জভাোঃ সেয়ারুর ইরাভ গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৯১৬-৩৬২৭৮৯ -ঐ- -ঐ-  

১৬১. জভাছাোঃ ভামুদা আক্তায গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৯৬৪-৫৯৯১৩৫ -ঐ- -ঐ-  

১৬২. জভাছাোঃ সরো আক্তায গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৪৫-৩৫০৯৬৭ -ঐ- -ঐ-  

১৬৩. জভাছাোঃ যনা খাতুন গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৬০০-১৩১২১২ -ঐ- -ঐ-  

১৬৪. জভাছাোঃ েহুযা খাতুন গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৩৭-১৭৫০০১ -ঐ- -ঐ-  

১৬৫. ভাসপয়া সুরতানা গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৬৮১-০৬৭২৩৩ -ঐ- -ঐ-  

১৬৬. জভাছাোঃ পাজতভা আক্তায গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৬৭-৫২৩৮১৯ -ঐ- -ঐ-  

১৬৭. জভাছাোঃ রুভা আক্তায গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৯৮৭-৩৪৩২২৯ -ঐ- -ঐ-  

১৬৮. আপজযাো আক্তায গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৬৭৬-০৬৬৭০৪ -ঐ- -ঐ-  

১৬৯. যীতা জফগভ জুই গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৭৫-৭৪১৪৯০ -ঐ- -ঐ-  

১৭০. জভাোঃ াসকবুর াান গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৯৯-২৩০৫০৮ -ঐ- -ঐ-  

১৭১. জভাোঃ জভাতাসভ সফল্লা গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৭৭-২৬৭৭৩৮ -ঐ- -ঐ-  

১৭২. আব্দুল্লা আর ভামুন গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৯৮৬-১৩১৪৭৩ -ঐ- -ঐ-  

১৭৩.  জেভী আক্তায ভীভ গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৯৫৫-০৬৭২১৪ -ঐ- -ঐ-  

১৭৪. ইভরুর ফাায গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭২৯-৫৪৪১১৫ -ঐ- -ঐ-  

১৭৫. জভাছাোঃ নুরুন নাায সরো গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৯২৬-৭১৯৮১৬ -ঐ- -ঐ-  

১৭৬. জভাছাোঃ াসফনা ইয়াছসভন গ্রাভ-ফইরয ফাকুসড়,জাোঃ-জিযসবটা, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭৯৮-৩২৯৪৯৮ ভারুভ িাল সফলয়ক 

প্রসক্ষন। 

২২/১১/২০-২৮/১১/২০ সরোঃ 

ম েন্ত 

 

১৭৭. ছাসফকুন নাায গ্রাভ-ফইরয ফাকুসড়,জাোঃ-জিযসবটা, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৯৪১-১৭৯৮৭ -ঐ- -ঐ-  



১৭৮. জভাাোঃ াসফনা খাতুন গ্রাভ-ফইরয ফাকুসড়,জাোঃ-জিযসবটা, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

--- -ঐ- -ঐ-  

১৭৯. জভাছাোঃ রাইরী গ্রাভ-ফইরয ফাকুসড়,জাোঃ-জিযসবটা, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

--- -ঐ- -ঐ-  

১৮০. াসভভা আক্তায(স) গ্রাভ-ফইরয ফাকুসড়,জাোঃ-জিযসবটা, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

-- -ঐ- -ঐ-  

১৮১. জভাকোঃ সভনাযা খাতুন গ্রাভ-ফইরয ফাকুসড়,জাোঃ-জিযসবটা, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

--- -ঐ- -ঐ-  

১৮২. জভাাোঃ াপছা খাতুন গ্রাভ-ফইরয ফাকুসড়,জাোঃ-জিযসবটা, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

--- -ঐ- -ঐ-  

১৮৩. জভাছাোঃ স্বপ্না জফগভ গ্রাভ-জম্মখ ফইরয,জাোঃ-ফইরয, সিার,ভয়ভনসিং। -- -ঐ- -ঐ-  

১৮৪. নাসভা খাতুন গ্রাভ-জদয়াসনয়া ফাড়ী,জাোঃ-কাসেয সভরা, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

--- -ঐ- -ঐ-  

১৮৫. জভাছাোঃ জকাসনুয গ্রাভ-গুসেয়াভ,জাোঃ-গুসেয়াভ, সিার,ভয়ভনসিং। --- -ঐ- -ঐ-  

১৮৬. জভাাোঃ জযাসেনা খাতুন গ্রাভ-ফইরয ফাকুসড়,জাোঃ-জিযসবটা, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

-- -ঐ- -ঐ-  

১৮৭. জভাাোঃ সভসযনা আক্তায গ্রাভ-ফইরয ফাকুসড়,জাোঃ-জিযসবটা, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

--- -ঐ- -ঐ-  

১৮৮. আসযপা আক্তায গ্রাভ-ফইরয ফাকুসড়,জাোঃ-জিযসবটা, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

--- -ঐ- -ঐ-  

১৮৯. জভাছাোঃ নােসভন আক্তায গ্রাভ-ফইরয ফাকুসড়,জাোঃ-জিযসবটা, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

-- -ঐ- -ঐ-  

১৯০. জভাছাোঃ ারা জফগভ গ্রাভ-ফইরয ফাকুসড়,জাোঃ-জিযসবটা, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

--- -ঐ- -ঐ-  

১৯১. লুৎফুন্নাায গ্রাভ-দসযযাভপুয,জাোঃ-সিার, সিার,ভয়ভনসিং। --- -ঐ- -ঐ-  

১৯২. আঞ্জুযা জফগভ গ্রাভ-ফইরয ফাকুসড়,জাোঃ-জিযসবটা, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

-- -ঐ- -ঐ-  

১৯৩. জভাছাোঃ াজেযা খাতুন গ্রাভ-ফইরয ফাকুসড়,জাোঃ-জিযসবটা, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

--- -ঐ- -ঐ-  

১৯৪. জভাছাোঃ উজম্ম োসভরা গ্রাভ-ফইরয ফাকুসড়,জাোঃ-জিযসবটা, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

--- -ঐ- -ঐ-  

১৯৫. জভাছাোঃ জানা খাতুন গ্রাভ-ফইরয ফাকুসড়,জাোঃ-জিযসবটা, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

-- -ঐ- -ঐ-  

১৯৬. জভাছাোঃ সভা খাতুন গ্রাভ-ফইরয ফাকুসড়,জাোঃ-জিযসবটা, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

--- -ঐ- -ঐ-  

১৯৭. জভাাোঃ জসরনা নাসযন গ্রাভ-ফইরয ফাকুসড়,জাোঃ-জিযসবটা, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

--- -ঐ- -ঐ-  



১৯৮. জভাাোঃ সযপা খাতুন গ্রাভ-ফইরয ফাকুসড়,জাোঃ-জিযসবটা, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

-- -ঐ- -ঐ-  

১৯৯. জভাাোঃ ইযাত োান(স্মৃসত) গ্রাভ-ফইরয ফাকুসড়,জাোঃ-জিযসবটা, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

--- -ঐ- -ঐ-  

২০০. আপজযাো জফগভ(সউরী) গ্রাভ-ফইরয ফাকুসড়,জাোঃ-জিযসবটা, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

--- -ঐ- -ঐ-  

২০১. জভাছাোঃ উজম্ম ছারভা গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান, সিার,ভয়ভনসিং। -- জরাই সফলয়ক 

প্রসক্ষন। 

১৪/১২/২০-২৮/১২/২০ সরোঃ 

ম েন্ত 

 

২০২. জভাছাোঃ াযসভন আক্তায গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান, সিার,ভয়ভনসিং। --- -ঐ- -ঐ-  

২০৩. যীতা জফগভ জুই গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান, সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৭৮১০৮২৫০ -ঐ- -ঐ-  

২০৪. জভাছাোঃ রুভা আক্তায গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান, সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭১০৭৪৩৩৭০ -ঐ- -ঐ-  

২০৫. তানা খাতুন গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান, সিার,ভয়ভনসিং। ০১৮১৬৯৭২৬১৭ -ঐ- -ঐ-  

২০৬. জভাছাোঃ াানাে জফগভ গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান, সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৭৫৭৪১৪৯০ -ঐ- -ঐ-  

২০৭. তাসভনা সুরতানা াযা গ্রাভ-দসযযাভপুয,জাোঃ-সিার, সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৪৭২২৭৪৭৩ -ঐ- -ঐ-  

২০৮. তাসভনা আক্তায গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান, সিার,ভয়ভনসিং। ০১৯৯১২৩১৬৮৬ -ঐ- -ঐ-  

২০৯. জভাছাোঃ ীভা সুরতানা গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান, সিার,ভয়ভনসিং। ০১৬৩৫৩১১০২৩ -ঐ- -ঐ-  

২১০. আপজযাো আক্তায গ্রাভ-াখারী,জাোঃ-ানকীবাঙ্গা, সিার,ভয়ভনসিং। ১৮৮৩৭০২৭৩৪ -ঐ- -ঐ-  

২১১. রুনা আক্তায গ্রাভ-দসযযাভপুয,জাোঃ-সিার, সিার,ভয়ভনসিং। ১৭৭৫ ৫৪৪২৯ -ঐ- -ঐ-  

২১২. জভাোঃ জপযজদৌী আক্তায গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান, সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৯৯২৩৫৮ -ঐ- -ঐ-  

২১৩. োসকয়া সুরাতানা রুভা গ্রাভ-ফীযযাভপুযিযাড়া,জাোঃ-গপাকুসড় ফাোয, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৯১০৫৪২১৭৮ -ঐ- -ঐ-  

২১৪. জযাকানা আক্তায গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান, সিার,ভয়ভনসিং। ০১৯৫১৭১৩৪৩০ -ঐ- -ঐ-  

২১৫. ভারুপা আক্তায গ্রাভ-সিকনা,জাোঃ-িকাঁিাড়া, সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭২৯৫৪৪১১৫ -ঐ- -ঐ-  

২১৬. জভাছাোঃ াসদয়া আপযীন 

সুভাইয়া 

গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান, সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৭১৪৫৯৯১১ -ঐ- -ঐ-  

২১৭. বৃসি আক্তায গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান, সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৭৮১৮২৫ -ঐ- -ঐ-  

২১৮. তানসেরা আক্তায গ্রাভ-ফাসরয়ায াড়,জাোঃ-জিযসবটা, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭৯৪৩৭৯১৬০ -ঐ- -ঐ-  

২১৯. জভাছাোঃ রাকী জফগভ গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান, সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৭৬৬৬৫৮৮২৩ -ঐ- -ঐ-  

২২০. জভাছাোঃ ইয়াসভন আক্তায গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান, সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৮৬৪১৪২৪৫ -ঐ- -ঐ-  

২২১. ভাসপয়া সুরতানা গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান, সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৭৯১১৬৩৯৮ -ঐ- -ঐ-  

২২২. জভাছাোঃ ভামুদা আক্তায গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান, সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭২০০৩৩৮৩২ -ঐ- -ঐ-  

২২৩. জভাছাোঃ যনা খাতুন গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান, সিার,ভয়ভনসিং। ০১৯৮৭৩৪৩২২৯ -ঐ- -ঐ-  

২২৪. জেসভ আক্তায ভীভ গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান, সিার,ভয়ভনসিং। ০১৯২২৪৭৪৮০৯ -ঐ- -ঐ-  

২২৫. জভাছাোঃ নুরুন নাায সরো গ্রাভ-ফাগান,জাোঃ-ফাগান, সিার,ভয়ভনসিং। ১৬৮১০৬৭২৩৩ -ঐ- -ঐ-  

২২৬. জভাোঃ জাজনআযা গ্রাভ-চফরয ভঠফাড়ী,জাোঃ-চফরয, সিার,ভয়ভনসিং। ০১৯২৬৭১৯৮১৬ ভৎস্য িাল সফলয়ক 

প্রসক্ষন। 

১৫/১২/২০-২১/১২/২০ সরোঃ 

ম েন্ত 

 



২২৭. জভাছাোঃ ভসপো খাতুন গ্রাভ-চফরয ভঠফাড়ী,জাোঃ-চফরয, সিার,ভয়ভনসিং। ১৯৪১১০৭৯৮৭ -ঐ- -ঐ-  

২২৮. জভাোঃ আব্দুল্লা আর হুদা গ্রাভ-চফরয ভঠফাড়ী,জাোঃ-চফরয, সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৪৬২৮১০৩৩ -ঐ- -ঐ-  

২২৯. জভাোঃ আসভরুর ইরাভ গ্রাভ-চফরয ভঠফাড়ী,জাোঃ-চফরয, সিার,ভয়ভনসিং। ০১৮১৫৩০২৮১৪ -ঐ- -ঐ-  

২৩০. সযনা জফগভ গ্রাভ-চফরয ভঠফাড়ী,জাোঃ-চফরয, সিার,ভয়ভনসিং। ০১৩১২৫০০৪৪৭ -ঐ- -ঐ-  

২৩১. াসকফ আর াান গ্রাভ-চফরয ভঠফাড়ী,জাোঃ-চফরয, সিার,ভয়ভনসিং। ০১৮৬৩৬৩৪৬৫২ -ঐ- -ঐ-  

২৩২. জভাোঃ আসতকুর ইরাভ গ্রাভ-চফরয ভঠফাড়ী,জাোঃ-চফরয, সিার,ভয়ভনসিং। ০১৯৪৭৫৬৬৮৭৭ -ঐ- -ঐ-  

২৩৩. জভাোঃ সপকুর ইরাভ গ্রাভ-চফরয ভঠফাড়ী,জাোঃ-চফরয, সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭২৩৩৫৭৬৭৭ -ঐ- -ঐ-  

২৩৪. জভাোঃ াোান গ্রাভ-চফরয ভঠফাড়ী,জাোঃ-চফরয, সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৬৯২৮৫৭৫ -ঐ- -ঐ-  

২৩৫. জভাোঃ নাসেভ উসিন গ্রাভ-চফরয ভঠফাড়ী,জাোঃ-চফরয, সিার,ভয়ভনসিং। ১৭২৬১৪২০১৬ -ঐ- -ঐ-  

২৩৬. জভাোঃ কাউছায আজম্মদ গ্রাভ-চফরয ভঠফাড়ী,জাোঃ-চফরয, সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৫৫৪৯০১৯২ -ঐ- -ঐ-  

২৩৭. জভাোঃ েসরুর ইরাভ গ্রাভ-চফরয ভঠফাড়ী,জাোঃ-চফরয, সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৪৮১৭৮৭১৪ -ঐ- -ঐ-  

২৩৮. জভাোঃ সযয়াে উসিন গ্রাভ-চফরয ভঠফাড়ী,জাোঃ-চফরয, সিার,ভয়ভনসিং। ০১৮২৮৮০৮২৩৩ -ঐ- -ঐ-  

২৩৯. জভাোঃ জারাইভান গ্রাভ-চফরয ভঠফাড়ী,জাোঃ-চফরয, সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৬০৫২৫৩৩০ -ঐ- -ঐ-  

২৪০. আরনা জফগভ গ্রাভ-চফরয ভঠফাড়ী,জাোঃ-চফরয, সিার,ভয়ভনসিং। ০১৬৪৫২৭৪১৫৪ -ঐ- -ঐ-  

২৪১. জভাছাোঃ পাজতভা খাতুন গ্রাভ-চফরয ভঠফাড়ী,জাোঃ-চফরয, সিার,ভয়ভনসিং। ---- -ঐ- -ঐ-  

২৪২. জভাোঃ ইভযান াান ভাসনক গ্রাভ-চফরয ভঠফাড়ী,জাোঃ-চফরয, সিার,ভয়ভনসিং। --- -ঐ- -ঐ-  

২৪৩. জভাোজম্মর ক গ্রাভ-সনজগাযকান্দা,জাোঃ-

াউথকান্দাসিার,ভয়ভনসিং। 

---- -ঐ- -ঐ-  

২৪৪. জভাোঃ আসযপ সভয়া গ্রাভ কু োনগয,জাোঃ-কাসগঞ্জ, সিার,ভয়ভনসিং। --- -ঐ- -ঐ-  

২৪৫. নাছসযন গ্রাভ-যাজয়যগ্রাভ,জাোঃ-াউথকান্দা, সিার,ভয়ভনসিং। ---- -ঐ- -ঐ-  

২৪৬. আসপ ভামুদ গ্রাভ-সনজগাযকান্দা,জাোঃ-

াউথকান্দা,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৩২৪২৪০৩৪ -ঐ- -ঐ-  

২৪৭. জভাোঃ আসযফুর  ইরাভ গ্রাভ-চফরয ভঠফাড়ী,জাোঃ-চফরয, সিার,ভয়ভনসিং। ---- -ঐ- -ঐ-  

২৪৮. জভাোঃ ইব্রাসভ খসরর গ্রাভ-চফরয ভঠফাড়ী,জাোঃ-চফরয, সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৪১১৩৬৫২৫ -ঐ- -ঐ-  

২৪৯. জভাোঃ যাসকফ সভয়া গ্রাভ-চফরয ভঠফাড়ী,জাোঃ-চফরয, সিার,ভয়ভনসিং। --- -ঐ- -ঐ-  

২৫০. জভাোঃ সুেন সভয়া গ্রাভ-চফরয ভঠফাড়ী,জাোঃ-চফরয, সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৮৩৬৯৩১২৫ -ঐ- -ঐ-  

২৫১. রুকুনুজ্জাভান জাাগ গ্রাভ-াঁিাড়াজাোঃ-িকাঁিাড়া, সিার,ভয়ভনসিং। ০১৯২৯৮৩৮৯৩৩ গাবী ারন সফলয়ক 

প্রসক্ষন। 

১৭/০২/২১- ২৩/০২/২১ সরোঃ 

ম েন্ত 

 

২৫২. আইসযন সুরতানা গ্রাভ-াঁিাড়া,জাোঃ-িকাঁিাড়া, সিার,ভয়ভনসিং। ০১৯৮৬৭১০৪৬৬ -ঐ- -ঐ-  

২৫৩. সপকুর ইরাভ গ্রাভ-জতযাড়া,জাোঃ-িকাঁিাড়া, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭৩৬৯৬৪৮২০ -ঐ- -ঐ-  

২৫৪. জভাোঃ আবু কাউছায গ্রাভ-ভঠফাড়ী,জাোঃ-যানীগঞ্জ,সিার,ভয়ভনসিং। ---- -ঐ- -ঐ-  

২৫৫. নাঈভ সভয়া গ্রাভ-ভঠফাড়ী,জাোঃ-যানীগঞ্জ,সিার,ভয়ভনসিং। --- -ঐ- -ঐ-  

২৫৬. খন্দকায যসপক গ্রাভ-টানাড়া,জাোঃ-যানীগঞ্জ,সিার,ভয়ভনসিং। --- -ঐ- -ঐ-  

২৫৭. ভাকফুয আরভ গ্রাভ-সিকনা ভজনায,জাোঃ-িকাঁিাড়া, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

--- -ঐ- -ঐ-  

২৫৮. জভাছাোঃ লুৎফুন নাায গ্রাভ-টানাড়া,জাোঃ-যানীগঞ্জ,সিার,ভয়ভনসিং। --- -ঐ- -ঐ-  



২৫৯. সমুরী আক্তায গ্রাভ-টানাড়া,জাোঃ-যানীগঞ্জ,সিার,ভয়ভনসিং। --- -ঐ- -ঐ-  

২৬০. ইযাত োান গ্রাভ-সিকনা ভজনায,জাোঃ-িকাঁিাড়া, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

--- -ঐ- -ঐ-  

২৬১. জভাোঃ নােমুর ইরাভ গ্রাভ-সিকনা ভজনায,জাোঃ-িকাঁিাড়া, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

--- -ঐ- -ঐ-  

২৬২. জভাছাোঃ সযপা আক্তায গ্রাভ-সিকনা ভজনায,জাোঃ-িকাঁিাড়া, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

--- -ঐ- -ঐ-  

২৬৩. জভাোঃ আজনায়ারুর ইরাভ গ্রাভ-সিকনা ভজনায,জাোঃ-িকাঁিাড়া, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

--- -ঐ- -ঐ-  

২৬৪. জভাোঃ মুস্তাসপজুয যভান গ্রাভ-সিকনা ভজনায,জাোঃ-িকাঁিাড়া, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

--- -ঐ- -ঐ-  

২৬৫. খাসদো খাতুন গ্রাভ-সিকনা ভজনায,জাোঃ-িকাঁিাড়া, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

--- -ঐ- -ঐ-  

২৬৬. জভাোঃ োাঙ্গীয আরভ গ্রাভ-সিকনা ভজনায,জাোঃ-িকাঁিাড়া, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

--- -ঐ- -ঐ-  

২৬৭. জভাছাোঃ স্মৃসত আক্তায গ্রাভ-টানাড়া,জাোঃ-যানীগঞ্জ,সিার,ভয়ভনসিং। --- -ঐ- -ঐ-  

২৬৮. রুভা খাতুন গ্রাভ-সযযাভপুয,জাোঃ-সযযাভপুয,সিার,ভয়ভনসিং। --- -ঐ- -ঐ-  

২৬৯. কাউছায আজভদ গ্রাভ-টানাড়া,জাোঃ-যানীগঞ্জ,সিার,ভয়ভনসিং। --- -ঐ- -ঐ-  

২৭০. াসদয়া আপসযন গ্রাভ-টানাড়া,জাোঃ-যানীগঞ্জ,সিার,ভয়ভনসিং। --- -ঐ- -ঐ-  

২৭১. জখাকন িন্দ্র ার গ্রাভ-জকানাফাড়ী,জাোঃ-ফাগান,সিার,ভয়ভনসিং। --- -ঐ- -ঐ-  

২৭২. জভাোঃ জগারাভ াযয়ায গ্রাভ-আউরটিয়া,জাোঃ-িকাঁিাড়া, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

--- -ঐ- -ঐ-  

২৭৩. জভাোঃ জভাস্তপা কাভার গ্রাভ-সিকনা ভজনায,জাোঃ-িকাঁিাড়া, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

--- -ঐ- -ঐ-  

২৭৪. জ  গ্রাভ-সিকনা ভজনায,জাোঃ-িকাঁিাড়া, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

--- -ঐ- -ঐ-  

২৭৫. জভাোঃ ইকফার জাজন গ্রাভ-সিকনা ভজনায,জাোঃ-িকাঁিাড়া, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

--- -ঐ- -ঐ-  

২৭৬. জভাছাোঃ রুভা আক্তায গ্রাভ-সিকনা ভজনায,জাোঃ-িকাঁিাড়া, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

--- গাবী ারন সফলয়ক 

প্রসক্ষন। 

১৭/০২/২১- ২৩/০২/২১ সরোঃ 

ম েন্ত 

 

২৭৭. জভাোঃ আবু কাউছায গ্রাভ-সিকনা ভজনায,জাোঃ-িকাঁিাড়া, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

--- -ঐ- -ঐ-  

২৭৮. জভাোঃ পয়জুয যভান গ্রাভ-সিকনা ভজনায,জাোঃ-িকাঁিাড়া, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

--- -ঐ- -ঐ-  

২৭৯. পাযানা ক গ্রাভ-সিকনা ভজনায,জাোঃ-িকাঁিাড়া, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

--- -ঐ- -ঐ-  

২৮০. জভাছাোঃ আভাতুল্লা ভসনযা গ্রাভ-সিকনা ভজনায,জাোঃ-িকাঁিাড়া, --- -ঐ- -ঐ-  



সিার,ভয়ভনসিং। 

২৮১. জভাোঃ কাভার জাজন গ্রাভ-সিকনা ভজনায,জাোঃ-িকাঁিাড়া, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

--- -ঐ- -ঐ-  

২৮২. ভামুদা আক্তায গ্রাভ-দসযযাভপুয,জাোঃ-সিার,সিার,ভয়ভনসিং। --- -ঐ- -ঐ-  

২৮৩. জভাোঃ ভামুদুর াান গ্রাভ-সিকনা ভজনায,জাোঃ-িকাঁিাড়া, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭৩৯১৮৯৫১৬ -ঐ- -ঐ-  

২৮৪. জভাোঃ নােমুর াান ঢারী গ্রাভ-সিকনা ভজনায,জাোঃ-িকাঁিাড়া, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

--- -ঐ- -ঐ-  

২৮৫. জভাোঃ জাজর সভয়া গ্রাভ-সিকনা ভজনায,জাোঃ-িকাঁিাড়া, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭৪১৭০৫৩৯৪ -ঐ- -ঐ-  

২৮৬. আসক ভামুদ জুনাইদ 

সফল্লা 

গ্রাভ-সিকনা ভজনায,জাোঃ-িকাঁিাড়া, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৯১৩৪৭৮৮৯৬ -ঐ- -ঐ-  

২৮৭. পাযানা ইয়াসভন গ্রাভ-সিকনা ভজনায,জাোঃ-িকাঁিাড়া, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

--- -ঐ- -ঐ-  

২৮৮. সুফর িন্দ্র ধয গ্রাভ-জকানাফাড়ী ,জাোঃ-ফাগান,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৩৭৭২৮৮২৯ -ঐ- -ঐ-  

২৮৯. জভাোঃ আসভরুর ইরাভ গ্রাভ-সিকনা ভজনায,জাোঃ-িকাঁিাড়া, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭৩৭৭২৮৮২৯ -ঐ- -ঐ-  

২৯০. জভাোঃ সপকুর ইরাভ গ্রাভ-সিকনা ভজনায,জাোঃ-িকাঁিাড়া, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭১৫৬২৬০০২ -ঐ- -ঐ-  

২৯১. জভাস্তাসপজুয যভান আসক গ্রাভ-সিকনা ভজনায,জাোঃ-িকাঁিাড়া, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

--- -ঐ- -ঐ-  

২৯২. জভাছাোঃ পাউসেয়া আক্তায গ্রাভ-সিকনা ভজনায,জাোঃ-িকাঁিাড়া, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৩০৭৪৩০৩৮০ -ঐ- -ঐ-  

২৯৩. রুভা আক্তায গ্রাভ-সিকনা ভজনায,জাোঃ-িকাঁিাড়া, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

--- -ঐ- -ঐ-  

২৯৪. জভাোঃ নাসদুর ইরাভ গ্রাভ-সিংযাইর,জাোঃ-কাঁঠার ফাোয, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭০৩০৫২৩৫২ -ঐ- -ঐ-  

২৯৫. জভাোঃ আসেজুর ক গ্রাভ-ছসরভপুয,জাোঃ-সিার,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৬৪৩৫০৫৮৫ -ঐ- -ঐ-  

২৯৬. জভাছাোঃ তাসনয়া খাতুন গ্রাভ-চফরয ফাঁকুসড়,জাোঃ-

জিযসবটা,সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭৮০০২০৪৪১ -ঐ- -ঐ-  

২৯৭. জকান্দয ফাদা গ্রাভ-সিকনা ভজনায,জাোঃ-িকাঁিাড়া, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭৪৭০১১৪১০ -ঐ- -ঐ-  

২৯৮. পাজতভা সসিকা গ্রাভ-সিকনা ভজনায,জাোঃ-িকাঁিাড়া, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৭৩১৪১২৮৪১ -ঐ- -ঐ-  

২৯৯. জভাোঃ জাজর যানা গ্রাভ-দসযযাভপুয,জাোঃ-সিার,সিার,ভয়ভনসিং। ০১৭৫২৭৯০৪৫১ -ঐ- -ঐ-  

৩০০. জভাছাোঃ জযাকানা আক্তায গ্রাভ-ফীযযাভপুয,জাোঃ-গপাকুসড়ফাোয, 

সিার,ভয়ভনসিং। 

০১৯৪৫১৫৭৪৩৫ -ঐ- -ঐ-  
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উদজলার নাভঃ- ফুলফাড়ীয়া, জজলাঃ- ভয়ভনশ িংহ। 

“ছক” 
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১ আফদুছ ছাত্তার 
গ্রাভ- নয়নফাড়ী, ডাক-জভাহাম্মদনগর, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৮২-৪৯৬২১২ গরু জভাটাতাজাকরণ 

১৬/০৯/২০২০ শরঃ হদত 

২২/০৯/২০২০ শরঃ, ০৭ শদন 

 

২ চাদভশল আক্তার 
গ্রাভ- নয়নফাড়ী, ডাক-জভাহাম্মদনগর, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৬৮৮-০৩১৯৭৩ ,, ,, 

 

৩ হারুন অর রশিদ 
গ্রাভ- নয়নফাড়ী, ডাক-জভাহাম্মদনগর, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭২৮-৭১২৭৬৯ ,, ,, 

 

৪ জভাঃ ভাহমুদুল আলভ 
গ্রাভ- নয়নফাড়ী, ডাক-জভাহাম্মদনগর, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৬৪৮-৭৮২৭০০ ,, ,, 

 

৫ জভাঃ জ াহাগ শভয়া 
গ্রাভ- নয়নফাড়ী, ডাক-জভাহাম্মদনগর, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৪৭-১২২৬৫৪ ,, ,, 

 

৬ জভাঃ আব্দুল্লা আল ভামুন 
গ্রাভ- নয়নফাড়ী, ডাক-জভাহাম্মদনগর, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৬২৯-৬৮৪৯৭৪ ,, ,, 

 

৭ জভাঃ জাশকর জহাদ ন 
গ্রাভ- নয়নফাড়ী, ডাক-জভাহাম্মদনগর, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭১৩-৫১৮৮০৩ ,, ,, 

 

৮ জভাঃ জালাল উশিন 
গ্রাভ- নয়নফাড়ী, ডাক-জভাহাম্মদনগর, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৭৩-৭৭১১৮৮ ,, ,, 

 

৯ জশহর রায়হান 
গ্রাভ- নয়নফাড়ী, ডাক-জভাহাম্মদনগর, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৬২৪-০৩৮৪১৪ ,, ,, 

 

১০ জভাঃ নজরুল ই লাভ 
গ্রাভ- নয়নফাড়ী, ডাক-জভাহাম্মদনগর, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭১১-৫১১৩২৮ ,, ,, 

 

১১ জভাঃ ফশদউজ্জাভান 
গ্রাভ- নয়নফাড়ী, ডাক-জভাহাম্মদনগর, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৬৮৭-১০৪৭৬৫ ,, ,, 

 

১২ ভাশজেয়া খাতুন 
গ্রাভ- নয়নফাড়ী, ডাক-জভাহাম্মদনগর, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯২৯-৯৯১১৮২ ,, ,, 

 

১৩ জুদয়ল রানা 
গ্রাভ- ফরুকা, ডাক-ফরুকা ফাজার, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৪৮-৫৭৫৫৪৭ ,, ,, 
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উদজলার নাভঃ- ফুলফাড়ীয়া, জজলাঃ- ভয়ভনশ িংহ। 
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১৪ জভাঃ হারুন অর রশিদ 
গ্রাভ- নয়নফাড়ী, ডাক-জভাহাম্মদনগর, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭০৬-৬০৯১৮৮ গরু জভাটাতাজাকরণ 

১৬/০৯/২০২০ শরঃ হদত 

২২/০৯/২০২০ শরঃ, ০৭ শদন 

 

১৫ জভাহাম্মদ আলী 
গ্রাভ- নয়নফাড়ী, ডাক-জভাহাম্মদনগর, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৯৪-০০৫৭৬১ ,, ,, 

 

১৬ জভাহাম্মদ আলী 
গ্রাভ- নয়নফাড়ী, ডাক-জভাহাম্মদনগর, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৬১-৬৩৮৬৬৩ ,, ,, 

 

১৭ জভাঃ িশরফুল ই লাভ 
গ্রাভ- নয়নফাড়ী, ডাক-জভাহাম্মদনগর, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
 ,, ,, 

 

১৮ জভাঃ জরাকনুজ্জাভান 
গ্রাভ- নয়নফাড়ী, ডাক-জভাহাম্মদনগর, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৩৩-৩৪৬৯০০ ,, ,, 

 

১৯ জভাঃ জাশকর জহাদ ন 
গ্রাভ- নয়নফাড়ী, ডাক-জভাহাম্মদনগর, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৬৮৯-১৮১০০১ ,, ,, 

 

২০ দ্বীন জভাহাম্মদ 
গ্রাভ- নয়নফাড়ী, ডাক-জভাহাম্মদনগর, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৬২২-৫১৬৭৫১ ,, ,, 

 

২১ শনপুন জাভান জ শলভ 
গ্রাভ- নয়নফাড়ী, ডাক-জভাহাম্মদনগর, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭১৫-৫২০৫১০ ,, ,, 

 

২২  বুজা জফগভ 
গ্রাভ- নয়নফাড়ী, ডাক-জভাহাম্মদনগর, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭২৫-৭৯৮২০৭ ,, ,, 

 

২৩ জভাঃ কাভরুল হা ান 
গ্রাভ- নয়াশফলা, ডাক-ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৩৯-৬৫৩৬০৪ ,, ,, 

 

২৪ জভাছাঃ খাশদজা জফগভ 
গ্রাভ- ফাশলয়ান, ডাক-জভাহাম্মদনগর, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭২৫-৭৯৮২০৭ ,, ,, 

 

২৫ ভশনরুজ্জাভান 
গ্রাভ- ফরুকা, ডাক-ফরুকা ফাজার, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৯৫-৮৫৪১০৫ ,, ,, 
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উদজলার নাভঃ- ফুলফাড়ীয়া, জজলাঃ- ভয়ভনশ িংহ। 

২৬ জভদহশদ হা ান সুরুজ 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৯৭-৮২৮৬৪৪ ভৎস্য চাষ 

১৭/০৯/২০২০ শরঃ হদত 

২৩/০৯/২০২০ শরঃ, ০৭ শদন 

 

২৭ জভাঃ িাহজাহান কশফর 
গ্রাভ- ফুলফাড়ীয়া পুফ ে ভধ্যাড়া, ডাক- 

ফুলফাড়ীয়া, ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৬৮৮-০৩১৯৭৩ ,, ,, 

 

২৮ জভাঃ হাশপজুর রহভান 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭২৯-৮৮০১৭৮ ,, ,, 

 

২৯ কাভরুন্নাহার 
গ্রাভ- আশছভ াটুশল, ডাক- আশছভ, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৬২-৪৬৪৭৮৪ ,, ,, 

 

৩০ জভাঃ নূরুল আদখর 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭২৯-৮৮০১৭৮ ,, ,, 

 

৩১ জভাঃ িশপউর রহভান শ য়াভ 
গ্রাভ- ছনকান্দা, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৫৩-৮৬৮৮৫৩ ,, ,, 

 

৩২ জভাঃ িাদকর জহাদ ন 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯৮০-১৩৯৬৭৮ ,, ,, 

 

৩৩ জভাঃ আিরাফুল খান 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৫১৮-৪১৩২২৫ ,, ,, 

 

৩৪ জভাঃ শজল্লুর রহভান 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৬৩৭-৬২৪৭৪৪ ,, ,, 

 

৩৫ আবু  াঈদ 
গ্রাভ- ছনকান্দা, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৫৫-৭৮৭৮৫৩ ,, ,, 

 

৩৬ জভাঃ রুদফল রানা 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯২৮-৮০১৬৯৭ ,, ,, 

 

৩৭ শভনা আক্তার 
গ্রাভ- চকরাধাকানাই, ডাক- ফরুকা ফাজার, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৩১১-৩৭৮৩৩৫ ,, ,, 

 

৩৮ জভাঃ জাশকর জহাদ ন 
গ্রাভ- চকরাধাকানাই, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭০৫-৫৩৫৮২৪ ,, ,, 

 

৩৯ পখরুল ই লাভ 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৩৩-৬৪৩০২৩ ,, ,, 
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উদজলার নাভঃ- ফুলফাড়ীয়া, জজলাঃ- ভয়ভনশ িংহ। 
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৪০ িশহদুল ই লাভ 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭১৯-৬১৯০৬৬ ভৎস্য চাষ 

১৭/০৯/২০২০ শরঃ হদত 

২৩/০৯/২০২০ শরঃ, ০৭ শদন 

 

৪১ ছাইফুল ই লাভ 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯৮৯-০১১০১২ ,, ,, 

 

৪২ জভাঃ রাদিদুল ই লাভ 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৩১-৮০৩৯৮১ ,, ,, 

 

৪৩ জভাঃ রাশকবুল ই লাভ 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৪২-৯৫৬৩৭১ ,, ,, 

 

৪৪ তুষার আহদভদ 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭২৮-২৭৫৬৬৬ ,, ,, 

 

৪৫ ভাকসুদুদ জাভান 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৫৮-০৯০১৬১ ,, ,, 

 

৪৬ জভাঃ জুলশপকুল ই লাভ 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭০৪-৭৯৭৪৩১ ,, ,, 

 

৪৭ জভাঃ আবু হাছান 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯৪৭-৫৮৩৫২৩ ,, ,, 

 

৪৮ জভাঃ ইভরান জহাদ ন 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭২৫-৪৮৭৭৩৮ ,, ,, 

 

৪৯ জভাঃ িাভছুল আলভ পরাজী 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৯১-৪৮৬২৫০ ,, ,, 

 

৫০ িশপকুল ই লাভ 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৯৫-৮৫৪১০৫ ,, ,, 
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উদজলার নাভঃ- ফুলফাড়ীয়া, জজলাঃ- ভয়ভনশ িংহ। 
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৫১ ভশিলুর রহভান 
গ্রাভ- াটুলী, ডাক- বফলাজান 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৩৪-৫৬৭৪০৬ াশরফাশরক গাবী ালন 

১৫/১০/২০২০ শরঃ হদত 

২১/১০/২০২০ শরঃ, ০৭ শদন 

 

৫২ জভাঃ ভশহর উশিন 
গ্রাভ- াটুলী, ডাক- বফলাজান 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৬৮-৮০৪৫৭৪ ,, ,, 

 

৫৩ রাদিদুল ই লাভ 
গ্রাভ- াটুলী, ডাক- বফলাজান 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭২৭-৮৯৩৬৯৫ ,, ,, 

 

৫৪ জভাছাঃ জিপালী আক্তার 
গ্রাভ- াটুলী, ডাক- বফলাজান 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৩৪-০৭৮২৫৭ ,, ,, 

 

৫৫ জপরদদৌ ী আক্তার 
গ্রাভ- াটুলী, ডাক- বফলাজান 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯৬৬-৭৮৮৪০৪ ,, ,, 

 

৫৬ িারশভন আক্তার 
গ্রাভ- জফড়ী ফাড়ী, ডাক- বফলাজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৬৩৩-৩৬৯৯২৪ ,, ,, 

 

৫৭ না শরন সুলতানা 
গ্রাভ- পুটিজানা, ডাক- জদফগ্রাভ, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯৫২-৮৪১৯২১ ,, ,, 

 

৫৮ আ াদুজ্জাভান তুশহন 
গ্রাভ- পুটিজানা, ডাক- জদফগ্রাভ, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৯০-৬২৭২২৫ ,, ,, 

 

৫৯ জভাঃ আফীর জহাদ ন আফীর 
গ্রাভ- পুটিজানা, ডাক- জদফগ্রাভ, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭১৮-১৬১৯১৯ ,, ,, 

 

৬০ জভাছাঃ রশভছা খাতুন 
গ্রাভ- জফড়ী ফাড়ী, ডাক- বফলাজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭১০-৫৮২৪৮৭ ,, ,, 

 

৬১ রুশজনা খাতুন 
গ্রাভ- জফড়ী ফাড়ী, ডাক- বফলাজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৮৪০-৭০২২১১ ,, ,, 

 

৬২ জজ শভন খাতুন 
গ্রাভ- গাড়াজানা, ডাক- জদফগ্রাভ, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭২৭-৬২০৭৯২ ,, ,, 

 

৬৩ কাভরুন নাহার সুইটি 
গ্রাভ- গাড়াজানা, ডাক- জদফগ্রাভ, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৩৫-০৭৯৫৬৪ ,, ,, 

 

৬৪ জভা াঃ চম্পা 
গ্রাভ- াটুলী, ডাক- বফলাজান 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭১০-৫৮২৪৮৭ ,, ,, 

 

 

নিং প্রশিক্ষণাথীর নাভ ঠিকানা জভাফাইল নম্বর প্রশিক্ষণ জকাদ ের নাভ জভয়াদ ভন্তব্য 



প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুফদদর তথ্য 

উদজলার নাভঃ- ফুলফাড়ীয়া, জজলাঃ- ভয়ভনশ িংহ। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৬৫ শ্রীভতী িীলা রাণী দা  
গ্রাভ- জফড়ী ফাড়ী, ডাক- বফলাজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৩২-৭৪৫৭৬৪ াশরফাশরক গাবী ালন 

১৫/১০/২০২০ শরঃ হদত 

২১/১০/২০২০ শরঃ, ০৭ শদন 

 

৬৬ খাদলদা আতার 
গ্রাভ- াটুলী, ডাক- বফলাজান 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৬৩-৯৫২৬৬২ ,, ,, 

 

৬৭ জভা াঃ ারবীন আক্তার ইশত 
গ্রাভ- জগা া না, ডাক- জদফগ্রাভ, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৭৮-০০৯৯১৯ ,, ,, 

 

৬৮ জভাছাঃ উদম্ম কুলসুভ 
গ্রাভ- াটুলী, ডাক- বফলাজান 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৬৫-৮৫৩৯৮৭ ,, ,, 

 

৬৯ জফারহান উশিন 
গ্রাভ- াটুলী, ডাক- বফলাজান 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৩৬-৩০২৬৭৭ ,, ,, 

 

৭০ জভাছাঃ সুভাইয়া আক্তার তরপদার 
গ্রাভ- রাধাকানাই, ডাক- ফুরকানাফাদ 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭১০-০৯৫০২৮ ,, ,, 

 

৭১ নূর-ই-হাপছা 
গ্রাভ- শনশিন্তপুর, ডাক- ফাকতা, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৮৪৯-৬৬৯১১০ ,, ,, 

 

৭২ ও ভান গশণ তালুকদার 
গ্রাভ- াটুলী, ডাক- বফলাজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৩৩-৮৮৫৯৯৫ ,, ,, 

 

৭৩ খাশদজা খাতুন 
গ্রাভ- াটুলী, ডাক- বফলাজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৩৩-৮৮৫৯৯৫ ,, ,, 

 

৭৪ ইব্রাহীভ খশলল তালুকদার 
গ্রাভ- াটুলী, ডাক- বফলাজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯১০-৫৭৬৯৪৯ ,, ,, 

 

৭৫ জখারদিদ আলভ খান জখাকন 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৩২-৫২৫৯৫৯ ,, ,, 
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উদজলার নাভঃ- ফুলফাড়ীয়া, জজলাঃ- ভয়ভনশ িংহ। 
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৭৬ জভাঃ আশরফুল হক 
গ্রাভ- জজারফাশড়য়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৪৩-৩৭০০৫৫ ভৎস্য চাষ 

১৫/১০/২০২০ শরঃ হদত 

২১/১০/২০২০ শরঃ, ০৭ শদন 

 

৭৭ িরীপ শভয়া 
রাভ- জজারফাশড়য়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৩৩-২৪৬২২৭ ,, ,, 

 

৭৮ নাজমুল হক শভলন 
গ্রাভ- জজারফাশড়য়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৬০০-১৮০২৩৮ ,, ,, 

 

৭৯ জভাঃ খাইরুল ই লাভ 
গ্রাভ- জজারফাশড়য়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৭১-৫২০২০৫ ,, ,, 

 

৮০ হারুনুর রশিদ 
গ্রাভ- জজারফাশড়য়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৭১-৫২০২০৫ ,, ,, 

 

৮১ সুরাইয়া আক্তার 
গ্রাভ- ফুলফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৮৪-২৬১৮৯ ,, ,, 

 

৮২ পাদতভা 
পুরাতন গরু হাটা, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৯২-০২২০৭৫ ,, ,, 

 

৮৩ ভীর ভামুনুর রশিদ 
গ্রাভ- জজারফাশড়য়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৯০-১৬৫৯২০ ,, ,, 

 

৮৪ জভাঃ হা ান 
গ্রাভ- জজারফাশড়য়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯৫১-৭১১০৩০ ,, ,, 

 

৮৫ জ াশনয়া আক্তার 
গ্রাভ- জজারফাশড়য়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯০৮-০৪৩০০৪ ,, ,, 

 

৮৬ আব্দুল কশরভ 
গ্রাভ- জজারফাশড়য়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৮৩২-৬১৬৬৮২ ,, ,, 

 

৮৭ অশন্ত রাণী দা  
জগৌশরপুর জরাড, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৬২৬-০৮৯৫২৫ ,, ,, 

 

৮৮ রাশকবুল হা ান 
গ্রাভ- জজারফাশড়য়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৭১-১৫১৯২২ ,, ,, 

 

৮৯ জভাঃ  াইদুল ই লাভ 
গ্রাভ- জজারফাশড়য়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯৩৫-৭০৩৯৮৭ ,, ,, 
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উদজলার নাভঃ- ফুলফাড়ীয়া, জজলাঃ- ভয়ভনশ িংহ। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৯০ জভাঃ মৃদুল রহভান 
িাহজালাল জরাড, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৬২২-৭১৮১১৫ ভৎস্য চাষ 

১৫/১০/২০২০ শরঃ হদত 

২১/১০/২০২০ শরঃ, ০৭ শদন 

 

৯১ জভাঃ ভারুপ জহাদ ন 
গ্রাভ- জজারফাশড়য়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৭৬-৬৬৮০৫৭ ,, ,, 

 

৯২ জভাঃ আঃ রশহভ 
জজারফাশড়য়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৮২১-৭৪৯৩২৫ ,, ,, 

 

৯৩ শ রাজুল ই লাভ 
জজারফাশড়য়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৫৪-১২৭২৭৪ ,, ,, 

 

৯৪ জভাছাঃ  াশনয়া আক্তার 
গ্রাভ- জজারফাশড়য়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৮৩৮-৮৭১২৮১ ,, ,, 

 

৯৫ জভাঃ জভদহদী হা ান 
গ্রাভ- ছনকান্দা, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯৬৪-৭১৩০৫৪ ,, ,, 

 

৯৬ জভাঃ জয়নাল আদফদীন 
গ্রাভ- ছনকান্দা, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭২০-৬৪৯৪৩৯ ,, ,, 

 

৯৭ জশ ভ আহদভদ 
গ্রাভ- ছনকান্দা, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৩৬-৭৬৪৯৫৫ ,, ,, 

 

৯৮ জভাঃ  জীফ খান 
গ্রাভ- জজারফাশড়য়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৮১-৮৪২১৯০ ,, ,, 

 

৯৯ তানশজল আহদভদ 
হা াতাল জরাড, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭০৯-০৫৯৫৩৯ ,, ,, 

 

১০০ জভাঃ ইশলয়াছ শভয়া 
গ্রাভ- ছনকান্দা, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৩৬-৭৬৪৯৫৫ ,, ,, 
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উদজলার নাভঃ- ফুলফাড়ীয়া, জজলাঃ- ভয়ভনশ িংহ। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১০১ আঃ রউপ 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৮৭-৮৭৪৪৩৫ াশরফাশরক হাঁ  মুরশগ ালন 

১১/১১/২০২০ শরঃ হদত 

১৭/১১/২০২০ শরঃ, ০৭ শদন 

 

১০২ জভাঃ আঃ  াত্তার 
জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯০৬-৩৮১৫২১ ,, ,, 

 

১০৩ জভাঃ ফাবুল শভয়া 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৪৩-৮০১৭৭৯ ,, ,, 

 

১০৪ জভাঃ তাইজ উশিন 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯৩২-৩৭১০৩১ ,, ,, 

 

১০৫ জভাঃ হাশভদুল 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭২৯-৬৩২৯৬৩ ,, ,, 

 

১০৬  াদহফ আলী 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
 ,, ,, 

 

১০৭  াদনায়ার জহাদ ন  াশির 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৯২-১৩১৪৮১ ,, ,, 

 

১০৮ জখারদিদ আলভ জখাকন 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯৪২-৬৬৩৭৯৯ ,, ,, 

 

১০৯ হা না জহনা 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯৬৫-০৪০০৬৪ ,, ,, 

 

১১০ জভাঃ আল আশভন 
গ্রাভ- ইচাইল, ডাক- আলীভনগর, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৫৭-৮৮৮৯৪৭ ,, ,, 

 

১১১ মুশি েদা খাতুন 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
 ,, ,, 

 

১১২ কাভরুন্নাহার 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৪৫-১৫৬৯৫৮ ,, ,, 

 

১১৩ জরজাউল ই লাভ 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৬২২-০১১৮২৮ ,, ,, 

 

১১৪ জভাঃ নঈমুশিন 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
 ,, ,, 
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উদজলার নাভঃ- ফুলফাড়ীয়া, জজলাঃ- ভয়ভনশ িংহ। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১১৫ জভাঃ আঃ হাই 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯৪৭-৬৪৬০৫৩ াশরফাশরক হাঁ  মুরশগ ালন 

১১/১১/২০২০ শরঃ হদত 

১৭/১১/২০২০ শরঃ, ০৭ শদন 

 

১১৬ ফুলজান জফগভ 
জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৫১-৫৫০৫৩১ ,, ,, 

 

১১৭ জভাঃ জ াহাগ 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭২৫-১৩৫৯১৫ ,, ,, 

 

১১৮ জভাছাঃ পশরদা খাতুন 
জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯০৯-০১৪৭৭৩ ,, ,, 

 

১১৯ জজাফাইদ জহাদ ন 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭২৫-১৩৫৯১৫ ,, ,, 

 

১২০ জভাঃ রশফউল আওয়াল রশফন 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯৬৩-১২০৮৬৬ ,, ,, 

 

১২১ লাশভয়া 
জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৩৪-৪২৮০৩৬ ,, ,, 

 

১২২ জভাছাঃ  ম্পা আক্তার রাশখ 
গ্রাভ-শনশিন্তপুর, ডাক- জগতগি, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯৮৯-৭৬০৯৮৯ ,, ,, 

 

১২৩ জভাঃ ইশলয়া  খান 
জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৬৩-৪৬৫৭৪৬ ,, ,, 

 

১২৪  াশফনা ইয়াছশভন 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯৬৫-০৪০০৬৪ ,, ,, 

 

১২৫ জভাঃ জ াহাগ শভয়া 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৯০-৩৯৩০৩৬ ,, ,, 
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উদজলার নাভঃ- ফুলফাড়ীয়া, জজলাঃ- ভয়ভনশ িংহ। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১২৬ জভাঃ আশভরুল ই লাভ 
চকরাধাকানাই, ডাক- ফরুকা ফাজার, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯২৩-১৭৫৭৮২ ভৎস্য চাষ 

১২/১১/২০২০শরঃ হদত 

১৮/১১/২০২০শরঃ, ০৭ শদন 

 

১২৭ জভাঃ  াদরায়ার ভন্ডল 
গ্রাভ- চকরাধাকানাই, ডাক- ফরুকা ফাজার, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৩১৬-৫৭১১৬৬ ,, ,, 

 

১২৮ জভাঃ উফায়দুল্লাহ 
গ্রাভ- চকরাধাকানাই, ডাক- ফরুকা ফাজার, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৩৪-৯২৩৪৮২ ,, ,, 

 

১২৯ ভাহবুবুল আলভ 
গ্রাভ- ফরুকা, ডাক- ফরুকা ফাজার, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭২৫-২৯৮৫৩৪ ,, ,, 

 

১৩০ িশরফুল ই লাভ 
চকরাধাকানাই, ডাক- ফরুকা ফাজার, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৩৮-২৯৯২৪২ ,, ,, 

 

১৩১ জভাঃ ভাহমুদুল হা ান 
চকরাধাকানাই, ডাক- ফরুকা ফাজার, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৯০-৩৯২১৭২ ,, ,, 

 

১৩২ জভাঃ জ াহানুর রহভান 
চকরাধাকানাই, ডাক- ফরুকা ফাজার, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৪৯-৮৯১৭৭৫ ,, ,, 

 

১৩৩ জভাঃ খাইরুল ই লাভ 
গ্রাভ- পুটিজানা, ডাক- জদফগ্রাভ, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৩৮-৫৭৬১২৫ ,, ,, 

 

১৩৪ জভাঃ জভদহদী হা ান 
গ্রাভ- চকরাধাকানাই, ডাক- ফরুকা ফাজার, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৩০-১৮৮৪৫৮ ,, ,, 

 

১৩৫ জভাঃ ভদনায়ারুল ই লাভ 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৪৫-৬৮৫৮৭৭ ,, ,, 

 

১৩৬ জভাছাঃ জখাদদজা খাতুন 
গ্রাভ- াঁচকুিভাইল, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯২৬-২৯৫৮৪৭ ,, ,, 

 

১৩৭ জভাঃ িশপকুল ই লাভ 
গ্রাভ- ফরুকা, ডাক- ফরুকা ফাজার, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯৪২-৩১৩৩২৫ ,, ,, 

 

১৩৮ জলাা আক্তার 
গ্রাভ- কুিভাইল, ডাক- কুিভাইল, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৯৩-৮৭৭২৭২ ,, ,, 

 

১৩৯ জভাঃ আবুল হাশিভ 
গ্রাভ- চকরাধাকানাই, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭২৭-৩৭২২৪২ ,, ,, 
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উদজলার নাভঃ- ফুলফাড়ীয়া, জজলাঃ- ভয়ভনশ িংহ। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৪০ জভাহাম্মদ আফদু  জ াফহান 
গ্রাভ-বালুকজান, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৬০-৩৩১৪৬০ ভৎস্য চাষ 

১২/১১/২০২০শরঃ হদত 

১৮/১১/২০২০শরঃ, ০৭ শদন 

 

১৪১ জভাছাঃ জজ শভন নাহার শিউলী 
চকরাধাকানাই, ডাক- ফরুকা ফাজার, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৪৩-৭০৯৭১৫ ,, ,, 

 

১৪২ জভা াঃ আয়িা আক্তার 
গ্রাভ- চকরাধাকানাই, ডাক-ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৭১-৭৩৭৪৯১ ,, ,, 

 

১৪৩ জভাঃ জ াদহল শভয়া 
চকরাধাকানাই, ডাক-ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৯৫-০১৯৪৯৭ ,, ,, 

 

১৪৪ আশজজুল হাশকভ আলাদীন 
গ্রাভ- লাশহড়ীাড়া, ডাক-ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৫০-৬৬৯৫৫১ ,, ,, 

 

১৪৫ তাছশলভা আক্তার 
গ্রাভ- চকরাধাকানাই, ডাক- ফরুকা ফাজার, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৮০-৭৩৮৯৯৪ ,, ,, 

 

১৪৬ জভাঃ রাদ ল শভয়া 
গ্রাভ- াঁচকুিভাইল, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯২৯-৩৫৮৩০৬ ,, ,, 

 

১৪৭ জভাঃ আঃ আউয়াল আকন্দ 
গ্রাভ- চকরাধাকানাই, ডাক-ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৮৪-৮০৮৭৯৫ ,, ,, 

 

১৪৮ জভাঃ ইভরান হা ান 
গ্রাভ- লাশহড়ীাড়া, ডাক-ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৭৫-৭৮৭২৫০ ,, ,, 

 

১৪৯ জভাঃ আশতকুর রহভান আশিক 
গ্রাভ- লাশহড়ীাড়া, ডাক-ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৩০৯-১৭১৪৭৫ ,, ,, 

 

১৫০ জান্নাতুল জপরদদৌ  
গ্রাভ- চকরাধাকানাই, ডাক-ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৯৩-৮৭২২২৮ ,, ,, 
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প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুফদদর তথ্য 

উদজলার নাভঃ- ফুলফাড়ীয়া, জজলাঃ- ভয়ভনশ িংহ। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৫১ কাকশল আক্তার 
গ্রাভ-নাটুয়াাড়া , ডাক-ছশলর ফাজার , 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭০৩৮১০৮৪১ াশরফাশরক গাবী ালন 

০৮/১২/২০২০  শরঃ হদত 

১৪/১২/২০২০ শরঃ, ০৭ শদন 

 

১৫২ জভাছাঃ নাশগ ে  আক্তার 
গ্রাভ-শফিাশনয়া, ডাক-জদফগ্রাভ , 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৮০৮৮৮৩৮৮ ,, ,, 

 

১৫৩ জভাছাঃ জহনা আক্তার 
গ্রাভ-শফিাশনয়া, ডাক-জদফগ্রাভ , 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭১৬৭২৪৩৭৫ ,, ,, 

 

১৫৪ জজ শভন আক্তার পাদতভা 
গ্রাভ-শনউগী কুিভাইল, ডাক-কুিভাইল, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭১৪১৯৮৪১৬ ,, ,, 

 

১৫৫ জভাছাঃ নাজভা আক্তার 
গ্রাভ-শনউগী কুিভাইল, ডাক-কুিভাইল, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৮৬৬২৩৭৪৭৫ ,, ,, 

 

১৫৬ জভাছাঃ লশতপা আক্তার 
গ্রাভ-শনউগী কুিভাইল, ডাক-কুিভাইল, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৭১১৮৯৭০৬ ,, ,, 

 

১৫৭ জভাছাঃ শরা আক্তার 
গ্রাভ-কভলাপুর, ডাক-ীরগি ফাজার, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৬৮২৮০৩১২ ,, ,, 

 

১৫৮ জভাছাঃ তুশহনা আক্তার 
গ্রাভ-শনউগী কুিভাইল, ডাক-কুিভাইল, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৩১৬৯২৯৬৭২ ,, ,, 

 

১৫৯ জভাছাঃ নূরজাহান খাতুন 
গ্রাভ-কভলাপুর, ডাক-ীরগি ফাজার, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৫৭৪৩৩৩৫৪ ,, ,, 

 

১৬০ জভাছাঃ জভৌসুভী আক্তার 
গ্রাভ-শনউগী কুিভাইল, ডাক-কুিভাইল, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৮৯৩৭১১৪৮৩ ,, ,, 

 

১৬১ জভাছাঃ ভশজেনা খাতুন 
গ্রাভ-শনউগী কুিভাইল, ডাক-কুিভাইল, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৭৬৫৮১৮৭২ ,, ,, 

 

১৬২ জভাছাঃ ই ভত আরা 
গ্রাভ-শনউগী কুিভাইল, ডাক-কুিভাইল, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৬৮২৮০৩২৬ ,, ,, 

 

১৬৩ জভাছাঃ জরাশজনা আক্তার 
গ্রাভ-শনউগী কুিভাইল, ডাক-কুিভাইল, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৬৩৬৭১০৮৪ ,, ,, 

 

১৬৪ নাছশরন আক্তার 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া , ডাক- জজারফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৫৮-৩৮১৬৫৯ ,, ,, 
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উদজলার নাভঃ- ফুলফাড়ীয়া, জজলাঃ- ভয়ভনশ িংহ। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৬৫ লায়লা আক্তার (শভভ) 
গ্রাভ-শনউগী কুিভাইল, ডাক-কুিভাইল, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৪৭০০৮৯০০   

 

১৬৬ জহদলনা আক্তার 
গ্রাভ-নাটুয়াাড়া, ডাক-জদফগ্রাভ, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৩১৯৫৬৪০১০ ,, ,, 

 

১৬৭ জভাছাঃ িাহনাজ জফগভ 
গ্রাভ-শনউগী কুিভাইল, ডাক-কুিভাইল, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯৯৯৮৮৩৭৭১ ,, ,, 

 

১৬৮ জভাঃ নুরুশিন কশফর 

গ্রাভ-কুিভাইল ছশলর ফাজার,  

ডাক-ছশলর ফাজার, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 

০১৭৩৯১৯৬২১৮ ,, ,, 

 

১৬৯ জভাছাঃ রুশনয়া আক্তার 
গ্রাভ-শনউগী কুিভাইল, ডাক-কুিভাইল, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৯৩০৪৮৫১৬ ,, ,, 

 

১৭০ জভাছাঃ ারবীন আক্তার 
গ্রাভ-শনউগী কুিভাইল, ডাক-কুিভাইল, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৯৩০৪৮৫৭৭ ,, ,, 

 

১৭১ রুশজনা খাতুন 
গ্রাভ-ফনফাড়ীয়া, ডাক-ীরগি ফাজার, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৭৮৫১৫৪৫২ ,, ,, 

 

১৭২ জিপালী আক্তার 
গ্রাভ-শনউগী কুিভাইল, ডাক-কুিভাইল, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৪৪৭০১৬১২ ,, ,, 

 

১৭৩ জভাঃ দরাজ আশল 
গ্রাভ-কুিভাইল, ডাক-কুিভাইল, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭২৯৩০১৪২৯ ,, ,, 

 

১৭৪ জভাঃ আবু ফকর শছশিক 
শনউগী কুিভাইল, ডাক-কুিভাইল, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭১৮৬৬৩১৪০ ,, ,, 

 

১৭৫ রাশজয়া সুলতানা 

গ্রাভ-কুিভাইল বুড়াই াড়,  

ডাক-কুিভাইল, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 

০১৭৯৫৬২৩৬৪৮ ,, ,, 
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উদজলার নাভঃ- ফুলফাড়ীয়া, জজলাঃ- ভয়ভনশ িংহ। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৭৬ জভাছাঃ সুলতানা রাশজয়া শ 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৮৫৪-১৬৮১৫২ াশরফাশরক গাবী ালন 

০৯/১২/২০২০ শরঃ হদত 

১৫/১২/২০২০ শরঃ, ০৭ শদন 

 

১৭৭ জভাছাঃ শিশরন আক্তার 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৬৪-২৬৫৬৭০ ,, ,, 

 

১৭৮ জভাছাঃ িারশভন আক্তার 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৬৪০-৯৩৭৮৫৪ ,, ,, 

 

১৭৯ জভাছাঃ লাশখ আক্তার 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৫৩-৭০৮৫-৭৭ ,, ,, 

 

১৮০ জভাছাঃ নুরুন নাহার 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৪৭-৫৫৪৯১০ ,, ,, 

 

১৮১ স্বপ্না আক্তার 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৯০-৪০৪২৩১ ,, ,, 

 

১৮২ জভাছাঃ পশরদা খাতুন 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৩৬-৫৮৬৬৯৭ ,, ,, 

 

১৮৩ জভাছাঃ হাশ না খাতুন 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৪৫-৩৬৯২৬৮ ,, ,, 

 

১৮৪ জরাশজনা 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯৬৪-৭৯০৫৬০ ,, ,, 

 

১৮৫ জভাছাঃ আয়িা খাতুন 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৮২৫-৬৯৯৮২০ ,, ,, 

 

১৮৬  াশফনা ইয়া শভন 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭১৭-৯৫৬১৩৫ ,, ,, 

 

১৮৭ জভাছাঃ ারবীন আক্তার 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৮৩২৯৫৪৯৬ ,, ,, 

 

১৮৮ জভাছাঃ িাহানাজ আক্তার 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৬৫-১৩৮৭১৬ ,, ,, 

 

১৮৯ জভাছাঃ িারশভন আক্তার 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯১২-৭১০৪১৫ ,, ,, 
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উদজলার নাভঃ- ফুলফাড়ীয়া, জজলাঃ- ভয়ভনশ িংহ। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৯০ জভাছাঃ লাইশল আক্তার 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯৩৬-৮৫৯৩৭৭ াশরফাশরক গাবী ালন 

০৯/১২/২০২০ শরঃ হদত 

১৫/১২/২০২০ শরঃ, ০৭ শদন 

 

১৯১ জভাছাঃ জরাশজনা আক্তার 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৬৪০-৯৩৭৮৬০ ,, ,, 

 

১৯২ জ শলনা আক্তার 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯৩৬-৮৫৯৩৭৭ ,, ,, 

 

১৯৩ জভাছাঃ তাছশলভা জফগভ 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৬৩৭-৬২৬১১৫ ,, ,, 

 

১৯৪ জভাছাঃ আকশলভা আক্তার 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৬২৫-৪৫২৫১০ ,, ,, 

 

১৯৫ জভাছাঃ আশখ আক্তার 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৫৩-৭০৮৫৭৭ ,, ,, 

 

১৯৬ জভাছাঃ শিশি আক্তার 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৬৭-৮৩০৮১৩ ,, ,, 

 

১৯৭ জভাছাঃ িাহনাজ জফগভ 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৯৭-৮৭১০১১ ,, ,, 

 

১৯৮ জশরনা জফগভ 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭০৫৭৮৮৩৫০ ,, ,, 

 

১৯৯ তাশনয়া আক্তার 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৫২৮২৫২৪৮ ,, ,, 

 

২০০ শক ওয়ার হাশ ন 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭২৩-৩৮২১১৬ ,, ,, 
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উদজলার নাভঃ- ফুলফাড়ীয়া, জজলাঃ- ভয়ভনশ িংহ। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০১ িাশকল আহদম্মদ 
গ্রাভ- জচৌদার ভধ্যাড়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৬৩৭-৬৭২২৯৪ গরু জভাটাতাজাকরণ 

১৭/১২/২০২০ শরঃ হদত 

২৩/১২/২০২০ শরঃ, ০৭ শদন 

 

২০২ িশরপ আহদভদ রানা 
গ্রাভ- জচৌদার ভধ্যাড়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৭৭-২৬৮৪৫৩ ,, ,, 

 

২০৩ আনুয়ারুল ই লাভ 
গ্রাভ- জচৌদার, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৮৪২-৮১৫৫৭৫ ,, ,, 

 

২০৪ আব্দুল আলীভ 
গ্রাভ- জচৌদার ভধ্যাড়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৩০৭-৯০৫৮৯৯ ,, ,, 

 

২০৫ আশিক হা ান 
গ্রাভ- আন্ধাশরয়াাড়া, ডাক- ফুরকানাফাদ, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৬৪৩-৩২২৫৪৩ ,, ,, 

 

২০৬ জভাঃ জভাতাশছর শফল্লাহ 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৭১-১২৯৭৫৬ ,, ,, 

 

২০৭ খাইরুল ই লাভ 
গ্রাভ- বালুকজান, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৪০-৪৯৮৯৩৩ ,, ,, 

 

২০৮ জভাঃ জ ালায়ভান 
গ্রাভ- বালুকজান, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৫১৮-৩৩২৮৯৬ ,, ,, 

 

২০৯ জিখ আ াদুল্লাহ আল গাশলফ 
গ্রাভ- জচৌদার ভধ্যাড়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৬২৬-০৮৯০৪৫ ,, ,, 

 

২১০ ভশনরুজ্জাভান 
গ্রাভ- জচৌদার ভধ্যাড়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৯৩-৯৬৭৬৯৭ ,, ,, 

 

২১১ জক এভ  ািাভ জহাদ ন 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৯১-২৫১৯৯৯ ,, ,, 

 

২১২ আপজাল জহাদ ন পাশহভ 
গ্রাভ- জচৌদার, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৮৫-৫৮৮১৩২ ,, ,, 

 

২১৩ রশন শভয়া 
গ্রাভ- জচৌদার, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৮০-৪০৮১০৪ ,, ,, 

 

২১৪ জিখ আতাউল্লাহ আল খাশলদ 
গ্রাভ- জচৌদার ভধ্যাড়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৩০৭-৯০৫৮৯৮ ,, ,, 
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উদজলার নাভঃ- ফুলফাড়ীয়া, জজলাঃ- ভয়ভনশ িংহ। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২১৫ জভাঃ জাভান শভয়া 
গ্রাভ- জচৌদার, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৮৪৯-২৯৬৪৮৯ গরু জভাটাতাজাকরণ 

১৭/১২/২০২০ শরঃ হদত 

২৩/১২/২০২০ শরঃ, ০৭ শদন 

 

২১৬ জভাঃ জগালাভ জভাস্তপা 
গ্রাভ- জচৌদার, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৮৭-৩৭৬০৬৬ ,, ,, 

 

২১৭ জভাঃ  ািাভ শিকদার 
গ্রাভ- জচৌদার, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৮৭-৩৭৬০৬৬ ,, ,, 

 

২১৮ জভাঃ আজাহারুল ই লাভ 
গ্রাভ- জচৌদার, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭২৫-২৫০৩৯৭ ,, ,, 

 

২১৯ জভাঃ আ াফাশল শভয়া 
গ্রাভ- পুটিজানা নাভাাড়া, ডাক- জদফগ্রাভ, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৮৫০-০২৩০৯৫ ,, ,, 

 

২২০ জভাঃ িাশকল 
গ্রাভ- জচৌদার ভধ্যাড়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৭১-৯০৮৭৫১ ,, ,, 

 

২২১ ইউসুপ আলী 
গ্রাভ- জচৌদার ভধ্যাড়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৮৫১-৩৮৯৪৯৮ ,, ,, 

 

২২২ আজাহারুল ই লাভ 
গ্রাভ- জচৌদার, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯৬৯-৭১৮১৯১ ,, ,, 

 

২২৩ জজা না আক্তার 
গ্রাভ- জচৌদার, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৩০৭-৯০৫৮৯৮ ,, ,, 

 

২২৪ জভাছাঃ িারশভন আক্তার 
গ্রাভ- জচৌদার, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৮৮৪-৫৩৯৮৬২ ,, ,, 

 

২২৫ জভাছাঃ ভানছুরা আক্তার 
গ্রাভ- জচৌদার, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭২৫-২৫০৩৯৭ ,, ,, 
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প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুফদদর তথ্য 

উদজলার নাভঃ- ফুলফাড়ীয়া, জজলাঃ- ভয়ভনশ িংহ। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২২৬ জভাঃ আকরাভ হা ান 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৭০-৯০৫৯২০ ভৎস্য চাষ 

০৬/০১/২০২১ শরঃ হদত 

১২/০১/২০২১ শরঃ, ০৭ শদন 

 

২২৭ জভাঃ িশপকুল ই লাভ 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৫৩-৯৭৪৮৫১ ,, ,, 

 

২২৮ জভাঃ রুহুল আশভন 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৪৬-৯৫০৯৯৯ ,, ,, 

 

২২৯ কশফর জহাদ ন 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৩১৩-২৫৫৪৮৪ ,, ,, 

 

২৩০ জভাঃ জ শলভ জহাদ ন 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৮৩১-০০৫৫৬৯ ,, ,, 

 

২৩১ জভাঃ হাশফবুর রহভান 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
 ,, ,, 

 

২৩২ জভাঃ পারুক জহাদ ন 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৩৪-৪৭০৫১৬ ,, ,, 

 

২৩৩ জভাঃ খশললুর রহভান 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৫৯-৪৯৫৫১৭ ,, ,, 

 

২৩৪ শভন্টু শভয়া 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৬৮-৯২৬৯৯৪ ,, ,, 

 

২৩৫ জভাঃ আশজজ শভয়া 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৮১-২৬৮৭৩২ ,, ,, 

 

২৩৬ জভাঃ সুজন শভয়া 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৮৮৯-৬২৪৯৪৫ ,, ,, 

 

২৩৭ জভা; জভাপাজ্জল জহাদ ন 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৭২-০১১৪৮৮ ,, ,, 

 

২৩৮ জভাঃ জাশকর জহাদ ন পরাজী 
গ্রাভ- বালুকজান, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭০৮-৫৬৬৭২১ ,, ,, 

 

২৩৯ জভাঃ ভাসুদ রানা 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৯৪-১৭৪৯৪৯ ,, ,, 
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প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুফদদর তথ্য 

উদজলার নাভঃ- ফুলফাড়ীয়া, জজলাঃ- ভয়ভনশ িংহ। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৪০ জভাঃ রুদফল 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৬২৫-৪৪২৯৮৬ ভৎস্য চাষ 

০৬/০১/২০২১ শরঃ হদত 

১২/০১/২০২১ শরঃ, ০৭ শদন 

 

২৪১ জভাঃ আলী জহাদ ন 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৬৩৭-৬২৪৯১৬ ,, ,, 

 

২৪২ জভাঃ অশল উল্লাহ 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৫৯-৬৩১৬৪২ ,, ,, 

 

২৪৩ জভাঃ িাজাহান 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৬৪৭-৩৭১০২৫ ,, ,, 

 

২৪৪ জভাঃ জভাজাদম্মল হক 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৮৩১-৯৯৯৪৬৫ ,, ,, 

 

২৪৫ জভাঃ জ শলভ শভঞা 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৯২-০৭৩৭৪৭ ,, ,, 

 

২৪৬ জভাঃ আনারুল ই লাভ 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৫২-৪৬৯৬৫০ ,, ,, 

 

২৪৭ কায়ছার আহদভদ 
গ্রাভ- শিভাড়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭২৪-৫৩৫৮৩৩ ,, ,, 

 

২৪৮ জভাঃ ভশনর জহাদ ন 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৭০-৯০৫৯২০ ,, ,, 

 

২৪৯ জভাঃ আশভরুল ই লাভ 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৮৬০-৬৩৯৫৫৪ ,, ,, 

 

২৫০ জভাঃ ভাহবুফ আলভ 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
 ,, ,, 
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প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুফদদর তথ্য 

উদজলার নাভঃ- ফুলফাড়ীয়া, জজলাঃ- ভয়ভনশ িংহ। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৫১ শজন্নাতুল জপরদদৌ  
কুিভাইল জদওনাইাড়, ডাক-কুিভাইল, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৬৩-৪০৬২৭৭ াশরফাশরক গাবী ালন 

১৯/০১/২০২১শরঃ হদত 

২৫/০১/২০২১শরঃ, ০৭ শদন 

 

২৫২ জভাঃ নয়ন শভয়া 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৭০-৫৮৪৪৭৪ ,, ,, 

 

২৫৩ জভা; জশহরুল ই লাভ 
গ্রাভ- আন্ধাশরয়াাড়া, ডাক- ফুরকানাফাদ, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৩৫-৩২০৮৭০ ,, ,, 

 

২৫৪ জভাঃ আশরপ জহাদ ন 
গ্রাভ- বকয়ারচালা, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৩৫-৩২০৮৭০ ,, ,, 

 

২৫৫ আবু রায়হান 
গ্রাভ- জচৌদার ভধ্যাড়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৫২১-৪১৬৬০২ ,, ,, 

 

২৫৬ আল আদ্বীন 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৪৫-৫১৪৯৪৭ ,, ,, 

 

২৫৭ জভাঃ সুজন 
গ্রাভ- আন্ধাশরয়াাড়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৩৫-৩২০৮৭০ ,, ,, 

 

২৫৮ জভা াঃ  াশদয়া সুলতানা 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৯১-৪৮৬২৫০ ,, ,, 

 

২৫৯ জ শলনা আক্তার 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৫৩-৩৭৫১৯৪ ,, ,, 

 

২৬০ জভাঃ জয়নাল আফদীন 
গ্রাভ- ছনকান্দা, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭২৬-১০৪৪৫৬ ,, ,, 

 

২৬১ জভাস্তাশপজুর রহভান 
গ্রাভ- ছনকান্দা, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৯৬-৫২৪৯৫১ ,, ,, 

 

২৬২ জভাঃ আল ইভরান 
গ্রাভ- ছনকান্দা, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৮৩-৮১৬৭৮৭ ,, ,, 

 

২৬৩ আদভনা জফগভ 
গ্রাভ- জজারফাড়ীয়া, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৮১-৮২৯৪২৬ ,, ,, 

 

২৬৪  াশফনা ইয়া শভন 
গ্রাভ- ছনকান্দা, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৬৪৫-৮৯২৯১৪ ,, ,, 
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উদজলার নাভঃ- ফুলফাড়ীয়া, জজলাঃ- ভয়ভনশ িংহ। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৬৫ জভাঃ আঃ রউপ 
গ্রাভ- ছনকান্দা, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৩০১-৪৬৬৪৬৯ াশরফাশরক গাবী ালন 

১৯/০১/২০২১শরঃ হদত 

২৫/০১/২০২১শরঃ, ০৭ শদন 

 

২৬৬  াশনয়া আক্তার 
কদলজ জরাড , ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৮৩৮-৮৭১২৮১ ,, ,, 

 

২৬৭ জভাঃ আ াদুল হক 
গ্রাভ- ছনকান্দা, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৩৪-৯২৮১৬৫ ,, ,, 

 

২৬৮ জভাঃ আব্দুল্লাহ আল ভামুন 
গ্রাভ- ছনকান্দা, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৪৫-৩৮৭৭৭৬ ,, ,, 

 

২৬৯ জভাঃ রাশজফ শভয়া 
গ্রাভ- ছনকান্দা, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৬০-২০৭০৮৭ ,, ,, 

 

২৭০ জভাঃ িাশপউর রহভান শ য়াভ 
গ্রাভ- ছনকান্দা, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৫৩-৮৬৮৮৫৩ ,, ,, 

 

২৭১  াশির জহাদ ন রশফন 
গ্রাভ- ছনকান্দা, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৮৯-০৩৯৭০৬ ,, ,, 

 

২৭২ রুা আক্তার 
গ্রাভ- ছনকান্দা, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭২৬-১০৪৪৩৬ ,, ,, 

 

২৭৩ আপ ানা 
গ্রাভ- ছনকান্দা, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৮৩৪-০৯৭৬৫৪ ,, ,, 

 

২৭৪ জভাঃ আিরাফুল ই লাভ 
গ্রাভ- ছনকান্দা, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৫৫-৭৮৭৮৫২ ,, ,, 

 

২৭৫ জভাঃ আশভরুল ই লাভ 
গ্রাভ- ছনকান্দা, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৮৮২-৬৯৭১৯৭ ,, ,, 
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প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুফদদর তথ্য 

উদজলার নাভঃ- ফুলফাড়ীয়া, জজলাঃ- ভয়ভনশ িংহ। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৭৬ জভাছাঃ আক্তারা জফগভ 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৬৪-১৬১৩৮৭ জাষাক বতশর 

০২/০২/২০২১ শরঃ হদত 

১৬/০২/২০২১ শরঃ, ১৫ শদন 

 

২৭৭ জভাছাঃ ভশজেনা 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৭১-৪৭৭৪৫২ ,, ,, 

 

২৭৮ কাজলী আক্তার 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৮৩১-৬৫০৭৭৭ ,, ,, 

 

২৭৯ জভাছাঃ িাহনাজ জফগভ 
গ্রাভ- বকয়ারচালা, ডাক- ফাকতা, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৬৩১-৮৫৮৬৫১ ,, ,, 

 

২৮০ জ শলনা আক্তার 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭২৯-৮৫১৩৬১ ,, ,, 

 

২৮১ জভাছাঃ শিলা আক্তার 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৫২-৯৪২৭১৯ ,, ,, 

 

২৮২ জভাছাঃ শলশ আক্তার 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৯১-১৪৫৫৮৫ ,, ,, 

 

২৮৩ জভাছাঃ নাজভা আক্তার 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৮০-০২২৬৫৫ ,, ,, 

 

২৮৪ জভাছাঃ খাদলদা খাতুন 
গ্রাভ- বকয়ারচালা, ডাক- ফাকতা, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৫৩-৮৮১৯২৭ ,, ,, 

 

২৮৫ জভাছাঃ পশরদা আক্তার 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
 ,, ,, 

 

২৮৬ জভাছাঃ ভাহমুদা আক্তার 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৭০-৯০৫৯২০ ,, ,, 

 

২৮৭ িাশহদা আক্তার 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৫৬-৮৫৮৯৮৬ ,, ,, 

 

২৮৮ জভাছাঃ শফলশক  আক্তার 
গ্রাভ- াঁচকাহশনয়া, ডাক- ফাকতা, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৪৫-৮৬২৪০৩ ,, ,, 

 

২৮৯ জভাছাঃ িারশভন আক্তার 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৬৪-২৬৪২৪৭ ,, ,, 
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উদজলার নাভঃ- ফুলফাড়ীয়া, জজলাঃ- ভয়ভনশ িংহ। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৯০ জভাছাঃ ভাহফুজা আক্তার 
গ্রাভ- বকয়ারচালা, ডাক- ফাকতা, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৮৫৫-৯৯৫৮৩২ জাষাক বতশর 

০২/০২/২০২১ শরঃ হদত 

১৬/০২/২০২১ শরঃ, ১৫ শদন 

 

২৯১ হাশলভা আক্তার 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৫৪-১২৭২১৯ ,, ,, 

 

২৯২ তাছশলভা আক্তার 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
 ,, ,, 

 

২৯৩ স্বপ্না আক্তার 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৮৩৪-৬৯৬৮৬৫ ,, ,, 

 

২৯৪  াইদা আক্তার 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৮৬-২৮১৪৫১ ,, ,, 

 

২৯৫ জভাছাঃ িাহানাজ আক্তার 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৬৮-০৭৪৬০৬ ,, ,, 

 

২৯৬ জভাছাঃ ভাহশপয়া আক্তার 
গ্রাভ- চাদন্দর ফাজার, ডাক- ফুলফাড়ীয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
 ,, ,, 

 

২৯৭ জভাছাঃ সুলতানা 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৮৯৩-৭১৪০৯৭ ,, ,, 

 

২৯৮ ভভতা জফগভ 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৭০-৯০৫৯২০ ,, ,, 

 

২৯৯ জভাছাঃ িারভীন আক্তার 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৭০-৯০৫৯২০ ,, ,, 

 

৩০০ জভাছাঃ সুশভ আক্তার 
বকয়ারচালা, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৯৬-০২১০৯৫ ,, ,, 
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উদজলার নাভঃ- ফুলফাড়ীয়া, জজলাঃ- ভয়ভনশ িংহ। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩০১ ভরশজনা আক্তার 
গ্রাভ-কালাকান্দা, ডাক-ফুলফাড়ীয়া , 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৮৮০-৪১৫৪৬০ াশরফাশরক গাবী ালন 

১৪/০২/২০২১ শরঃ হদত 

২০/০২/২০২১ শরঃ, ০৭ শদন 

 

৩০২ জভাছাঃ জরাক ানা খাতুন 
গ্রাভ-কালাকান্দা, ডাক-ফুলফাড়ীয়া , 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৭১-০১৫৯৩৫ ,, ,, 

 

৩০৩ জভাছাঃ  াদজদা খাতুন 
গ্রাভ-কালাকান্দা, ডাক-ফুলফাড়ীয়া , 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭১৯-৫৯৫৬৮৭৫ ,, ,, 

 

৩০৪ ভারুপা খাতুন 
গ্রাভ-কালাকান্দা, ডাক-ফুলফাড়ীয়া , 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭১৯-৫৯৬৮৪৫ ,, ,, 

 

৩০৫ খাদলদা আক্তার শরনা 
গ্রাভ-কালাকান্দা, ডাক-ফুলফাড়ীয়া , 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭১৯-৫৯৬৮৪৫ ,, ,, 

 

৩০৬ জভাছাঃ পাদতভা খাতুন 
গ্রাভ-কালাকান্দা, ডাক-ফুলফাড়ীয়া , 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯৫৭-১৪৩৭৮৮ ,, ,, 

 

৩০৭ জভা াঃ কুলছুভ জফগভ 
গ্রাভ-জজারফাড়ীয়া , ডাক-ফুলফাড়ীয়া , 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯৬৯-৫৪৩৪৪৫ ,, ,, 

 

৩০৮ জরাশজনা আক্তার 
গ্রাভ-কালাকান্দা, ডাক-ফুলফাড়ীয়া , 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯৬৯-৫৪৩৪৪৫ ,, ,, 

 

৩০৯ নাশগ ে  
গ্রাভ-কালাকান্দা, ডাক-ফুলফাড়ীয়া , 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯৪১-৪০৪৬৪৭ ,, ,, 

 

৩১০ জভাছাঃ রুশজনা আক্তার 
গ্রাভ-কালাকান্দা, ডাক-ফুলফাড়ীয়া , 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৬৭৬-১৫৩১১৯ ,, ,, 

 

৩১১ কাজল জরখা 
গ্রাভ-কালাকান্দা, ডাক-ফুলফাড়ীয়া , 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭২৩-৩৫৭১৬৪ ,, ,, 

 

৩১২ জভাছাঃ কিনা আক্তার 
গ্রাভ-কালাকান্দা, ডাক-ফুলফাড়ীয়া , 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৪৮-২৮৭৯৮৬ ,, ,, 

 

৩১৩ জভাছাঃ তাভান্না আক্তার 
গ্রাভ-কালাকান্দা, ডাক-ফুলফাড়ীয়া , 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৮৮৭-৭৩১২০৩ ,, ,, 

 

৩১৪ জভাছাঃ শরনা আক্তার 
গ্রাভ-কালাকান্দা, ডাক-ফুলফাড়ীয়া , 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৯৪-৬৪৬৭১০ ,, ,, 
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উদজলার নাভঃ- ফুলফাড়ীয়া, জজলাঃ- ভয়ভনশ িংহ। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩১৫ পাদতভা খাতুন 
গ্রাভ-কালাকান্দা, ডাক-ফুলফাড়ীয়া , 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯৫৭-১৪৩৭৮৮ াশরফাশরক গাবী ালন 

১৪/০২/২০২১ শরঃ হদত 

২০/০২/২০২১ শরঃ, ০৭ শদন 

 

৩১৬ জভাছাঃ ভয়না আক্তার 
গ্রাভ-জজারফাড়ীয়া , ডাক-ফুলফাড়ীয়া , 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৭৩-৬৭১৪১৬ ,, ,, 

 

৩১৭ জভা াঃ আকশলভা খাতুন 
গ্রাভ-কালাকান্দা, ডাক-ফুলফাড়ীয়া , 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭০৮-৯৮৮৮৫৭ ,, ,, 

 

৩১৮ নূরনাহার 
গ্রাভ-কালাকান্দা, ডাক-ফুলফাড়ীয়া , 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৯৯-৬৫২২৪৭ ,, ,, 

 

৩১৯ জভাছাঃ জহুরা জফগভ 
গ্রাভ-কালাকান্দা, ডাক-ফুলফাড়ীয়া , 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৮৩২-৭৬৮৮৮৭ ,, ,, 

 

৩২০ জভাছাঃ  ালভা খাতুন 
গ্রাভ-কালাকান্দা, ডাক-ফুলফাড়ীয়া , 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯৪১-৪০৪৬৪৭ ,, ,, 

 

৩২১ জভাছাঃ আিনা আক্তার 
গ্রাভ-কালাকান্দা, ডাক-ফুলফাড়ীয়া , 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৬০-৫৪৯৬১০ ,, ,, 

 

৩২২ জভাছাঃ শভশন আক্তার 
গ্রাভ-কালাকান্দা, ডাক-ফুলফাড়ীয়া , 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৮৮৩-২৩৯৮৭৩ ,, ,, 

 

৩২৩ জভাছাঃ তাশনয়া আক্তার 
গ্রাভ-জজারফাড়ীয়া , ডাক-ফুলফাড়ীয়া , 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৮৮৩-২৩৯৮৭৩ ,, ,, 

 

৩২৪ জভাছাঃ  াশফনা আক্তার 
গ্রাভ-কালাকান্দা, ডাক-ফুলফাড়ীয়া , 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭১৯৪৬৯৫৬৩ ,, ,, 

 

৩২৫ জভাছাঃ শলভা খাতুন 
গ্রাভ-কালাকান্দা, ডাক-ফুলফাড়ীয়া , 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৮১-৯১৬৮৭১ ,, ,, 
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প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুফদদর তথ্য 

উদজলার নাভঃ- ফুলফাড়ীয়া, জজলাঃ- ভয়ভনশ িংহ। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩২৬ আব্দুল ভশতন 
গ্রাভ- াটুশল, ডাক- বফলাজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৪৫-৭৫৭২৬৯ ভৎস্য চাষ 

০৯/০৩/২০২১ শরঃ হদত 

১৫/০৩/২০২১ শরঃ, ০৭ শদন 

 

৩২৭ জভাঃ লাল চান তালুকদার 
গ্রাভ- াটুশল, ডাক- বফলাজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭২৯-৫০৯৭০৬ ,, ,, 

 

৩২৮ জভাঃ জভদ দ আলী 
গ্রাভ- াটুশল, ডাক- বফলাজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৩০-১৮২৮৯২ ,, ,, 

 

৩২৯ জভাঃ দুলাল আহম্মদ 
গ্রাভ- াটুশল, ডাক- বফলাজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৩৯-৩৯৫০২০ ,, ,, 

 

৩৩০ জভাঃ ছাইদুল ই লাভ 
গ্রাভ- াটুশল, ডাক- বফলাজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৬৮-২৮২৯১০ ,, ,, 

 

৩৩১ জভাঃ আব্দুল হাশভদ 
গ্রাভ- াটুশল, ডাক- বফলাজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৩৭-৬২৮৩৩০ ,, ,, 

 

৩৩২ জভাঃ পজলুল হক 
গ্রাভ- াটুশল, ডাক- বফলাজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭০৩-৮১১২০২ ,, ,, 

 

৩৩৩ এভদাদুল হক 
গ্রাভ- হশররাভফাড়ী, ডাক- ফালুঘাট, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭০৯-৩৯৩২১৪ ,, ,, 

 

৩৩৪ জভাঃ রভজান আলী 
গ্রাভ- ফালুঘাট, ডাক- ফালুঘাট, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৮৩৪-১৫২১১২ ,, ,, 

 

৩৩৫ জভাঃ এনামুল জহাদ ন এনাভ 
গ্রাভ- ফালুঘাট, ডাক- ফালুঘাট, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৬০-০৬১০৪২ ,, ,, 

 

৩৩৬ জভাঃ জুলহা  উশিন 
গ্রাভ- হশররাভফাড়ী, ডাক- ফালুঘাট, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৩৫-৯৮৯০২৪ ,, ,, 

 

৩৩৭ জভাঃ আব্দু  জছাফান 
গ্রাভ- হশররাভফাড়ী, ডাক- ফালুঘাট, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭১৬-১৮৬৩১২ ,, ,, 

 

৩৩৮ লাফনী আক্তার 
গ্রাভ- হশররাভফাড়ী, ডাক- ফালুঘাট, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৩০৮-৯৪৩৩৪৯ ,, ,, 

 

৩৩৯ জরাখিানা আক্তার 
গ্রাভ- ফড়শখলা, ডাক- জগৎগি, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭০৫-৫৪২৪৭৩ ,, ,, 
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প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুফদদর তথ্য 

উদজলার নাভঃ- ফুলফাড়ীয়া, জজলাঃ- ভয়ভনশ িংহ। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩৪০ ইজাজুল ই লাভ 
গ্রাভ- হশররাভফাড়ী, ডাক- ফালুঘাট, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭০৪-০৫৯৩২৫ ভৎস্য চাষ 

০৯/০৩/২০২১ শরঃ হদত 

১৫/০৩/২০২১ শরঃ, ০৭ শদন 

 

৩৪১ জভাঃ রশপকুল ই লাভ 
গ্রাভ- ফালুঘাট, ডাক- ফালুঘাট, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৪৪-১৩৭৩৪৪ ,, ,, 

 

৩৪২ জভাঃ আশিকুল ই লাভ 
গ্রাভ- হশররাভফাড়ী, ডাক- ফালুঘাট, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৩৯-৮১১৬৯৩ ,, ,, 

 

৩৪৩ জভাঃ পজলুল হক 
গ্রাভ- হশররাভফাড়ী, ডাক- ফালুঘাট, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৬৭৫-৫০২৩২৩ ,, ,, 

 

৩৪৪ জভাঃ রাদিদুল ই লাভ 
গ্রাভ- হশররাভফাড়ী, ডাক- ফালুঘাট, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৬৭-৫৯৪৬৭ ,, ,, 

 

৩৪৫ জভাঃ জ ালায়ভান 
গ্রাভ- হশররাভফাড়ী, ডাক- ফালুঘাট, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
- ,, ,, 

 

৩৪৬ জভাঃ আশজজুল ই লাভ 
গ্রাভ- হশররাভফাড়ী, ডাক- ফালুঘাট, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
- ,, ,, 

 

৩৪৭ জভাঃ হাদছন আলী 
গ্রাভ- াটুশল, ডাক- বফলাজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৬৪৩-৮৭৫২৭২ ,, ,, 

 

৩৪৮ জভাঃ জশহর উিীন 
গ্রাভ- াটুশল, ডাক- বফলাজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৪০৩-৩৩৩২১৯ ,, ,, 

 

৩৪৯ জভাঃ নাইমুর রহভান 
গ্রাভ- জভৌহাতলা, ডাক- বফলাজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
- ,, ,, 

 

৩৫০ জভাঃ ফাদছদ আলী 
গ্রাভ- াটুশল, ডাক- বফলাজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৯৩-৫৯২৮১৭ ,, ,, 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩৫১ জভাছাঃ পাশহভা আক্তার আয়িা 
গ্রাভ- শনশিন্তপুর, ডাক- ফাকতা, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৮৯৩-২৮৫১৬৫ 

শ দ্ধান্ত গ্রহণ ও ফাস্তফায়দন যুফ নারীদদর 

দক্ষতা বৃশদ্ধ  িংক্রান্ত াশরফাশরক হাঁ -

মুরশগ ালন শফষয়ক 

২২/০৩/২০২১ শরঃ হদত 

২৮/০৩/২০২১ শরঃ, ০৭ শদন 

 

৩৫২ ভশজেনা আক্তার গ্রাভ- চাঁদপুর, ডাক- বালুকজান, ০১৮৭০-৯৯৭১৭৭ ,, ,,  



প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুফদদর তথ্য 

উদজলার নাভঃ- ফুলফাড়ীয়া, জজলাঃ- ভয়ভনশ িংহ। 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 

৩৫৩ আশফদা সুলতানা 
গ্রাভ- ধাভর, ডাক- ধাভর, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৮৬৮-৫৮২৬৭৩ ,, ,, 

 

৩৫৪ জহা না আক্তার 
গ্রাভ- চাঁদপুর, ডাক- বালুকজান, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৮৪৯-১৭৩২২২ ,, ,, 

 

৩৫৫ ারবীন আক্তার 
গ্রাভ- কালাদহ, ডাক- কালাদহ, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৮৯৩-৭২৬২৩১ ,, ,, 

 

৩৫৬ ভাদজদা আক্তার 
গ্রাভ- বকয়ারচালা, ডাক- ফাকতা, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৪৬-৯৪৯২৪৬ ,, ,, 

 

৩৫৭ জজ শভন নাহার শরনা 
গ্রাভ- কালাদহ, ডাক- কালাদহ, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭২০-০১৩৬৪৭ ,, ,, 

 

৩৫৮ তৃষা আক্তার 
গ্রাভ- চকরাধাকানাই, ডাক- ফরুকা ফাজার, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৩১৪-৭৯৩৫৬২ ,, ,, 

 

৩৫৯ পাশহভা আখতার 
গ্রাভ- ফরুকা, ডাক- ফরুকা ফাজার, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৭১-৯০৮৯৫৭ ,, ,, 

 

৩৬০ জরখা আক্তার 
গ্রাভ- শফিাশনয়া, ডাক- জদফগ্রাভ, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৩৫-৬৭৯০৭৬ ,, ,, 

 

৩৬১ ছাশফনা আক্তার 
গ্রাভ- কাঁশচচূড়া, ডাক- ফাকতা, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৯৪৬-৩৮৪৯২৬ ,, ,, 

 

৩৬২ জভাছাঃ িারশভন সুলতানা 
গ্রাভ- রাভনগর, ডাক- আশছভ, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৩০০-৯০৩৮০৩ ,, ,, 

 

৩৬৩ জভাছাঃ উদম্ম  ালভা 
গ্রাভ- রাভনগর, ডাক- আশছভ, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৩১-৮০৯০৮৫ ,, ,, 

 

৩৬৪ জভাছাঃ আকশলভা খাতুন 
গ্রাভ- শফদ্যানন্দ, ডাক- শফদ্যানন্দ, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭০৮-০৬৪৪৩৮ ,, ,, 

 

 

নিং প্রশিক্ষণাথীর নাভ ঠিকানা জভাফাইল নম্বর প্রশিক্ষণ জকাদ ের নাভ জভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩৬৫ জভাছাঃ আপলাতুন নাহার 
গ্রাভ- রাভনগর, ডাক- আশছভ, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৪২-৮৫৯০৩৫ 

শ দ্ধান্ত গ্রহণ ও ফাস্তফায়দন যুফ নারীদদর 

দক্ষতা বৃশদ্ধ  িংক্রান্ত াশরফাশরক হাঁ -

মুরশগ ালন শফষয়ক 

২২/০৩/২০২১ শরঃ হদত 

২৮/০৩/২০২১ শরঃ, ০৭ শদন 

 

৩৬৬ জহা দন আরা খাতুন গ্রাভ- আশছভ াটুশল, ডাক- আশছভ, ০১৭৪১-৭০৫৭৪২ ,, ,,  



প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুফদদর তথ্য 

উদজলার নাভঃ- ফুলফাড়ীয়া, জজলাঃ- ভয়ভনশ িংহ। 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 

৩৬৭ ান্না আক্তার 
গ্রাভ- জহারফাড়ী, ডাক- কালাদহ, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৬৩৬-২১৯৫০০ ,, ,, 

 

৩৬৮ িারশভন সুলতানা 
গ্রাভ- আশছভ াটুশল, ডাক- আশছভ, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
- ,, ,, 

 

৩৬৯ তানশজলা আক্তার রূা 
গ্রাভ- শততারচালা, ডাক- আশছভ, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৭৭-০৫৯৪৯০ ,, ,, 

 

৩৭০ জজ শভন আক্তার 
গ্রাভ- কান্দাশনয়া, ডাক- কান্দাশনয়া, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৩১৪-৫৩৯৯১৬ ,, ,, 

 

৩৭১ শনলুপা আক্তার 
গ্রাভ- াটিরা, ডাক- কালাদহ, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭১৮-৩১৮৭৩৭ ,, ,, 

 

৩৭২ জান্নাতুন নাহার 
গ্রাভ- শফদ্যানন্দ, ডাক- শফদ্যানন্দ, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৭২-১৩৬০৯১ ,, ,, 

 

৩৭৩ খুকী আক্তার 
গ্রাভ- ফরুকা, ডাক- ফরুকা ফাজার, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৭৯১-৬০২১৫৫ ,, ,, 

 

৩৭৪ সুশভ আক্তার 
গ্রাভ- কুিভাইল, ডাক- কুিভাইল, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
০১৩০১-২২৭০২৪ ,, ,, 

 

৩৭৫ জরাক ানা আক্তার 
গ্রাভ- কৃষ্ণপুর, ডাক- ফালুঘাট, 

ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 
- ,, ,, 

 

 

                       

     নূর জভাহাম্মদ 

       উদজলা যুফ উন্নয়ন কভ েকতো 

          ফুলফাড়ীয়া, ভয়ভনশ িংহ। 

        জভাফাইলঃ- ০১৭০৯-৩৩০৪৩১ 



‡Rjvi bvgt gqgbwmsn|

Dc‡Rjvi bvgt dzjevoxqv, gqgbwmsn|

‡K‡›`ªi bvgt †gvnv¤§`bMi D”P we`¨vjq, dzjevoxqv, gqgbwmsn|

‡Kv‡m©i bvgt Miæ †gvUvZvRvKiY | 

e¨vP bs-01 (1g)| cÖwkÿ‡Yi †gqv`t 07 w`b|

A_© eQi- 2020-2021

cÖwkÿY ïiæ I mgvwßi ZvwiLt 16/09/2020 wLªt n‡Z 22/09/2020 wLªt ch©šÍ|

µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i B-‡gBj (hw` _v‡K) gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01

Ave`yQ QvËvi

wcZv- iæûj Avwgb

gvZv- Kgjv †eMg

15/12/1992 wLªt 8g †kªwY
MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
1992611202300318' 01782-496212

02

Pv‡gwj Av³vi

wcZv- †gvt †gvm‡jg DwÏb

gvZv- Avqkv LvZzb

04/08/1998 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
1998611202303987' 01688-031973

03

nviæb Ai iwk`

wcZv- †gvt Avt Qvjvg

gvZv- †gvQvt Zûib †bQv

27/07/1985 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112023303192 01728-712769

04

‡gvt gvngy`yj Avjg

wcZv- †gvt gvïKzj Avjg

gvZv- wkixbv Av³vi

04/05/1998 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
5554581321' 01648-782700

05

‡gvt †mvnvM wgqv

wcZv- g„Z nv‡Zg Avjx

gvZv- g„Z kvgQzbœvnvi

03/12/1985 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112023306724 01747-122654

06

‡gvt Avãyjøv Avj gvgyb

wcZv- Imgvb MwY

gvZv- bvwRqv LvZzb

01/01/1998 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
5104548408 01629-684974

07

‡gvt RvwKi †nv‡mb

wcZv- g„Z R‡e` Avjx

gvZv- †gvQvt Qv‡niv LvZzb

20/07/1991 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19916112023000553' 01713-518803

08

‡gvt Rvjvj DwÏb

wcZv- †gvt Rvgvj DwÏb

gvZv- Rvnvbviv †eMg

01/02/1994 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
3307793111 01773-771188

09

Rwni ivqnvb

wcZv- g„Z R‡e` Avjx

gvZv- mv‡niv LvZzb

01/10/1992 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19926112023000367' 01624-038414
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µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i B-‡gBj (hw` _v‡K) gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

10

‡gvt bRiæj Bmjvg

wcZv- b~i †gvnv¤§`

gvZv- †nvm‡b Aviv †eMg

20/12/1989 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
9136371557' 01711-511328

11

‡gvt ew`D¾vgvb

wcZv- †gvt byiæj Bmjvg

gvZv- ev‡bQv LvZzb

05/12/1995 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
5975280966' 01687-104765

12

gvwR©qv LvZzb

wcZv- †gvt Avãym mvjvg

gvZv- Zûiv LvZzb

15/12/1995 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
5101790771' 01929-991182

13

Ry‡qj ivbv

wcZv- g„Z Avt Rwjj

gvZv- †gvQvt Av‡bvqviv †eMg

05/11/1994 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- eiæKv, WvK-eiæKv evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- eiæKv, WvK-eiæKv evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19946112059000294' 01748-575547

14

‡gvt nviæb Ai iwk`

wcZv- †gvt nvweeyi ingvb

gvZv- †gvQvt nvwQbv LvZzb

25/06/1991 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19916112023000551' 01706-609188

15

‡gvnv¤§` Avjx

wcZv- †gvt Av°vQ Avjx

gvZv- ivwk`v †eMg

22/02/1997 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
4201817477' 01794-005761

16

‡gvnv¤§` Avjx

wcZv- Avãyj KzÏyQ

gvZv- iZœv †eMg

15/11/1997 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
5554581560' 01761-638663

17

‡gvt kwidzj Bmjvg

wcZv- †gvt Avt Kv‡`i

gvZv- g„Z kni evby

20/10/1980 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112023304644'

18

‡gvt †ivKby¾vgvb

wcZv- †gvt †Mvjvg †gv¯Ídv

gvZv- †gvQvt †iv‡Kqv †eMg

24/06/1991 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19916112023000060' 01733-346900

19

‡gvt RvwKi †nv‡mb

wcZv- g„Z KwQg DwÏb

gvZv- †gvQvt †iv‡Kqv †eMg

16/12/1990 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19906112023000024' 01689-181001

20

Øxb †gvnv¤§`

wcZv- †gvt Aveyj Kv‡kg

gvZv- †gvQvt Rv‡gjv LvZzb

01/02/1986 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112023306734' 01622-516751
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µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i B-‡gBj (hw` _v‡K) gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

21

wbcyb Rvgvb †mwjg

wcZv- Kvjvg

gvZv- kvwn`v

02/09/1991 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19916112023000011' 01715-520510

22

meyRv †eMg

¯^vgx- Avt KÏyQ

gvZv- nvwjgv †eMg

12/10/1987 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- bqbevox, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112023307214' 01725-798207

23

‡gvt Kvgiæj nvmvb

wcZv- †gvt Avkivdzj Bmjvg

gvZv- †gvQvt wjwc Av³vi

01/01/1997 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- bqvwejv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- bqvwejv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
5551864753' 01739-653604

24

‡gvQvt Lvw`Rv †eMg

¯^vgx- †gvt iweDj AvIqvj 

gvZv- †ibyqviv †eMg

05/10/1988 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- evwjqvb, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- evwjqvb, WvK-‡gvnv¤§`bMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112023300419' 01725-798207

25

gwbiæ¾vgvb

wcZv- nvmgZ Avjx

gvZv- cvifxb Av³vi

05/01/1998 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- eiæKv, WvK-eiæKv evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- eiæKv, WvK-eiæKv evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
3304592458' 01795-854105

b~i †gvnv¤§`

Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
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‡Rjvi bvgt gqgbwmsn|

Dc‡Rjvi bvgt dzjevoxqv, gqgbwmsn|

‡K‡›`ªi bvgt QbKv›`v wØ-gyLx `vwLj gv`ªvmv, QbKv›`v, dzjevoxqv, gqgbwmsn|

‡Kv‡m©i bvgt grm¨ Pvl  | 

e¨vP bs-02 (2q)| cÖwkÿ‡Yi †gqv`t 07 w`b|

A_© eQi- 2020-2021

cÖwkÿY ïiæ I mgvwßi ZvwiLt 17/09/2020 wLªt n‡Z 23/09/2020 wLªt ch©šÍ|

µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i B-‡gBj (hw` _v‡K) gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01

‡g‡nw` nvmvb myiæR 

wcZv- †iv¯Íg Avjx

gvZv- †gvQvt i~cRvb

10/06/1996 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6402024860' 01797-828644

02

‡gvt kvnRvnvb Kwei

wcZv- †gvt Avt Lv‡jK AvK›`

gvZv- †gvQvt b~iRvnvb

01/01/1990 wLªt Gm.Gm.wm

MÖvg- dzjevoxqv cye© ga¨cvov,

WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- dzjevoxqv cye© ga¨cvov,

WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

6122008220512' 01688-031973

03

†gvt nvwdRyi ingvb

wcZv-‡gvt Avãyj MwY divRx

gvZv- †gvQvt Avwgbv LvZzb

01/01/1991 wLªt Gg.G.
MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19916112047000249' 01729-880178

04

Kvgiæbœvnvi

wcZv- †gvt Avt Kv‡`i

gvZv- nvwiQv LvZzb

20/01/1990 wLªt Gg.G.
MÖvg- AvwQg cvUzwj, WvK- AvwQg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- AvwQg cvUzwj, WvK- AvwQg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19906112011000008' 01762-464784

05

‡gvt b~iæj Av‡Li

wcZv- †gvt Avt MwY divRx

gvZv- †gvQvt Avwgbv LvZzb

08/10/1987 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112047353140' 01729-880178

06

†gvt kwdDi ingvb wmqvg

wcZv- †gvt Avjb½xi †nv‡mb

gvZv- mvwebv BqvQgxb

28/12/1999 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19996112047000696' 01753-868853

07

‡gvt kv‡Ki †nv‡mb

wcZv- g„Z Zdv¾j †nv‡mb divRx

gvZv- †gvQvt nvwmbv LvZzb

10/07/1986 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112047353187' 01980-139678

08

‡gvt Avkivdzj Lvb

wcZv- †gvt b~i Avn‡¤§` Lvb

gvZv- ‡nvmbviv LvZzb

10/8/1999 Gm.Gm.wm
MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
7354637774' 01518-413225

09

‡gvt wRjøyi ingvb

wcZv- †gvt Rvgvj DwÏb Lvb

gvZv- cvifxb Av³vi

01/05/1998 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
9154627138' 01637-624744
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µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i B-‡gBj (hw` _v‡K) gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

10

Avey mvC`

wcZv- AvRvnviæj Bmjvg

gvZv- kvnvbv

07/09/2001 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
20016112047115734' 01755-787853

11

‡gvt iæ†ej ivbv

wcZv- †gvt Rvjvj DwÏb

gvZv- mywdqv LvZzb

15/10/1998 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
2404619625' 01928-801697

12

wgbv Av³vi

wcZv- †gvt gKeyj †nvmvBb

gvZv- kvwdqv LvZzb

02/06/1998 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- PKivavKvbvB, WvK- eiæKv evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- PKivavKvbvB, WvK- eiæKv evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
9162089545' 01311-378335

13

‡gvt RvwKi †nv‡mb

wcZv- Avãyj gwZb

gvZv- †Rvmbviv †eMg

18/08/2000 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- PKivavKvbvB, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- PKivavKvbvB, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
1515018461' 01705-535824

14

dLiæj Bmjvg

wcZv- b~iwÏb divRx

gvZv- dwi`v Bqvmwgb

10/10/1992 wLªt we.we.G
MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19926112047000129' 01733-643023

15

kwn`yj Bmjvg

wcZv- Avãyi iwk`

gvZv- g„Z †mwjbv Av³vi

06/11/1992 wLªt we.G.
MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19926112047000336' 01719-619066

16

QvBdzj Bmjvg

wcZv- g„Zt Zvdv¾j †nv‡mb

gvZv- †gvmvt nvwmbv LvZzb

01/09/1993 wLªt we.G.
MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19936112047028496' 01989-011012

17

‡gvt iv‡k`yj Bmjvg

wcZv- †gvt iwdKzj Bmjvg

gvZv- †ivwRbv LvZzb

05/10/1997 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19976112047000059' 01731-803981

18

‡gvt ivwKeyj Bmjvg

wcZv- †gvt iwdKzj Bmjvg

gvZv- †iwRbv Av³vi

01/02/2001 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
20016112047000389' 01742-956371

19

Zzlvi Avn‡g`

wcZv- †gvt Gg`v`yj nK

gvZv- dv‡Zgv LvZzb

19/12/1988 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
9132700114' 01728-275666

20

gvKmy`y` Rvgvb

wcZv- b~iæ¾vgvb divRx

gvZv- g‡bvqviv LvZzb

01/03/2002 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
20026112047109985' 01758-090161
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µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i B-‡gBj (hw` _v‡K) gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

21

‡gvt RyjwdKzj Bmjvg

wcZv- †gvt Avt jwZd divRx

gvZv- iæweqv Av³vi

01/08/1996 wLªt ¯œvZK
MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
3733538635' 01704-797431

22

‡gvt Avey nvQvb

wcZv- †gvt †njvj DwÏb

gvZv- †gvQvt AvwQqv LvZzb

05/04/1995 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19956112047100617' 01947-583523

23

‡gvt Bgivb †nv‡mb

wcZv- †gvt Avwjg DwÏb gÛj

gvZv- Zûiv LvZzb

15/08/1995 wLªt we.G.
MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6888759948' 01725-487738

24

‡gvt kvgQzj Avjg divRx

wcZv- †gvt †gvqv‡¾g †nv‡mb divRx

gvZv- kvgQzb bvnvi

02/06/1999 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6458162242' 01791-486250

25

kwdKzj Bmjvg

wcZv- AvdQve DwÏb

gvZv- †iv‡Kqv †eMg

05/01/1998 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
3304592458Õ 01795-854105

b~i †gvnv¤§`

Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

Page 3 of 3



‡Rjvi bvgt gqgbwmsn|

Dc‡Rjvi bvgt dzjevoxqv, gqgbwmsn|

‡K‡›`ªi bvgt cvUzjx D”P we`¨vjq,wkeMÄ, dzjevoxqv, gqgbwmsn|

‡Kv‡m©i bvgt cvwievwiK Mvfx cvjb  | 

e¨vP bs-03 (3q)| cÖwkÿ‡Yi †gqv`t 07 w`b|

A_© eQi- 2020-2021

cÖwkÿY ïiæ I mgvwßi ZvwiLt 15/10/2020 wLªt n‡Z 21/10/2020 wLªt ch©šÍ|

µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i B-‡gBj (hw` _v‡K) gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01

gwÄjyi ingvb

wcZv- Av°vQ Avjx

gvZv- gwR`v †eMg

10/05/1995 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- cvUzjx, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- cvUzjx, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
8673000595 01734-567406

02

‡gvt gwni DwÏb

wcZv- †gvt wbqvgwÏb

gvZv- iwngv LvZzb

23/02/1999 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- cvUzjx, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- cvUzjx, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
8254584546 01768-804574

03

iv†k`yj Bmjvg

wcZv- †gvt Avt nvwKg

gvZv- †nbv †eMg

09/01/1999 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- cvUzjx, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- cvUzjx, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
3304585403 01727-893695

04

‡gvQvt †kdvjx Av³vi

wcZv- †gvt iwb Lvu

gvZv- †gvQvt Avqgb

07/05/1992 wLªt 5g †kªwY
MÖvg- cvUzjx, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- cvUzjx, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6432618806' 01734-078257

05

‡di‡`Šmx Av³vi

wcZv- †gvt Avey Zv‡je

gvZv- †iv‡Kqv †eMg

01/03/1992 wLªt wWwMÖ cvm
MÖvg- cvUzjx, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- cvUzjx, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
4151778802 01966-788404

06

kviwgb Av³vi

wcZv- †gvt iæKb Kwei

gvZv- †gvQvt Rûiv LvZzb

01/01/1990 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- ‡eox evox, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡eox evox, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112083249970' 01633-369924

07

bvmwib myjZvbv

wcZv- bvmwib myjZvbv

gvZv- Rûiv LvZzb

29/03/1997 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- cywURvbv, WvK- †`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- cywURvbv, WvK- †`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
3751833579' 01952-841921

08

Avmv`y¾vgvb Zzwnb

wcZv- †gvt AvwZKzi ingvb

gvZv- †gvQvt nvwmbv LvZzb

19/03/1995 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- cywURvbv, WvK- †`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- cywURvbv, WvK- †`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
3734980083' 01790-627225

09

‡gvt Avexi †nv‡mb Avexi

wcZv- †gvt jyrdi ingvb iv‡mj

gvZv- †gvQvt bxwjgv Av³vi exw_

15/06/2010 wLªt 5g †kªwY
MÖvg- cywURvbv, WvK- †`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- cywURvbv, WvK- †`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
200611208329929' 01718-161919
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µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i B-‡gBj (hw` _v‡K) gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

10

‡gvQvt iwgQv LvZzb

wcZv- †gvt Av³vi Avjx

gvZv- †gvQvt b~iRvnvb

26/07/1998 wLªt 8g †kªwY
MÖvg- ‡eox evox, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡eox evox, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
2404623650' 01710-582487

11

iæwRbv LvZzb

wcZv- Rqbvj Av‡e`xb

gvZv- b~i Rvnvb

20/02/1995 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- ‡eox evox, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡eox evox, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6451817883' 01840-702211

12

‡Rmwgb LvZzb

wcZv- R‡qb DwÏb

gvZv- Av‡bvqviv LvZzb

17/03/1995 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- MvovRvbv, WvK- †`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- MvovRvbv, WvK- †`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
7797523243' 01727-620792

13

Kvgiæb bvnvi myBwU

wcZv- ‡gvt Avãyj KÏyQ

gvZv- †gvQvt Rwgjv LvZzb

10/08/1991 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- MvovRvbv, WvK- †`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- MvovRvbv, WvK- †`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19916112083000450' 01735-079564

14

‡gvmvt P¤cv

wcZv- †Mvjvg †gv¯Ídv

gvZv- Ig‡Zv evby

01/01/1988 wLªt 8g †kªwY
MÖvg- cvUzjx, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- c~e© bvLvjcvov WvK- †ZuRMvI-1215,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
2699238609811' 01710-582487

15

kªxgZx kxjv ivYx `vm

wcZv- bx‡i›`ª P›`ª `vm

gvZv- kªxgwZ Aejv ivYx `vm

10/05/1986 wLªt 8g †kªwY
MÖvg- ‡eox evox, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡eox evox, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112083247383' 01732-745764

16

Lv‡j`v AvZvi

wcZv- †gvt Rwni DwÏb

gvZv- QwLbv †eMg

05/07/1992 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- cvUzjx, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- cvUzjx, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19926112083017231' 01763-952662

17

‡gvmvt cvifxb Av³vi BwZ

wcZv- †gvt b~iæj Bmjvg

gvZv- †gvmvt cvbœv Av³vi

31/12/1997 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- ‡Mvmvmbv, WvK- †`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡Mvmvmbv, WvK- †`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
1997611208331976' 01778-009919

18

†gvQvt D‡¤§ Kzjmyg

wcZv- Aveyj Kv‡kg

gvZv- ivweqv LvZzb

01/02/2000 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- cvUzjx, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- cvnvocviBRvb, WvK- gy³vMvQv,

gy³vMvQv, gqgbwmsn|
2000611652500254' 01765-853987

19

‡evinvb DwÏb

wcZv- Rwni DwÏb

gvZv- QwKbv LvZzb

04/05/2002 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- cvUzjx, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- cvUzjx, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
20026112083000270' 01736-302677

20

‡gvQvt mygvBqv Av³vi Zid`vi

wcZv- †gvt gwdR DwÏb

gvZv- †gvQvt Av‡bvqviv †eMg

01/09/1993 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- ivavKvbvB evRvi, WvK- dziKvbvev`,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ivavKvbvB evRvi, WvK- dziKvbvev`,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
2380996047' 01710-095028
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µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i B-‡gBj (hw` _v‡K) gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

21

b~i-B-nvdQv

wcZv- †gvt gwdR DwÏb

gvZv- †gvQvt Av‡bvqviv †eMg

20/01/1990 wLªt ¯œvZ‡KvËi
MÖvg- wbwðšÍcyi, WvK- evKZv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- wbwðšÍcyi, WvK- evKZv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
2369869561' 01849-669110

22

Imgvb MwY ZvjyK`vi

wcZv- †nv‡mb Avjx ZvjyK`vi

gvZv- †iwRqv LvZzb

13/01/1990 wLªt ¯œvZ‡KvËi
MÖvg- cvUzjx, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- cvUzjx, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19906112083000253' 01733-885995

23

Lvw`Rv LvZzb

wcZv- Dmgvb MwY

gvZv- gwR©bv †eMg

01/12/1991 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- cvUzjx, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- cvUzjx, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19919312851000393' 01733-885995

24

Beªvnxg Lwjj ZvjyK`vi

wcZv- †nv†mb Avjx ZvjyK`vi

gvZv- †iwRqv LvZzb

31/10/1995 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- cvUzjx, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- cvUzjx, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19956112083000203' 01910-576949

25

‡Lvi‡k` Avjg Lvb †LvKb

wcZv- Avkivd Avjx Lvb

gvZv- ggZvR †eMg

30/12/1986 wLªt 5g †kªwY
MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112047355635' 01732-525959

b~i †gvnv¤§`

Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
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‡Rjvi bvgt gqgbwmsn|

Dc‡Rjvi bvgt dzjevoxqv, gqgbwmsn|

‡K‡›`ªi bvgt QbKv›`v wØgyLx `vwLj gv`ivmv, QbKv›`v, dzjevoxqv, gqgbwmsn|

‡Kv‡m©i bvgt grm¨ Pvl  | 

e¨vP bs- 04 (4_©)| cÖwkÿ‡Yi †gqv`t 07 w`b|

A_© eQi- 2020-2021

cÖwkÿY ïiæ I mgvwßi ZvwiLt 15/10/2020 wLªt n‡Z 21/10/2020 wLªt ch©šÍ|

µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i B-‡gBj (hw` _v‡K) gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01

†gvt Avwidzj nK

wcZv- †gvt kwdKzj Bmjvg

gvZv- †nbv LvZzb

01/09/1997 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- †Rvievwoqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievwoqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
4651863344' 01743-370055

02

kixd wgqv

wcZv- †gvt †njvj DwÏb

gvZv- Rwgjv †eMg

07/09/2000 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- †Rvievwoqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievwoqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
1513279917' 01733-246227

03

bvRgyj nK wgjb

wcZv- wejøvj †nv‡mb

gvZv- †nbv LvZzb

01/01/1999 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- †Rvievwoqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievwoqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
5113249543' 01600-180238

04

‡gvt LvBiæj Bmjvg

wcZv- Beªvnxg Lwjj

gvZv- b~iRvnvb LvZzb

25/08/1998 wLªt 8g †kªwY
MÖvg- †Rvievwoqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievwoqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6904552863' 01771-520205

05

nviæbyi iwk`

wcZv- Beªvnxg Lwjj

gvZv- b~iRvnvb †eMg

08/09/1987 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- †Rvievwoqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievwoqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112047351974' 01771-520205

06

myivBqv Av³vi

wcZv- †gvt iwdKzj Bmjvg

gvZv- †mwjbv Av³vi

07/05/1994 wLªt ¯œvZK
MÖvg- dzjevoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- dzjevoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19946122003000019' 01784-26189

07

dv‡Zgv

wcZv- iwdKzj Bmjvg

gvZv- ‡mwjbv †eMg

01/01/1996 wLªt ¯œvZ‡KvËi
cyivZb Miæ nvUv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

cyivZb Miæ nvUv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
5101824810' 01792-022075

08

gxi gvgybyi iwk`

wcZv-†gvt †gvm‡jg DwÏb

gvZv- AvQgv LvZzb

20/10/1990 wLªt ¯œvZK
MÖvg- †Rvievwoqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievwoqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19906112047000143' 01790-165920

09

†gvt nvmvb

wcZv- g„Z nhiZ Avjx

gvZv- †gvQvt nvwQbv †eMg

09/02/1989 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- †Rvievwoqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievwoqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
2857766949' 01951-711030
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µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i B-‡gBj (hw` _v‡K) gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

10

†mvwbqv Av³vi

wcZv- Iqv`y` gÛj

gvZv- ggZvR †eMg

12/02/1998 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- †Rvievwoqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievwoqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
7804601313' 01908-043004

11

Avãyj Kwig

wcZv- †gvt gwReyi ingvb

gvZv- gv‡jKv LvZzb

09/03/2001 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- †Rvievwoqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievwoqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6463243177' 01832-616682

12

AwšÍ ivYx `vm

wcZv- AwRZ Kzgvi `vm

gvZv- AjKv ivYx `vm

19/01/2000 wLªt GBP.Gm.wm
†MŠwicyi †ivW, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

†MŠwicyi †ivW, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
9162663000' 01626-089525

13

ivwKeyj nvmvb

wcZv- nhiZ Avjx

gvZv- nvwQbv LvZzb

01/01/1999 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- †Rvievwoqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievwoqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
5554590306' 01771-151922

14

†gvt mvB`yj Bmjvg

wcZv- †gvt Avt Lv‡jK

gvZv- Rvnvbviv LvZzb

06/09/1998 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- †Rvievwoqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievwoqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
1027305570' 01935-703987

15

‡gvt g„`yj ingvb

wcZv- †gvt nvwdRyi ingvb

gvZv- gvKmy`v †eMg

25/01/1998 wLªt GBP.Gm.wm
kvnRvjvj †ivW, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

kvnRvjvj †ivW, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
1954701528' 01622-718115

16

‡gvt gviæd †nv‡mb

wcZv- †gvt Aveyj Kvjvg AvRv`

gvZv- wkDjx Av³vi

20/10/2000 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- †Rvievwoqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievwoqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
20006112047100536' 01776-668057

17

‡gvt Avt iwng

wcZv- †gvt gwReyi ingvb

gvZv- gv‡jKv LvZzb

01/01/1994 wLªt ¯œvZ‡KvËi
MÖvg- †Rvievwoqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievwoqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19936112047000077Õ 01821-749325

18

wmivRyj Bmjvg

wcZv- †gvt Avt gv‡jK

gvZv- mywdqv LvZzb

10/10/1991 wLªt ¯œvZ‡KvËi
MÖvg- †Rvievwoqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievwoqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19916112047000312' 01754-127274

19

‡gvQvt mvwbqv Av³vi

wcZv- †gvt kwdKzj Bmjvg

gvZv- jyrdzb bvnvi 

20/12/2000 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- †Rvievwoqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievwoqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
20008928801010991' 01838-871281

20

‡gvt †g‡n`x nvmvb

wcZv- Avãyj nvwjg

gvZv- †Rvmbviv †eMg

15/09/1998 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
4204565552' 01964-713054
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µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i B-‡gBj (hw` _v‡K) gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

21

‡gvt Rqbvj Av‡e`xb

wcZv- Avãyj Rwjj

gvZv- dv‡Zgv LvZzb

05/01/2000 wLªt 8g †kªwY
MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
20006112047109965' 01720-649439

22

Rwmg Avn‡g`

wcZv- Aveyj Kvjvg

gvZv- Lvw`Rv Av³vi

12/12/1986 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112047341824' 01736-764955

23

‡gvt mRxe Lvb

wcZv- †gvt kvgxg Lvb

gvZv- wkixbv Av³vi

25/09/1999 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- †Rvievwoqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievwoqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
2854554918' 01781-842190

24

ZvbwRj Avn‡g`

wcZv- Bw`ªm Avjx

gvZv- Av‡bvqviv †eMg

05/12/2001 wLªt Gm.Gm.wm
nvmcvZvj †ivW, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

nvmcvZvj †ivW, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
20016121807003186' 01709-059539

25

‡gvt BwjqvQ wgqv

wcZv- †gvt bvRgyj nK

gvZv- †gvQvt †Kvwnb~i †eMg

04/01/2001 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
2008611204711725' 01736-764955

b~i †gvnv¤§`

Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
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‡Rjvi bvgt gqgbwmsn|

Dc‡Rjvi bvgt dzjevoxqv, gqgbwmsn|

‡K‡›`ªi bvgt †Rvievoxqv DËicvov miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq, dzjevoxqv, gqgbwmsn|

‡Kv‡m©i bvgt cvwievwiK nvum gyiwM cvjb

e¨vP bs- 05 (5g)| cÖwkÿ‡Yi †gqv`t 07 w`b|

A_© eQi- 2020-2021

cÖwkÿY ïiæ I mgvwßi ZvwiLt 11/11/2020 wLªt n‡Z 17/11/2020 wLªt ch©šÍ|

µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i B-‡gBj (hw` _v‡K) gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01

Avt iDd

wcZv- Avãyj jwZd

gvZv- Av‡bvqviv †eMg

03/05/1998 wLªt `vwLj
MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
150782603' 01787-874435

02

†gvt Avt mvËvi

wcZv- †gvt †gvqv‡¾g †nv‡mb

gvZv- †gvQvt Qv‡niv LvZzb

01/12/1992 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19926112047000430' 01906-381521

03

‡gvt eveyj wgqv

wcZv- g„Z nv‡Zg Avjx

gvZv- †gvQvt kûiRvb

26/05/1985 wLªt 7g †kÖwY
MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112047356041' 01743-801779

04

†gvt ZvBR DwÏb

wcZv- †gvt gwdR DwÏb

gvZv- †gvmvt b~iRvnvb

01/06/1984 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- mv‡ncÖZve, WvK- evNvUv,

m`i, biwms`x|
6816095987452' 01932-371031

05

†gvt nvwg`yj

wcZv- †gvt kvgQzj nK

gvZv- myiæRv LvZzb

25/12/1986 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112047330790' 01729-632963

06

mv‡ne Avjx

wcZv- Aveyj Kv‡kg gÛj

gvZv- †g‡niæb †bQv

13/07/1987 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112047355174Õ

07

y„mv‡bvqvi †nv‡mb mvweŸi

wcZv- †gvt Avãyj Kvjvg †LvKv 

gvZv- gû`v LvZzb

12/06/1999 wLªt ¯œvZK
MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
8707863582Õ 01792-131481

08

†Lvi‡k` Avjg †LvKb

wcZv- Avkivd Avjx Lvb

gvZv- ggZvR †eMg

30/12/1986 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
61120473555635' 01942-663799

09

nvmbv †nbv

wcZv- nviæbyi iwk` Lvb

gvZv- Rûiv LvZzb

28/09/1985 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112047355427' 01965-040064
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µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i B-‡gBj (hw` _v‡K) gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

10

‡gvt Avj Avwgb

wcZv- Avn¤§` Avjx

gvZv- wkDwj

09/10/1998 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- BPvBj, WvK- AvjxgbMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- BPvBj, WvK- AvjxgbMi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
7804609290' 01757-888947

11

gywk©`v LvZzb

wcZv- mv‡n` Avjx 

gvZv- K‡q` evby

25/04/1985 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112047355181'

12

Kvgiæbœvnvi

wcZv- †gvt wmivR Avjx

gvZv- †gvQvt nvwiQv LvZzb

01/08/1988 wLªt 9g †kÖwY
MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112047356015' 01745-156958

13

†iRvDj Bmjvg

wcZv- †gvt Avãyj gvbœvb gÛj

gvZv- iwngv LvZzb

25/06/1994 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
372930593' 01622-011828

14

‡gvt bCgywÏb

wcZv- †gvt Rqbvj Av‡e`xb

gvZv- Rvwgjv LvZzb

02/03/1987 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- `w¶b cx‡ii evM, WvK-wgicyi,

XvKv|
1987269813858679'

15

‡gvt Avt nvB

wcZv- †gvt Avey Rvdi

gvZv- †gvQvt AvwQqv LvZzb

02/09/1993 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
7758107630' 01947-646053

16

dzjRvb †eMg

¯^vgx- iæûj Avgxb

gvZv- RqZb †bQv

30/09/2020 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112047355228' 01751-550531

17

‡gvt †mvnvM

wcZv- †gvt b~i †nv‡mb

gvZv- †gvmvt †Lv‡`Rv LvZzb

03/06/1989 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- Pvjve›`, WvK- AvRgcyi,

`w¶YLvb, XvKv|
8665094853' 01725-135915

18

‡gvQvt dwi`v LvZzb

¯^vgx- †gvt †njvj DwÏb

gvZv- †gvQvt ivnvZb †bQv

15/09/1986 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112047356000' 01909-014773

19

‡RvevB` †nv‡mb

wcZv- †gvt Avãyj Lv‡jK

gvZv- †gvQvt dv‡Zgv

22/12/1993 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
2008611204711491' 01725-135915

20

†gvt iweDj AvIqvj iweb

wcZv- †gvt gvgybyi iwk`

gvZv- †gvQvt Lv‡j`v LvZzb

14/02/2002 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
2008611204711687' 01963-120866
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µwgK 
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

21

jvwgqv

wcZv- bRiæj Bmjvg

gvZv- nvwQbv †eMg

07/02/2002 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
20026112047012368' 01734-428036

22

‡gvQvt m¤cv Av³vi ivwL

wcZv- Avt iv¾vK

gvZv- Av‡jqv †eMg

15/08/2000 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg-wbwðšÍcyi, WvK- RMZMÄ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-wbwðšÍcyi, WvK- RMZMÄ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
200061112017009672' 01989-760989

23

‡gvt Bwjqvm Lvb

wcZv- †gvt nvweeyi ingvb Lvb

gvZv- †gvQvt †iv‡Kqv †eMg

10/02/1992 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19926112047000685' 01763-465746

24

mvwebv BqvQwgb

wcZv- Aveyi GQi divRx

gvZv- Av‡bvqviv †eMg

01/08/1986 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19986112047355201' 01965-040064

25

‡gvt †mvnvM wgqv

wcZv- Aveyj Kv‡kg †g¤^vi

gvZv- g‡bvqviv LvZzb

15/03/1988 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112047355139' 01790-393036

b~i †gvnv¤§`

Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
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‡Rjvi bvgt gqgbwmsn|

Dc‡Rjvi bvgt dzjevoxqv, gqgbwmsn|

‡K‡›`ªi bvgt PKivavKvbvB ga¨cvov miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq, ivavKvbvB, dzjevoxqv, gqgbwmsn|

‡Kv‡m©i bvgt grm¨ Pvl|  

e¨vP bs- 06 (6ô)| cÖwkÿ‡Yi †gqv`t 07 w`b|

A_© eQi- 2020-2021

cÖwkÿY ïiæ I mgvwßi ZvwiLt 12/11/2020wLªt n‡Z 18/11/2020wLªt ch©šÍ|

µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i B-‡gBj (hw` _v‡K) gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01

†gvt Avwgiæj Bmjvg

wcZv- †gvt wmivRyj Bmjvg

gvZv- mvgQzb bvnvi

24/10/1991 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- PKivavKvbvB, WvK- eiæKv evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- PKivavKvbvB, WvK- eiæKv evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19916112059000230' 01923-175782

02

‡gvt mv‡ivqvi gÛj

wcZv- †gvt Aveyj Kvjvg

gvZv- †gvQvt gv‡R`v †eMg

01/06/1995 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- PKivavKvbvB, WvK- eiæKv evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- PKivavKvbvB, WvK- eiæKv evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
1951897550' 01316-571166

03

‡gvt Devq`yjøvn

wcZv- †gvt wmivRyj Bmjvg

gvZv- †gvQvt kvgQzb bvnvi

20/10/1997 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- PKivavKvbvB, WvK- eiæKv evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- PKivavKvbvB, WvK- eiæKv evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6454554996' 01734-923482

04

gvneyeyj Avjg

wcZv- wmivRyj Bmjvg

gvZv- g‡bvqviv †eMg

23/02/1996 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- eiæKv, WvK- eiæKv evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- eiæKv, WvK- eiæKv evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
1949115073' 01725-298534

05

kwidzj Bmjvg

wcZv- †gvt b~iæj Bmjvg

gvZv- b~iRvnvb †eMg

15/04/1998 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- PKivavKvbvB, WvK- eiæKv evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- PKivavKvbvB, WvK- eiæKv evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
2854554272' 01738-299242

06

‡gvt gvngy`yj nvmvb

wcZv- †gvt Avt nvwKg

gvZv- †gvQvt nvQbv †nbv

12/04/1989 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- PKivavKvbvB, WvK- eiæKv evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- PKivavKvbvB, WvK- eiæKv evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112059273040' 01790-392172

07

‡gvt †mvnvbyi ingvb

wcZv- †gvt mvB`yi ingvb

gvZv- †mwjbv LvZzb

27/08/1999 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- PKivavKvbvB, WvK- eiæKv evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- PKivavKvbvB, WvK- eiæKv evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
1508224324' 01749-891775

08

‡gvt LvBiæj Bmjvg

wcZv- †gvt dinv` Avjx

gvZv- †gvQvt b~iRvnvb

27/04/1988 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- cywURvbv, WvK- †`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- cywURvbv, WvK- †`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19886112083000082' 01738-576125

09

‡gvt †g‡n`x nvmvb

wcZv- †gvt †iv¯Íg Avjx

gvZv- †gvQvt wdiæRv LvZzb

19/07/1992 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- PKivavKvbvB, WvK- eiæKv evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- PKivavKvbvB, WvK- eiæKv evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
1943014215' 01730-188458
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10

‡gvt g‡bvqviæj Bmjvg

wcZv- †gvt nv‡Zg Avjx

gvZv- gwbiv †eMg

15/12/1995 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
2377667999' 01745-685877

11

‡gvQvt †Lv‡`Rv LvZzb

wcZv-†gvt †Lvi‡k` Avjg

gvZv- †gvQvt cviæj †eMg

10/02/1995 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- cvuPKzkgvBj, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- cvuPKzkgvBj, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
1501831778' 01926-295847

12

‡gvt kwdKzj Bmjvg

wcZv- g„Z †gvnv¤§` Avjx

gvZv- †gvmvt wewe nvIqv

25/10/1991 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- eiæKv, WvK- eiæKv evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- eiæKv, WvK- eiæKv evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19916112059000287' 01942-313325

13

‡jvcv Av³vi

wcZv- †gvt Avt Kv‡`i

gvZv- †gvQvt wkwibv Av³vi

04/03/1990 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- KzkgvBj, WvK- KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- KzkgvBj, WvK- KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19906122005000023' 01793-877272

14

‡gvt Aveyj nvwkg

wcZv- †gv; Avãyj †gvËv‡je

gvZv- †kdvwj Av³vi

03/03/1988 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- PKivavKvbvB, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- PKivavKvbvB, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19886122001201057' 01727-372242

15

‡gvnv¤§` Ave`ym †mvenvb

wcZv- g„Z gwdR DwÏb

gvZv- †gvQvt mywdqv †eMg

19/1181989 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-fvjyKRvb, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-fvjyKRvb, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19896122006000016' 01760-331460

16

‡gvQvt †Rmwgb bvnvi wkDjx

wcZv- †gvt iwdKzj Bmjvg

gvZv- †gvQvt ggZvR †eMg

10/04/1988 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- PKivavKvbvB, WvK- eiæKv evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- PKivavKvbvB, WvK- eiæKv evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6122001201336' 01743-709715

17

‡gvmvt Avqkv Av³vi

wcZv- kwdKzj Bmjvg †gvjøv

gvZv- Ry‡e`v LvZzb

10/01/1996 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- PKivavKvbvB, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- PKivavKvbvB, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
7351896084' 01771-737491

18

‡gvt †mv‡nj wgqv

wcZv- †gvt Aveyj Kv‡kg

gvZv- kvwn`v LvZzb

02/01/1990 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- PKivavKvbvB, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- PKivavKvbvB, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19906122001000003' 01795-019497

19

AvwRRyj nvwKg Avjv`xb

wcZv- †gvt †Lvi‡k` Avjg

gvZv- kvnvbvR Av³vi

12/06/1999 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- jvwnoxcvov, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- jvwnoxcvov, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
285563968' 01750-669551

20

ZvQwjgv Av³vi

wcZv- †gvt Avãyj nvwjg

gvZv-‡gvQvt nvQbv †nbv

25/09/1994 wLªt 5g †kªwY
MÖvg- PKivavKvbvB, WvK- eiæKv evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- PKivavKvbvB, WvK- eiæKv evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19946112059000522' 01780-738994
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21

‡gvt iv‡mj wgqv

wcZv- †gvt Avey Zv‡ni

gvZv- †gvmvt nbydv LvZzb

05/03/1999 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- cvuPKzkgvBj, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- cvuPKzkgvBj, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
2407858857' 01929-358306

22

‡gvt Avt AvDqvj AvK›`

wcZv- †gvt †gv¯ÍvwdRyi ingvb

gvZv- cviæj †eMg

18/10/1990 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- PKivavKvbvB, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- PKivavKvbvB, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
915815363' 01784-808795

23

†gvt Bgivb nvmvb

wcZv- †gvt Iqv`y` AvK›`

gvZv- †gvmvt myivBqv Av³vi

25/07/2002 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- jvwnoxcvov, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- jvwnoxcvov, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
20026121801023419' 01775-787250

24

†gvt AvwZKzi ingvb AvwkK

wcZv- †gvt Avt nvbœvb

gvZv- †gvQvt wkwib

12/03/2002 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- jvwnoxcvov, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- jvwnoxcvov, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
20006121801023211' 01309-171475

25

RvbœvZzj †di†`Šm

wcZv- Iqv`y` AvK›`

gvZv- myivBqv Av³vi

20/11/1997 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- PKivavKvbvB, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- PKivavKvbvB, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19976122001000031' 01793-872228

b~i †gvnv¤§`

Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
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‡Rjvi bvgt gqgbwmsn|

Dc‡Rjvi bvgt dzjevoxqv, gqgbwmsn|

‡K‡›`ªi bvgt wbDMx KzkgvBj miKvix cÖv_wgK we`¨vjq , dzjevoxqv, gqgbwmsn|

‡Kv‡m©i bvgt cvwievwiK Mvfx cvjb|

e¨vP bs-07 (mßg)| cÖwkÿ‡Yi †gqv`t 07 w`b|

A_© eQi- 2020-2021

cÖwkÿY ïiæ I mgvwßi ZvwiLt 08/12/2020  wLªt n‡Z 14/12/2020 wLªt ch©šÍ|

µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i B-‡gBj (hw` _v‡K) gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01

KvKwj Av³vi

wcZv-Avãyj KÏyQ

gvZv-Rvnvb bvnvi

10/02/1995 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-bvUzqvcvov, WvK-Qwji evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-bvUzqvcvov , WvK-Qwji evRvi ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
8251857838 01703810841

02

‡gvQvt bvwM©m Av³vi

¯^vgx-ewQi Avnv¤§` eveyj †PŠayix 

gvZv-‡gvQvt gbyqviv †eMg 

04/03/1989 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-wekvwbqv, WvK-‡`eMÖvg ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-wekvwbqv, WvK-‡`eMÖvg ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112059278897 01780888388

03

‡gvQvt †nbv Av³vi

¯^vgx-‡gvt kg‡mi Avjx 

gvZv-‡gvQvt iwngv LvZzb 

03/02/1989 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-wekvwbqv, WvK-‡`eMÖvg ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-wekvwbqv, WvK-‡`eMÖvg ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112059279134 01716724375

04

‡Rmwgb Av³vi dv‡Zgv

wcZv-Avnv¤§` Avjx

gvZv-AvQgv †eMg

10/07/1997 wLªt 9g †kÖwY
MÖvg-wbDMx KzkgvBj, WvK-KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-wbDMx KzkgvBj, WvK-KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
2404623262 01714198416

05

‡gvQvt bvRgv Av³vi

wcZv-bv‡qe Avjx 

gvZv-‡Mvjvcx †eMg 

10/01/1990 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-wbDMx KzkgvBj, WvK-KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-wbDMx KzkgvBj, WvK-KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
5503808486 01866237475

06

‡gvQvt jwZdv Av³vi

¯^vgx-‡gvt Gbvgyj nK 

gvZv-‡gvQvt †Lv‡`Rv Av³vi 

10/04/1990 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-wbDMx KzkgvBj, WvK-KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-wbDMx KzkgvBj, WvK-KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19906112059000096 01771189706

07

‡gvQvt wicv Av³vi

wcZv-‡gvt †gvdv¾j 

gvZv-‡gvQvt mywdqv 

10/11/1991 wLªt 7g †kÖwY
MÖvg-Kgjvcyi, WvK-cxiMÄ evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-Kgjvcyi, WvK-cxiMÄ evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19916112083000229 01768280312

08

‡gvQvt Zzwnbv Av³vi

¯^vgx-‡gvt kwdKzj Bmjvg

gvZv-‡gvQvt †iv‡Kqv LvZzb 

 01/02/1989wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-wbDMx KzkgvBj, WvK-KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-wbDMx KzkgvBj, WvK-KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112059279519 01316929672

09

‡gvQvt b~iRvnvb LvZzb

wcZv-‡gvt Qvjvg dwKi 

gvZv-‡gvQvt ev‡bQv LvZzb 

02/11/1990 wLªt 7g †kÖwY
MÖvg-Kgjvcyi, WvK-cxiMÄ evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-Kgjvcyi, WvK-cxiMÄ evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19906112083000112 01757433354
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µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i B-‡gBj (hw` _v‡K) gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

10

‡gvQvt †gŠmygx Av³vi

wcZv-‡gvt Ryjnvm DwÏb 

gvZv-‡gvQvt cvifxb Av³vi 

24/01/1998 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg-wbDMx KzkgvBj, WvK-KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-wbDMx KzkgvBj, WvK-KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19986112059116763 01893711483

11

‡gvQvt gwR©bv LvZzb

¯^vgx-‡gvt Pvub wgqv 

gvZv-‡gvQvt wdiæRv †eMg 

01/02/1988 wLªt 7g †kÖwY
MÖvg-wbDMx KzkgvBj, WvK-KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-wbDMx KzkgvBj, WvK-KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112059276873 01776581872

12

‡gvQvt BmgZ Aviv

¯^vgx-‡gvt Lwjjyi ingvb

gvZv-‡gvQv&t Av‡gbv LvZzb 

28/03/1987 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-wbDMx KzkgvBj, WvK-KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-wbDMx KzkgvBj, WvK-KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112059276980 01768280326

13

‡gvQvt †ivwRbv Av³vi

wcZv-g„Z, myiæR wgqv 

gvZv-g„Z, ivwk`v LvZzb 

01/12/1997 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-wbDMx KzkgvBj, WvK-KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-wbDMx KzkgvBj, WvK-KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
3307791123 01763671084

14

bvQwib Av³vi

¯^vgx-KvBqyg Lvb 

gvZv- g„Z gywk©`v LvZzb

01/01/1992 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- †Rvievoxqv (Ask), WvK- †Rvievoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievoxqv (Ask), WvK- †Rvievoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19926112047000166' 01758-381659

15

jvqjv Av³vi (wgg)

wcZv-dRjyj nK †ZuvZv

gvZv-bvRgv LvZzb

01/10/2002 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg-wbDMx KzkgvBj, WvK-KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-wbDMx KzkgvBj, WvK-KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
2002613205911173 01747008900

16

‡n‡jbv Av³vi

wcZv-‡njvj DwÏb 

gvZv-Avwgbv LvZzb 

20/03/2002 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg-bvUzqvcvov, WvK-‡`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-bvUzqvcvov, WvK-‡`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
200261320594125 01319564010

17

‡gvQvt kvnbvR †eMg

¯^vgx-‡gvt †Mvjvc †nv‡mb

gvZv-‡gvQvt wdiæRv †eMg 

04/08/1987 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-wbDMx KzkgvBj, WvK-KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-wbDMx KzkgvBj, WvK-KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112059278356 01999883771

18

‡gvt byiæwÏb Kwei

wcZv-‡gvt ZvR DwÏb Avn‡¤§`

gvZv-‡gvQvt nvwg`v LvZzb 

01/01/1995 wLªt 8g †kÖwY

MÖvg-KzkgvBj Qwji evRvi, 

WvK-Qwji evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-KzkgvBj Qwji evRvi, 

WvK-Qwji evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

199561320592971 01739196218

19

‡gvQvt iæwbqv Av³vi

wcZv-‡gvt wecøe wgqv 

gvZv-‡gvQvt gwiqg †eMg 

20/07/1999 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-wbDMx KzkgvBj, WvK-KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-wbDMx KzkgvBj, WvK-KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19996112059113071 01793048516

20

‡gvQvt cvifxb Av³vi

¯^vgx-‡gvt †mwjg wgqv 

gvZv-‡gvQvt mv‡jnv ‡eMg

22/08/1987 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-wbDMx KzkgvBj, WvK-KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-wbDMx KzkgvBj, WvK-KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112059278244 01793048577
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µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i B-‡gBj (hw` _v‡K) gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

21

iæwRbv LvZzb

wcZv-‡gvt myjZvb Avjx

gvZv-dv‡Zgv LvZzb 

02/01/1998 wLªt 9g †kÖwY
MÖvg-ebevoxqv, WvK-cxiMÄ evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-ebevoxqv, WvK-cxiMÄ evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19986112083027191 01778515452

22

‡kdvjx Av³vi

wcZv-byi gvgy`

gvZv-Avw¤^qv LvZzb 

19/03/1991 wLªt 7g †kÖwY
MÖvg-wbDMx KzkgvBj, WvK-KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-wbDMx KzkgvBj, WvK-KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19916112059105398 01744701612

23

‡gvt `ivR Avwj

wcZv-‡gvt Avãyi iv¾vK Lvb 

gvZv-‡gvQvt D‡¤§ KzjQzg 

01/01/1994 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-KzkgvBj, WvK-KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-KzkgvBj, WvK-KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19946112059000099 01729301429

24

‡gvt Avey eKi wQwÏK

wcZv-byiæj Bmjvg divRx 

gvZv-‡gvQvt D‡¤§ Kzjmyg 

01/12/1995 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-wbDMx KzkgvBj, WvK-KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-wbDMx KzkgvBj, WvK-KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
3283589632 01718663140

25

ivwRqv myjZvbv

wcZv-‡gvt iwdKzj Bmjvg 

gvZv-‡gvQvt nv‡Riv †eMg 

01/01/1993 wLªt 8g †kÖwY

MÖvg-KzkgvBj eyovB cvo, 

WvK-KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-KzkgvBj eyovB cvo, 

WvK-KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

19936112059000086 01795623648

b~i †gvnv¤§`

Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
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‡Rjvi bvgt gqgbwmsn|

Dc‡Rjvi bvgt dzjevoxqv, gqgbwmsn|

‡K‡›`ªi bvgt ‡Rvievoxqv evwjKv `vwLj gv`ªvmv, dzjevoxqv, gqgbwmsn|

‡Kv‡m©i bvgt cvwievwiK Mvfx cvjb|  

e¨vP bs-08 (Aóg)| cÖwkÿ‡Yi †gqv`t 07 w`b|

A_© eQi- 2020-2021

cÖwkÿY ïiæ I mgvwßi ZvwiLt 09/12/2020 wLªt n‡Z 15/12/2020 wLªt ch©šÍ|

µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i B-‡gBj (hw` _v‡K) gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01

‡gvQvt myjZvbv ivwRqv cwc

wcZv-‡gvt †mvnive Avjx 

gvZv-‡gvQvt ivwk`v †eMg

10/02/1994 wLªt 9g †kÖwY
MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
3757769165 01854168152

02

‡gvQvt wkwib Av³vi

¯^vgx- †gvt Bw`ªQ Avjx

gvZv-‡gvQvt RwRqv LvZzb 

12/10/1987 wLªt 7g †kÖwY
MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6122009223130 01764265670

03

‡gvQvt kviwgb Av³vi

wcZv-‡gvt Aveyj Kvjvg 

gvZv-‡gvQvt dwRjv LvZzb 

01/02/1997 wLªt 7g †kÖwY
MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19976121809020788 01640937854

04

‡gvQvt jvwL Av³vi

¯^vgx-Ryjnvm wgqv

gvZv-‡gvQvt †iwRqv LvZzb 

01/06/1992 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19926122009000007 01753708577

05

‡gvQvt byiæb bvnvi

wcZv-‡gvt Av°vQ Avjx 

gvZv-mv‡R`v LvZzb 

01/01/1996 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6451846023 01747554910

06

¯^cœv Av³vi

¯^vgx-‡gvt Avt †gvZv‡je

gvZv-nv‡Riv LvZzb 

10/05/1987 wLªt 9g †kÖwY
MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
5122009222879 01790404231

07

‡gvQvt dwi`v LvZzb

¯^vgx-‡gvt gwReyi ingvb 

gvZv-‡gvQvt g‡bvqviv †eMg

16/07/1987 wLªt 7g †kÖwY
MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6122009222578

01736586697/

01871288079

08

‡gvQvt nvwmbv LvZzb

¯^vgx-‡gvt iwdKzj Bmjvg

gvZv-‡gvQvt RqZb †bQv 

22/09/1987 wLªt 10 †kÖwY
MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6122009223310 01745369268

09

‡ivwRbv

wcZv-‡gvt Dmgvb MwY 

gvZv-‡gvQvt dv‡Zgv Av³vi 

03/12/1988 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
7227403232954 01964790560
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µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i B-‡gBj (hw` _v‡K) gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

10

‡gvQvt Avqkv LvZzb

¯^vgx-‡gvt w``viæj Bmjvg

gvZv-g„Z, nvwmbv Av³vi 

06/10/1988 wLªt 7g †kÖwY
MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6122009222580 01825699820

11

mvwebv Bqvmwgb

¯^vgx-myiæR wgqv 

gvZv-‡gvQvt ggZvR †eMg

10/10/1989 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19896122009000008 01717956135

12

‡gvQvt cvifxb Av³vi

wcZv-Aveyj Kvjvg 

gvZv-Rv‡gjv LvZzb

10/06/1996 wLªt 9g †kÖwY
MÖvg-KzkgvBj, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-KzkgvBj, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6403254532 01783295496

13

‡gvQvt kvnvbvR Av³vi

¯^vgx-Aveyj Kvjvg 

gvZv-Awjgb †bQv 

01/01/1990 wLªt 10 †kÖwY
MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6122009221748 01765138716

14

‡gvQvt kviwgb Av³vi

wcZv-‡gvt wgRvbyi ingvb 

gvZv-g„Z, kvgQzbœvnvi 

01/01/1998 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19986122009029938 01912710415

15

‡gvQvt jvBwj Av³vi

wcZv-‡gvt gwdR DwÏb 

gvZv-‡gvQvt ArydvAv³vi 

01/02/1997 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19976112041006811 01936859377

16

‡gvQvt †ivwRbv Av³vi

wcZv-BmgvBj wkK`vi 

gvZv-‡Rvmbv †eMg 

10/02/1990 wLªt 7g †kÖwY
MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19906121808016687 01640937860

17

‡mwjbv Av³vi

wcZv-Pvub wgqv 

gvZv-‡eMg 

 28/06/1998 wLªt 10 †kÖwY
MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19986112047015505 01936859377

18

‡gvQvt ZvQwjgv †eMg

¯^vgx-‡gvt Zviv wgqv 

gvZv-‡gvQvt Av‡bvqviv †eMg 

02/11/1993 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6122009223104 01637626115

19

‡gvQvt AvKwjgv Av³vi

¯^vgx-‡gvt myiæR wgqv

gvZv-‡gvQvt Qdziv LvZzb 

02/12/1987 wLªt 7g †kÖwY
MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6122009223101 01625452510

20

‡gvQvt AvwL Av³vi

¯^vgx-iæ‡ej 

gvZv-‡gvQvt Rûiv †eMg 

20/03/1990 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19906122009000026 01753708577
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µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i B-‡gBj (hw` _v‡K) gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

21

‡gvQvt wkwí Av³vi

¯^vgx-‡gvt wRqvDi ingvb

gvZv-‡gvQvt †mv‡jgv LvZzb 

21/08/1988 wLªt 9g †kÖwY
MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6122009223196 01767830813

22

‡gvQvt kvnbvR †eMg

¯^vgx-‡gvt Kwei †nv‡mb 

gvZv-‡gvQvt wjjydv LvZzb 

25/05/1988 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6122009222739 01797871011

23

Rwibv ‡eMg

wcZv-‡gvt byiæj Avwgb

gvZv-dv‡Zgv ‡eMg 

10/03/1988 wLªt 7g †kÖwY
MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19882611038760008 01705788350

24

Zvwbqv Av³vi

wcZv-‡gvt BqvKze Avjx

gvZv-kvwnbv Av³vi 

20/11/2002 wLªt 10 †kÖwY
MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
20026122009029740 01752825248

25

wKmIqvi nvwmb

wcZv-mv¾v`yj Kwig 

gvZv-ggZvR †eMg 

21/05/1999 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-‡Rvievoxqv, WvK-dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19996112047000378 01723382116

b~i †gvnv¤§`

Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
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‡Rjvi bvgt gqgbwmsn|

Dc‡Rjvi bvgt dzjevoxqv, gqgbwmsn|

‡K‡›`ªi bvgt dzjevoxqv †K.AvB. dvwhj gv`ªvmv, dzjevoxqv, gqgbwmsn|

‡Kv‡m©i bvgt Miæ †gvUvZvRvKiY

e¨vP bs- 9g| cÖwkÿ‡Yi †gqv`t 07 w`b|

A_© eQi- 2020-2021

cÖwkÿY ïiæ I mgvwßi ZvwiLt 17/12/2020 wLªt n‡Z 23/12/2020 wLªt ch©šÍ|

µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i
B-‡gBj

(hw` _v‡K)
gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01

kvwKj Avn‡¤§`

wcZv- †gvt bRiæj Bmjvg

gvZv- wkDjx Av³vi

07/02/2000 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- ‡PŠ`vi ga¨cvov, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡PŠ`vi ga¨cvov, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
9163006738' 01637-672294

02

kwid Avn‡g` ivbv

wcZv- g„Z Avãyj †gvZv‡je

gvZv- kwidv LvZzb

16/11/1999 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- ‡PŠ`vi ga¨cvov, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡PŠ`vi ga¨cvov, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
5112947790' 01777-268453

03

Avbyqviæj Bmjvg

wcZv- wgRvbyi ingvb

gvZv- ivwk`v LvZzb

16/06/1998 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- ‡PŠ`vi, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡PŠ`vi, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
7804609100' 01842-815575

04

Avãyj Avjxg

wcZv- AvBbyj nK

gvZv- cviæj Av³vi

27/09/2002 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- ‡PŠ`vi ga¨cvov, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡PŠ`vi ga¨cvov, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
8713030446' 01307-905899

05

AvwkK nvmvb

wcZv- Bw`ªm Avjx

gvZv- ivwk`v †eMg

16/09/2002 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- AvÜvwiqvcvov, WvK- dziKvbvev`,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- AvÜvwiqvcvov, WvK- dziKvbvev`,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
4212982112' 01643-322543

06

‡gvt †gvZvwQi wejøvn

wcZv- †gvt Qqevjx

gvZv- Ry‡jLv

10/02/2000 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- †Rvievoxqv (Ask), WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievoxqv (Ask), WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
5112981641' 01771-129756

07

LvBiæj Bmjvg

wcZv- †gvt gwReyi ingvb

gvZv- †gvQvt nvwjgv LvZzb

10/11/1994 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- fvjyKRvb, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- fvjyKRvb, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19946122006000018' 01740-498933

08

‡gvt †mvjvqgvb

wcZv- †gvt wmivRyj Bmjvg

gvZv- †gvQvt g‡bvqviv †eMg

20/08/1997 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- fvjyKRvb, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- fvjyKRvb, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
2401873621' 01518-3328969

09

†kL Avmv`yjøvn Avj Mvwje

wcZv- ‡gvt nvkgvZzjøvn †kL

gvZv- wRbœvZ Aviv †eMg

31/12/1999 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- ‡PŠ`vi ga¨cvov, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡PŠ`vi ga¨cvov, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
2404616571' 01626-089045
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µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i
B-‡gBj

(hw` _v‡K)
gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

10

gwbiæ¾vgvb

wcZv- Aveyj Kv‡mg

gvZv- ggZvR †eMg

01/12/1998 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- ‡PŠ`vi ga¨cvov, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡PŠ`vi ga¨cvov, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
1504588003' 01793-967697

11

‡K Gg mvÏvg †nv‡mb

wcZv- †K Gg Avãyj Lv‡jK

gvZv- nvmbv †nbv

26/11/1998 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- †Rvievoxqv (Ask), WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †Rvievoxqv (Ask), WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6004603616' 01791-251999

12

AvdRvj †nv‡mb dvwng

wcZv- G we Gg wmwÏK

gvZv- bvwQgv LvZzb

15/07/1999 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- †PŠ`vi, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †PŠ`vi, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
5104555577' 01785-588132

13

iwb wgqv

wcZv- iæûj Avwgb

gvZv- †ibyqviv †eMg

10/02/1997 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- †PŠ`vi, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †PŠ`vi, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
2401861642' 01780-408104

14

†kL AvZvDjøvn Avj Lvwj`

wcZv- ‡gvt nvkgvZzjøvn †kL

gvZv- wRbœvZ Aviv †eMg

31/12/2000 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- ‡PŠ`vi ga¨cvov, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡PŠ`vi ga¨cvov, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6913365042' 01307-905898

15

‡gvt Rvgvb wgqv

wcZv- †gvt wgRvb wgqv

gvZv- †gvQvt dwi`v LvZzb

18/05/1988 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- †PŠ`vi, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †PŠ`vi, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112047334037' 01849-296489

16

‡gvt †Mvjvg †gv¯Ídv

wcZv- †gvt Avnv¤§` Avjx wkK`vi

gvZv- ‡gvQvt kvwnb~i †eMg

01/02/1988 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- †PŠ`vi, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †PŠ`vi, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112047333983' 01787-376066

17

‡gvt mvÏvg wkK`vi

wcZv- g„Z Avnv¤§` Avjx wkK`vi

gvZv- g„Z mwLbv LvZzb

10/08/1991 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- †PŠ`vi, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †PŠ`vi, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6455456407' 01787-376066

18

‡gvt AvRvnviæj Bmjvg

wcZv- Aveyj Kvjvg

gvZv- †gvQvt Rqbe wewe

16/11/1988 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- †PŠ`vi, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †PŠ`vi, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112047333818' 01725-250397

19

‡gvt Avmvevwj wgqv

wcZv- Rvjvj DwÏb

gvZv- Avqkv †eMg

10/02/1995 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- cywURvbv bvgvcvov, WvK- ‡`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- cywURvbv bvgvcvov, WvK- ‡`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
2851820107' 01850-023095

20

‡gvt kvwKj

wcZv- wiqvRDwÏb

gvZv- nvwiQv LvZzb

05/02/1995 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- ‡PŠ`vi ga¨cvov, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡PŠ`vi ga¨cvov, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6012951429' 01771-908751
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µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i
B-‡gBj

(hw` _v‡K)
gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

21

BDmyd Avjx

wcZv- BqvR DÏxb

gvZv- mvgQzb bvnvi 

20/05/1999 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- ‡PŠ`vi ga¨cvov, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡PŠ`vi ga¨cvov, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
4654628199' 01851-389498

22

AvRvnviæj Bmjvg

wcZv- †gvt Aveyj Kv‡kg

gvZv- †gvQvt Rv‡gjv Av³vi

 12/10/1998 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- †PŠ`vi, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †PŠ`vi, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19986112047000424' 01969-718191

23

‡Rvmbv Av³vi

wcZv- †gvt gwRei ingvb

gvZv- †gvQvt Kzjmyg

05/01/1998 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- MoevRvBj, WvK- MoevRvBj,

gy³vMvQv, gqgbwmsn|

MÖvg- MoevRvBj, WvK- MoevRvBj,

gy³vMvQv, gqgbwmsn|
1504588763' 01307-905898

24

‡gvQvt kviwgb Av³vi

wcZv- †gvt †gvZv‡je wgqv

gvZv- ‡gvQvt kvgQzbœvnvi

18/09/1999 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- †PŠ`vi, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †PŠ`vi, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
7807813337' 01884-539862

25

‡gvQvt gvbQziv Av³vi

wcZv- †gvt KvwRg DÏxb

gvZv- †gvQvt nvwjgv Av³vi

18/410/1993 wLªt 5g †kªwY
MÖvg- †PŠ`vi, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †PŠ`vi, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
3757765494' 01725-250397

b~i †gvnv¤§`

Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
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‡Rjvi bvgt gqgbwmsn|

Dc‡Rjvi bvgt dzjevoxqv, gqgbwmsn|

‡K‡›`ªi bvgt •KqviPvjv cwðgcvov Avbmvi wfwWwc K¬ve, dzjevoxqv, gqgbwmsn|

‡Kv‡m©i bvgt  grm¨ Pvl welqK

e¨vP bs- 10g| cÖwkÿ‡Yi †gqv`t 07 w`b|

A_© eQi- 2020-2021

cÖwkÿY ïiæ I mgvwßi ZvwiLt 06/01/2021 wLªt n‡Z   12/01/2021 wLªt ch©šÍ|

µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i B-‡gBj (hw` _v‡K) gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01

‡gvt AvKivg nvmvb

wcZv- †gvt Avãyj gvbœvb

gvZv- †gvQvt Qv‡niv LvZzb

30/12/1997 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
7811750285' 01770-905920

02

†gvt kwdKzj Bmjvg

wcZv- †gvt Avt ReŸvi

gvZv- †gvQvt nv‡Riv LvZzb

20/06/1989 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112017378564' 01753-974851

03

†gvt iæûj Avwgb

wcZv- †gvt bBg DwÏb

gvZv- †gvQvt iv‡eqv LvZzb

01/01/1992 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19926112017000034' 01746-950999

04

Kwei †nv‡mb

wcZv- Zviv wgqv

gvZv- †kdvjx LvZzb

11/12/2002 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
9581064806' 01313-255484

05

‡gvt †mwjg †nv‡mb

wcZv- †gvt †`Iqvb Avjx

gvZv- †gvQvt Qzwdqv LvZzb

02/03/1988 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112017364156' 01831-005569

06

†gvt nvweeyi ingvb

wcZv- †gvt Bqvi DwÏb

gvZv- †gvQvt iwngv LvZzb

05/02/1986 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19866112017000016'

07

‡gvt dviæK †nv‡mb

wcZv- g„Z †jvKgvb Avjx

gvZv- dv‡Zgv LvZzb

01/01/1989 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ebKjv cvov, WvK- wm‡jU,

m`i, wm‡jU|
9196207176847' 01734-470516

08

‡gvt Lwjjyi ingvb

wcZv- Bw`ªQ Avjx

gvZv- nvwg`v LvZzb

18/05/1999 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
8704618084' 01759-495517

09

wg›Uz wgqv

wcZv- ‡gvt Avt gwRZ

gvZv- †gvt iwgQv LvZzb

05/03/1993 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6907846338' 01768-926994
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µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i B-‡gBj (hw` _v‡K) gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

10

‡gvt AvwRR wgqv

wcZv- †gvt †Rv‡e`vjx

gvZv- †gvQvt gwmib †bQv

05/03/1987 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112017365093' 01781-268732'

11

†gvt myRb wgqv

wcZv- ‡gvt dRj

gvZv- †gvQvt Ly‡`Rv LvZzb

05/03/1996 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
7801844429' 01889-624945

12

‡gv; †gvdv¾j †nv‡mb

wcZv-†gvt gq`vb Avjx

gvZv- ‡gvQvt mywdqv LvZzb

10/01/1987 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112017365262' 01772-011488

13

†gvt RvwKi †nv‡mb divRx

wcZv- Avey eKi wQwÏK

gvZv- †gvQvt Avqkv LvZzb

01/05/1992 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- fvjyKRvb, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- fvjyKRvb, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19926122006000020' 01708-566721

14

‡gvt gvmy` ivbv

wcZv- †gvt Avt gv‡jK

gvZv- †gvQvt gqbv LvZzb

07/03/1994 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
5969148765' 01794-174949

15

‡gvt iæ†ej

wcZv- †gvt jvj gvmy`

gvZv- †gvQvt Avw¤^qv

07/08/1988 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112017364043' 01625-442986

16

‡gvt Avjx †nv‡mb

wcZv- †gvt IQgvb Mwb

gvZv- †gvQvt gv‡R`v LvZzb

10/06/1990 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19906112017000123' 01637-624916

17

‡gvt Awj Djøvn

wcZv- †gvt AveŸvQ Avjx

gvZv- †gvQvt dv‡Zgv LvZzb

08/04/1991 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19916112017000165' 01759-631642

18

‡gvt kvRvnvb

wcZv- †gvt Avt Qvjvg

gvZv- †gvQvt KzjQzg

25/05/1988 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112017363524' 01647-371025

19

‡gvt †gvRv‡¤§j nK

wcZv- †gvt dqRwÏb

gvZv- †gvQvt kni evby

01/01/1990 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112017363096' 01831-999465

20

‡gvt †mwjg wgTv

wcZv- †gvt †gvK‡Q` Avjx

gvZv- †gvQvt Avw¤^qv LvZzb

07/05/1990 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19906112017000120' 01792-073747
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µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i B-‡gBj (hw` _v‡K) gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

21

‡gvt Avbviæj Bmjvg

wcZv- †gv AvZve DwÏb

gvZv- †gvQvt mv‡R`v LvZzb

01/01/1992 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19926112017000079' 01752-469650

22

KvqQvi Avn‡g`

wcZv- †gvt kvgmywÏb Avn‡g`

gvZv- †gvQvt kni evby

22/05/1991 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- cwðgcvov, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- cwðgcvov, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19916122003000055' 01724-535833

23

‡gvt gwbi †nv‡mb

wcZv- †gvt nhiZ Avjx

gvZv- †gvQvt †gv‡gbv Av³vi

22/04/1997 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
9151794378' 01770-905920

24

‡gvt Avwgiæj Bmjvg

wcZv- †gvt Avãyj †gvZv‡je

gvZv- †gvQvt Rvqgb †bQv

01/12/1996 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- evKZv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- evKZv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
9117275850' 01860-639554

25

‡gvt gvneye Avjg

wcZv- †gvt Qdi Avjx Lwjdv

gvZv- †gvt nvwg`v

01/01/1988 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112017365406'

b~i †gvnv¤§`

Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
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‡Rjvi bvgt gqgbwmsn|

Dc‡Rjvi bvgt dzjevoxqv, gqgbwmsn|

‡K‡›`ªi bvgt QbKv›`v wØgyLx `vwLj gv`ªvmv, dzjevoxqv, gqgbwmsn|

‡Kv‡m©i bvgt cvwievwiK Mvfx cvjb|

e¨vP bs- 11| cÖwkÿ‡Yi †gqv`t 07 w`b|

A_© eQi- 2020-2021

cÖwkÿY ïiæ I mgvwßi ZvwiLt 19/01/2021wLªt n‡Z 25/01/2021wLªt ch©šÍ|

µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i B-‡gBj (hw` _v‡K) gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01

wRbœvZzj †di‡`Šm

wcZv- †gvt nv‡Qb Avjx

gvZv- dv‡Zgv LvZzb

20/04/2001 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- KzkgvBj †`IbvBcvo, WvK-KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- KzkgvBj †`IbvBcvo, WvK-KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
9162556394' 01763-406277

02

‡gvt bqb wgqv

wcZv- †gvt Avt iv¾vK

gvZv- †gvQvt dv‡Zgv LvZzb

01/10/1999 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
20086112047005065' 01770-584474

03

‡gv; Rwniæj Bmjvg

wcZv- †gvt †nv‡mb Avjx

gvZv- †gvQvt wd‡ivRv LvZzb

15/09/1999 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- AvÜvwiqvcvov, WvK- dziKvbvev`,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- AvÜvwiqvcvov, WvK- dziKvbvev`,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
5107770876' 01735-320870

04

‡gvt Avwid †nv‡mb

wcZv- †gvt gybQzi Avjx

gvZv- †gvQvt wkDwj Av³vi

20/08/2002 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
20026112017018223' 01735-320870

05

Avey ivqnvb

wcZv- gwRei ingvb

gvZv- iwngv LvZzb

21/10/1998 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- †PŠ`vi ga¨cvov, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †PŠ`vi ga¨cvov, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
2404622645' 01521-416602

06

Avj AvØxb

wcZv- †gvt †njvj DwÏb

gvZv- †gvQvt byiæbœvnvi

20/04/2002 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
20026121803031223' 01745-514947

07

†gvt myRb

wcZv- †gvL‡jQzi ingvb

gvZv- nvwmbv †eMg

05/05/2002 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- AvÜvwiqvcvov, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- AvÜvwiqvcvov, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
20086112047123390' 01735-320870

08

‡gvmvt mvw`qv myjZvbv

wcZv- ‡gvt †gvqv‡¾g †nv‡mb

gvZv- †gvmvt kvgQzb bvnvi

12/01/2003 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
2008611204711307' 01791-486250

09

‡mwjbv Av³vi

wcZv- †jvKgvb Avjx miKvi

gvZv- Avqkv Av³vi

01/02/1996 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- ‡Rvievoxqv(Ask), WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡Rvievoxqv(Ask), WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
1501826224' 01753-375194
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µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i B-‡gBj (hw` _v‡K) gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

10

‡gvt Rqbvj Ave`xb

wcZv- †gvt Avãyj Rwjj

gvZv- dv‡Zgv LvZzb

05/01/2000 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
20006112047109965' 01726-104456

11

‡gv¯ÍvwdRyi ingvb

wcZv- †mwjg Avn‡g` eveyj

gvZv- jvBjx Av³vi

12/12/2001 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
20016112047011588' 01796-524951

12

‡gvt Avj Bgivb

wcZv- †gvt QvBdzj Bmjvg

gvZv- AvQgv Av³vi

28/08/2000 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
20006112047109112' 01783-816787

13

Av‡gbv †eMg

wcZv- †gvt AvRv`

gvZv- Lvw`Rv †eMg

01/10/1992 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- ‡Rvievoxqv, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- wbKzÄ-2 , WvK- wLj‡¶Z,

wLj‡¶Z, XvKv|
2693717167852' 01781-829426

14

mvwebv Bqvmwgb

wcZv- gvCb DwÏb

gvZv- Lvw`Rv LvZzb

18/07/1997 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19976112047108808' 01645-892914

15

‡gvt Avt iDd

wcZv- g„Z †Qvinve Avjx gÛj

gvZv- †gvQvt nv‡jgb

05/07/1991 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19916112047000520' 01301-466469

16

mvwbqv Av³vi

wcZv- kwdKzj Bmjvg

gvZv- jyrdzbœvnvi

20/12/2000 wLªt GBP.Gm.wm
K‡jR †ivW , WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

K‡jR †ivW , WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
20008928801010991' 01838-871281

17

‡gvt Avmv`yj nK

wcZv- †gvt gKeyj †nv‡mb

gvZv- †gvQvt Rv‡gbv LvZzb

16/08/1987 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112047341833' 01734-928165

18

‡gvt Avãyjøvn Avj gvgyb

wcZv- †gvt AvBqye Avjx †kL

gvZv- †gvQvt †kwjbv LvZzb

02/07/1995 wLªt
wW‡cøvgv

BwÄwbqvwis

MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6004609217' 01745-387776

19

‡gvt ivwRe wgqv

wcZv- †gvt Avey nvwbdv

gvZv- †gvQvt kvwšÍ †eMg

05/16/1992 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
1963112550' 01760-207087

20

‡gvt kvwdDi ingvb wmqvg

wcZv- AvjgMxi †nv‡mb

gvZv- mvwebv Bqvmwgb

28/12/1999 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19996112047111852' 01753-868853
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µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i B-‡gBj (hw` _v‡K) gšÍe¨
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21

mvweŸi †nv‡mb iweb

wcZv- bvRgyj nK

gvZv- †Kvwnb~i †eMg

10/01/2000 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
20006112047109961' 01789-039706

22

iæcv Av³vi

wcZv- †gvt Aveyj evkvi wjUb

gvZv- AvÄz †eMg

20/08/1999 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19996112047109973' 01726-104436

23

Avdmvbv

wcZv- †gvt Avãyj Rwjj

gvZv- dv‡Zgv LvZzb

10/01/2001 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
20016112047109966' 01834-097654

24

‡gvt Avkivdzj Bmjvg

wcZv- †gvt kvnRvnvb

gvZv- Lywk©`v †eMg

01/02/2000 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
20006112047109111' 01755-787852

25

‡gvt Avwgiæj Bmjvg

wcZv- †gvt †Mvjvg †gv¯Ídv

gvZv- †gvQvt jvBjx Av³vi

18/02/2001 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- QbKv›`v, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
2008611204712825' 01882-697197

b~i †gvnv¤§`

Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
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‡Rjvi bvgt gqgbwmsn|

Dc‡Rjvi bvgt dzjevoxqv, gqgbwmsn|

‡K‡›`ªi bvgt ‣KqviPvjv cwðgcvov Avbmvi wfwWwc K¬ve, dzjevoxqv, gqgbwmsn|

‡Kv‡m©i bvgt ‡cvlvK •Zwi| 

e¨vP bs- 12Zg| cÖwkÿ‡Yi †gqv`t 15 w`b|

A_© eQi- 2020-2021

cÖwkÿY ïiæ I mgvwßi ZvwiLt  02/02/2021 wLªt n‡Z 16/02/2021 wLªt ch©šÍ|

µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i mb`cÎ b¤^i gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01

†gvQvt Av³viv †eMg

¯^vgx- †gvt QvBdzj Bmjvg

gvZv- †gvQvt Qv‡niv LvZzb

22/03/1987 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112017361766' 01764-161387 288726

02

‡gvQvt gwR©bv

¯^vgx- †gvt wg›Uz

gvZv- †gvQvt Qv‡niv evby

01/03/1988 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112017368675' 01771-477452 288727

03

KvRjx Av³vi

wcZv- †gvt BDbyQ Avjx

gvZv- Avqkv LvZzb

01/01/1997 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
9151795094' 01831-650777 288728

04

‡gvQvt kvnbvR †eMg

wcZv- †gvt kvnveywÏb

gvZv- †gvQvt †Rv‡e`v LvZzb

12/10/1990 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- evKZv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- evKZv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
3755452053' 01631-858651 288729

05

†mwjbv Av³vi

¯^vgx- iwdKzj Bmjvg

gvZv- wewe nvIqv

01/02/1990 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19906112017000327' 01729-851361 288730

06

†gvQvt wkjv Av³vi

wcZv- †gvt wmivR wgqv

gvZv- †gvQvt gwR©bv Av³vi

05/08/1996 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6901813367' 01752-942719 288731

07

†gvQvt wjwc Av³vi

¯^vgx- †gvt Zviv wgqv

gvZv- †gvQvt dwRjv LvZzb

28/08/1986 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112017363867' 01791-145585 288732

08

‡gvQvt bvRgv Av³vi

¯^vgx- kwdKzj Bmjvg

gvZv- †gvQvt †n›`yix LvZzb

01/01/1988 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112017365518' 01780-022655 288733

09

†gvQvt Lv‡j`v LvZzb

wcZv- †gvt nvmgZ Avjx

gvZv- †gvQvt cviæj Av³vi

12/11/1998 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- evKZv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- evKZv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
7807806349' 01753-881927 288734

Page 1 of 3



µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i mb`cÎ b¤^i gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

10

‡gvQvt dwi`v Av³vi

¯^vgx- †gv iæ‡ej wgqv

gvZv-‡gvQvt dwRjv LvZzb

10/05/1991 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19916112017000098' 288735

11

‡gvQvt gvngy`v Av³vi

¯^vgx- †gvt KvIQvi

gvZv- †gvQvt gwR©bv Av³vi

08/05/1990 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19906112017000126' 01770-905920 288736

12

kvwn`v Av³vi

¯^vgx- †gvt Rvnv½xi Avjg

gvZv- mywdqv †eMg

01/01/1993 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19936112017000201' 01756-858986 288737

13

‡gvQvt wejwKm Av³vi

wcZv- g„Z †gvnv¤§` Avjx

gvZv- gv‡R`v †eMg

05/01/1994 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- cvuPKvnwbqv, WvK- evKZv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- cvuPKvnwbqv, WvK- evKZv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19946112017100' 01745-862403 288738

14

‡gvQvt kviwgb Av³vi

wcZv- Beªvwng

gvZv- Avw¤^qv †eMg

15/02/1995 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
5101804861' 01764-264247 288739

15

†gvQvt gvndzRv Av³vi

¯^vgx- Iwj Djøvn

gvZv- †gvQvt ivwk`v LvZzb

10/03/1996 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- evKZv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- evKZv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
1996611201700033' 01855-995832 288740

16

nvwjgv Av³vi

wcZv- nhiZ Avjx

gvZv- ARydv LvZzb

01/02/1999 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
3304597192' 01754-127219 288741

17

ZvQwjgv Av³vi

wcZv- Avt gwZb

gvZv- †gvQvt nvwmbv LvZzb

10/05/1997 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19976112017109543' 288742

18

¯^cœv Av³vi

wcZv- †gvt iwdKzj Bmjvg

gvZv- †gvQvt wjwc

10/05/1996 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19966112017107074' 01834-696865 288743

19

mvB`v Av³vi

wcZv- †gvt QvBdzj Bmjvg

gvZv- †gvQvt bvRgv LvZzb

20/03/1998 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
1998612017005219' 01786-281451 288744

20

‡gvQvt kvnvbvR Av³vi

wcZv- †gvt kwn`yjø&vn

gvZv- †gvQvt †nbv Av³vi

07/06/2002 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
20046112017023295' 01768-074606 288745
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µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i mb`cÎ b¤^i gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

21

‡gvQvt gvnwdqv Av³vi

¯^vgx- †gvt Kvgiæj nvmvb

gvZv- †gvQvt cviæj Av³vi

17/12/1993 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- Pv‡›`i evRvi, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- Pv‡›`i evRvi, WvK- dzjevoxqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19936122005000062' 288746

22

‡gvQvt myjZvbv

wcZv- †gvt AvdvR DwÏb

gvZv- †gvQvt †iwRqv LvZzb

01/01/1994 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19946112017029507' 01893-714097 288747

23

ggZv †eMg

wcZv- †gvt wmivR Avjx

gvZv- Av‡gbv LvZzb

19/10/2000 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
20006112017014701' 01770-905920 288748

24

‡gvQvt kvigxb Av³vi

wcZv- †gvt Aveyj †nv‡mb

gvZv- †gvQvt †Mvjvcx †eMg

10/02/1998 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19986112017113913' 01770-905920 288749

25

‡gvQvt mywg Av³vi

wcZv- †gvt †Qvinve Avjx

gvZv- †gvQvt Lvw`Rv †eMg

10/07/1995 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
20006112017022712' 01796-021095 288750

b~i †gvnv¤§`

Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
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‡Rjvi bvgt gqgbwmsn|

Dc‡Rjvi bvgt dzjevoxqv, gqgbwmsn|

‡K‡›`ªi bvgt KvjvKv›`v miKvix cÖv_wgK we`¨vjq, dzjevoxqv, gqgbwmsn|

‡Kv‡m©i bvgt  cvwievwiK Mvfx cvjb|

e¨vP bs- 13Zg (Î‡qv`k)| cÖwkÿ‡Yi †gqv`t 07 w`b|

A_© eQi- 2020-2021

cÖwkÿY ïiæ I mgvwßi ZvwiLt 14/02/2021 wLªt n‡Z 20/02/2021 wLªt ch©šÍ|

µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i B-‡gBj (hw` _v‡K) gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01

giwRbv Av³vi

wcZv-g„Z, GQnvK Avjx 

gvZv- ‡gvQvt gv‡R`v LvZzb

05/03/1994 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
4657807816Õ 01880-415460

02

‡gvQvt ‡ivKmvbv LvZzb

wcZv- ‡gvt myiæ¾vgvb

gvZv- ‡gvQvt dv‡Zgv LvZzb

30/11/1997 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6457782818Õ 01771-015935

03

‡gvQvt mv‡R`v LvZzb

¯^vgx-AvRnviæj Bmjvg 

gvZv- Avwgib ‡bQv

03/12/1989 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112047346819Õ 01719-5956875

04

gviædv LvZzb

wcZv- kvgQzwÏb

gvZv- wd‡ivRv LvZzb

01/01/1994 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19946119426000427Õ 01719-596845

05

Lv‡j`v Av³vi wibv

wcZv- ‡gvt Avt Lv‡jK

gvZv- Av‡gbv LvZzb

08/05/1993 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
9157811366' 01719-596845

06

‡gvQvt dv‡Zgv LvZzb

wcZv- ‡gvt gwdR DwÏb

gvZv- b~iRvnvb †eMg

05/06/1994 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6423354940Õ 01957-143788

07

‡gvmvt KzjQzg †eMg

wcZv- ‡gvt Avt mvjvg wgqv

gvZv- ‡gvmvt Av‡gbv LvZzb

03/05/1999 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-‡Rvievoxqv , WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-‡Rvievoxqv , WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
3307791198Õ 01969-543445

08

‡ivwRbv Av³vi

wcZv- g„Z, Qwjg DwÏb

gvZv-g„Z, Qv‡niv LvZzb 

11/02/1996 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
8713074006Õ 01969-543445

09

bvwM©m

¯^vgx-Kwei †nv‡mb 

gvZv-‡ibyKv 

19/02/1988 wLªt 9g †kÖwY
MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112047347174Õ 01941-404647
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µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i B-‡gBj (hw` _v‡K) gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

10

‡gvQvt iæwRbv Av³vi

wcZv-Avt Lv‡jK 

gvZv-‡gvQvt b~iRvnvb 

05/11/1996 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
7770425622Õ 01676-153119

11

KvRj †iLv

¯^vgx-‡gvt nvwdR DwÏb 

gvZv- ‡Mvjvc Rvb

12/07/1989 wLªt 10g †kÖwY
MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112047346886Õ 01723-357164

12

‡gvQvt Kíbv Av³vi

wcZv- Avt iwng

gvZv- nvmbv †nbv

05/01/1994 wLªt 9g †kÖwY
MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
4201814326Õ 01748-287986

13

‡gvQvt Zvgvbœv Av³vi

wcZv- ‡gvt Avt gwZb

gvZv- ‡gvQvt gwiqg †eMg

03/02/1994 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
2803120761Õ 01887-731203

14

‡gvQvt wibv Av³vi

wcZv- KvwRg DwÏb

gvZv- ‡gvQvt KwQib †bQv

03/05/1993 wLªt 9g †kÖwY
MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
8675918976Õ 01794-646710

15

dv‡Zgv LvZzb

wcZv- ‡gvt myiæR Avjx

gvZv- g‡bvqviv

02/05/1996 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
5105449788Õ 01957-143788

16

‡gvQvt gqbv Av³vi

¯^vgx-‡gvt nviæbyi iwk` divRx

gvZv- ‡gvQvt bvRgv Av³vi

11/05/1990 wLªt 10g †kÖwY
MÖvg-‡Rvievoxqv , WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-‡Rvievoxqv , WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
Õ19906112047000130 01773-671416

17

‡gvmvt AvKwjgv LvZzb

wcZv-‡gvt Avt iwng 

gvZv-‡gvQvt †Rv‡e`v LvZzb 

10/09/1996 wLªt 9g †kÖwY
MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
2837729249Õ 01708-988857

18

b~ibvnvi

¯^vgx-nviæb Ai iwk` 

gvZv- ivwk`v LvZzb

25/07/1987 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112047347664Õ 01799-652247

19

‡gvQvt Rûiv †eMg

¯^vgx-‡gvt nvq`i Avjx

gvZv- ‡gvQvt mywdqv LvZzb

25/11/1990 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112047347558Õ 01832-768887

20

‡gvQvt mvjgv LvZzb

wcZv- Avjv DwÏb

gvZv-gv‡R`v LvZzb 

03/03/1993 wLªt 9g †kÖwY
MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19936112047000186Õ 01941-404647
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µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i B-‡gBj (hw` _v‡K) gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

21

‡gvQvt Avíbv Av³vi

wcZv- ‡gvt Avjg wgqv

gvZv-‡gvQvt wbjydv Av³vi 

05/01/2001 wLªt 10 †kÖwY
MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
20016112047008547Õ 01760-549610

22

‡gvQvt wgwb Av³vi

wcZv- ‡Mvjvc †nv‡mb

gvZv-iwgQv †eMg 

04/03/1996 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19966112083004225Õ 01883-239873

23

‡gvQvt Zvwbqv Av³vi

wcZv-‡gvt Avt gwR` 

gvZv-‡gvQvt †Rvmbv †eMg 

02/03/2001 wLªt 9g †kÖwY
MÖvg-‡Rvievoxqv , WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-‡Rvievoxqv , WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
20016112047008197Õ 01883-239873

24

‡gvQvt mvwebv Av³vi

wcZv- mv‡`K Avjx

gvZv- mywdqv LvZzb

05/05/2001 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
2001611208336537Õ 1719469563

25

‡gvQvt wjgv LvZzb

wcZv- ‡gvt nv‡Zg Avjx

gvZv- ‡gvQvt b~iRvnvb

12/10/2000 wLªt 10g †kÖwY
MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg-KvjvKv›`v, WvK-dzjevoxqv ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
20006112035005112Õ 01781-916871

b~i †gvnv¤§`

Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
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‡Rjvi bvgt gqgbwmsn|

Dc‡Rjvi bvgt dzjevoxqv, gqgbwmsn|

‡K‡›`ªi bvgt cvUzwj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq, cywURvbv, dzjevoxqv, gqgbwmsn|

‡Kv‡m©i bvgt grm¨ Pvl

e¨vP bs- 14| cÖwkÿ‡Yi †gqv`t 07 w`b|

A_© eQi- 2020-2021

cÖwkÿY ïiæ I mgvwßi ZvwiLt  09/03/2021 wLªt n‡Z 15/03/2021 wLªt ch©šÍ|

µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i B-‡gBj (hw` _v‡K) gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01

Avãyj gwZb

wcZv- †gvt ARi Avjx

gvZv- Rwibv LvZzb

20/07/1994 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- cvUzwj, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- cvUzwj, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19946112083000297 01745-757269

02

‡gvt jvj Pvb ZvjyK`vi

wcZv- †gvt Avt gvbœvb ZvjyK`vi

gvZv- †gvQvt iæ†Kqv †eMg

23/04/1994 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- cvUzwj, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- cvUzwj, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
4160446805 01729-509706

03

‡gvt Rg‡m` Avjx

wcZv- †gvt bI‡mi Avjx

gvZv- †gvQvt myiZRvb

02/04/1989 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- cvUzwj, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- cvUzwj, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112083257482 01730-182892

04

‡gvt `yjvj Avn¤§`

wcZv- g„Z †bKei Avjx

gvZv- †gvQvt gqyi Rvb

17/06/1989 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- cvUzwj, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- cvUzwj, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112083256228 01739-395020

05

‡gvt QvB`yj Bmjvg

wcZv- †gvt nhiZ Avjx

gvZv- †gvQvt mywdqv LvZzb

01/02/1994 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- cvUzwj, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- cvUzwj, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
9142026625 01768-282910

06

‡gvt Avãyj nvwg`

wcZv- †gvt ewQi DwÏb

gvZv- ivwk`v LvZzb

25/05/1992 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- cvUzwj, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- cvUzwj, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19926112083000409 01737-628330

07

†gvt dRjyj nK

wcZv- †gvt g‡qR DwÏb

gvZv- †gvQvt gv‡R`v LvZzb

30/10/1989 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- cvUzwj, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- cvUzwj, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112083258095 01703-811202

08

Gg`v`yj nK

wcZv- Kvgvj †nv‡mb

gvZv- dwRjv LvZzb

11/11/2002 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- nwiivgevox, WvK- evjyNvU,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- nwiivgevox, WvK- evjyNvU,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
1512383140 01709-393214

09

‡gvt igRvb Avjx

wcZv- Rg‡m` Avjx

gvZv- †gvQvt ivwRqv LvZzb

20/03/1998 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- evjyNvU, WvK- evjyNvU,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- evjyNvU, WvK- evjyNvU,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
2404615342 01834-152112
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µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i B-‡gBj (hw` _v‡K) gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

10

‡gvt Gbvgyj †nv‡mb Gbvg

wcZv- †gvt •Qq` Avjx

gvZv- †gvQvt AviRvb wewe

10/02/1999 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- evjyNvU, WvK- evjyNvU,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- evjyNvU, WvK- evjyNvU,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6904560163 01760-061042

11

‡gvt Ryjnvm DwÏb

wcZv- †gvt Avey eKi wQwÏK

gvZv- †gvQvt R‡gjv LvZzb

18/02/1993 wLªt ¯œvZK
MÖvg- nwiivgevox, WvK- evjyNvU,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- nwiivgevox, WvK- evjyNvU,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19936112077000278 01735-989024

12

†gv; Avãym †Qvevb

wcZv- †gvt Cgvb Avjx

gvZv- †gvQvt mywdqv LvZzb

02/06/1994 wLªt ¯œvZK
MÖvg- nwiivgevox, WvK- evjyNvU,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- nwiivgevox, WvK- evjyNvU,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6907843574 01716-186312

13

jvebx Av³vi

wcZv- †gvt †Mvjvc †nvmvBb

gvZv- wgbviv LvZzb

22/11/1999 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- nwiivgevox, WvK- evjyNvU,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- nwiivgevox, WvK- evjyNvU,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19996112077107652 01308-943349

14

‡ivLkvbv Av³vi

wcZv- †gvt †Mvjvc †nv‡mb

gvZv- mywdqv Av³vi

10/01/1988 wLªt ¯œvZK
MÖvg- eowLjv, WvK- RMrMÄ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- eowLjv, WvK- RMrMÄ,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
5084398865 01705-542473

15

BRvRyj Bmjvg

wcZv- †gvt AveŸvm DwÏb

gvZv- †gvmvt Zvnwgbv LvZzb

18/05/2001 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- nwiivgevox, WvK- evjyNvU,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- nwiivgevox, WvK- evjyNvU,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
20016112077106467 01704-059325

16

†gvt iwdKzj Bmjvg

wcZv- †gvt AvwRRyj nK

gvZv- †gvQvt D‡¤§ Kzjmyg

24/03/1995 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- evjyNvU, WvK- evjyNvU,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- evjyNvU, WvK- evjyNvU,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
3301858969 01744-137344

17

‡gvt AvwkKzj Bmjvg

wcZv- †gvt Avt †gvZv‡je

gvZv- †gvQvt Ry‡e`v LvZzb

17/04/1995 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- nwiivgevox, WvK- evjyNvU,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- nwiivgevox, WvK- evjyNvU,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
9575917308 01739-811693

18

†gvt dRjyj nK

wcZv- †gvt Rvgvj DwÏb

gvZv- †gvQvt dwRjv LvZzb

18/01/1992 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- nwiivgevox, WvK- evjyNvU,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- nwiivgevox, WvK- evjyNvU,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19926112077027363 01675-502323

19

‡gvt iv‡k`yj Bmjvg

wcZv- †gvt wiqvR DwÏb

gvZv- ivwRqv LvZzb

10/01/2000 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- nwiivgevox, WvK- evjyNvU,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- nwiivgevox, WvK- evjyNvU,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
9162682307 01767-59467

20

†gvt †mvjvqgvb

wcZv- †gvt dRj Avjx

gvZv- †gvQvt bvRgv LvZzb

14/04/2003 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- nwiivgevox, WvK- evjyNvU,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- nwiivgevox, WvK- evjyNvU,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
20036112077027441
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µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i B-‡gBj (hw` _v‡K) gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

21

†gvt AvwRRyj Bmjvg

wcZv- †gvt Rvgvj DwÏb

gvZv- †gvQvt dwRjv LvZzb

01/08/1997 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- nwiivgevox, WvK- evjyNvU,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- nwiivgevox, WvK- evjyNvU,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19976112077106960

22

†gvt nv‡Qb Avjx

wcZv- †gvt gKeyj †nv‡mb

gvZv- †gvQvt nv‡Riv LvZzb

03/05/1987 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- cvUzwj, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- cvUzwj, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112083257477 01643-875272

23

‡gvt Rwni DÏxb

wcZv- g„Z †gvt Bgvb Avjx

gvZv- †gvQvt Rwibv LvZzb

12/07/1998 wLªt 5g †kÖwY
MÖvg- cvUzwj, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- cvUzwj, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
1505478121 01403-333219

24

‡gvt bvBgyi ingvb

wcZv- †gvt kvwnbyi ingvb

gvZv- bvwQgv Av³vi

25/02/2000 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- ‡gŠnvZjv, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ‡gŠnvZjv, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
4663109736

25

†gvt ev‡Q` Avjx

wcZv- †gvt KvBqyg DwÏb

gvZv- †gvQvt gv‡jKv LvZzb

20/10/1987 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- cvUzwj, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- cvUzwj, WvK- •ejvRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112083257956 01793-592817

b~i †gvnv¤§`

Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
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‡Rjvi bvgt gqgbwmsn|

Dc‡Rjvi bvgt dzjevoxqv, gqgbwmsn|

‡K‡›`ªi bvgt Gm.wW.Gd nj iæg, fvjyKRvb dzjevoxqv, gqgbwmsn|

‡Kv‡m©i bvgt wm×všÍ MÖnY I ev¯Íevq‡b hye bvix‡`i `¶Zv e„w× msµvšÍ cvwievwiK nvum-gyiwM cvjb welqK cÖwk¶Y

e¨vP bs- 15| cÖwkÿ‡Yi †gqv`t 07 w`b|

A_© eQi- 2020-2021

cÖwkÿY ïiæ I mgvwßi ZvwiLt 22/03/2021 wLªt n‡Z 28/03/2021 wLªt ch©šÍ|

µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i B-‡gBj (hw` _v‡K) gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01

‡gvQvt dvwngv Av³vi Avqkv

wcZv- Avt Qvgv`

gvZv- †iv‡Kqv †eMg

01/01/2001 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- wbwðšÍcyi, WvK- evKZv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- wbwðšÍcyi, WvK- evKZv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
1511864984 01893-285165

02

gwR©bv Av³vi

wcZv- †gvbv‡qg †nv‡mb

gvZv- P¤cv †eMg

09/12/1997 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- Pvu`cyi, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- Pvu`cyi, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
1954693188 01870-997177

03

Avwe`v myjZvbv

wcZv- †gvt AvjdvR Avjx

gvZv- iwngv LvZzb

19/12/1999 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- avgi, WvK- avgi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- avgi, WvK- avgi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
5554597509 01868-582673

04

‡nvmbv Av³vi

wcZv- ‡gvt Avãyj ev‡iK wgqv

gvZv- nvwg`v LvZzb

11/01/1996 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- Pvu`cyi, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- Pvu`cyi, WvK- fvjyKRvb,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
2404609881 01849-173222

05

cvifxb Av³vi

wcZv- jvj gvgy`

gvZv- nvwQbv †eMg

12/08/1993 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- Kvjv`n, WvK- Kvjv`n,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- Kvjv`n, WvK- Kvjv`n,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19936112053000101 01893-726231

06

gv‡R`v Av³vi

wcZv- †gvt kvgQzj nK

gvZv- †gvQvt Qv‡niv LvZzb

07/03/1995 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- •KqviPvjv, WvK- evKZv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- •KqviPvjv, WvK- evKZv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6001857751 01746-949246

07

‡Rmwgb bvnvi wibv

wcZv- Av‡e` Avjx

gvZv- †gvQvt AvKZviv

13/10/1992 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- Kvjv`n, WvK- Kvjv`n,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- Kvjv`n, WvK- Kvjv`n,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19926112053000145 01720-013647

08

Z…lv Av³vi

wcZv- wniv wgqv

gvZv- †n‡jbv LvZzb

01/01/1999 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- PKivavKvbvB, WvK- eiæKv evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- PKivavKvbvB, WvK- eiæKv evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
2854562382 01314-793562

09

dvwngv AvLZvi

wcZv- Avãyj nvwg`

gvZv- jyrdzb bvnvi

15/07/1993 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- eiæKv, WvK- eiæKv evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- eiæKv, WvK- eiæKv evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
9575900999 01771-908957
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µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i B-‡gBj (hw` _v‡K) gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

10

‡iLv Av³vi

wcZv- †gvm‡jg DwÏb

gvZv- mvnvbviv †eMg

20/10/1995 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- wekvwbqv, WvK- ‡`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- wekvwbqv, WvK- ‡`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
1504591262 01735-679076

11

Qvwebv Av³vi

wcZv- †gvt Avt Kv‡`i

gvZv- †gvQvt Av‡bvqviv

08/05/2002 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- KvuwPP‚ov, WvK- evKZv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- KvuwPP‚ov, WvK- evKZv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
20026112017101076 01946-384926

12

†gvQvt kviwgb myjZvbv

wcZv- †gvt knx`yjøvn

gvZv- †gvQvt kvwn`v Av³vi

16/09/1997 wLªt ¯œvZK
MÖvg- ivgbMi, WvK- AvwQg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ivgbMi, WvK- AvwQg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
2401850330 01300-903803

13

‡gvQvt D‡¤§ mvjgv

wcZv- †gvt Igi Avjx

gvZv- †gvQvt ggZvR †eMg

13/12/2000 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- ivgbMi, WvK- AvwQg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ivgbMi, WvK- AvwQg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
9163260434 01731-809085

14

‡gvQvt AvKwjgv LvZzb

wcZv- nhiZ Avjx

gvZv- †gvQvt mywdqv LvZzb

09/03/1998 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- we`¨vb›`, WvK- we`¨vb›`,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- we`¨vb›`, WvK- we`¨vb›`,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
4654621384 01708-064438

15

‡gvQvt AvdjvZzb bvnvi

wcZv- †gvt nv‡Qb Avjx

gvZv- ivwRqv LvZzb

02/07/1993 wLªt ¯œvZ‡KvËi
MÖvg- ivgbMi, WvK- AvwQg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- ivgbMi, WvK- AvwQg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19936112011000060 01742-859035

16

‡nvm‡b Aviv LvZzb

š^vgx- †gvt Avmv`y¾vgvb

gvZv- †gvQvt Lvw`Rv LvZzb

30/12/1990 wLªt ¯œvZ‡KvËi
MÖvg- AvwQg cvUzwj, WvK- AvwQg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- AvwQg cvUzwj, WvK- AvwQg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19906112011000168 01741-705742

17

cvbœv Av³vi

wcZv- †gvt †Mvjvg gy¯Ídv

gvZv- †gvQvt Ly‡`Rv LvZzb

01/06/1998 wLªt ¯œvZK
MÖvg- †nvievox, WvK- Kvjv`n,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- †nvievox, WvK- Kvjv`n,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
2854553416 01636-219500

18

kviwgb myjZvbv

wcZv- ‡gvt iæûj Avgxb

gvZv- nv‡R`v LvZzb

04/06/1999 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- AvwQg cvUzwj, WvK- AvwQg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- AvwQg cvUzwj, WvK- AvwQg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19996112011105152

19

ZvbwRjv Av³vi iƒcv

wcZv- Avnv¤§` Avjx

gvZv- Ry‡jLv LvZzb

24/08/2000 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- wZZviPvjv, WvK- AvwQg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- wZZviPvjv, WvK- AvwQg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
20006112011105823 01777-059490

20

‡Rmwgb Av³vi

wcZv- ‡gvt gvwbK wgqv

gvZv- iwngv Av³vi

19/05/1999 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- Kv›`vwbqv, WvK- Kv›`vwbqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- Kv›`vwbqv, WvK- Kv›`vwbqv,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
4207781909 01314-539916
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µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i B-‡gBj (hw` _v‡K) gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

21

wbjydv Av³vi

wcZv- †gvt †Zvdv¾j †nvmvBb

gvZv- bvRgv Av³vi

17/12/1998 wLªt ¯œvZK
MÖvg- cvwUiv, WvK- Kvjv`n,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- cvwUiv, WvK- Kvjv`n,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
4204569711 01718-318737

22

RvbœvZzb bvnvi

wcZv- Avãyj nvwg`

gvZv- g‡bvqviv LvZzb

10/10/1997 wLªt ¯œvZK
MÖvg- we`¨vb›`, WvK- we`¨vb›`,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- we`¨vb›`, WvK- we`¨vb›`,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
3751851613 01772-136091

23

LyKx Av³vi

wcZv- Rqbvj Av‡e`xb

gvZv- wkwibv †eMg

04/01/1996 wLªt ¯œvZK
MÖvg- eiæKv, WvK- eiæKv evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- eiæKv, WvK- eiæKv evRvi,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
4625716842 01791-602155

24

mywg Av³vi

wcZv- kvnveyÏxb

gvZv- Rvnvbviv †eMg

16/02/1998 wLªt ¯œvZK
MÖvg- KzkgvBj, WvK- KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- KzkgvBj, WvK- KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
9577283485 01301-227024

25

‡ivKmvbv Av³vi

wcZv- †gvt Avt iwk`

gvZv- †gvQvt jvBwj LvZzb

01/01/1999 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- K…òcyi, WvK- evjyNvU,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- K…òcyi, WvK- evjyNvU,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19996112077103846

b~i †gvnv¤§`

Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
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‡Rjvi bvgt gqgbwmsn|

Dc‡Rjvi bvgt dzjevoxqv, gqgbwmsn|

‡K‡›`ªi bvgt KzkgvBj bvUzqvcvov hye Dbœqb K¬ve, KzkgvBj, dzjevoxqv, gqgbwmsn|

‡Kv‡m©i bvgt grm¨ Pvl|  

e¨vP bs- 16Zg| cÖwkÿ‡Yi †gqv`t 07 w`b|

A_© eQi- 2020-2021

cÖwkÿY ïiæ I mgvwßi ZvwiLt 06/04/2021 wLªt n‡Z  12/04/2021 wLªt ch©šÍ|

µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i mb`cÎ bs gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01

kvgxg wgqv

wcZv- †gvt †gvL‡jQ wgqv

gvZv- †kdvjx Av³vi

08/12/2000 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- cvbRvbv, WvK- †`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- cvbRvbv, WvK- †`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
8261169182 01865-316924

288826

02

mwRe wgqv

wcZv- Pvub wgqv

gvZv- gwR©bv LvZzb

15/11/2002 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- KzkgvBj, WvK- KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- KzkgvBj, WvK- KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
9158559782 01751-811012

288827

03

ivRb wgqv

wcZv- †gv¯ÍvwdRyi ingvb

gvZv- †i‡nbv Av³vi

17/07/2002 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- KzkgvBj, WvK- KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- KzkgvBj, WvK- KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
2863056046 01629-097432

288828

04

†gvt Avjvj DwÏb

wcZv- †gvt Avãyj gv‡jK

gvZv- gv‡jKv LvZzb

18/05/2000 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- bvUzqvcvov, WvK- KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- bvUzqvcvov, WvK- KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
5562704436 01643-842863

288829

05

iægvb wgqv

wcZv- †gvt Zviv wgqv

gvZv- byiæbœvnvi

23/09/1996 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- bvUzqvcvov, WvK- KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- bvUzqvcvov, WvK- KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19966112059105225 01763-067613

288830

06

†gvt Avkivdzj †nv‡mb

wcZv- †gvt Avt jwZd

gvZv- †gvmvt ggZvR

19/11/2002 wLªt Gm.Gm.wm
MÖvg- wekvwbqv, WvK- †`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- wekvwbqv, WvK- †`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
2002513205904179 01626-563454

288831

07

‡gvt Rvjvj wgqv

wcZv- †gvt Avãyj Mdzi

gvZv- †gvQvt nv‡Riv LvZzb

13/05/1987 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- wekvwbqv, WvK- †`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- wekvwbqv, WvK- †`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112059212887 01791-498007

288832

08

‡gvRvddi

wcZv- mvgQzj Avjg

gvZv- Av‡bvqviv †eMg

29/03/2000 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- wbDMx KzkgvBj, WvK- KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- wbDMx KzkgvBj, WvK- KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6013049215 01863-332467

288833

09

‡gvQvt Kvgiæbœvnvi

wcZv- †gvt nviæb Ai iwk`

gvZv- †gvQvt g‡bvqviv †eMg

22/02/1989 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- wbDMx KzkgvBj, WvK- KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- wbDMx KzkgvBj, WvK- KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112059278288 01649-110595
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µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i mb`cÎ bs gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

10

‡gvt †Mvjvg wKewiqv

wcZv- †gvt †Mvjvg †gv¯Ídv

gvZv- †gvQvt mv‡R`v LvZzb

01/05/1989 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- wbDMx KzkgvBj, WvK- KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- wbDMx KzkgvBj, WvK- KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112059279581 01641-020908

288835

11

‡gvt iv‡mj wgqv

wcZv- ingr Avjx mybviæ

gvZv- †gvQvt Qdziv LvZzb

23/06/1997 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- wekvwbqv, WvK- †`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- wekvwbqv, WvK- †`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
8704626558 01876-748060

288836

12

‡gvt bv‡qe †nv‡mb

wcZv- †gvt ing mybviæ

gvZv- mdziv LvZzb

05/03/1988 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- wekvwbqv, WvK- †`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- wekvwbqv, WvK- †`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112059278988 01760-450339

288837

13

Avmgv Av³vi

¯^vgx- †mv‡nj

gvZv- Rwgjv wewe

01/01/1987 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- bvUzqvcvov, WvK- †`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- bvUzqvcvov, WvK- †`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
0410994663594 01781-975187

288838

14

nvwQbv LvZzb

¯^vgx- †gvt nvweeyi ingvb

gvZv- †gvQvt nv‡Riv LvZzb

13/07/1987 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- bvUzqvcvov, WvK- †`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- bvUzqvcvov, WvK- †`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112059276333 01782-644973

288839

15

nvwjgv LvZzb

wcZv- Beªvwng †nv‡mb

gvZv- †gvQvt nvwdRv LvZzb

05/07/1993 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- bvUzqvcvov, WvK- KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- bvUzqvcvov, WvK- KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
4651897078 01868-602994

288840

16

‡gvt AvjvDwÏb

wcZv- †gvt Rvgvj DwÏb

gvZv- †gvQvt Ry‡jLv LvZzb

20/11/1993 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- KzkgvBj, WvK- KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- KzkgvBj, WvK- KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19936112059000266 01752-218536

288841

17

‡gvt Gg`v`yj nK

wcZv- †gvt Avwgi nvgRv

gvZv- †gvQvt nvwg`v LvZzb

03/10/1997 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- wbDMx KzkgvBj, WvK- KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- wbDMx KzkgvBj, WvK- KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19976112059107711 01764-406005

288842

18

‡gvQvt bvw`qv cvifxb wiZv

wcZv- †gvt nv‡Qb Avjx

gvZv- †gvQvt bvRgv Av³vi

04/07/1997 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- bvUzqvcvov, WvK- KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- bvUzqvcvov, WvK- KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
8251858414 01729-480579

288843

19

‡gvt AvwkKzj Bmjvg evejy

wcZv- †gvt Avey Zv‡ni divRx

gvZv- †gvQvt Av‡gbv LvZzb

22/01/1989 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- wekvwbqv, WvK- †`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- wekvwbqv, WvK- †`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
2857778746 01705-018835

288844

20

‡gvt Avwgiæj Bmjvg

wcZv- Avey e°i wQwÏK

gvZv- †gvQvt g‡bvqviv ‡eMg

01/01/1998 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- bvUzqvcvov, WvK- KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- bvUzqvcvov, WvK- KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
5562703347 01787-998062

288845
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µwgK 
bs bvg, wcZv/¯^vgx Ges gvZvi bvg Rb¥ ZvwiL wkÿvMZ †hvM¨Zv eZ©gvb wVKvbv ¯’vqx wVKvbv RvZxq cwiPq cÎ b¤^i ‡gvevBj b¤^i mb`cÎ bs gšÍe¨

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

21

‡gvQvt mvwebv Av³vi

wcZv- †gvt gyK‡Q` Avjx

gvZv- †gvQvt Qvqib †bQv

08/01/1995 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- wbDMx KzkgvBj, WvK- KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- wbDMx KzkgvBj, WvK- KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6901792017 01741-353879

288846

22

‡gvt bvRgyj miKvi

wcZv- †gvt ‡ZvZv wgqv

gvZv- †gvQvt bvRgv

30/11/1998 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- bvUzqvcvov, WvK- KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- bvUzqvcvov, WvK- KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
7804810355 01794-792890

288847

23

‡gvt AvdQi Avjx

wcZv- †gvt QzwZqv gÛj

gvZv- †gvQvt Av‡gbv LvZzb

05/03/1988 wLªt 8g †kÖwY
MÖvg- wekvwbqv, WvK- †`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- wekvwbqv, WvK- †`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
6112059284799 01771-370225

288848

24

Rvnv½xi Avjg

wcZv- Avãyj nvwjg

gvZv- BmgZviv Bqvmwgb

03/10/1997 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- wbDMx KzkgvBj, WvK- KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- wbDMx KzkgvBj, WvK- KzkgvBj,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
19976112059107812 01794-171588

288849

25

‡gvt g‡qR DwÏb ev`kv

wcZv- †gvt †gvK‡m` Avjx

gvZv- nvQbv †nbv

12/12/2001 wLªt GBP.Gm.wm
MÖvg- wekvwbqv, WvK- †`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|

MÖvg- wekvwbqv, WvK- †`eMÖvg,

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
7812553888 01819-851554

288850

b~i †gvnv¤§`

Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v

dzjevoxqv, gqgbwmsn|
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল সরকার 

উপদজা যুব উন্নয়ন কমমকতম ার কাযমায় 

যুব উন্নয়ন অধিেপ্তর 

ভাকুা,ময়মনধসাংহ। 
www.dyd.gov.bd 

 

স্বারকনাং-৩৪.০১.৬১১৩.০০০.৩৮.০৩০.১৩-৬৬                                                                                   
তাধরখ:০৪/০৪/২০২১ধি: 
 

 

বফলয় –প্রবক্ষণপ্রাপ্ত যুফদদয তথ্য  প্রপ্রযন প্রংদে। 

 

সূত্র নং-  ৩৪.০১.০০০০.০২৭.৩৮.২৬৫.১৬-২৫৯                                                                     তাবযখ: ১৫/০৩/২০২১ বি: 

 

 

 

            উদযাক্ত বফলয় ও সূদত্রয আদরাদে আনায দয় অফেবত ও প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদনয বনবভদে জানাদনা মাদে প্রম, অত্র 

োম যারয় দত  ২০২০-২০২১ অথ য   ফছদযয শুরু প্রথদে প্রবক্ষণপ্রাপ্ত যুফে ও যুফনাযীদদয তথ্য ৩০ ভার্ য ,২০২১ বি: ম যন্ত  প্রপ্রবযত ছে 

প্রভাতাদফে এতদংদে ংযুক্ত েদয আনায ফযাফয প্রপ্রযণ েযা দরা। 

 

প্রাে: 

উ-বযর্ারে 

যুফ উন্নয়ন অবধদপ্তয 

ভয়ভনবং। 

 

      

  

      (প্রভা: নঈভ উবিন) 

উদজরা যুফ উন্নয়ন েভ যেতযা 

     যুফ উন্নয়ন অবধদপ্তয  

     বালুো,ভয়ভনবং 

    প্রপান-০৯০২২-৫৬২০৭ 

                                                                                                    email: bhaluka @ dyd.gov.bd 

  



প্রবক্ষণ প্রেদেয নাভ : উদজরা বযলদ ররুভ । ১ভ ব্যার্ প্রবক্ষণ তাবযখ:  ২২/০৯/২০২০- ২৮/০৯/২০২০ 

 

নং প্রবক্ষণাথীয নাভ ঠিোনা প্রভাফাইর নম্বয প্রবক্ষণ প্রোদ যয 

নাভ 

প্রভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ প্রভা: াান া 

াঠান 

গ্রা: বাটোও 

প্রা:  যাংর্াড়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৫৯৯৭৮০৫২ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০২ বদদারুর ইরাভ গ্রা:  প্রভদুয়াযী 

প্রা:  প্রভদুয়াযী 

বালুো,ভয়ভনবং। 

০১৭১৩৬১৩০১২ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৩ ানবজদা আক্তায 

বতনা 

গ্রা:  বায়াফ 

প্রা: ভবিেফাড়ী 

বালুো,ভয়ভনবং। 

০১৩০৩৯৪৮৪২৮ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৪ প্রভা: ভাদজদুর 

ইরাভ 

গ্রা:  খারুয়ারী 

প্রা: ৬নং ওয়ার্ডয 

বালুো,ভয়ভনবং। 

০১৮৬৩১৬৬২৫৩ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৫ াবদে বভয়া গ্রা: প্রাার 

প্রা: জাবভযাাড়া 

বালুো,ভয়ভনবং। 

০১৭৪০৬২২৬৮৯ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৬ আবু নাঈভ গ্রা:  র্াযফাড়ী 

প্রা: রুড়া 

বালুো,ভয়ভনবং। 

০১৬৭১৫৫৫৬৮৭ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৭ প্রখ পবযদ গ্রা:  বায়াফ 

প্রা: ভবিেফাড়ী 

বালুো,ভয়ভনবং। 

০১৮৫১০১৯৬১৭ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৮ প্রভা: াবদকুর 

ইরাভ 

গ্রা:  োবর্না 

প্রা:  োবর্না 

বালুো,ভয়ভনবং। 

০১৭৭১৫৭৪৫৫১ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৯ আবযপ গ্রা:  টি.এন.টি প্রযাড 

প্রা: বালুো প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং। 

০১৭১৩৯৬১৩৩৮ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১০ প্রভা: যবপকুর 

ইরাভ টিটু 

গ্রা:  াফবরে র প্রযাড 

প্রা: নতুন ফাস্ট্যান্ড 

বালুো,ভয়ভনবং। 

০১৯১১২০১০৩০ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১১ াবপন াবফদ ে 

বযয়াদ 

গ্রা:  বান্ডাফ 

প্রা: বালুো 

বালুো,ভয়ভনবং। 

০১৬৪৮৭৭৪৮৫৪ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১২ প্রভা: াদজদুর 

ইরাভ 

গ্রা:  খারুয়াবরী 

প্রা: বালুো 

বালুো,ভয়ভনবং। 

০১৩০২২২৩৮৩৮ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

 



নং প্রবক্ষণাথীয নাভ ঠিোনা প্রভাফাইর নম্বয প্রবক্ষণ প্রোদ যয 

নাভ 

প্রভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৩ আদনায়ায প্রাদন গ্রা:  কুিাফ 

প্রা: জাবভযা াড়া  

বালুো,ভয়ভনবং 

 েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৪ প্রভা: প্রভাস্তাবপজুয 

যভান 

গ্রা:  যাংর্াড়া 

প্রা:  যাংর্াড়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৯১৯৯২৯৩৯২ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৫ প্রভা: নাঈভ  

প্রভাস্তাে 

গ্রা:  ধীতপুয 

প্রা: ধীতপুয ফাজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১৬৪০২৮৪৩ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৬ প্রভা: ভাফুজুর ে গ্রা: র্ান্দুযাটি 

প্রা: ভামুদপুয 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৫৮৮১৮৭৮৪ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৭ প্রভা: প্রাদর যানা গ্রা: বভযো 

প্রা: বভযো 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১৪৭১২০১৮ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৮ প্রভা: সুজন পবেয গ্রা: ভবজদ প্রযাড 

প্রতাতাখায ববটা 

প্রা: বালুো প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১৩৫৯৩২৪৮ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৯ প্রভা: াজ্জাদুর 

ইরাভ(ফাপ্পী) 

গ্রা:  বালুো 

প্রা:  বালুো 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১২৭১৯০২৪ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২০ প্রভা:এ.এভ.াঈদ 

আদভদ 

গ্রা: পায়াযাবব  

প্রা: বালুো,প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬৮৪২৩০১১৭ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২১ প্রভা: োভরুর 

ইরাভ 

গ্রা: প্রভজযববটা 

প্রা: বালুো,প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৩১৭৯৬৪২০০ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২২ জাাঈীয আরভ গ্রা: যাজজ 

প্রা: যাজজ ফাজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৪০২৭৫২৪৭ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২৩ প্রভা; যাবেবুর 

াান ফসু 

গ্রা: প্রভবদরা 

প্রা: প্রভবদরা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৬০৪৫৩৩৭৬ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২৪ প্রভা: প্রপযদদৌ 

আদেদ 

গ্রা: ঢুবরববটা(২য় খন্ড) 

প্রা: নাাইর 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১৩৭৬৭৯১২ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২৫ নাজমুর ে গ্রা: প্রভদুয়াযী 

প্রা: প্রভদুয়াযী 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১০৫৭৪২৬৯ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

 



প্রবক্ষণ প্রেদেয নাভ t বফ আয.বড.বফ ররুভ । ২য় ব্যার্ প্রবক্ষণ তাবযখt  ২২/০৯/২০২০-২৮/০৯/২০২০ 

নং প্রবক্ষণাথীয নাভ ঠিোনা প্রভাফাইর নম্বয প্রবক্ষণ প্রোদ যয 

নাভ 

প্রভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ প্রভাোঃআবু াবনপ গ্রাt যাংর্াড়া 

প্রাt যাংর্াড়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬২৮২২৫৮৩১ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০২ প্রভাোঃ যাবপউর 

ফাযী 

গ্রাt যাংর্াড়া 

প্রাt যাংর্াড়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬৮৬২৯২০৩১ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৩ প্রভাোঃ বযয়াদ 

আদযবপন 

গ্রাt যাংর্াড়া 

প্রাt যাংর্াড়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৪৭০২২৭১১ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৪ প্রভাোঃ প্রভদদী 

াান বযপাত 

গ্রাt যাজজ(০৮ নং 

ওয়াড য) 

প্রাtজাবভযাাড়া 

বালুো,ভয়ভনবং। 

০১৬১২৪৮৫৪৭৭ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৫ প্রভাোঃ আজমুর হুদা 

আোয 

গ্রাt যাংর্াড়া 

প্রাt যাংর্াড়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১৬৭২৯৫২৩ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৬ প্রভাোঃ পযাদ বভয়া গ্রাt যাংর্াড়া 

প্রাt যাংর্াড়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৬৮৪৭৬৭৮৫ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৭ প্রভাোঃ ভামুন যানা গ্রাt যাংর্াড়া 

প্রাt যাংর্াড়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১৭১০৯৬২৩ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৮ প্রভাোঃ রুদফর বভয়া গ্রাt যাংর্াড়া 

প্রাt যাংর্াড়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১৩৭৪৮৫২০ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৯ প্রভাোঃ আবপ 

ইরাভ 

গ্রাt যাংর্াড়া 

প্রাt যাংর্াড়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬৩৯৪৯৪৫৪৩ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১০ প্রভাোঃ াবদকুর 

ইরাভ 

গ্রাt যাংর্াড়া 

প্রাt যাংর্াড়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৩৯৪৩০২৮৯ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১১ আযাফুর আরভ গ্রাt যাংর্াড়া 

প্রাt যাংর্াড়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৬৫০৫৪২৮৫ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১২ প্রভাোঃ যতন বভয়া ৪নং ওয়যাড বালুো 

প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং। 

০১৭২৩৮৮৮৮১০ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৩ প্রভাোঃ প্ররার উবিন গ্রাt প্রভদুয়াযী 
প্রাt প্রভদুয়াযী 

০১৭৮৭৩৮৯০৫০ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  



নং প্রবক্ষণাথীয নাভ ঠিোনা প্রভাফাইর নম্বয প্রবক্ষণ প্রোদ যয 

নাভ 

প্রভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

বালুো,ভয়ভনবং 

১৪ প্রভাোঃ ারুন অয 

যবদ 

গ্রাt প্রভদুয়াযী 
প্রাt প্রভদুয়াযী 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১৩৫৭১৮০১ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৫ প্রভাোঃ যাপান 

জানী প্রজাভন 

গ্রাtআো 

প্রাtবভযো 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭০৩৪২০৯৪২ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৬ নাছবযন গ্রাtবান্ডাফ 

প্রাtবালুো 

বালুো,ভয়ভনবং 

 েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৭ প্রভাোঃ 

আবযফুজ্জাভান 

ফাবপ্প 

৪নং ওয়াড য বালুো 

প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৮৬৪৬৪২৮৬৪ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৮ প্রভাোঃ ান্ত বভয়া  ৪নং ওয়যাড 

প্রাtবালুো প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৯২৪১০২৯৪ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৯ প্রভাোঃ খায়রুর 

ফাায 

গ্রাt প্রভদুয়াযী 
প্রাt প্রভদুয়াযী 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬৩১৪৬২০০৩ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২০ যাবজয়া আক্তায গ্রাt বর্রাোন্দা 

প্রাtফাযফাড়ীয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৫৮৮২৪৩১৬ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২১ আজভাতুন্নাায ৬নং ওয়যাড 

প্রাtবালুো,প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

 েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২২ আযাফুর আরভ 

জজয  

গ্রাtটি.এন.টি প্রযাড 

প্রাtবালুো,প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১৭৯৯৯৭৮৬ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২৩ প্রভাোঃ সুরতান 

যভান 

গ্রাt৩৮/২,অদা প্রযাড 

প্রাt বালুো 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৩১৬১৯০৩৩ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২৪ প্রভাোঃ াযফুর 

ইরাভ 

গ্রাtটানাড়া,প্রভবদরা 

প্রাtপ্রভবদরা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭২৭৩৯২৩০৭ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২৫ প্রভাোঃ ভাবুফ 

আরভ 

গ্রাtমুবিেফাড়ী 

প্রাtমুবিেফাড়ী 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬৪৫৮৫১৭২৫ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

 

 



প্রবক্ষণ প্রেদেয নাভ t ফাটাদজায াইস্কুর । ৩য় ব্যার্ প্রবক্ষণ তাবযখt  ১৮/১০/২০২০-২৪/১০/২০২০ 

নং প্রবক্ষণাথীয নাভ ঠিোনা প্রভাফাইর নম্বয প্রবক্ষণ প্রোদ যয 

নাভ 

প্রভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ আপানা গ্রাt তাভাট 

প্রাt তাভাট 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭২০০৯০৯১০ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০২ নাছবযন আক্তায 

বরজা 

গ্রাt ফাটাদজায 

প্রাt ফাটাদজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭২০১৩০৪৮০ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৩ তাবনয়া আক্তায 

তুবর 

গ্রাt তাভাট 

প্রাt তাভাট 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৪২৬১৫৭০১ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৪ আেবরভা আক্তায গ্রাt তাভাট 

প্রাt তাভাট 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭২০২৩০৯২৯ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৫ রাদরী প্রফেভ গ্রাt তাভাট 

প্রাt তাভাট 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১৪৬৩৬১৭২ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৬ প্রভাছাt আছভা 

আক্তায 

গ্রাt প্রভদুয়াযী 
প্রাt প্রভদুয়াযী 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৮০১৮০৪৮৭ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৭ প্রভাt পাবভ বফিা গ্রাt তাভাট 

প্রাt তাভাট 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৪৪৯৪৩৩৬৯ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৮ বযপ প্রভািা গ্রাt তাভাট 

প্রাt তাভাট 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৫১২৯৭৯১১ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৯ প্রভাছাt প্রাদন 

আযা 

গ্রাt তাভাট 

প্রাt তাভাট 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১০৩২৮৭২১ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১০ জাবদুর ইরাভ গ্রাt ঢাকুবযয়া 

প্রাt তাভাট 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৪৮৭৫৮২২১ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১১ প্রভাt বযফুর 

ইরাভ 

গ্রাt ঢাকুবযয়া 

প্রাt তাভাট 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৬৩২১৩৬৭৫ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১২ াবদকুর গ্রাt তাভাট 

প্রাt তাভাট 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬২৬৮৮৩৮৫৮ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৩ আযাফুর ইরাভ গ্রাt তাভাট 

প্রাt তাভাট 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৬৬০৬৭২৩৪ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  



নং প্রবক্ষণাথীয নাভ ঠিোনা প্রভাফাইর নম্বয প্রবক্ষণ প্রোদ যয 

নাভ 

প্রভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৪ প্রাদর যানা গ্রাt তাভাট 

প্রাt তাভাট 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৮০৪০৬৩৮৭ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৫ বরখন আদভদ গ্রাt তাভাট 

প্রাt তাভাট 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭০০৯৯২৭৮৪ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৬ এ.এভ.হুভায়ন 

েবফয 

গ্রাtবান্ডাফ 

প্রাtবালুো 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১১৩৭৬০১৮ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৭ প্রভাt প্রযদুয়ান গ্রাtফাটাদজায 

প্রাtফাটাদজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৯১২৪৪৯৩৪ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৮ আবেবুর ে  গ্রাtারোও 

প্রাt তাভাট 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭০৩৫৯৯৬৭১ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৯ প্রভাt াবভদুয 

যভান 

গ্রাt াতীদফড় 

প্রাt উথুযা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৫৪৭৯৬৭০৯ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২০ প্রাদর প্রাদন গ্রাt তাভাট 

প্রাt তাভাট 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৯৩১৮৮১৫৮ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২১ নাবদ প্রাদন গ্রাtমুবর্যা 

প্রাtমুবর্যা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৮৬৭৪৭৬০৯৫ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২২ াবফবুয গ্রাtফাটাদজায 

প্রাtফাটাদজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৮৭৮২১৬০৪ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২৩ ভাসুদ যানা  গ্রাtারোও 

প্রাt তাভাট 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬০৯৩৩৫০৮৭ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২৪ প্রভাt ভাসুদ 

াযদবজ 

গ্রাt তাভাট 

প্রাt তাভাট 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৮৭০৯৮৬১৫ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২৫ প্রভাt আজাায গ্রাt তাভাট 

প্রাt তাভাট 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৪৭২৬৪৮৭২ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  
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নং প্রবক্ষণাথীয নাভ ঠিোনা প্রভাফাইর নম্বয প্রবক্ষণ প্রোদ যয 

নাভ 

প্রভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ োওায প্রভািা গ্রাt তাভাট 

প্রাtতাভাটফাজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৩২০৯০৩০৬ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০২ প্রভাt াবভদুর 

ইরাভ 

গ্রাt তাভাট 

প্রাtতাভাটফাজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

০ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৩ প্রভাt প্রযাভান 

আদভদ 

গ্রাt াড়াোও 

প্রাt াড়াোও 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৮৩৯৪৮৫৫৮১ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৪ খাইরুর ইরাভ গ্রাt ভবিেফাড়ী 

প্রাt ভবিেফাড়ী 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৪৬২২৪৯২৭ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৫ বব্বীয আদেদ ৫নং ওয়াড য 

প্রাt বালুো প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১৯৪৩৭৯৩৪ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৬ প্রভাt আনারুর 

বভয়া 

গ্রাt খারুয়ারী 
প্রাt বালুো 

বালুো,ভয়ভনবং 

০ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৭ প্রভাাt ভাদজদা 

আক্তায 

গ্রাt আংোযোড়া 

প্রাt আংোযোড়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৮ প্রভাছাt স্বনা 

আক্তায 

গ্রাt বায়াফ 

প্রাtভবিেফাড়ী 

বালুো,ভয়ভনবং 

০ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৯ প্রভাছাt বনবথয়া 

ইরাভ 

গ্রাt গূবুবদয়া 

প্রাtভবিেফাড়ী 

বালুো,ভয়ভনবং 

 ০১৭৩৪৭৫২৪৪৯ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১০ পাযনাজ পাদতভা গ্রাt পুরুড়া 

প্রাt পুরুড়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১২৮০৯৫৫১ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১১ ইব্রাীভ খবরর গ্রাt াদতংো 

প্রাt বালুো 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১২০৯৫২৯০ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১২ প্রভদদী াান 

যাবেফ 

৬নং ওয়াড য 

প্রাt বালুো প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৯৭২১৬১৫২৮ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৩ প্রভাt বুজ বভয়া গ্রাt ধীতপুয  েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  



নং প্রবক্ষণাথীয নাভ ঠিোনা প্রভাফাইর নম্বয প্রবক্ষণ প্রোদ যয 

নাভ 

প্রভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

প্রাt ধীতপুয 

বালুো,ভয়ভনবং 

১৪ প্রভাt হুভায়ুন েবফয ৪নং ওয়াড য 

প্রাt বালুো প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

 েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৫ প্রভাt যাজু বভয়া গ্রাt োঠারী 

প্রাt বালুো 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬৮৫১১১৫৬১ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৬ বপকুর ইরাভ গ্রাt োঠারী 

প্রাt বালুো 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬৮৫১১১৫৬১ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৭ যায়ান গ্রাtারুরবদয়া 

প্রাtারুরবদয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৮ রা আদভদ  গ্রাtর্াযফাড়ী 

প্রাt বালুো 

বালুো,ভয়ভনবং 

০ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৯ প্রভদদী াান 

অবনে 

৪নং ওয়াড য 

প্রাt বালুো প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২০ পাাদ খান গ্রাt ডুবরববটা 

প্রাt বালুো 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৩৮৬৮৪৩১১ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২১ প্রভাt াবফবুয 

যভান 

গ্রাt তাভাট 

প্রাtতাভাটফাজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৩৭৭০৭৭২৪ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২২ এ.এভ.ফুযোন গ্রাtবভযো 

প্রাtবভযো 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১১১৮৫০২১ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২৩ প্রভাt াবের 

আদেদ 

গ্রাtবভযো 

প্রাtবভযো 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১১১৮৫০২১ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২৪ াজাান গ্রাtবভযো 

প্রাtবভযো 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭২০৯৪১৩০০ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২৫ প্রভাt জাাঈীয 

আরভ 

গ্রাt যাংর্াড়া 

প্রাt যাংর্াড়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৬৮৯০০৫১৯ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

 



  



প্রবক্ষণ প্রেদেয নাভ t তাভাট যোবয প্রাt বফদ্যারয় । ৫ভ ব্যার্ প্রবক্ষণ তাবযখt  ১৯/১০/২০২০-২৫/১০/২০২০ 

নং প্রবক্ষণাথীয নাভ ঠিোনা প্রভাফাইর নম্বয প্রবক্ষণ প্রোদ যয 

নাভ 

প্রভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ প্রভাt াবব্বয 

যোয 

গ্রাt ফাটাদজায 

প্রাt ফাটাদজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৯২৯২১৩৩৯৯ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০২ প্রভাছাt বফউটি 

আক্তায 

গ্রাt তাভাট 

প্রাtতাভাটফাজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৮১৭০১৩২৪ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৩ যবপকুর ইরাভ গ্রাt ঢাকুবযয়া 

প্রাt তাভাটফাজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

 েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৪ াফনুয আক্তায গ্রাt াrারোও 

প্রাt তাভাটফাজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৯১৫৫৪৩২০ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৫ প্রভাt ােয বভয়া গ্রাt তাভাট 

প্রাtতাভাটফাজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৫৬১০২০৫১ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৬ প্রভদদী াান গ্রাt তাভাট 

প্রাtতাভাটফাজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৯১৯২৩৯৬১ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৭ তুলায প্রভািা গ্রাt তাভাট 

প্রাtতাভাটফাজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৬৩১৫৩১৯৪ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৮ প্রভাt তাভীভ গ্রাt তাভাট 

প্রাtতাভাটফাজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭০৯০৮৮০১৬ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৯ প্রভাt নাজমুর 

প্রাাইন 

গ্রাt তাভাট 

প্রাtতাভাটফাজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৫৯২৩৯০৯৪ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১০ প্রভাােদ োভরুর 

াান 

গ্রাt ঢাকুবযয়া 

প্রাt ফাটাদজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৪০৪২০০৬৭ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১১ প্রৌযব াান 

অন্তয 

গ্রাt ফাটাদজায 

 প্রাt ফাটাদজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

 েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১২ প্রভাt রুদফর বভয়া গ্রাt তাভাট 

প্রাtতাভাটফাজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৮১৩৭৯২৫৬৯ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৩ প্রভাt প্রাদর যানা গ্রাt তাভাট 

প্রাtতাভাটফাজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৬৬২৬০৪৬৬ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  



নং প্রবক্ষণাথীয নাভ ঠিোনা প্রভাফাইর নম্বয প্রবক্ষণ প্রোদ যয 

নাভ 

প্রভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৪ প্রভাছাt াবয়া গ্রাt তাভাট 

প্রাtতাভাটফাজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৫২১৮০৩০১ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৫ প্রভাt বদুর 

ইরাভ 

গ্রাt তাভাট 

প্রাtতাভাটফাজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

 েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৬ জয়নফ আক্তায গ্রাt তাভাট 

প্রাtতাভাটফাজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৫২৩০২৩৫১ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৭ প্রাবনয়া আক্তায গ্রাtারুরবদয়া 

প্রাtারুরবদয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

 েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৮ প্রভাt ইফদনবনা 

োনন 

 গ্রাtমুবর্ড়া 

প্রাt ফাটাদজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৫৮৫৭৮৯৭৫ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৯ প্রভাt রুদফর বভয়া গ্রাt াড়াোও 

প্রাt বফযফাড়ী 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৮১৩৭৯২৫৬৯ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২০ প্রভাt বভজান গ্রাt তাভাট 

প্রাtতাভাটফাজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৭৪৯৬৩৪৪৭ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২১ প্রভাছাt ছাবফনা 

আক্তায 

গ্রাt তাভাট 

প্রাtতাভাটফাজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৮৬৫২০৭১৪ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২২ ফন যা আক্তায গ্রাt ফাটাদজায 

 প্রাt ফাটাদজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৮১৩৭৯২৫৬৯ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২৩ াবনুয আরভ গ্রাt াড়াোও 

প্রাt বফযফাড়ী 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৩১০৬৮২৩০৭ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২৪ প্রাদর যানা গ্রাt তাভাট 

প্রাtতাভাটফাজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৭৫৮৬১২৫৮ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২৫ প্রভাt বফপ্লফ খান গ্রাt তাভাট 

প্রাtতাভাটফাজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬১১১০৮৮১৯ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

 

  



প্রবক্ষণ প্রেদেয নাভ t উদজরা বযলদ ররুভ । ৬ষ্ঠ ব্যার্ প্রবক্ষণ তাবযখt  ০১/১১/২০২০-০৭/১১/২০২০ 

নং প্রবক্ষণাথীয নাভ ঠিোনা প্রভাফাইর নম্বয প্রবক্ষণ প্রোদ যয 

নাভ 

প্রভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ প্রভাt ভাফুজুয 

যভান 

৬নং ওয়াড,বালুো 

প্রৌযবা,বালুো 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১১১৩২৫৮০ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০২ আবু াঈদ গ্রাভ:র্াড়ফাড়ী 

প্রা: বালুো 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৮৭২২০২২৫২ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৩ প্রভাt জাাঙ্গীয 

আরভ 

গ্রাভ:+প্রা: বফযফাড়ী 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৩৩৭৪৮৮৩৫ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৪ জবভ ৩নংওয়াড য, 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৯১৮৬৫৭৭৪১ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৫ প্রভাt এনামুর গ্রাt যাংর্াড়া 

প্রাtযাংর্াড়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১৩৫৮৪৮৬১ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৬ বযভন বকুভায ৫নং ওয়াড 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬২৭৪৭০০৪১ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৭ প্রভাt বদ বভয়া গ্রাt আো 

প্রাtবভযো 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৪০৮৩৩৪৯৪ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৮ প্রভাt প্রাাে বভয়া ৫নংওয়াড য 

বালুো প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৭০৯৪৮৪৯০ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৯  আভা খাতুন ৪নংওয়াড য,বালুো  

প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৬১৫৮২৭১১ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১০ ভামুন বভয়া ৪নংওয়াড য,বালুো  

প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১৪২৫৯৭৫৮ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১১ প্রভাt ভবউবিন 

আদভদ 

৪নংওয়াড য,বালুো  

প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭০৭৭৩৯৭৭৯ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১২ রুহুর আভীন গ্রাt োদুবভয়া 

প্রাtাজীযফাজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭০৪৭১৭৭৭৭ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৩ প্রভাt ভামুন ৪নং ওয়াড 

বালুো প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১১১২৫৬২৮ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৪ প্রভাt আব্দুর জবরর 

প্রখ 

গ্রাt োঠারী 

প্রাtোঠারী 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১৬৭০৩২৬৯ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  
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নাভ 

প্রভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৫ ভাাবুর আরভ গ্রাt পুরুড়া 

প্রাtপুরুড়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৩৯৫৮৯৭৭৯ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৬ জুদয়র গ্রাtোদুবভয়া 

প্রাtাবজযফাজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৪৯১১২০৩৬ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৭ হৃদয় কুভায ফভ যন গ্রাtোদুবভয়া 

প্রাtাবজযফাজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৮৫১২৩৫৬৭৮ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৮ উজ্জর বভয়া ৪নংওয়াড য 

,বালুো  প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৫৮৮৯৭৪২৮ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৯ াবব্বয আদভদ 

প্রভায়াজ 

৬নংওয়াড য, 

বালুো  প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

 েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২০ আযবপন আক্তায ৪নংওয়াড য, 

বালুো  প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১৮৩৮১৮৫৩ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২১ প্রভাছাt পাযজানা 

আক্তায ঋতু 

 ১নংওয়াড য 

বালুো  প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬২২২৬৮২৩৩ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২২ প্রভাছাt স্মৃবত 

আক্তায 

৪নংওয়াড য, 

বালুো  প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৮৮১৫১৯৯৯৯ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২৩ প্রভাছাt নাছবযন 

আক্তায 

গ্রাt আখাবরয়া 

প্রাtাবজযফাজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১৫৭৬৪৪৮৪ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২৪ রুা আক্তায ৪নংওয়াড য, 

বালুো  প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৯৪১৭৫১৪৭ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২৫ প্রভাt জাবদ াান 

রা 

গ্রাt োঠারী 

প্রাtোঠারী 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৯১১২২১৯৮৮ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  
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নাভ 

প্রভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ প্রভা: আাদুজ্জাভান গ্রাভ :ভামুদপুয 

প্রা:নাভাভামুদপুয 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬৭৯১৫৮২৪৩ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০২ প্রভা: জবরুর 

ইরাভ 

গ্রাভ:জামুযববটা 

প্রা বালুো 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬১১২৭৬৩৪৭ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৩ প্রভা: প্রবরভ বভয়া গ্রাভ:ভাটিয আোয 

বালুো প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৭০৩৯৩৩৩৬ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৪ দভযে যবফদা গ্রাা্:নাযাঙ্গী 

প্রা:নাযাঙ্গী 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৬১৪৪৪৪০৩ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৫ জয়র্ে যোয গ্রা:োবরফাড়ী 

প্রা:যাংর্াড়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬১৬৯০০০২৮ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৬ প্রভা: জর প্রাদন েদরজ াড়া 

বালুো প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৩০২৪৪৪৩০৬ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৭ ম্পা আক্তায গ্রা: োবদেড় 

প্রা: োবর্না 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৮৩৪৬৭৩৮৯০ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৮ প্রভা: াববুয 

যভান বাফ 

গ্রাভ: র্াড়ফাড়ী 

বালুো প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬১৩৫৪৯৭৫১ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৯ প্রভা: প্রখাযদদ 

আরভ ইভন 

গ্রাভ: বান্ডাফ 

প্রা: বালুো 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১১০০৬২৫২ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১০ আবজজুর ে পাবজর ভাদ্রাা প্রযাড 

,বালুো  প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬০৯৭৫০১৮৭ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১১ প্রভা: ইজাজ 

যোয 

গ্রাভ: ধীতপুয 

প্রা: ধীতপুয 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬১১৬৭৯৫২৬ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১২ াবেফ প্রাদন গ্রাভ: বযাদডাফা 

প্রা: বযাদডাফা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৫৩৩৭৪২১১ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৩ াবভভা খাতুন গ্রাভ: বযাদডাফা 

প্রা: বযাদডাফা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৩১০৬৮৭৮৭ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  



নং প্রবক্ষণাথীয নাভ ঠিোনা প্রভাফাইর নম্বয প্রবক্ষণ প্রোদ যয 

নাভ 

প্রভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৪ প্রভা: আদনায়ায 

প্রাদন 

গ্রাভ: ধীতপুয 

প্রা: ধীতপুয 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৪৫৮১৩১৮৮ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৫ ইভন তালুেদায গ্রাভ: পূফ যবালুো 

প্রা: বালুো 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৯৭৯৬৮০৪১৯ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৬ প্রভা: আবভনুর 

ইরাভ 

গ্রাভ: ফাবন্দয়া 

প্রা: ফাবন্দয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭০৩২১৭৭৮৯ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৭ প্রভা: আবকুয 

যভান 

গ্রাভ: ফাবন্দয়া 

প্রা: ফাবন্দয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৪৫৩৫১১৮৯ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৮ প্রভা: ভামুন বভয়া গ্রাভ: ফাবন্দয়া 

প্রা: ফাবন্দয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

 েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৯ প্রভা: ইবরয়া 

প্রাাইন 

গ্রাভ: ার্োও 

প্রা: আংোযোড়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

ে১৭২২৬৪৩০৬৪ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২০ প্রে,এভ প্রতীবদুয 

যভান 

গ্রাভ: ফাবন্দয়া 

প্রা: ফাবন্দয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬২০৬৮০৮৮৯ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২১ প্রভা: জবরুর 

ইরাভ খান জবন 

 গ্রাভ: বান্ডাফ 

প্রা: বালুো 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১১০৪২৯৮৯ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২২ হুভায়ুন েবফয গ্রাভ: ভবিেফাড়ী 

প্রা: ভবিেফাড়ী 

বালুো,ভয়ভনবং 

 েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২৩ রুহুর আবভন গ্রাভ: োবর্না 

প্রা: োবর্না 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭২৫৭৬৩৮২৮ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২৪ বজাদ 

 

গ্রাভ: ক্ষুদ্র 

প্রা: নাাইর 

বালুো,ভয়ভনবং 

 েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২৫ প্রভা: আযাফুর 

আরভ 

৫নং ওয়াড য 

বালুো প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

 েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

 

 

 



 

প্রবক্ষণ প্রেদেয নাভ : বযাদডাফা াই স্কুর । ৮ভ ব্যার্ প্রবক্ষণ তাবযখ:-  ২৪/১১/২০২০-  ৩০/১১/২০২০ 

নং প্রবক্ষণাথীয নাভ ঠিোনা প্রভাফাইর নম্বয প্রবক্ষণ প্রোদ যয 

নাভ 

প্রভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ প্রভা:মুবপকুয 

যভান যতন 

গ্রাভ :বযাদডাফা 

প্রা:বযাদডাফা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৩৮৭৬১৪১৮ োবী ারন প্তাব্যাী  

০২ প্রভা: জবভ উবিন গ্রাভ :বযাদডাফা 

প্রা:বযাদডাফা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৪৭৪২০৪১৬ োবী ারন প্তাব্যাী  

০৩ প্রভা:জবরুর 

ইরাভ 

গ্রাভ :বযাদডাফা 

প্রা:বযাদডাফা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৫৬১০২৩৭৩ োবী ারন প্তাব্যাী  

০৪ প্রভা: জাোবযয়া 

ইরাভ 

গ্রাভ :বযাদডাফা 

প্রা:বযাদডাফা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬১০৪০২২৮৩ োবী ারন প্তাব্যাী  

০৫  ওয়াবদুয যভান গ্রাভ :বযাদডাফা 

প্রা:বযাদডাফা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬২১৯৬১৫৭৩ োবী ারন প্তাব্যাী  

০৬ প্রভা: আরা উবিন গ্রাভ :বযাদডাফা 

প্রা:বযাদডাফা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৯৩৮৭৭৩০৭৭ োবী ারন প্তাব্যাী  

০৭ প্রভা: আবু যাবভ 

খান 

গ্রাভ :বযাদডাফা 

প্রা:বযাদডাফা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬০০২৪৭২২২ োবী ারন প্তাব্যাী  

০৮ াবদকুয যভান গ্রাভ :বযাদডাফা 

প্রা:বযাদডাফা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৩৯৫৪৯৪০৫ োবী ারন প্তাব্যাী  

০৯ প্রভা: জাবদ াান গ্রাভ :বযাদডাফা 

প্রা:বযাদডাফা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৫০৭২৩৬৬৮ োবী ারন প্তাব্যাী  

১০ প্রভা: জাবদুর 

ইরাভ 

গ্রাভ :বযাদডাফা 

প্রা:বযাদডাফা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৯২৯৮৪৬৮২০ োবী ারন প্তাব্যাী  

১১ প্রভা: প্রভদদী 

াান 

গ্রাভ :বযাদডাফা 

প্রা:বযাদডাফা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৯১৭৮৫২৫৮৩ োবী ারন প্তাব্যাী  

১২ রাবরী গ্রাভ :বযাদডাফা 

প্রা:বযাদডাফা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৩১৬৯৩৮৬২০ োবী ারন প্তাব্যাী  

১৩ প্রভা: ভাসুদযানা গ্রাভ :বযাদডাফা ০১৯২১৭০৯১১১ োবী ারন প্তাব্যাী  



নং প্রবক্ষণাথীয নাভ ঠিোনা প্রভাফাইর নম্বয প্রবক্ষণ প্রোদ যয 

নাভ 

প্রভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

প্রা:বযাদডাফা 

বালুো,ভয়ভনবং 

১৪ প্রভাছা: ছারভা 

আক্তায 

গ্রাভ :বযাদডাফা 

প্রা:বযাদডাফা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১৬৮৩৩৭৩৮ োবী ারন প্তাব্যাী  

১৫ প্রভা: প্রাাে গ্রাভ :বযাদডাফা 

প্রা:বযাদডাফা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৯২০৫৪৪৪৪০ োবী ারন প্তাব্যাী  

১৬ প্রভা: োভরুজাভান গ্রাভ :বযাদডাফা 

প্রা:বযাদডাফা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬২৮৩০১৯০৮ োবী ারন প্তাব্যাী  

১৭ প্রভা: যবপকুর 

ইরাভ 

গ্রাভ :বযাদডাফা 

প্রা:বযাদডাফা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৭৭২৭০২৬২ োবী ারন প্তাব্যাী  

১৮ প্রভা: ভাাবুর 

আরভ 

গ্রাভ :বযাদডাফা 

প্রা:বযাদডাফা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৯৪৭১০৪৭৪৮ োবী ারন প্তাব্যাী  

১৯ প্রভা: াাফ উবিন গ্রাভ :বযাদডাফা 

প্রা:বযাদডাফা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১৪৮৯৯০২৩ োবী ারন প্তাব্যাী  

২০ প্রভা: ভাছুভ বভয়া গ্রাভ :বযাদডাফা 

প্রা:বযাদডাফা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬২১২৬০০৮৬ োবী ারন প্তাব্যাী  

২১ প্রভা: বযফুয 

যভান 

গ্রাভ :বযাদডাফা 

প্রা:বযাদডাফা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭২৫২৪৭২৫৫ োবী ারন প্তাব্যাী  

২২ জাবেয়া সুরতানা গ্রাভ :বযাদডাফা 

প্রা:বযাদডাফা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৯২০৭০২৫৭৯ োবী ারন প্তাব্যাী  

২৩ আরভেীয েবফয গ্রাভ :বযাদডাফা 

প্রা:বযাদডাফা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৯১৫৮২৮৯২৪ োবী ারন প্তাব্যাী  

২৪ পয়ার আদভদ 

 

গ্রাভ :বযাদডাফা 

প্রা:বযাদডাফা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬২৫৩৮৯৩৯৯ োবী ারন প্তাব্যাী  

২৫ প্রভা: পজলুর ে 

খান 

গ্রাভ :বযাদডাফা 

প্রা:বযাদডাফা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬১০৭০২৫৭৮ োবী ারন প্তাব্যাী  

 



প্রবক্ষণ প্রেদেয নাভ : ধবরয়া যোযী প্রাথবভে বফদ্যারয় । ৯ভ ব্যার্ প্রবক্ষণ তাবযখ:-  ২৪/১১/২০২০-  

৩০/১১/২০২০ 

নং প্রবক্ষণাথীয নাভ ঠিোনা প্রভাফাইর নম্বয প্রবক্ষণ প্রোদ যয 

নাভ 

প্রভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ প্রফাযান উবিন গ্রাভ :ধবরয়া 

প্রা:ধবরয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৯২৫৪৭১৬২৭ োবী ারন প্তাব্যাী  

০২ প্রভা: াবদকুয 

যভান 

গ্রাভ :ধবরয়া 

প্রা:ধবরয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৮১৯৯৫৯৫৯২ োবী ারন প্তাব্যাী  

০৩ প্রভা:এভযান গ্রাভ :ধবরয়া 

প্রা:ধবরয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬১৯৭৮৬৮৯৮ োবী ারন প্তাব্যাী  

০৪ প্রভাছা: সুযবভন 

আক্তায 

গ্রাভ :ধবরয়া 

প্রা:ধবরয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭২৬২১২৮৩০ োবী ারন প্তাব্যাী  

০৫ প্রভাছা: সুবনয়া 

আক্তায 

গ্রাভ :ধবরয়া 

প্রা:ধবরয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১৩৪৭৪০০৪ োবী ারন প্তাব্যাী  

০৬ বযভা আক্তায গ্রাভ :ধবরয়া 

প্রা:ধবরয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬২৬৫৮৬৮৭৮ োবী ারন প্তাব্যাী  

০৭ প্রভাস্তপা োভার গ্রাভ :ধবরয়া 

প্রা:ধবরয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭২৪২২৯৫৩৮ োবী ারন প্তাব্যাী  

০৮ প্রভা: ছাইফুর 

ইরাভ 

গ্রাভ :ধবরয়া 

প্রা:ধবরয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৮৩৬৬০১৯০৭ োবী ারন প্তাব্যাী  

০৯ জান্নাতাযা গ্রাভ :ধবরয়া 

প্রা:ধবরয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৭০৪৫২৩৯৫ োবী ারন প্তাব্যাী  

১০ প্রভাছা: ছারভা 

আক্তায 

গ্রাভ :ধবরয়া 

প্রা:ধবরয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১৩৫৩৪২৪৩ োবী ারন প্তাব্যাী  

১১ প্রভাছা: রাবরী 

প্রফেভ 

গ্রাভ :ধবরয়া 

প্রা:ধবরয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১৮৬৪০৪৩৪ োবী ারন প্তাব্যাী  

১২ প্রভা: যবফউর আরভ গ্রাভ :ধবরয়া 

প্রা:ধবরয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬৮৭৮৫৭৯৩৪ োবী ারন প্তাব্যাী  

১৩ জান্নাতুর প্রপযদদী 

সুভী 

গ্রাভ :ধবরয়া 

প্রা:ধবরয়া 

০১৭১৭৪৪৯০৬৭ োবী ারন প্তাব্যাী  



নং প্রবক্ষণাথীয নাভ ঠিোনা প্রভাফাইর নম্বয প্রবক্ষণ প্রোদ যয 

নাভ 

প্রভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

বালুো,ভয়ভনবং 

১৪ প্রভাছা: াথী গ্রাভ :ধবরয়া 

প্রা:ধবরয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭২৭৯১১১০১ োবী ারন প্তাব্যাী  

১৫ প্রভা: বযফুর 

ইরাভ 

গ্রাভ :ধবরয়া 

প্রা:ধবরয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১০৪১৪৬১৯ োবী ারন প্তাব্যাী  

১৬ আব্দুিা আর 

পাাদ জয় 

গ্রাভ :ধবরয়া 

প্রা:ধবরয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭০৩৪২০৯৪৪ োবী ারন প্তাব্যাী  

১৭ প্রভা: প্রবরভ 

জাাঙ্গীয 

গ্রাভ :ধবরয়া 

প্রা:ধবরয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৩৫৯৮৭৮৫৪ োবী ারন প্তাব্যাী  

১৮ প্রভা: সুভা আক্তায গ্রাভ :ধবরয়া 

প্রা:ধবরয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১০৪১৪৬১৯ োবী ারন প্তাব্যাী  

১৯ ভাজাারুর ইরাভ গ্রাভ :ধবরয়া 

প্রা:ধবরয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৫২৮০৭৩৩৬ োবী ারন প্তাব্যাী  

২০ ভায়মুনা গ্রাভ :ধবরয়া 

প্রা:ধবরয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৩১৫৮৩০৭৩০ োবী ারন প্তাব্যাী  

২১ প্রভা:ভাাবুর আরভ গ্রাভ :ধবরয়া 

প্রা:ধবরয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৩০৩১৪৪৪৭৪ োবী ারন প্তাব্যাী  

২২ তানবজনা আক্তায 

ইবত 

গ্রাভ :ধবরয়া 

প্রা:ধবরয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৮৩৭৬৯৫৭১ োবী ারন প্তাব্যাী  

২৩ প্রভাছা: রাইজু 

আেতায 

গ্রাভ :ধবরয়া 

প্রা:ধবরয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬১৮৫৪০৯১২ োবী ারন প্তাব্যাী  

২৪ বযনা সুরতানা 

 

গ্রাভ :ধবরয়া 

প্রা:ধবরয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৫৭২৪৯৬২৭ োবী ারন প্তাব্যাী  

২৫ প্রভা: ইবরয়া বভয়া গ্রাভ :ধবরয়া 

প্রা:ধবরয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১৯৭৮৬৮৯৮ োবী ারন প্তাব্যাী  

 

 



 

প্রবক্ষণ প্রেদেয নাভ : র্াযফাড়ী যোযী প্রা: বফদ্যারয় । ১০ভ ব্যার্ প্রবক্ষণ তাবযখ:-  ১৭/১২/২০২০-  

২৩/১২/২০২০ 

নং প্রবক্ষণাথীয নাভ ঠিোনা প্রভাফাইর নম্বয প্রবক্ষণ প্রোদ যয 

নাভ 

প্রভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ প্রভা: যবফউর াান 

াবন 

গ্রাভ : বান্ডাফ 

প্রা:বালুো 

বালুো,ভয়ভনবং 

০ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০২ তাভীভ জান্নাত 

প্রাবপ্ত 

গ্রাভ :পুরুড়া 

প্রা:পুরুড়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১৫৯৭৮৫১২ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৩ প্রভা:আবযফুজ্জাভান 

বরভন 

৪নং ওয়াড  

বালুো প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

 েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৪ াবেবুর াান 

যবন 

গ্রাভ :যাংর্াড়া 

প্রা:যাংর্াড়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬১৩৫২২৯৯৬ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৫ প্রভা: প্রদদরায়ায 

প্রাদন 

গ্রাভ :র্াড়ফাড়ী 

প্রা:বালুো 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৮৯৩৫৪৯৪০ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৬ রা আদভদ গ্রাভ :র্াড়ফাড়ী 

প্রা:বালুো 

বালুো,ভয়ভনবং 

 েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৭ যাবেবুর ইরাভ গ্রাভ :ফাবর 

প্রা:োঠারী 

বালুো,ভয়ভনবং 

 েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৮ প্রভা: আপাে 

ইেফার 

গ্রাভ :যাংর্াড়া 

প্রা:যাংর্াড়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৯১৮৯৭৭৮৬০ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৯ প্রভা: ভাজাারুর 

ইরাভ 

গ্রাভ :প্রভবদরা 

প্রা: প্রভবদরা 

বালুো,ভয়ভনবং 

 েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১০ প্রভা: নুদয আরভ 

ববিেী খান 

গ্রাভ :আোবরয়া 

প্রা:াবজযফাজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

 েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১১ প্রভা: োজর বভয়া গ্রাভ :বান্ডাফ 

প্রা:বালুো 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৫৬৩৫৬৯০২ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১২ মুবক্ত যানী দা গ্রাভ :র্াড়ফাড়ী 

প্রা:বালুো 

বালুো,ভয়ভনবং 

 েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  



নং প্রবক্ষণাথীয নাভ ঠিোনা প্রভাফাইর নম্বয প্রবক্ষণ প্রোদ যয 

নাভ 

প্রভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৩ দুজযয় প্রদফনাথ ৪নং ওয়াড য  

বালুো প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

 েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৪ প্রভাছা: প্রজানা 

যানী 

৩নং ওয়াড য  

বালুো প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

 েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৫ পাযা উরপাত 

স্বন যা 

গ্রাভ :ারোও 

প্রা:তাভাট 

বালুো,ভয়ভনবং 

 েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৬ প্রভা: আব্দুর 

ভাদরে 

গ্রাভ : ধীতপুয 

প্রা:ধীতপুয 

বালুো,ভয়ভনবং 

 েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৭ প্রাাইন প্রভা: 

ওভয পারুে 

গ্রাভ :আোবরয়া 

প্রা:াবজযফাজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

 েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৮ আর ভামুন গ্রাভ :র্ানপুয 

প্রা:আংোযোড়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

 েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৯ ইেফার প্রাদন গ্রাভ :মুবিেফাড়ী 

প্রা:মুবিেফাড়ী 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭২১১৪১৪৫৪ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২০ ভাদজদুর ইরাভ গ্রাভ :মুবিেফাড়ী 

প্রা:মুবিেফাড়ী 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৩০৫৭৩৫৪০৭ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২১ ভবভন বভয়া গ্রাভ :পূফ যবালুো 

প্রা:বালুো 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৭৯৩৪৩৬৮৯ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২২ াবে র আদভদ গ্রাভ : প্রভদুয়াযী 

প্রা: প্রভদুয়াযী 

বালুো,ভয়ভনবং 

 েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২৩ প্রভা: বদুর 

ইরভ 

গ্রাভ :ক্ষুদ্র 

প্রা:নাাইর 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৩২৫২৮৮৮৭ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২৪ প্রভা: প্রভাফাদেয 

প্রাাইন াভীভ 

 

৫নং ওয়াড য  

বালুো প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬২৯৮৬৯৪৭১ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২৫ ােয ফাবু গ্রাভ :ারোও 

প্রা:তাভাট 

বালুো,ভয়ভনবং 

 েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

 



 

প্রবক্ষণ প্রেদেয নাভ : সূম য ফাংরা যুফ উন্নয়ন ংস্থায োম যারয় । ১১তভ ব্যার্ প্রবক্ষণ তাবযখ:-  ১৭/১২/২০২০-  

২৩/১২/২০২০ 

নং প্রবক্ষণাথীয নাভ ঠিোনা প্রভাফাইর নম্বয প্রবক্ষণ প্রোদ যয 

নাভ 

প্রভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ প্রভা: জাবেয ঢারী গ্রাভ : আোবরয়া 

প্রা:োদুবভয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬২৫৩৮৭৫১১ াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

প্তাব্যাী  

০২ প্রভা: াইভ ঢারী গ্রাভ : আোবরয়া 

প্রা:োদুবভয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৯৭৫৩৮৭৫১১ াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

প্তাব্যাী  

০৩ প্রভা: নাইভ ঢারী গ্রাভ : আোবরয়া 

প্রা:োদুবভয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৯৫৪১১৬০৭০ াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

প্তাব্যাী  

০৪ প্রভা: আরআবভন ৪নং ওয়াড য  

বালুো প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

 াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

প্তাব্যাী  

০৫ প্রভা: প্রভাদ যদ বভয়া গ্রাভ :যাংর্াড়া 

প্রা:যাংর্াড়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

 াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

প্তাব্যাী  

০৬ প্রভা: বযফুর 

ইরাভ 

গ্রাভ :োইর্ান 

প্রা:বফরুনীয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

 াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

প্তাব্যাী  

০৭ প্রভাছা: নাবযন 

জাান 

গ্রাভ :আোবরয়া 

প্রা:োদুবভয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৩১৮৫৫৫৮৭০ াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

প্তাব্যাী  

০৮ জান্নাতুর প্রপযদদী গ্রাভ :োদুবভয়া 

প্রা:োদুবভয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭২৬৮০২৭৯৬ াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

প্তাব্যাী  

০৯ প্রভা: প্রাদর যানা গ্রাভ :ধাভশুয 

প্রা: োদুবভয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৯৫৪৬৫৭৩৮৭ াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

প্তাব্যাী  

১০ প্রভা: আবভনুর 

ইরাভ 

গ্রাভ :আোবরয়া 

প্রা: োদুবভয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬৩১২৮৯৭৭১ াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

প্তাব্যাী  

১১ প্রভা: সুজন বভয়া গ্রাভ :আোবরয়া 

প্রা: োদুবভয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬২৮৫৯৯১৪১ াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

প্তাব্যাী  

১২ নাবযন সুরতানা 

ব 

গ্রাভ :মুবিেফাড়ী 

প্রা:মুবিেফাড়ী 

বালুো,ভয়ভনবং 

 াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

প্তাব্যাী  



নং প্রবক্ষণাথীয নাভ ঠিোনা প্রভাফাইর নম্বয প্রবক্ষণ প্রোদ যয 

নাভ 

প্রভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৩ জাবেয়া সুরতানা 

বভরেী 

৩নং ওয়াড য  

বালুো প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

 াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

প্তাব্যাী  

১৪ প্রভা:প্রখ পবযদ গ্রাভ :আোবরয়া 

প্রা: োদুবভয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৪০৮৯৯৬৭৮৭ াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

প্তাব্যাী  

১৫ প্রভা: াবফবুয 

যভান 

গ্রাভ :ফাবন্দয়া 

প্রা:প্রভদুয়াযী 

বালুো,ভয়ভনবং 

 াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

প্তাব্যাী  

১৬ প্রভা: রুদফর যোয গ্রাভ : প্রভবদরা 

প্রা: প্রভবদরা 

বালুো,ভয়ভনবং 

 াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

প্তাব্যাী  

১৭ প্রভা: আবকুয 

যভান 

গ্রাভ : প্রভবদরা 

প্রা: প্রভবদরা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৯৯৩৭১১৭৯৭ াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

প্তাব্যাী  

১৮ প্রভা: বযয়াদ 

প্রাদন 

গ্রাভ : প্রভবদরা 

প্রা: প্রভবদরা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৩৭০৮০৯০১ াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

প্তাব্যাী  

১৯ প্রভা: আবজজুর গ্রাভ :আোবরয়া 

প্রা: োদুবভয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

 াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

প্তাব্যাী  

২০ প্রভা: জবভ উবিন গ্রাভ :ঝারাজা 

প্রা:বডদটায 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৫৩০৩৩৭৭১ াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

প্তাব্যাী  

২১ প্রভা: বমুর বভয়া গ্রাভ :আোবরয়া 

প্রা: োদুবভয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৮৬৩৭৮১৭২৯ াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

প্তাব্যাী  

২২ প্রভাছা: বর 

আেতায 

গ্রাভ : োদুবভয়া 

প্রা: োদুবভয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭০৬৬৬৬৩০৭ াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

প্তাব্যাী  

২৩ প্রভা: প্রভাস্তাে 

আদভদ যোয 

গ্রাভ :ধীতপুয 

প্রা:ধীতপুয 

বালুো,ভয়ভনবং 

 াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

প্তাব্যাী  

২৪ প্রভা: যবপকুর 

ইরাভ 

 

গ্রাভ :আোবরয়া 

প্রা: োদুবভয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৯৫৬০৬৫৮১০ াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

প্তাব্যাী  

২৫ প্রভাছা : রুবফ 

আক্তায 

গ্রাভ :ঢুবরববটা 

প্রা:নাাইর 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৯০৬০৭৩১৯৪ াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

প্তাব্যাী  

 



প্রবক্ষণ প্রেদেয নাভ :- নাজভা স্তবল্প প্রভজযববটা ,বালুো প্রৌযবা । ১২তভ ব্যার্ প্রবক্ষণ তাবযখ:-  

১৭/০১/২০২১-  ৩১/০১/২০২১ 

নং প্রবক্ষণাথীয নাভ ঠিোনা প্রভাফাইর নম্বয প্রবক্ষণ প্রোদ যয 

নাভ 

প্রভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ চর্তী জাান স্মৃবত গ্রাভ : জাবভযাাড়া 

প্রা: জাবভযাাড়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭২৪১২৮৮৬৫ প্ররাই প্রবক্ষণ ১৫বদন 

ব্যাী 

 

০২ প্রভাছা: ববযনা 

আক্তায 

গ্রাভ :ধীতপুয 

প্রা:ধীতপুয 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৯৫৮৬৪৫৪৯ াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

১৫বদন 

ব্যাী 

 

০৩ প্রভাছা: প্রপারী 

আেতায 

৬নং ওয়াড য  

বালুো প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৯৪৭১০৫৪৩৪ াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

১৫বদন 

ব্যাী 

 

০৪ প্রভাছা: প্রজবভন 

আেতায 

গ্রাভ+ প্রা: বভযো 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৬০০৩৭৪৩৪ াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

১৫বদন 

ব্যাী 

 

০৫ তানবজনা আক্তায 

স্মৃবত 

গ্রাভ :র্ান্দুযাটি 

প্রা:নাভাভামুদপুয 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৮৯৯৫৪৬৮৯ াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

১৫বদন 

ব্যাী 

 

০৬ আপদযাজা আক্তায গ্রাভ :যাংর্াড়া 

প্রা:যাংর্াড়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৮১৭০১৪৬৭ াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

১৫বদন 

ব্যাী 

 

০৭ াপছা বেদায ৪নং ওয়াড য  

বালুো প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬৩৮৭৯৬৮৩৯ াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

১৫বদন 

ব্যাী 

 

০৮ প্রভাছা: জবযনা 

খাতুন 

গ্রাভ :ধীতপুয 

প্রা:ধীতপুয 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৮৭১৮৮২৫৩ াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

১৫বদন 

ব্যাী 

 

০৯ ানা নাযীন 

সুবভ 

গ্রাভ :ধীতপুয 

প্রা:ধীতপুয 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৮৭৪৭৬৯১৫৪ াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

১৫বদন 

ব্যাী 

 

১০ ানা প্রনা ৭নং ওয়াড য  

বালুো প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

 াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

১৫বদন 

ব্যাী 

 

১১ াভীভা সুরতানা গ্রাভ :খারুয়ারী 

প্রা: বালুো 

বালুো,ভয়ভনবং 

 াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

১৫বদন 

ব্যাী 

 

১২ আন্জজুভানাযা 

আেতায 

৬নং ওয়াড য  

াবজযববটা 

বালুো,ভয়ভনবং 

 াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

১৫বদন 

ব্যাী 

 

১৩ াবফকুন্নাায স্মৃবত গ্রাভ: র্ান্দুযাটি 

প্রা: নাভাভামুদপুয 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৫৯৭৫৩৭১৮ াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

১৫বদন 

ব্যাী 

 



নং প্রবক্ষণাথীয নাভ ঠিোনা প্রভাফাইর নম্বয প্রবক্ষণ প্রোদ যয 

নাভ 

প্রভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৪ াবদয়া খাতুবন 

ইবা 

৬নং ওয়াড য বালুো 

প্রৌযবা,ভয়ভনবং 

 াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

১৫বদন 

ব্যাী 

 

১৫ প্রভাছা: প্রযাদেয়া ৭নং ওয়াড য ,বালুো 

প্রৌযবা,ভয়ভনবং 

 াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

১৫বদন 

ব্যাী 

 

১৬ ইবতা সুরতানা ৪নং ওয়াড য  

বালুো প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭০৬০২৫৮৩৫ াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

১৫বদন 

ব্যাী 

 

১৭ প্রভাছা : নাবভা 

সুরতানা 

৬নং ওয়াড য  

বালুো প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

 াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

১৫বদন 

ব্যাী 

 

১৮ সুযভা আক্তায ৬নং ওয়াড য  

বালুো প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১৮৬১৯১৪১ াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

১৫বদন 

ব্যাী 

 

১৯ প্রভাছা: সুইটি প্রফেভ ৪নং ওয়াড য  

বালুো প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

 াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

১৫বদন 

ব্যাী 

 

২০ ানবজদা আক্তায 

প্রী 

৪নং ওয়াড য  

বালুো প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

 াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

১৫বদন 

ব্যাী 

 

২১ ানবজদা জাান 

বভভ 

৫নং ওয়াড,বালুো 

প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭২৬৫২৭৮৩৮ াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

১৫বদন 

ব্যাী 

 

২২ াবপয়া ইরাভ ৫নং ওয়াড,বালুো 

প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭২৬৫২৭৮৩৮ াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

১৫বদন 

ব্যাী 

 

২৩ প্রভাছা: আছভা 

আক্তায 

গ্রাভ :বাওয়াবরয়া ফাজু 

প্রা:বাওয়াবরয়াফাজু 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১১১৭৪৩০০০ াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

১৫বদন 

ব্যাী 

 

২৪ সুবনয়া সুরতানা 

 

গ্রাভ :খারুয়ারী 

প্রা: বালুো 

বালুো,ভয়ভনবং 

 াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

১৫বদন 

ব্যাী 

 

২৫ আপানা আক্তায 

বনব 

৬নং ওয়াড,বালুো 

প্রৌযবা 

বালুো,ভয়ভনবং 

 াবযফাবযে াঁ 

মুযেী ারন 

১৫বদন 

ব্যাী 

 

 

 

 

 



প্রবক্ষণ প্রেদেয নাভ : যোয প্রোবর্ং প্রন্টায ভামুদপুয । ১৩ভ ব্যার্ প্রবক্ষণ তাবযখ:-  ০৯/০২/২০২১-  

১৫/০২/২০২১ 

নং প্রবক্ষণাথীয নাভ ঠিোনা প্রভাফাইর নম্বয প্রবক্ষণ প্রোদ যয 

নাভ 

প্রভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ প্রভা: আবভনুর 

ইরাভ 

গ্রাভ : র্ান্দুযাটি 

প্রা:নাভাভামুদপুয 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭২৬৩৮৬৭৩৩ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০২ প্রভা: প্রদদরায়ায 

প্রাদন াওন 

গ্রাভ :নাভাভামুদপুয 

প্রা:নাভা ভামুদপুয 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৬৪২৫৪০৮৫ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৩ প্রভা: প্রদদরায়ায 

প্রাদন 

গ্রাভ :নাভাভামুদপুয 

প্রা:নাভা ভামুদপুয 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৪২২২০৪০৩ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৪ প্রভা: জাবেয 

প্রাদন 

গ্রাভ :নাভাভামুদপুয 

প্রা:নাভা ভামুদপুয 

বালুো,ভয়ভনবং 

 েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৫ প্রখ পবযদ গ্রাভ : যাজজ 

প্রা: যাজজ ফাজায 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬৮৬৪৭৮৭২১ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৬ প্রভা: প্রজাফাদয়য 

প্রাদন বয়া 

গ্রাভ :ভামুদপুয 

প্রা:নাভাভামুদপুয 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৬০৪৫১৩৩৪ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৭ বযন াযদবজ গ্রাভ :বফরুনীয়া 

প্রা: বফরুনীয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

 েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৮ প্রভা: আনারুর 

ে বযয়াজ 

গ্রাভ :ভামুদপুয 

প্রা: নাভাভামুদপুয 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৩২৪৪১৩৩৬ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

০৯ আবু াদর যাবব্ব গ্রাভ :ভামুদপুয 

প্রা: নাভাভামুদপুয 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৫৩৩৩৩৫১৬ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১০ প্রভা: আদর বভয়া গ্রাভ :র্ান্দুযাটি 

প্রা: নাভাভামুদপুয 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭০৩৯০৭১৮০ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১১ লুতপয যভান গ্রাভ :ভামুদপুয 

প্রা: নাভাভামুদপুয 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৫২৮৯০০১৩ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১২ সূম যমুখী গ্রাভ :াাতার প্রযাড 

প্রা:বালুো 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭২১৩১০২৭০ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৩ াবযয়ায  াান 

ইভন 

গ্রাভ :ভামুদপুয 

প্রা: নাভাভামুদপুয 

০১৭০১০৪৫১৪৪ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  
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নাভ 

প্রভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

বালুো,ভয়ভনবং 
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গ্রাভ :ভামুদপুয 
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প্রা: প্রভবদরা 
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০১৭৮৭২৩৩৯২৫ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৭ প্রভা: আরভেীয 
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গ্রাভ :র্ান্দুযাটি 

প্রা:নাভাভামুদপুয 

বালুো,ভয়ভনবং 

 েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৮ প্রখ ভওদুদ 

আদভদ াবেফ 

গ্রাভ :াবজযববটা 

৫নং ওয়াড 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৬১০৮০০০০৭ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

১৯ প্রভা: খরু বভয়া গ্রাভ :ঢুবরববটা 

প্রা:নাাইর 

বালুো,ভয়ভনবং 
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আেতায 

গ্রাভ :ঝারাজা 

প্রা:বডদটায 

বালুো,ভয়ভনবং 

 েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২১ প্রভা: াজ্জাত বভয়া গ্রাভ :ভামুদপুয 

প্রা: নাভাভামুদপুয 

বালুো,ভয়ভনবং 

 েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২২ প্রভা: াইফুর 

ইরাভ 

গ্রাভ : বফরুনীয়া 

প্রা: বফরুনীয়া 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭১৯২৭৯৫০০ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২৩ াভীভা আেতায গ্রাভ: র্ান্দুযাটি 

প্রা: নাভাভামুদপুয 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৫১১৩২১৬০ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২৪ নাইমুর াান অন্ত 

 

গ্রাভ: র্ান্দুযাটি 

প্রা: নাভাভামুদপুয 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৩৫১৫৬২০০ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  

২৫ প্রভা: ইভাইর 

প্রাদন 

গ্রাভ :ফাবর 

প্রা: োঠারী 

বালুো,ভয়ভনবং 

০১৭৪০৯০৪০৮০ েরুদভাটাতাজােযণ প্তাব্যাী  
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01775-995800                           

282.                                             01921-709026                           



                    

283.                                    

                    

01836-966666                           

284.                                     

                    

01948-214318                           

285.                                        

                    

01728-267371                           

286.                                     

                    

01759-223820                           

287.                                        

                    

01954-561019                           

288.                                                 

                    

01902-759064                           

289.                                      

                    

01984-956999                           

290.                                          

                    

01940-344701                           

291.                                         

                    

01956-279815                           

292.                                                  

                    

01909-870223                           

293.                                             

                    

01956-441592                           

294.                                      

                    

01938-956660                           

295.                                                

                    

01938-956660                           

296.                        

     

                          

                    

01712-791815                           

297.                                               

                    

01765-702370                           

298.                                     

                    

01765-702370                           

299.                                               

                    

01782-913186                           

300.                                              

                    

01916-037844                           
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301.                                                   

                    

01723-098668                                     

302.                                               

, 

                    

01754-659356                                   

303.                                                

, 

                    

01914-205795                                   

304.                                                   

, 

                    

01954-598584                                   

305.                                                     

, 

                    

01636-518173                                   



306.                                           

, 

                    

01412-311976                                   

307.                                                    

                    

01740-485675                                   

308.                                           

                    

01931-616820                                   

309.                                            

                    

01740-261665                                   

310.                                          

                    

01723-098668                                   

311.                                              

, 

                    

01912-811182                                   

312.                                                  

, 

                    

01318-751368                                   

313.                                              

, 

                    

01963-267475                                   

314.                                                    

, 

                    

01995-955638                                   

315.                                                 

, 

                    

01999-735413                                   

316.                                                   

, 

                    

01912-739535                                   

317.                                                  

, 

                    

01920-941793                                   

318.                                         

, 

                    

01627-331648                                   

319.                                            

, 

                    

01990-315270                                   

320.                                                  

, 

                    

01929-511983                                   

321.                                             

, 

                    

01767-904911                                   

322.                                                 

, 

                    

01402-031591                     07            

323.                                              

, 

                    

01916-418123                                   

324.                                                  

, 

                    

01934-894669                                   

325.                                                      

, 

01934-894569                                   
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326.                                                 

                    

01720-474217                       

    

 

327.                                             

                    

01759-187085                       

    

 

328.                                              

                    

01408-535872                       

    

 

329.                                                      

                    

01319-504772                       

    

 

330.                                             

                    

01706-916715                       

    

 

331.                                                

                    

01953-883616                       

    

 

332.                                            

                    

01730-477754                       

    

 

333.                                                   

                    

01990-739854                       

    

 

334.                                               

                    

01870-379943                       

    

 

335.                                                     

                    

01743-241117             15        

    

 

336.                                               

                    

01707-748755                       

    

 

337.                                               

                    

01793-366980                       

    

 

338.                                               

                    

01980-701821                       

    

 

339.                                               

                    

01741-272215                       

    

 

340.                                                       

                    

01745-046217                       

    

 

341.                                                       

                    

01611-081707                       

    

 

342.                                            

                    

01995-553279                       

    

 

343.                                               

                    

01815-263234                       

    

 

344.                                            

                    

01730-477754                       

    

 

345.                                                      

                    

01779-958732                       

    

 

346.                                               

                    

01727-698430                       

    

 

347.                                                    

                    

01730-477760                       

    

 

348.                                                

                    

01931-403240                       

    

 

349.                                           

                    

01732-145030                       

    

 



350.                                               

                    

01301-910395                       
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351.                                               

                    

01774-968615                               

352.                                              

                    

01307-515474                               

353.                                                

                    

01989-689168                               

354.                                                      

                    

01892-884704                               

355.                                              

                    

01823-885108                               

356.                                               

                    

01985-312306                               

357.                                              

                    

01300-058043                               

358.                                                

                    

01796-605334                               

359.                                                

                    

01752-952556                               

360.                                                       

                    

01862-725250                               

361.                                                 

                    

01807-675892                               

362.                                             

                    

01727-051050                               

363.                                                      

                    

01717-826309                               

364.                                               

                    

01868-935473                               

365.                                               

                    

01807-675892                               

366.                                           

                    

01308-731159                               

367.                                               

                    

01300-452208                               

368.                                                      

                    

01778-982489                               

369.                                                  

                    

01730-644137                               

370.                                               

                    

01302-326458                               

371.                                                  

                    

01302-326458                               

372.                                            

                    

01726-393167                               

373.                                               

                    

01600-107118                               

374.                                                        

                    

01318-432744                               

375.                                               01302-551295                               
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