
 

Pjgvb cvZv        

cvZv# 1 

                                              - এ   2020  -  

2021                                                       

    

       -০1 ) 

                                   
      

           
          

01                   -               - 

             -      

    -            

01706122195         0      

 

02                    -               - 

             -      

    -            

01706122195         0      

 

03                     -               - 

             -      

    -            

01706122195         0      

 

04                  -               - 

             -      

    -            

01860444884         0      

 

05                    -               - 

             -      

    -            

01860444884         0      

 

06              -          

     -      

      -      

    -            

01860444884         0      

 

07              -         

     -        

      -      

    -            

01860444884         0      

 

08                 -               - 

             -      

    -            

01706122195         0      

 

09                     -               - 

             -      

    -            

01706122195         0      

 

10                     -               - 

             -      

    -            

01706122195         0      

 

11              -               - 

             -      

    -            

01706122195         0      

 

12                     -               - 

             -      
01706122195         0      

 

02 



 

Pjgvb cvZv        

cvZv# 2 

    -            

13                     -               - 

             -      

    -            

01706122195         0      

 

14            -               - 

             -      

    -            

01706122195         0      

 

15                    -               - 

             -      

    -            

01706122195         0      

 

16                 -               - 

             -      

    -            

01768953603 

        0      

 

17                       -               - 

             -      

    -            

01706122195         0      

 

18                        -               - 

             -      

    -            

01706122195         0      

 

19             -               - 

             -      

    -            

01706122195         0      

 

20                    -               - 

             -      

    -            

01706122195         0      

 

21                       -               - 

             -      

    -            

01706122195         0      

 

22                -               - 

             -      

    -            

01706122195         0      

 

23                -          

     -            

      -      

    -            

01706122195         0      

 

24                     -                   

     -             

      -      

    -            

01706122195         0      

 

25                    -               - 

             -      

    -            

01706122195         0      

 

 

 



 

Pjgvb cvZv        

cvZv# 3 

 

       -০২) 

                                   
      

           
          

26               

      

   -                       

    -             - 

          -            

0162771290 
       

     
0      

 

27               -                       

    -             - 

          -            

0162770290 
       

     
0      

 

28                -                       

    -             - 

          -            

01627701290 
       

     
0      

 

29               -                       

    -             - 

          -            

01855783644 
       

     
0      

 

30                 -                       

    -             - 

          -            

01627701290 
       

     
0      

 

31              -                       

    -             - 

          -            

01855783644 
       

     
0      

 

32                     -                       

    -             - 

          -            

01869986286 
       

     
0      

 

33                     -                       

    -             - 

          -            

01731067932 
       

     
0      

 

34               

      

   -                       

    -             - 

          -            

01855783644 
       

     
0      

 

35                -                       

    -             - 

          -            

01798262433 
       

     
0      

 

36                 -                       

    -             - 

          -            

01784294158 
       

     
0      

 

37              

     

   -                       

    -             - 

          -            

01310727228 
       

     
0      

 

38                 -                       

    -             - 

          -            

01928903905 
       

     
0      

 

39               

      

   -                       

    -             - 
01936198191 

       

     
0      

 

03 

04 



 

Pjgvb cvZv        

cvZv# 4 

          -            

40                -                       

    -             - 

          -            

01983287810 
       

     
0      

 

41               -                       

    -             - 

          -            

01777053792 
       

     
0      

 

42              

     

   -                       

    -             - 

          -            

01791709998 
       

     
0      

 

43              

      

   -                       

    -             - 

          -            

01744244417 
       

     
0      

 

44               -                       

    -             - 

          -            

01302979920 
       

     
0      

 

45               -                       

    -             - 

          -            

01618198364 
       

     
0      

 

46                -                       

    -             - 

          -            

01627701290 
       

     
0      

 

47           -                       

    -             - 

          -            

01855783644 
       

     
0      

 

48                 -                       

    -             - 

          -            

018711347742 
       

     
0      

 

49             -                       

    -             - 

          -            

01885040162 
       

     
0      

 

50                      -                       

    -             - 

          -            

01756480090 
       

     
0      

 

       -০৩) 

                                   
      

           
          

51                   -         

     -        ,  

      -     

    -              

01748314438         0      

 

52               -         

     -           

      -     

01786721525         0      

 

05 



 

Pjgvb cvZv        

cvZv# 5 

    -              

                                   
      

           
          

53                      -         

     -           

      -     

    -              

01787641886         0      

 

54             -         

     -           

      -     

    -              

01799228881         0      

 

55                -         

     -           

      -     

    -              

01751705103         0      

 

56                            

     -        

      -      

    -             

01703322440         0      

 

57                    -         

     -           

      -     

    -              

01913166494         0      

 

58                 -         

     -           

      -     

    -              

01710274060         0      

 

59                    -         

     -           

      -     

    -              

01755064122         0      

 

60                        

            

      -     

    -             

01780665490         0      

 

61                            

                 -     

    -             

01302840395         0      

 

62                                

                 -     

    -             

013078403395         0      

 

63                          

           

      -     

01797823957         0      

 

0৬ 



 

Pjgvb cvZv        

cvZv# 6 

    -             

                                   
      

           
          

64                        

              

      -     

    -             

01731147312         0      

 

65                           

              

      -     

    -             

01660063025         0      

 

66                         

              

      -     

    -             

01856669668         0      

 

67                          

              

      -     

    -             

01660063025         0      

 

68               

     

             

             

      -     

    -              

017867215225         0      

 

69                                

              

      -     

    -             

01660063025         0      

 

70                      

              

      -     

    -             

01856669668         0      

 

71                        

        

      -     

    -             

01660063025         0      

 

72                                

        

      -     

    -             

017867215225         0      

 

73                                 

            

      -     

    -             

01840324853         0      

 

 



 

Pjgvb cvZv        

cvZv# 7 

 

 

                                   
      

           
          

74                                  

           

      -     

    -             

01301435282         0      

 

75                      

           

      -     

    -             

01764776998         0      

 

 

 

       -০৪) 

                                   
      

           
          

76                           

                 -     

    -            

- 
         

     
0      

 

77                               ) 

                 -     

    -            

- 
         

     
0      

 

78                              ) 

                 -     

    -            

- 
         

     
0      

 

79                            ) 

                 -     

    -            

- 
         

     
0      

 

80                               ) 

                 -     

    -            

- 
         

     
0      

 

81 এ                       ) 

                 -     

    -            

- 
         

     
0      

 

82                               ) 

                 -     

    -            

- 
         

     
0      

 

83                           ) 

                 -     

    -            

- 
         

     
0      

 

84                                      ) 

                 -     

    -            

- 
         

     
0      

 

85                           ) -          0       

07 

08 



 

Pjgvb cvZv        

cvZv# 8 

                 -     

    -            

     

                                   
      

           
          

86                                ) 

                 -     

    -            

- 
         

     
0      

 

87                            ) 

                 -     

    -            

- 
         

     
0      

 

88                                ) 

                 -     

    -            

- 
         

     
0      

 

89                            ) 

                 -     

    -            

- 
         

     
0      

 

90                                ) 

                 -     

    -            

- 
         

     
0      

 

91                          ) 

                 -     

    -            

- 
         

     
0      

 

92                              ) 

                 -     

    -            

- 
         

     
0      

 

93                                    ) 

                 -     

    -            

- 
         

     
0      

 

94                            ) 

                 -     

    -            

- 
         

     
0      

 

95                                    ) 

                 -     

    -            

- 
         

     
0      

 

96                                ) 

                 -     

    -            

- 
         

     
0      

 

97                              ) 

                 -     

    -            

- 
         

     
0      

 

98                              ) 

                 -     

    -            

- 
         

     
0      

 

99                            ) -          0       

09 



 

Pjgvb cvZv        

cvZv# 9 

                 -     

    -            

     

                                   
      

           
          

100                               

                 -     

    -            

- 
         

     
0      

 

       -০৫) 

101                  -         

     -          

      -      

    -             

01737697790         0      

 

102          -        -         

     -          

      -      

    -             

01704470868         0      

 

103                 -         

     -          

      -      

    -             

01782047995         0      

 

104                   -         

     -          

      -      

    -             

01962884037         0      

 

105                  -         

     -          

      -      

    -             

01764584931         0      

 

106                      -         

     -          

      -      

    -             

01305935076         0      

 

107                     -         

     -          

      -      

    -             

01962884035         0      

 

108                -         

     -          

      -      

    -             

01765582118         0      

 

109              -         

     -          

      -      

    -             

01710939262         0      

 

110                       -         

     -          
01856868078         0      

 

10 



 

Pjgvb cvZv        

cvZv# 10 

      -      

    -             

                                   
      

           
          

111                    -         

     -          

      -      

    -             

0174141834         0      

 

112                    -         

     -          

      -      

    -             

01716229555         0      

 

113                    -         

     -          

      -      

    -             

01727986994         0      

 

114                      -         

     -          

      -      

    -             

01706117261         0      

 

115                  -         

     -          

      -      

    -             

01306224457         0      

 

116                

      

                  

      -      

    -             

01756441132         0      

 

117                   -         

     -          

      -      

    -             

01777987171         0      

 

118             

       

   -         

     -          

      -      

    -             

01728701718         0      

 

119      এ             -         

     -          

      -      

    -             

01308728711         0      

 

120                       -         

     -          

      -      

    -             

01317631812         0      

 

121                 -         

     -          

      -      

    -             

01718197346         0      

 

122                -         

     -          
0177639747         0      

 

11 



 

Pjgvb cvZv        

cvZv# 11 

      -      

    -             

                                   
      

           
          

123                  -         

     -          

      -      

    -             

01750408006         0      

 

124                      -         

     -          

      -      

    -             

01835671610         0      

 

125                -         

     -          

      -      

    -             

01759810958         0      

 

       -০৬) 

126                               

                 -     

    -              

- 
         

     
0      

 

127                         

                 -     

    -              

- 
         

     
0      

 

128                        

                 -     

    -             

- 
         

     
0      

 

129                          

             

      -     

    -             

- 
         

     
0      

 

130                               

                 -     

    -             

- 
         

     
0      

 

131                       

                 -     

    -             

- 
         

     
0      

 

132                            

                 -     

    -             

- 
         

     
0      

 

133                    

                 -     

    -             

- 
         

     
0      

 

134                   -          0       

12 



 

Pjgvb cvZv        

cvZv# 12 

                 -     

    -             

     

                                   
      

           
          

135                          

                  -

     

    -             

- 
         

     
0      

 

136                       

               

      -     

    -             

- 
         

     
0      

 

137                      

                 -     

    -             

- 
         

     
0      

 

138                    

                 -     

    -             

- 
         

     
0      

 

139                    

                 -     

    -             

-- 
         

     
0      

 

140                             

                 -     

    -             

- 
         

     
0      

 

141                            

             

      -     

    -             

- 
         

     
0      

 

142                 

                 -     

    -             

- 
         

     
0      

 

143                        

                 -     

    -             

- 
         

     
0      

 

144                        

                 -     

    -             

- 
         

     
0      

 

145                    

                 -     

    -             

- 
         

     
0      

 

146                      

                 -     

    -             

- 
         

     
0      

 

147                   -          0       

13 



 

Pjgvb cvZv        

cvZv# 13 

                 -     

    -             

     

                                   
      

           
          

148                   

                 -     

    -             

- 
         

     
07     

 

149                        

                 -     

    -             

- 
         

     
0      

 

150                        

               

      -     

    -             

- 
         

     
0      

 

 

       -০৭ ) 

151                                  

      -      

    -             

01767659438 
         

     
0      

 

152                               

      -      

    -             

01700515354 
         

     
0      

 

153                                 

      -      

    -             

01638746147 
         

     
0      

 

154                              

      -      

    -             

01768410904 
         

     
0      

 

155                           

      -      

    -             

01765262643 
         

     
0      

 

156                                  

      -      

    -             

01814476534 
         

     
0      

 

157                              

      -      

    -             

01623009715 
         

     
0      

 

158                                

      -      

    -             

01823705580 
         

     
0      

 

159                                  

      -      

    -             

01756581676 
         

     
0      

 

160                                  01645594764          0       

14 



 

Pjgvb cvZv        

cvZv# 14 

      -      

    -             

     

                                   
      

           
          

161                                 

      -      

    -             

01644101837 
         

     
0      

 

162                                 

      -      

    -             

01687785617 
         

     
0      

 

163                                 

      -      

    -             

01647077299 
         

     
0      

 

164                                       

      -      

    -             

01727827581 
         

     
0      

 

165                                   

      -      

    -             

01717836675 
         

     
0      

 

166                                     

      -      

    -             

01767655242 
         

     
0      

 

167                                 

      -      

    -             

01786708043 
         

     
0      

 

168                                  

      -      

    -             

01795894887 
         

     
0      

 

169                                  

      -      

    -             

01871107127 
         

     
0      

 

170                                    

      -      

    -             

01307824202 
         

     
0      

 

171                                     

      -      

    -             

01727827581 
         

     
0      

 

172                                 

      -      

    -             

01645632644 
         

     
0      

 

173                                     

      -      

    -             

01758875596 
         

     
0      

 

174                                  01762438169          0       

15 



 

Pjgvb cvZv        

cvZv# 15 

      -      

    -             

     

                                   
      

           
          

175                                   

      -      

    -             

01751176556 
         

     
0      

 

(      -০৮ ) 

176                            

              

      -      

    -             

01768561082 
       

     
15     

 

177                           

              

      -      

    -             

01736618725 
       

     
15     

 

178                                

              

      -      

    -             

01777537998 
       

     
15     

 

179             

      

                

              -     

    -             

01799655836 
       

     
15     

 

180                 

     

             

              

      -      

    -             

01781232656 
       

     
       

 

181                               

              

      -      

    -             

01731850892 
       

     
       

 

182                      

              

      -      

    -             

01796355195 
       

     
       

 

183                               

              

      -      

    -             

01731850892 
       

     
       

 

184                           

              

      -      

    -             

01711711168 
       

     
       

 

185                          

              
01736618725 

       

     
       

 

16 



 

Pjgvb cvZv        

cvZv# 16 

      -      

    -             

                                   
      

           
          

186                         

              

      -      

    -             

01768561082 
       

     
       

 

187                                 

              

      -      

    -             

01738962198 
       

     
       

 

188                         

              

      -      

    -             

01781232656 
       

     
       

 

189                         

              

      -      

    -             

01796355195 
       

     
       

 

190                          

              

      -      

    -             

01731850892 
       

     
       

 

191                                 

              

      -      

    -             

01708062276 
       

     
       

 

192                               

              

      -      

    -             

01849763095 
       

     
       

 

193                 

      

             

              

      -      

    -             

01734509463 
       

     
       

 

194                              

              

      -      

    -             

01738962198 
       

     
       

 

195                               

              

      -      

    -             

01781232656 
       

     
       

 

196                         

              
01711711168 

       

     
       

 

17 



 

Pjgvb cvZv        

cvZv# 17 

      -      

    -             

                                   
      

           
          

197                

     

             

              

      -      

    -             

01731499477 
       

     
       

 

198               

     

             

              

      -      

    -             

01708062276 
       

     
       

 

199                        

              

      -      

    -             

01708062276 
       

     
       

 

200                               

              

      -      

    -             

01849763095 
       

     
       

 

       -০৯ ) 

                                   
      

           
          

201                         

             

      -      

    -             

01307825432 
       

     
0      

 

202                            

             

      -      

    -             

01777454030 
       

     
0      

 

203                         

             

      -      

    -             

01752435795 
       

     
0      

 

204                           

             

      -      

    -             

01307825432 
       

     
0      

 

205                        

             

      -      

    -             

01777454030 
       

     
0      

 

206                            

             
01752435795 

       

     
0      

 

18 



 

Pjgvb cvZv        

cvZv# 18 

      -      

    -             

                                   
      

           
          

207                       

             

      -      

    -             

01307825432 
       

     
0      

 

208                 

     

                

             

      -      

    -             

01307825432 
       

     
0      

 

209                           

                 -     

    -             

01777454030 
       

     
0      

 

210                                  

                 - 

     

    -             

01752435795 
       

     
0      

 

211                           

      -      

    -             

01307825432 
       

     
0      

 

212                            

                 - 

     

    -             

01777454030 
       

     
0      

 

213                       

                 - 

     

    -             

01752435795 
       

     
0      

 

214              

     

           

               

      -      

    -             

01673472020 
       

     
0      

 

215                        

                

      -      

    -             

01736718509 
       

     
0      

 

216               

       

             

                

      -      

    -             

01752435795 
       

     
0      

 

217                          

                

      -      

01673472020 
       

     
0      

 



 

Pjgvb cvZv        

cvZv# 19 

    -             

218                       

                

      -      

    -             

01736718509 
       

     
0      

 

                                   
      

           
          

219                                 ) 

                

      -      

    -             

01736718509 
       

     
0      

 

220                            

      -      

    -             

01673472020 
       

     
0      

 

221                           

                - 

     

    -             

01793098889 
       

     
0      

 

222                         

                - 

     

    -             

01716312232 
       

     
0      

 

223                                

                - 

     

    -             

01716312232 
       

     
0      

 

224              

       

                  

      -      

    -              

01782932331 
       

     
0      

 

225                          

               

      -      

    -             

01406107771 
       

     
0      

 

 

       -10) 

                                   
      

           
          

226                               

      -      

    -              

019583720

21 
        0      

 

227                                   

      -      

    -              

017579708

35 
        0      

 

228                             017941548         0       

19 



 

Pjgvb cvZv        

cvZv# 20 

      -      

    -              

02 

229                             

      -      

    -              

017810694

76 
        0      

 

230                              

      -      

    -              

017909771

25 
        0      

 

                                   
      

           
          

231 এ                              

      -      

    -              

017413228

69 
        0      

 

232                                  

      -      

    -              

019380460

90 
        0      

 

233                                       

      -      

    -              

017939950

98 
        0      

 

234                                

      -      

    -              

017319888

94 
        0      

 

235                                     

      -      

    -              

019768836

3 
        0      

 

236                                 

      -      

    -              

017678501

84 
        0      

 

237                                    

      -      

    -              

017261462

97 
        0      

 

238                             

      -      

    -              

017413443

31 
        07     

 

239                                    

      -      

    -              

017458918

34 
        0      

 

240                               

      -      

    -              

017738835

85 
        0      

 

241                                  

      -      

    -              

013090552

51 
        0      

 

242                               017381742         0       

20 



 

Pjgvb cvZv        

cvZv# 21 

      -      

    -              

84 

243                               

      -      

    -              

013157776

25 
        0      

 

244            

       

                  

      -      

    -              

018619050

326 
        0      

 

                                   
      

           
          

245                     

                -      

    -             

018580078

5 
        0      

 

246                               

                 - 

     

    -             

016251274

90 
        0      

 

247                                

               

      -      

    -             

019252752

49 
        0      

 

248                               

                -      

    -             

018691162

37 
        0      

 

249                          

                -      

    -             

013033626

50 
        0      

 

250                           

                -      

    -             

019583720

21 
        0      

 

 

       -11) 

251                 

                - 

     

    -             

01942682837         0      

 

252                           

           

      -      

    -             

01749671870         0      

 

253                              

      -      

    -             

01992682837         0      

 

254                                      01942682837         0       

21 



 

Pjgvb cvZv        

cvZv# 22 

            -      

    -             

255                                         

      -      

    -             

01301435184         0      

 

256                         

            

      -      

    -             

01942682837         0      

 

                                   
      

           
          

257                                    

      -      

    -             

01634617258         0      

 

258                                 

      -      

    -             

01942682837         0      

 

259                             

      -      

    -             

01751229370         0      

 

260                                           

      -      

    -             

01736133314         0      

 

261                               

      -      

    -             

01942682837         0      

 

262                                     

      -      

    -             

01852636150         0      

 

263                 

      

                       

      -      

    -             

01818908861         0      

 

264                                     

      -      

    -             

01739588257         0      

 

265                              

                - 

     

    -             

01730296394         0      

 

266               

        

                       

      -      

    -             

01850239414         0      

 

267                                     

      -      
01635534950         0      

 

2২ 



 

Pjgvb cvZv        

cvZv# 23 

    -             

268               

             

                       

      -      

    -             

01886435201         0      

 

269                 

    

                       

      -      

    -             

01942682837         0      

 

270                                    

      -      

    -             

01704538506         0      

 

                                   
      

           
          

271                                 

      -      

    -             

01742468480         0      

 

27                                  

      -      

    -             

01942682837         0      

 

273                             

                

      -      

    -             

01764590838         0      

 

274                               

                   

    -             

01874276565         0      

 

275                   

      

             

                       

    -             

01942682837         0      

 

        -12) 

                                   
      

           
          

276                        -        

          

             

    -             

01724412175 
        

     
0      

 

277                  -        

          

             

    -             

01776645992 
        

     
0      

 

278               -        

          

             

    -             

01731805431 
        

     
0      

 

279                       -        01828488446         0       

2৩ 



 

Pjgvb cvZv        

cvZv# 24 

          

             

    -             

     

280              -        

          

             

    -             

01738485371 
        

     
0      

 

281               -        

          

             

    -             

01703978697 
        

     
0      

 

                                   
      

           
          

282               

     

    -        

          

             

    -             

01724412175 
        

     
0      

 

283            -        

          

             

    -             

01724412175 
        

     
0      

 

284                   -        

          

             

    -             

01724412175 
        

     
0      

 

285                 -        

          

             

    -             

01724412175 
        

     
0      

 

286              -        

          

             

    -             

01724412175 
        

     
0      

 

287                 -        

          

             

    -             

01724412175 
        

     
0      

 

288               -        

          

             

    -             

01741899712 
        

     
0      

 

289             -        

          

             

    -             

01816322233 
        

     
0      

 

290                   -        01724412175         0       

2৪ 



 

Pjgvb cvZv        

cvZv# 25 

          

             

    -             

     

291                                

    -       

             

    -             

0179746548 
        

     
0      

 

292                       

    -       

             

    -             

01831760383 
        

     
0      

 

                                   
      

           
          

293                        

    -       

             

    -             

01778024259 
        

     
0      

 

294                        

    -       

             

    -             

01788209188 
        

     
0      

 

295               

     

             

    -       

             

    -             

01823711534 
        

     
0      

 

296                                

    -       

             

    -             

01724412175 
        

     
0      

 

297                            

    -       

             

    -             

01724412175 
        

     
0      

 

298                  -        

          

             

    -             

01724412175 
        

     
0      

 

299                -        

          

             

    -             

01724412175 
        

     
0      

 

300                 -        

          

             

    -             

01724412175 
        

     
0      

 

25 



 

Pjgvb cvZv        

cvZv# 26 

 

 

       

                 ) 

                     

                 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           “ছক” 

খ)অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ:                                                                 উপজেলার িামঃ আখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া ।                                                      

ক্রতমক 

িং 

প্রতিক্ষণার্থীর িাম  ঠিকািা জমাবাইল িং প্রতিক্ষণ  

জকাজস ের িাম 

জময়াদ মন্তব্য 

১ জমাঃ আব্দুল হাতকম ভূঞা গ্রামঃধাতুরপজহলা, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01712054723           

‘গাভীপালি” 

২৪/০৯/২০২০ -৩০/০৯/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 

   ----- 

২ জমাঃবাজয়তেদ তময়া গ্রামঃধাতুরপজহলা, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01312263877           

“গাভীপালি” 

২৪/০৯/২০২০ -৩০/০৯/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 

   ----- 

৩ জমাঃরািা তময়া গ্রামঃধাতুরপজহলা, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01778155726           

“গাভীপালি” 

২৪/০৯/২০২০ -৩০/০৯/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 

   ----- 

৪ জমাঃ আতমর হামো গ্রামঃধাতুরপজহলা, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01780971156           

“গাভীপালি” 

২৪/০৯/২০২০ -৩০/০৯/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 

   ----- 

৫ আব্দুর রহমার ভূইয়া গ্রামঃধাতুরপজহলা, জপাঃ আখাইড়া, উপজেলাঃআখাইড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01771289021           

“গাভীপালি” 

২৪/০৯/২০২০ -৩০/০৯/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 

   ----- 

৬ জমাঃ ইকরাম জহাজসি ভূইয়া গ্রামঃধাতুরপজহলা, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01714302618           

“গাভীপালি” 

২৪/০৯/২০২০ -৩০/০৯/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 

   ----- 

৭ জমাঃ রাতি গ্রামঃধাতুরপজহলা, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01774930543           

“গাভীপালি” 

২৪/০৯/২০২০ -৩০/০৯/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 

   ----- 

৮ জমাহাম্মদ িতরফ গ্রামঃধাতুরপজহলা, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01720240856           

“গাভীপালি” 

২৪/০৯/২০২০ -৩০/০৯/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 

   ----- 

৯ রুমাি ভূইয়া গ্রামঃধাতুরপজহলা, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01712054723           

“গাভীপালি” 

২৪/০৯/২০২০ -৩০/০৯/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 

   ----- 

১০ রাজসল গ্রামঃধাতুরপজহলা, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01318783534           

“গাভীপালি” 

২৪/০৯/২০২০ -৩০/০৯/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 

   ----- 

১১ জমাহাম্মদ রাতকব তময়া গ্রামঃধাতুরপজহলা, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01917161828           

“গাভীপালি” 

২৪/০৯/২০২০ -৩০/০৯/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 

   ----- 

১২ লুৎফর রহমাি গ্রামঃধাতুরপজহলা, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01947৪03509           

“গাভীপালি” 

২৪/০৯/২০২০ -৩০/০৯/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 

   ----- 

১৩ জমাঃজখাকি তময়া গ্রামঃধাতুরপজহলা, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01793804129           

“গাভীপালি” 

২৪/০৯/২০২০ -৩০/০৯/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 

   ----- 

১৪ জুবাজয়র তময়া গ্রামঃধাতুরপজহলা, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01314654813           

“গাভীপালি” 

২৪/০৯/২০২০ -৩০/০৯/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 

   ----- 

                                                                                                                            

 



                                                                                                                        “ছক” 

খ)অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ:                                                                  উপজেলার িামঃ আখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া ।                                                      

ক্রতমক 

িং 

প্রতিক্ষণার্থীর িাম ঠিকািা জমাবাইল িং প্রতিক্ষণ  

জকাজস ের িাম 

    জময়াদ মন্তব্য 

১৫ আতেম তময়া গ্রামঃধাতুরপজহলা, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01741373875           

“গাভীপালি” 

২৪/০৯/২০২০ -৩০/০৯/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 

   ----- 

১৬ জমাঃ সবুে তময়া গ্রামঃধাতুরপজহলা, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01747377760           

“গাভীপালি” 

২৪/০৯/২০২০ -৩০/০৯/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 

   ----- 

১৭ ফরহাদ তময়া গ্রামঃধাতুরপজহলা, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01723284488           

“গাভীপালি” 

২৪/০৯/২০২০ -৩০/০৯/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 

   ----- 

১৮ কাউছার তময়া গ্রামঃধাতুরপজহলা, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01723284688           

“গাভীপালি” 

২৪/০৯/২০২০ -৩০/০৯/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 

   ----- 

১৯ সাইমি তময়া গ্রামঃধাতুরপজহলা, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01726075980           

“গাভীপালি” 

২৪/০৯/২০২০ -৩০/০৯/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 

   ----- 

২০ জমাঃ রায়হাি তময়া গ্রামঃধাতুরপজহলা, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01788438579           

“গাভীপালি” 

২৪/০৯/২০২০ -৩০/০৯/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 

   ----- 

২১ তিহাদ তময়া গ্রামঃধাতুরপজহলা, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01646257313           

“গাভীপালি” 

২৪/০৯/২০২০ -৩০/০৯/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 

   ----- 

২২ িাতমম গ্রামঃধাতুরপজহলা, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01764203139           

“গাভীপালি” 

২৪/০৯/২০২০ -৩০/০৯/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 

   ----- 

২৩ আজিক তময়া গ্রামঃধাতুরপজহলা, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01760355566           

“গাভীপালি” 

২৪/০৯/২০২০ -৩০/০৯/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 

   ----- 

২৪ জমাঃজুবাইদ ইসলাম গ্রামঃধাতুরপজহলা, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01310892410           

“গাভীপালি” 

২৪/০৯/২০২০ -৩০/০৯/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 

   ----- 

২৫ জমাঃ বায়তেদ তময়া গ্রামঃধাতুরপজহলা, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01777078852           

“গাভীপালি” 

২৪/০৯/২০২০ -৩০/০৯/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 

   ----- 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           “ছক” 

খ)অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ:                                                                  উপজেলার িামঃ আখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া ।                                                      

ক্রতমক 

িং 

প্রতিক্ষণার্থীর িাম ঠিকািা জমাবাইল িং প্রতিক্ষণ  

জকাজস ের িাম 

জময়াদ মন্তব্য 

২৬ মাইি উতিি গ্রামঃ আদমপুর,জপাঃ আখাউড়া ,উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৩৩৭৬২৪৯৭ “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

০৬/১০/২০২০-১২/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৭ রতফকুল ইসলাম গ্রামঃবাউিলা  জপাঃ আখাউড়া উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৮২৪৫১১৫৮ “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

০৬/১০/২০২০-১২/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৮ জমাঃপারজভে তময়া গ্রামঃ আদমপুর,জপাঃ আখাউড়া ,উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৮০২১৭৭৫৬ “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

০৬/১০/২০২০-১২/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৯ ইয়াছতমি জবগম গ্রামঃ আদমপুর,জপাঃ আখাউড়া ,উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৯১৬৭০০৩১৮ “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

০৬/১০/২০২০-১২/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৩০ সালমা জবগম গ্রামঃ আদমপুর,জপাঃ আখাউড়া ,উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৩৬৮১০৩৯৩ “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

০৬/১০/২০২০-১২/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৩১ জরামা জবগম গ্রামঃ আদমপুর,জপাঃ আখাউড়া ,উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৩৩৬৫৯৬৫৫ “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

০৬/১০/২০২০-১২/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৩২ সাতবিা জবগম গ্রামঃ আদমপুর,জপাঃ আখাউড়া ,উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৯১৬৭০০৩১৮ “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

০৬/১০/২০২০-১২/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৩৩ জমাঃতরফাি তময়া গ্রামঃ আদমপুর,জপাঃ আখাউড়া ,উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭০৩৮৬৩১৮৩ “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

০৬/১০/২০২০-১২/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৩৪ রীিা জবগম গ্রামঃ আদমপুর,জপাঃ আখাউড়া ,উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৬৬০০০৬৯৫২ “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

০৬/১০/২০২০-১২/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৩৫ লুৎফা জবগম গ্রামঃ আদমপুর,জপাঃ আখাউড়া ,উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭০৩৮৬৩১৮৩ “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

০৬/১০/২০২০-১২/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৩৬ মতমি তময়া গ্রামঃ আদমপুর,জপাঃ আখাউড়া ,উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭২৯০৩৯৮১২ “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

০৬/১০/২০২০-১২/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৩৭ জমাঃ আইয়ুব তময়া গ্রামঃ আেমপুর ,জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৪৭০০৯৩৮৩ “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

০৬/১০/২০২০-১২/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৩৮ তলতপ জবগম গ্রামঃ আেমপুর, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৬৬০০০৬৮৫৪ “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

০৬/১০/২০২০-১২/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৩৯ তিউতল জবগম গ্রামঃ িারায়িপুর, জপাঃ আখাউড়া ,উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭০৬৩৩০৭২৮ “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

০৬/১০/২০২০-১২/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

                                                                                                                          

 



                                                                                                                         “ছক” 

খ)অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ:                                                                  উপজেলার িামঃ আখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া ।                                                      

ক্রতমক 

িং 

প্রতিক্ষণার্থীর িাম ঠিকািা জমাবাইল িং প্রতিক্ষণ  

জকাজস ের িাম 

    জময়াদ মন্তব্য 

৪০ ছাজবরা জবগম গ্রামঃ আেমপুর ,জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৬৬০০০৬৮৫৮ “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

০৬/১০/২০২০-১২/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৪১ জমজহদী হাসাি গ্রামঃ খলাপাড়া, জপাঃকজি েলবাোর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৬৪৭৮৪৭৫৪৫ “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

০৬/১০/২০২০-১২/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৪২ জমাছাঃ মাহমুদা আক্তার গ্রামঃ রাজেন্দ্রপুর, জপাঃ আখাউড়া ,উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৬৩২১৬১৩৯৭ “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

০৬/১০/২০২০-১২/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৪৩ জমাঃ আলীফ গ্রামঃ আেমপুর ,জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭০৬৩৩০৭২৮ “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

০৬/১০/২০২০-১২/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৪৪ োতহদুল ইসলাম(আকাি) গ্রামঃ রাজেন্দ্রপুর ,জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৬৪৮৭১২৬০৯ “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

০৬/১০/২০২০-১২/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৪৫ অতলউল আতমি রাতুল গ্রামঃ আেমপুর, জপাঃ আখাউড়া ,উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৩১৭৮৭১৫০৭ “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

০৬/১০/২০২০-১২/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৪৬ জমাঃ রায়হাি গ্রামঃ আেমপুর ,জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭২১৭৩০৫৪ “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

০৬/১০/২০২০-১২/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৪৭ জমাঃ িাফাজয়ি জহাজসি গ্রামঃ রাজেন্দ্রপুর, জপাঃ আখাউড়া ,উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭২০৩৬৮৪২২ “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

০৬/১০/২০২০-১২/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৪৮ জমাঃফেজল রাতি গ্রামঃ বাউিলা ,জপাঃ আখাউড়া ,উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭২৮৪৩৪৩৯৯ “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

০৬/১০/২০২০-১২/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৪৯ জমাঃ মঞ্জু তময়া গ্রামঃ আেমপুর ,জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৮৫৯৮৪৫৩৮ “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

০৬/১০/২০২০-১২/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৫০ জমাঃ মাজয়ম তময়া গ্রামঃ আেমপুর, জপাঃ আখাউড়া ,উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৬৪৩১৪০৫৫৫ “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

০৬/১০/২০২০-১২/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

 

 

 

                                                                                                                         

 



                                                                                                                         “ছক” 

খ)অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ:                                                                  উপজেলার িামঃ আখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া ।                                                      

ক্রতমক 

িং 

প্রতিক্ষণার্থীর িাম ঠিকািা জমাবাইল িং প্রতিক্ষণ  

জকাজস ের িাম 

জময়াদ মন্তব্য 

৫১ রুতবিা আক্তার গ্রামঃ রাধািগর, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৪৫-৮৩২২৯০ “মৎস্যচাষ” ১৮/১০/২০২০-২৪/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৫২ ইসরািোহাি হাতস গ্রামঃ আিন্দপুর জপাঃ আখাউড়া উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৮৭৬-৭৪০৫২৫ “মৎস্যচাষ” ১৮/১০/২০২০-২৪/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৫৩ জফৌতেয়া আক্তার গ্রামঃ রাধািগর, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৪১-৬৯৩০১১ “মৎস্যচাষ” ১৮/১০/২০২০-২৪/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৫৪ হাফো আক্তার মীম গ্রামঃ রাধািগর, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৮৭৩-৮৭৪৬৪১ “মৎস্যচাষ” ১৮/১০/২০২০-২৪/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৫৫ ঝুমুর আক্তার গ্রামঃ রাধািগর, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/১০/২০২০-২৪/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৫৬ জমাঃ জসতলম তমঞা গ্রামঃ রাধািগর, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/১০/২০২০-২৪/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৫৭ জমাঃ জসাজহল তময়া গ্রামঃ রাধািগর, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/১০/২০২০-২৪/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৫৮ জমাসাঃ খাতদো আক্তার গ্রামঃ রাধািগর, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/১০/২০২০-২৪/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৫৯ িাছতরি সুলিািা গ্রামঃ রাধািগর, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/১০/২০২০-২৪/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৬০ তবর্থী রািী সাহা গ্রামঃ রাধািগর, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/১০/২০২০-২৪/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৬১ জমাঃ রমোি আলী গ্রামঃ রাধািগর, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/১০/২০২০-২৪/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৬২ সুতচত্রা রািী জচৌহাি গ্রামঃ রাধািগর, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/১০/২০২০-২৪/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৬৩ জমাছাঃইয়াছতমি আকিার গ্রামঃ রাধািগর, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/১০/২০২০-২৪/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৬৪ িাছতলমা আক্তার গ্রামঃ রাধািগর, জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/১০/২০২০-২৪/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

                                                                                                           

                                                                                                                     



                                                                                                                         “ছক” 

খ)অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ:                                                                  উপজেলার িামঃ আখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া ।                                                      

ক্রতমক 

িং 

প্রতিক্ষণার্থীর িাম ঠিকািা জমাবাইল িং প্রতিক্ষণ  জকাজস ের 

িাম 

    জময়াদ মন্তব্য 

৬৫ জহলাল জচৌধুরী গ্রামঃ রাোপুর জপাঃ আখাউড়া উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/১০/২০২০-২৪/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৬৬ তেহাদ জচৌধুরী গ্রামঃ রাোপুর জপাঃ আখাউড়া উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/১০/২০২০-২৪/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৬৭ িামান্না আক্তার ইতি গ্রামঃ রাধািগর জপাঃ আখাউড়া উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/১০/২০২০-২৪/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৬৮ পাপলী আক্তার গ্রামঃ মসতেদপাড়া জপাঃ আখাউড়া উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/১০/২০২০-২৪/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৬৯ িাহাদাি জহাজসি খাি গ্রামঃ জদবগ্রাম জপাঃ আখাউড়া উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01706236682 “মৎস্যচাষ” ১৮/১০/২০২০-২৪/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৭০ িােমা জবগম গ্রামঃ ছয়ঘতড়য়া জপাঃকজি েলবাোর উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/১০/২০২০-২৪/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৭১ জমাঃইসমাইল ভূঞা গ্রামঃ রাধািগর জপাঃ আখাউড়া উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/১০/২০২০-২৪/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৭২ জমাঃ জরামাি তময়া গ্রামঃ চািপুর জপাঃআেমপুর উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/১০/২০২০-২৪/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৭৩ জমাসাঃ সতিয়া আক্তার গ্রামঃ চািপুর জপাঃআেমপুর উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/১০/২০২০-২৪/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৭৪ জমাঃজুজয়ল  গ্রামঃ + জপাঃআখাউড়া উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/১০/২০২০-২৪/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৭৫ জমাঃ আরাফাি রহমািখাি গ্রামঃ মালদারপাড়া জপাঃ আখাউড়া উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/১০/২০২০-২৪/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

 

 

                                                                                                                         

 

 



                                                                                                                         “ছক” 

খ)অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ:                                                                  উপজেলার িামঃ আখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া ।                                                      

ক্রতমক 

িং 

প্রতিক্ষণার্থীর িাম ঠিকািা জমাবাইল িং প্রতিক্ষণ  

জকাজস ের িাম 

জময়াদ মন্তব্য 

৭৬ কামাল তময়া গ্রামঃ করুয়ািলী জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৭৭ কােী জমাঃ মতফজুর 

রহমাি 

গ্রামঃরামধিিগর জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭২৮-২৬৬১১৫ “গাভীপালি” ২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৭৮ কােী ইউসুফ গ্রামঃরামধিিগর জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৭৯ কােী ইমরাি গ্রামঃরামধিিগর জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৮০ জমাছাঃ আতেদা জবগম গ্রামঃরামধিিগর জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01728266115 “গাভীপালি” ২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৮১ সুতম রািী দাস গ্রামঃ+জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৪৯-২০৭৫৮৫ “গাভীপালি” ২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৮২ জমাহাম্মদ হাজরছ গ্রামঃরাধািগর জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01772922726 “গাভীপালি” ২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৮৩ জমাছাম্মৎ োহািারা জবগম গ্রামঃরাধািগর জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৮৪ ফারুক ইসলাম গ্রামঃরাধািগর জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৮৫ আলাতমি গ্রামঃরামধিিগর জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৮৬ মাইনুর রহমাি মুন্না গ্রামঃ+জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৮৭ সাইফুর রহমাি গ্রামঃ+জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৮৮ জমাসাঃ জবতব জবগম গ্রামঃ+জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৮৯ জমাছাঃ তদিা আক্তার গ্রামঃরামধিিগর জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

 

 



                       “ছক” 

খ)অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ:                                                                  উপজেলার িামঃ আখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া ।                                                      

ক্রতমক 

িং 

প্রতিক্ষণার্থীর িাম ঠিকািা জমাবাইল িং প্রতিক্ষণ  

জকাজস ের িাম 

    জময়াদ মন্তব্য 

৯০ ডতল রািী দাস গ্রামঃ+জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৪৯-২০৭৫৮৫ “গাভীপালি” ২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৯১ জমাঃ কােী তরসাদ গ্রামঃরামধিিগর জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৯২ িাতছমা জবগম গ্রামঃ+জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01738962450 “গাভীপালি” ২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৯৩ তলমা আক্তার গ্রামঃজদবগ্রাম জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01739820351 “গাভীপালি” ২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৯৪ চম্মা জবগম গ্রামঃ+জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01738962450 “গাভীপালি” ২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৯৫ েয়ন্তী মতিক গ্রামঃ+জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01749207585 “গাভীপালি” ২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৯৬ জমাঃসরাফি আলী গ্রামঃরামধিিগর জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৯৭ মুরজিদ খাি গ্রামঃআজমাদাবাদ জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01715695209 “গাভীপালি” ২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৯৮ জমাঃ অতিক জহাজসি গ্রামঃরামধিিগর জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৯৯ জমাঃ িান্নু তময়া গ্রামঃরামধিিগর জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১০০ িাতেয়া সুলিািা গ্রামঃরামধিিগর জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭১৫৬৯৫২০৯ “গাভীপালি” ২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                     

 



                                                                                                                         “ছক” 

খ)অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ:                                                                  উপজেলার িামঃ আখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া ।                                                      

ক্রতমক 

িং 

প্রতিক্ষণার্থীর িাম ঠিকািা জমাবাইল িং প্রতিক্ষণ  

জকাজস ের িাম 

জময়াদ মন্তব্য 

১০১ তিলুফা জবগম গ্রামঃকরুয়ািলী জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01747527331 “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৫/১১/২০২০-২১/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১০২ আলাল তময়া গ্রামঃকরুয়ািলী জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৫/১১/২০২০-২১/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১০৩ জমাঃ সানু তময়া গ্রামঃআজিায়ারপুর জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৫/১১/২০২০-২১/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১০৪ জমাসাঃ মাতফয়া জবগম গ্রামঃরামধিিগর জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

 “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৫/১১/২০২০-২১/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১০৫ জরাতেিা আক্তার গ্রামঃ+জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01308364915 “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৫/১১/২০২০-২১/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১০৬ আিাউর রহমাি গ্রামঃআজিায়ারপুর জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৫/১১/২০২০-২১/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১০৭ আব্দুল আওয়াল খাঁি গ্রামঃরামধিিগর জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৫/১১/২০২০-২১/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১০৮ তেয়াছতমি আক্তার গ্রামঃকরুয়ািলী জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01749207535 “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৫/১১/২০২০-২১/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১০৯ খাতদো আক্তার গ্রামঃকরুয়ািলী জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৫/১১/২০২০-২১/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১১০ আজবদা খাতুি গ্রামঃকরুয়ািলী জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৫/১১/২০২০-২১/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১১১ জোহরা জবগম গ্রামঃকরুয়ািলী জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৫/১১/২০২০-২১/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১১২ জেযাতি মতিক গ্রামঃ+জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01749207585 “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৫/১১/২০২০-২১/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১১৩ ইকবাল জহাজসি গ্রামঃরামধিিগর জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01715695209 “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৫/১১/২০২০-২১/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১১৪ আিা মতিক গ্রামঃ+জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

0174920585 “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৫/১১/২০২০-২১/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

                                                                                                           

 



                            “ছক” 

খ)অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ:                                                                  উপজেলার িামঃ আখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া ।                                                      

ক্রতমক 

িং 

প্রতিক্ষণার্থীর িাম ঠিকািা জমাবাইল িং প্রতিক্ষণ  

জকাজস ের িাম 

           জময়াদ মন্তব্য 

১১৫ িাতদয়া সুলিািা গ্রামঃরামধিিগর জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01715695209 “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৫/১১/২০২০-২১/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১১৬ জমাছাঃ আতমিা আফতরি গ্রামঃরামধিিগর জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01715695209 “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৫/১১/২০২০-২১/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১১৭ ইসরাি োহাি গ্রামঃরামধিিগর জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01715695209 “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৫/১১/২০২০-২১/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১১৮ তিগ্ধা রািী দাস গ্রামঃরামধিিগর জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

0174920585 “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৫/১১/২০২০-২১/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১১৯ তবলতকছ আক্তার গ্রামঃ+জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৫/১১/২০২০-২১/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১২০ জমাছাঃ আকতলমা আক্তার গ্রামঃ রাোপুর জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৫/১১/২০২০-২১/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১২১ কােী সাতির গ্রামঃরামধিিগর জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01728266115 “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৫/১১/২০২০-২১/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১২২ জমাঃ মারুফ জহাজসি গ্রামঃরামধিিগর জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৫/১১/২০২০-২১/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১২৩ জমাঃ আজিায়ার জহাজসি গ্রামঃরামধিিগর জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৫/১১/২০২০-২১/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১২৪ সতবিা রািী দাস গ্রামঃ+জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01749266115 “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৫/১১/২০২০-২১/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১২৫ িান্তিা আক্তার গ্রামঃকরুয়ািলী জপাঃ আেমপুর, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01701804076 “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৫/১১/২০২০-২১/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           “ছক” 

খ)অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ:                                                                 উপজেলার িামঃ আখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া ।                                                      

ক্রতমক 

িং 

প্রতিক্ষণার্থীর িাম ঠিকািা জমাবাইল িং প্রতিক্ষণ  

জকাজস ের িাম 

জময়াদ মন্তব্য 

১২৬ জমাঃ েতহর তময়া গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01732161199 

01686703233 

“গাভীপালি” ২৪/১১/২০২০-৩০/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১২৭ জমাঃ বাতছর তময়া গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৪/১১/২০২০-৩০/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১২৮ জমাঃ রাতি তময়া গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৪/১১/২০২০-৩০/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১২৯ জমাঃ রাজু তময়া গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৪/১১/২০২০-৩০/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৩০ জমাছাঃ জসামা আক্তার গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৪/১১/২০২০-৩০/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৩১ জমাছাঃ রুিা আক্তার গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৪/১১/২০২০-৩০/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৩২ জমাঃ মাইিউতিি গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৪/১১/২০২০-৩০/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৩৩ জমাছাঃ জরাতেিা জবগম গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৪/১১/২০২০-৩০/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৩৪ জমাঃ জিৌতহদ ভূইয়া গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৪/১১/২০২০-৩০/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৩৫ জমাঃ পাজবল তময়া গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৪/১১/২০২০-৩০/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৩৬ জমাঃ জসাহাগ সওদাগর গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৪/১১/২০২০-৩০/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৩৭ িাঈম সাব গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৪/১১/২০২০-৩০/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৩৮ জমাঃ জরাজবল তময়া গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৪/১১/২০২০-৩০/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৩৯ জমাঃছাতকি খাঁি খাজদম গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৪/১১/২০২০-৩০/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

                                                                                                      

¶  



                          “ছক” 

খ)অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ:                                                                  উপজেলার িামঃ আখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া ।                                                      

ক্রতমক 

িং 

প্রতিক্ষণার্থীর িাম ঠিকািা জমাবাইল িং প্রতিক্ষণ  

জকাজস ের িাম 

    জময়াদ মন্তব্য 

১৪০ জমাঃ সফর আলী গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৪/১১/২০২০-৩০/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৪১ জমাছাঃ রুিা জবগম গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৪/১১/২০২০-৩০/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৪২ তিলুফা আক্তার গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৪/১১/২০২০-৩০/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৪৩ জমাঃ সুমি ভূইয়া গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৪/১১/২০২০-৩০/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৪৪ তিতরি আক্তার গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৪/১১/২০২০-৩০/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৪৫ জমাছাঃ তিলু আক্তার গ্রামঃ আজিায়ারপুর জপাঃ আেমপুর, 

উপজেলাঃআখাউড়া,জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৪/১১/২০২০-৩০/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৪৬ জমাঃ িতরকুল ইসলাম গ্রামঃ িারায়িপুর জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৪/১১/২০২০-৩০/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৪৭ হােী িাহ আলম গ্রামঃ ধাতুরপজহলা জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৪/১১/২০২০-৩০/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৪৮ অতমি হাসাি অপু গ্রামঃ িারায়িপুর জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৪/১১/২০২০-৩০/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৪৯ জমাহাম্মদ হুমায়ুি কতবর গ্রামঃ আজিায়ারপুর জপাঃ আেমপুর, 

উপজেলাঃআখাউড়া,জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭১৩-৬০৮৮০১ “গাভীপালি” ২৪/১১/২০২০-৩০/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৫০ জহাসিা জবগম গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া, উপজেলাঃআখাউড়া 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “গাভীপালি” ২৪/১১/২০২০-৩০/১১/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

 

                                                                                                                         

 

 

 



                                                                                                                          “ছক” 

খ)অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ:                                                                  উপজেলার িামঃ আখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া ।                                                      

ক্রতমক 

িং 

প্রতিক্ষণার্থীর িাম ঠিকািা জমাবাইল িং প্রতিক্ষণ  জকাজস ের 

িাম 

জময়াদ মন্তব্য 

১৫১ জমাঃ আফোল জহাজসি গ্রামঃ বাউিলা জপাঃ আখাউড়া জচকজপাষ্ট 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01712743181 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৫২ পারভীি জবগম গ্রামঃ বাউিলা জপাঃ আখাউড়া জচকজপাষ্ট 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01712095710 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৫৩ জমাঃগাউছ গ্রামঃ বাউিলা জপাঃ আখাউড়া জচকজপাষ্ট 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01727818682 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৫৪ সাজ্জাি জহাজসি গ্রামঃ বাউিলা জপাঃ আখাউড়া জচকজপাষ্ট 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01317871409 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৫৫ রুজমল তময়া গ্রামঃ বাউিলা জপাঃ আখাউড়া জচকজপাষ্ট 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01742376516 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৫৬ সুরাইয়া জবগম গ্রামঃ বাউিলা জপাঃ আখাউড়া জচকজপাষ্ট 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01304440837 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৫৭ োলাল তময়া গ্রামঃ বাউিলা জপাঃ আখাউড়া জচকজপাষ্ট 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01736273805 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৫৮ জমাঃ িফাজ্জল জহাজসি গ্রামঃ বাউিলা জপাঃ আখাউড়া জচকজপাষ্ট 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01764042983 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৫৯ েতসম তময়া গ্রামঃ বাউিলা জপাঃ আখাউড়া জচকজপাষ্ট 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

0130492296 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৬০ জমাঃ আতেজুল হক গ্রামঃ বাউিলা জপাঃ আখাউড়া জচকজপাষ্ট 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01771649427 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৬১ জমাঃ োতমর জহাজসি গ্রামঃ বাউিলা জপাঃ আখাউড়া জচকজপাষ্ট 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01767110197 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৬২ জমাছাঃ কােল জবগম গ্রামঃ বাউিলা জপাঃ আখাউড়া জচকজপাষ্ট 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01595395059 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৬৩ জমাঃ পারজভে আলী প্লাবি গ্রামঃ বাউিলা জপাঃ আখাউড়া জচকজপাষ্ট 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01791043092 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৬৪ জমাঃ আতমনুল ইসলাম গ্রামঃ বাউিলা জপাঃ আখাউড়া জচকজপাষ্ট 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01785838516 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

                                                                                                                       

 



                                                                                                                            “ছক” 

খ)অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ:                                                                  উপজেলার িামঃ আখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া ।                                                      

ক্রতমক 

িং 

প্রতিক্ষণার্থীর িাম ঠিকািা জমাবাইল িং প্রতিক্ষণ  

জকাজস ের িাম 

    জময়াদ মন্তব্য 

১৬৫ সালাহ উতিি গ্রামঃ বাউিলা জপাঃ আখাউড়া জচকজপাষ্ট 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01775956847 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৬৬ জমাছাঃ িাহতমিা আক্তার গ্রামঃ বাউিলা জপাঃ আখাউড়া জচকজপাষ্ট 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01982169286 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৬৭ তরপি তময়া গ্রামঃ বাউিলা জপাঃ আখাউড়া জচকজপাষ্ট 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01790850879 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৬৮ জমাঃ রতি তময়া গ্রামঃ বাউিলা জপাঃ আখাউড়া জচকজপাষ্ট 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01766423657 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৬৯ আতমর জহাজসি গ্রামঃ বাউিলা জপাঃ আখাউড়া জচকজপাষ্ট 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01739590426 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৭০ জমাছাঃ সাজহিা জবগম গ্রামঃ বাউিলা জপাঃ আখাউড়া জচকজপাষ্ট 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01951252742 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৭১ রহমি উিাহ গ্রামঃ বাউিলা জপাঃ আখাউড়া জচকজপাষ্ট 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01730246729 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৭২ জমাঃ এিামুল হক গ্রামঃ বাউিলা জপাঃ আখাউড়া জচকজপাষ্ট 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01726211748 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৭৩ জমাঃ হ্রদয় তময়া গ্রামঃ বাউিলা জপাঃ আখাউড়া জচকজপাষ্ট 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01795545049 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৭৪ জমাঃ জমাস্থফা গ্রামঃ বাউিলা জপাঃ আখাউড়া জচকজপাষ্ট 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01731904788 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৭৫ মতির জহাজসি গ্রামঃ বাউিলা জপাঃ আখাউড়া জচকজপাষ্ট 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01749464129 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                      

 



                                                                                                                          “ছক” 

খ)অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ:                                                                  উপজেলার িামঃ আখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া ।                                                      

ক্রতমক 

িং 

প্রতিক্ষণার্থীর িাম ঠিকািা জমাবাইল িং প্রতিক্ষণ  

জকাজস ের িাম 

জময়াদ মন্তব্য 

১৭৬ জমাঃ রাতি তময়া গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৭৭ জমাঃ জসাহাগ তময়া গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৭৮ জমাছাঃ আছমা জবগম গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৭৯ রাজু তময়া গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৮০ জমাঃ েতসম উতিি গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৮১ জমাছাঃ জিৌতহদা আক্তার গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৮২ ইছমা আক্তার গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৮৩ জমাঃ িাহাদাি আলী গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৮৪ মাইনুল তময়া গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৮৫ িাতমল তময়া গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৮৬ ইউছুফ তময়া গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৮৭ আবু সাজয়দ সওদাগর গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৮৮ জমাঃ সেল ভূইয়া গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৮৯ আেমল খাঁ গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

 

 



                         “ছক” 

খ)অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ:                                                                  উপজেলার িামঃ আখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া ।                                                      

ক্রতমক 

িং 

প্রতিক্ষণার্থীর িাম ঠিকািা জমাবাইল িং প্রতিক্ষণ  জকাজস ের 

িাম 

    জময়াদ মন্তব্য 

১৯০ এইচ,এম,মতিউর রহমাি গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৯১ জমাঃ ওমর ফারুক গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৯২ িাছতরি আক্তার গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৯৩ আইয়ুব খাঁি গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৯৪ জদওয়াি জমাছা: িামান্না গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৯৫ জমাঃ দাউদ তময়া গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৯৬ জমাঃ োহাঙ্গীর আলম গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৯৭ তসপি আহমদ গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৯৮ জমাঃ েতসম তময়া গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

১৯৯ সাতকলা সুলিািা গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২০০ জমাঃ জসতলম  গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

 

 

 

                                                                                                                         

 



                                                                                                                         “ছক” 

খ)অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ:                                                                 উপজেলার িামঃ আখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া ।                                                      

ক্রতমক 

িং 

প্রতিক্ষণার্থীর িাম ঠিকািা জমাবাইল িং প্রতিক্ষণ  জকাজস ের 

িাম 

জময়াদ মন্তব্য 

২০১ জমাঃ মামুি তময়া গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/০১/২০২১-১২/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২০২ ইকরাম জহাজসি রতি গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/০১/২০২১-১২/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২০৩ িাইমা জবগম গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/০১/২০২১-১২/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২০৪ জমাঃ েতসম উতিি গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/০১/২০২১-১২/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২০৫ রউিি আক্তার গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/০১/২০২১-১২/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২০৬ আবু ছাজয়দ সওদাগর গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/০১/২০২১-১২/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২০৭ সতফকুল ইসলাম গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/০১/২০২১-১২/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২০৮ জমাছাঃ রাজহলা জবগম গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/০১/২০২১-১২/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২০৯ কােল আক্তার গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/০১/২০২১-১২/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২১০ জমাসাঃ রুতব জবগম গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/০১/২০২১-১২/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২১১ জমাঃ আব্দুল হাতকম গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/০১/২০২১-১২/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২১২ জমাছাঃ রুপালী জবড়ম গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/০১/২০২১-১২/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২১৩ জমাছাঃ লাকী আক্তার গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/০১/২০২১-১২/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২১৪ আবু িাজলব গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/০১/২০২১-১২/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

                                                                                          

 



                        “ছক” 

খ)অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ:                                                                  উপজেলার িামঃ আখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া ।                                                      

ক্রতমক 

িং 

প্রতিক্ষণার্থীর িাম ঠিকািা জমাবাইল িং প্রতিক্ষণ  

জকাজস ের িাম 

    জময়াদ মন্তব্য 

২১৫ জমাঃ বাতছর তময়া গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/০১/২০২১-১২/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২১৬ িাহি খাজদম গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/০১/২০২১-১২/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২১৭ জদওয়াি জমাঃ িামান্না  গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/০১/২০২১-১২/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২১৮ জরজহিা কামাল গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/০১/২০২১-১২/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২১৯ তকজিার চন্দ্র িীল গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/০১/২০২১-১২/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২২০ হতরপদ তবশ্বাস গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/০১/২০২১-১২/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২২১ জদওয়াি গােীউল হক গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/০১/২০২১-১২/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২২২ জদওয়াি জমাঃ িাকুর গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/০১/২০২১-১২/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২২৩ জমাঃ রিি মাহমুদ গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/০১/২০২১-১২/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২২৪ জমাঃ িাজুল ইসলাম গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/০১/২০২১-১২/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২২৫ জমাঃ দয়াল গ্রামঃ দূগ োপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

০৬/০১/২০২১-১২/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

 

 

                                                                                                                         

 

 



                                                                                                                         “ছক” 

খ)অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ:                                                                  উপজেলার িামঃ আখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া ।                                                      

ক্রতমক 

িং 

প্রতিক্ষণার্থীর িাম ঠিকািা জমাবাইল িং প্রতিক্ষণ  জকাজস ের 

িাম 

জময়াদ মন্তব্য 

২২৬ জমাসাঃ তলতপ জবগম গ্রামঃ আব্দুিাহপুর জপাঃ হীরাপুর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৭১০৪০৬৬৮ “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২২৭ রত্না আক্তার গ্রামঃ আব্দুিাহপুর জপাঃ হীরাপুর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৭২৭২৭০৯৩ “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২২৮ জমাছাঃ চায়িা জবগম গ্রামঃ আব্দুিাহপুর জপাঃ হীরাপুর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৩৫৫১৮১৮৬ “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২২৯ মতেেিা জবগম গ্রামঃ আব্দুিাহপুর জপাঃ হীরাপুর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৮৭০১০০৯৬৬ “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৩০ মঞ্জু ভূইয়া গ্রামঃ আব্দুিাহপুর জপাঃ হীরাপুর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৬৮৯০৫৫৩৫৮ “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৩১ জমাঃ জুিাঈদ তময়া গ্রামঃ আব্দুিাহপুর জপাঃ হীরাপুর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৩০৪৪০৮৬৪ “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৩২ জমাঃ জোবাজয়র তময়া গ্রামঃ আব্দুিাহপুর জপাঃ হীরাপুর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৩০৯১৬৩৯৩৫ “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৩৩ জমাছাঃ আফজরাো আক্তার গ্রামঃ আব্দুিাহপুর জপাঃ হীরাপুর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৩১০৮৯২৫৭৩ “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৩৪ আিাউর রহমাি সাতি গ্রামঃ আব্দুিাহপুর জপাঃ হীরাপুর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৩০১৮২১০১ “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৩৫ ফাহতমদা আক্তার গ্রামঃ আব্দুিাহপুর জপাঃ হীরাপুর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৩০১৮২১০১ “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৩৬ মজিায়ারা জবগম গ্রামঃ আব্দুিাহপুর জপাঃ হীরাপুর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৫৪৫৯৯০৯৯ “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৩৭ জমাঃ হাসাি তময়া গ্রামঃ সাজহবিগর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৬৮৪২১৯৪৬৪ “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৩৮ জমাসাম্মি হাতলমা জবগম গ্রামঃ সাজহবিগর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৭৮৪২৮১৭৭ “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৩৯ জমাঃ কাইয়ুম গ্রামঃ সাজহবিগর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭১৫৭৮৯৮৪০ “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

                                                                                        

 



                        “ছক” 

খ)অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ:                                                                  উপজেলার িামঃ আখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া ।                                                      

ক্রতমক 

িং 

প্রতিক্ষণার্থীর িাম ঠিকািা জমাবাইল িং প্রতিক্ষণ  জকাজস ের 

িাম 

      জময়াদ মন্তব্য 

২৪০ খাতদো জবগম গ্রামঃ ধাতুরপজহলা জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৪১০৮০৭০২ “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৪১ মাসুমা আক্তার গ্রামঃ বড়কুতড়পতিকা  জপাঃ হীরাপুর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৬৫৫৩১৯৫৪ “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৪২ জমাছাঃ লাতক আক্তার গ্রামঃ আব্দুিাহপুর জপাঃ হীরাপুর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৬০১৬৮৩৭৩৬ “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৪৩ রাজিদ জমািা গ্রামঃ আব্দুিাহপুর জপাঃ হীরাপুর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৩১৬৪০৪০৯৭ “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৪৪ জমাছাঃ হাতববা আক্তার গ্রামঃ আব্দুিাহপুর জপাঃ হীরাপুর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৩৫৫১৮১৮৬ “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৪৫ জমাছাঃ জহজলিা আক্তার গ্রামঃ আব্দুিাহপুর জপাঃ হীরাপুর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭২৪১৯১৫৭৩ “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৪৬ আবদুিাহ জমািা গ্রামঃ আব্দুিাহপুর জপাঃ হীরাপুর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৮৬৩৫১০৬৭৫ “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৪৭ জমৌসুমী আক্তার গ্রামঃ আব্দুিাহপুর জপাঃ হীরাপুর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৭৬০৫০৪৩২ “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৪৮ জমাছাঃ োন্নাি আক্তার গ্রামঃ আব্দুিাহপুর জপাঃ হীরাপুর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৫৭৪২১৫১৯ “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৪৯ েতসম উতিি গ্রামঃ আব্দুিাহপুর জপাঃ হীরাপুর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৮৬৭৯৬১৮১০ “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৫০ িােমা জবগম গ্রামঃ সাজহবিগর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৮৩৬০৭৫৮৯২ “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগী পালি” 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

 

 

                                                                                                                           

 

 



                                                                                                                        “ছক” 

খ)অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ:                                                                  উপজেলার িামঃ আখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া ।                                                      

ক্রতমক 

িং 

প্রতিক্ষণার্থীর িাম ঠিকািা জমাবাইল িং প্রতিক্ষণ  

জকাজস ের িাম 

জময়াদ মন্তব্য 

২৫১ মামুি তবি রহমাি গ্রামঃ মালদারপাড়া  জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/০১/২০২১-২৪/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৫২ জমাঃরতফকুলইসলাম 

আরমাি 

গ্রামঃ মালদারপাড়া  জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/০১/২০২১-২৪/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৫৩ ইব্রাতহম আল মামুি গ্রামঃ মালদারপাড়া  জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/০১/২০২১-২৪/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৫৪ জমাঃউবায়দুর রহমাি গ্রামঃ + জপাঃ আখাউড়া উপজেলাঃআখাউড়া, 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/০১/২০২১-২৪/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৫৫ েতি জহাজসি গ্রামঃ মসতেদপাড়া  জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/০১/২০২১-২৪/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৫৬ জমাবাজশ্বর মাহমুদ মতেব গ্রামঃ মালদারপাড়া  জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/০১/২০২১-২৪/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৫৭ জমাঃজুজয়ল গ্রামঃ + জপাঃ আখাউড়া উপজেলাঃআখাউড়া, 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/০১/২০২১-২৪/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৫৮ জমাঃজবারহাি তময়া গ্রামঃ + জপাঃ আখাউড়া উপজেলাঃআখাউড়া, 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/০১/২০২১-২৪/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৫৯ িরীফিাতছরউতিি মামুি গ্রামঃ মালদারপাড়া  জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/০১/২০২১-২৪/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৬০ জমাঃইবজি মাসুদ গ্রামঃ মসতেদপাড়া  জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/০১/২০২১-২৪/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৬১ জমাছাঃ িাহিাে আক্তার গ্রামঃ তবষ্ননুপুর  জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/০১/২০২১-২৪/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৬২ জমাঃ বাতছর তময়া গ্রামঃ রাধািগর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/০১/২০২১-২৪/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৬৩ সাহািা জবগম গ্রামঃ + জপাঃ আখাউড়া উপজেলাঃআখাউড়া, 

জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/০১/২০২১-২৪/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৬৪ সাজহিা জবগম গ্রামঃ িারায়িপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/০১/২০২১-২৪/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

                                                                                      

 



                         “ছক” 

খ)অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ:                                                                  উপজেলার িামঃ আখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া ।                                                      

ক্রতমক 

িং 

প্রতিক্ষণার্থীর িাম ঠিকািা জমাবাইল িং প্রতিক্ষণ  জকাজস ের 

িাম 

      জময়াদ মন্তব্য 

২৬৫ আজমিা জবগম গ্রামঃ িারায়িপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/০১/২০২১-২৪/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৬৬ কােলিারা গ্রামঃ িারায়িপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/০১/২০২১-২৪/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৬৭ সতখিা জবগম গ্রামঃ িারায়িপুর জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/০১/২০২১-২৪/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৬৮ জমাঃ বাচ্চু তময়া গ্রামঃ ধাতুরপজহলা জপাঃ আখাউড়া 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/০১/২০২১-২৪/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৬৯ জমাঃ লুৎফর রহমাি গ্রামঃ তুলাইতিমুল জপাঃকজি েল বাোর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/০১/২০২১-২৪/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৭০ িাজরকুর রহমাি জুজয়ল গ্রামঃ বড়জলৌহগড় জপাঃকজি েল বাোর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/০১/২০২১-২৪/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৭১ মাইি উতিি গ্রামঃ ফজিপুর জপাঃকজি েল বাোর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/০১/২০২১-২৪/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৭২ আলাল তময়া গ্রামঃ বড়জলৌহগড় জপাঃকজি েল বাোর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/০১/২০২১-২৪/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৭৩ জমাঃ আতমি খাঁি গ্রামঃ ফজিপুর জপাঃকজি েল বাোর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/০১/২০২১-২৪/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৭৪ বাবুল ভূইয়া গ্রামঃ ফজিপুর জপাঃকজি েল বাোর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/০১/২০২১-২৪/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

২৭৫ জমাঃ জমািাজয়ম খাঁি গ্রামঃ ফজিপুর জপাঃকজি েল বাোর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “মৎস্যচাষ” ১৮/০১/২০২১-২৪/০১/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

 

 

                                                                                                                         

 

 



                                                                                                                          “ছক” 

খ)অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ:                                                                 উপজেলার িামঃ আখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া ।                                                      

ক্রতমক 

িং 

প্রতিক্ষণার্থীর িাম ঠিকািা জমাবাইল িং প্রতিক্ষণ  

জকাজস ের িাম 

জময়াদ মন্তব্য 

২৭৬ জমাঃ ছাতির ভূইয়া েতি গ্রামঃ আজমাদাবাদ জপাঃআেমপুর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01712490952 “গাভীপালি” ৩১/০১/২০২১-০৬/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

২৭৭ তিপা জবগম গ্রামঃ আজমাদাবাদ জপাঃআেমপুর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01704025824 “গাভীপালি” ৩১/০১/২০২১-০৬/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

২৭৮ িান্তা আক্তার  গ্রামঃ আজমাদাবাদ জপাঃআেমপুর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01766627528 “গাভীপালি” ৩১/০১/২০২১-০৬/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

২৭৯ পতপ আক্তার গ্রামঃ আজমাদাবাদ জপাঃআেমপুর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01770971554 “গাভীপালি” ৩১/০১/২০২১-০৬/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

২৮০ নুসরাি োহাি িায়লা গ্রামঃ আজমাদাবাদ জপাঃআেমপুর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01784994216 “গাভীপালি” ৩১/০১/২০২১-০৬/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

২৮১ জমাসাঃ মাহমুদা আক্তার গ্রামঃ আজমাদাবাদ জপাঃআেমপুর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01704025824 “গাভীপালি” ৩১/০১/২০২১-০৬/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

২৮২ জমাঃ তিমুল জচৌধুরী গ্রামঃ আজমাদাবাদ জপাঃআেমপুর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01315597855 “গাভীপালি” ৩১/০১/২০২১-০৬/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

২৮৩ আকাি চন্দ্র দাস গ্রামঃ আজমাদাবাদ জপাঃআেমপুর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01580346858 “গাভীপালি” ৩১/০১/২০২১-০৬/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

২৮৪ প্রকাি চন্দ্র দাস গ্রামঃ আজমাদাবাদ জপাঃআেমপুর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01979997319 “গাভীপালি” ৩১/০১/২০২১-০৬/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

২৮৫ জহপী রািী দাস গ্রামঃ আজমাদাবাদ জপাঃআেমপুর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01176172563 “গাভীপালি” ৩১/০১/২০২১-০৬/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

২৮৬ িারায়ি কমকার গ্রামঃ আজমাদাবাদ জপাঃআেমপুর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01716172563 “গাভীপালি” ৩১/০১/২০২১-০৬/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

২৮৭ তমশু আক্তার গ্রামঃ আজমাদাবাদ জপাঃআেমপুর 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01866807034 “গাভীপালি” ৩১/০১/২০২১-০৬/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

২৮৮ জগাতবন্দ্র জঘাষ গ্রামঃ রাধািগর জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01305517992 “গাভীপালি” ৩১/০১/২০২১-০৬/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

২৮৯ টুটুি চন্দ্র জঘাষ গ্রামঃ রাধািগর জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01628447467 “গাভীপালি” ৩১/০১/২০২১-০৬/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

                                                                                     

 



                       “ছক” 

খ)অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ:                                                                  উপজেলার িামঃ আখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া ।                                                      

ক্রতমক 

িং 

প্রতিক্ষণার্থীর িাম ঠিকািা জমাবাইল িং প্রতিক্ষণ  

জকাজস ের িাম 

      জময়াদ মন্তব্য 

২৯০ সেয় জঘাষ গ্রামঃ রাধািগর জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01748198639 “গাভীপালি” ৩১/০১/২০২১-০৬/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

২৯১ রােীব জঘাষ গ্রামঃ রাধািগর জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01748198639 “গাভীপালি” ৩১/০১/২০২১-০৬/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

২৯২ জমাঃ আজিয়ার পারজভে গ্রামঃ রাধািগর জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01711264339 “গাভীপালি” ৩১/০১/২০২১-০৬/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

২৯৩ তবকাি জঘাষ গ্রামঃ রাধািগর জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01628448138 “গাভীপালি” ৩১/০১/২০২১-০৬/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

২৯৪ সুতম রািী জঘাষ গ্রামঃ রাধািগর জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01712827264 “গাভীপালি” ৩১/০১/২০২১-০৬/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

২৯৫ পলাি জঘাষ গ্রামঃ রাধািগর জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01628448134 “গাভীপালি” ৩১/০১/২০২১-০৬/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

২৯৬ পারভীি আক্তার গ্রামঃ + জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01984224967 “গাভীপালি” ৩১/০১/২০২১-০৬/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

২৯৭ এ,তব,এম সাঈদ জহাসাইি গ্রামঃ + জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01712095710 “গাভীপালি” ৩১/০১/২০২১-০৬/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

২৯৮ মাজসদা জবগম গ্রামঃ ঝউিলা জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01711264339 “গাভীপালি” ৩১/০১/২০২১-০৬/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

২৯৯ হতবক তময়া গ্রামঃ ঝউিলা জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01866807034 “গাভীপালি” ৩১/০১/২০২১-০৬/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

৩০০ রাজহলা জবগম গ্রামঃ ঝউিলা জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01792270830 “গাভীপালি” ৩১/০১/২০২১-০৬/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

 

 

                                                                                                                         

 

 



                                                                                                                          “ছক” 

খ)অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ:                                                                  উপজেলার িামঃ আখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া ।                                                      

ক্রতমক 

িং 

প্রতিক্ষণার্থীর িাম ঠিকািা জমাবাইল িং প্রতিক্ষণ  

জকাজস ের িাম 

জময়াদ মন্তব্য 

৩০১ বকুল জবগম গ্রামঃ িারায়িপুর জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

৩০২ সাতবিা আক্তার গ্রামঃ িারায়িপুর জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

৩০৩ জমাছাঃ সরতমি আক্তার গ্রামঃ িারায়িপুর জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

৩০৪ জমাছাঃ পুতুল আক্তার গ্রামঃ িারায়িপুর জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

৩০৫ জমাসাঃ ঝরিা আক্তার গ্রামঃ িারায়িপুর জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

৩০৬ জমাছাঃ সামছুন্নাহার গ্রামঃ িারায়িপুর জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

৩০৭ ফতরদা জবগম গ্রামঃ িারায়িপুর জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

৩০৮ জমাঃ লতিফুর রহমাি গ্রামঃ িারায়িপুর জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

৩০৯ জমাঃ পাপ্পু তময়া গ্রামঃ িারায়িপুর জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

৩১০ জমাহাম্মদ েগুল হাসাি গ্রামঃ িারায়িপুর জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

৩১১ সুমি তময়া গ্রামঃ িারায়িপুর জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

৩১২ কাইয়ুম জচৌধুরী গ্রামঃ িারায়িপুর জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

৩১৩ জমাঃতগয়াস উতিি তময়া গ্রামঃ িারায়িপুর জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

৩১৪ তলটি তময়া গ্রামঃ িারায়িপুর জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক 

মুরগী পালি” 

২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

                                                                                    

 



                           “ছক” 

খ)অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ:                                                                 উপজেলার িামঃ আখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া ।                                                      

ক্রতমক 

িং 

প্রতিক্ষণার্থীর িাম ঠিকািা জমাবাইল িং প্রতিক্ষণ  জকাজস ের 

িাম 

      জময়াদ মন্তব্য 

৩১৫ আসুক তময়া গ্রামঃ িারায়িপুর জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক মুরগী 

পালি” 

২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

৩১৬ জমাঃ তিপি গ্রামঃ িারায়িপুর জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক মুরগী 

পালি” 

২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

৩১৭ ইতলয়াছ কাঞ্চি তদপু গ্রামঃ িারায়িপুর জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক মুরগী 

পালি” 

২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

৩১৮ রােীম তময়া গ্রামঃ িারায়িপুর জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক মুরগী 

পালি” 

২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

৩১৯ জমাঃ োতকর জহাজসি গ্রামঃ িারায়িপুর জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক মুরগী 

পালি” 

২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

৩২০ জমাঃ িরীফ তময়া গ্রামঃ িারায়িপুর জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক মুরগী 

পালি” 

২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

৩২১ জসাহাগ তময়া গ্রামঃ িারায়িপুর জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক মুরগী 

পালি” 

২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

৩২২ জমাঃ িওকি তময়া গ্রামঃ িারায়িপুর জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

---------- “পাতরবাতরক মুরগী 

পালি” 

২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

৩২৩ জমাহাম্মদ সতফকুল 

ইসলাম 

গ্রামঃ িারায়িপুর জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01728862388 “পাতরবাতরক মুরগী 

পালি” 

২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

৩২৪ জমাহাম্মদ জিামাি কতবর গ্রামঃ িারায়িপুর জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01767856534 “পাতরবাতরক মুরগী 

পালি” 

২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

৩২৫ জমাঃ োতমর জহাজসি গ্রামঃ িারায়িপুর জপাঃআখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01761522393 “পাতরবাতরক মুরগী 

পালি” 

২২/০২/২০২১-২৮/০২/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 

----- 

 

 

                                                                                                                         

 

 



                                                                                                                         “ছক” 

খ)অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ:                                                                  উপজেলার িামঃ আখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া ।                                                      

ক্রতমক 

িং 

প্রতিক্ষণার্থীর িাম ঠিকািা জমাবাইল িং প্রতিক্ষণ  

জকাজস ের িাম 

জময়াদ মন্তব্য 

৩২৬ জমাছাঃ পতল আক্তার গ্রামঃ রাোপুর জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৮৬০৩৬৭৯৯ “মৎস্যচাষ” ০৮/০৩/২০২১-১৪/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৩২৭ মাজেদা জবগম গ্রামঃ আজমাদাবাদ জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৬০৮৩০০৩৪৩ “মৎস্যচাষ” ০৮/০৩/২০২১-১৪/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৩২৮ জমাঃ দুলাল তময়া গ্রামঃ আজমাদাবাদ জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৬০৯৫৪৯৬০১ “মৎস্যচাষ” ০৮/০৩/২০২১-১৪/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৩২৯ রুমা জবগম গ্রামঃ আজমাদাবাদ জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৮১৪৫৮৮৮২ “মৎস্যচাষ” ০৮/০৩/২০২১-১৪/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৩৩০ দুলাল ভূইয়া গ্রামঃ আজমাদাবাদ জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৬১১০৬০২২৩ “মৎস্যচাষ” ০৮/০৩/২০২১-১৪/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৩৩১ জমাঃ কামাল ভূইয়া গ্রামঃ আজমাদাবাদ জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৩২৩৮০৪০৯৭ “মৎস্যচাষ” ০৮/০৩/২০২১-১৪/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৩৩২ জরজহিা জবগম গ্রামঃ আজমাদাবাদ জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭২৭৮৮৭৯৩০ “মৎস্যচাষ” ০৮/০৩/২০২১-১৪/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৩৩৩ জমাঃ আলমগীর জহাজসি গ্রামঃ আজমাদাবাদ জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৩৬২৪৭৫৪৪ “মৎস্যচাষ” ০৮/০৩/২০২১-১৪/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৩৩৪ িাতমম ভূইয়া গ্রামঃ আজমাদাবাদ জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৬৭৪৫৫৫৬৮ “মৎস্যচাষ” ০৮/০৩/২০২১-১৪/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৩৩৫ মাসুদ ভূইয়া গ্রামঃ আজমাদাবাদ জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৯৯৭২৬৭৬০ “মৎস্যচাষ” ০৮/০৩/২০২১-১৪/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৩৩৬ রাজসল ভূইয়া গ্রামঃ আজমাদাবাদ জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭০৩৩২৪৬৮১ “মৎস্যচাষ” ০৮/০৩/২০২১-১৪/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৩৩৭ জমাছাঃ ইয়াছতমি জবগম গ্রামঃ আজমাদাবাদ জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৩২৩৪০৪০৯৭ “মৎস্যচাষ” ০৮/০৩/২০২১-১৪/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৩৩৮ মামুি ভূইয়া গ্রামঃ আজমাদাবাদ জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৩৮৪৫১১১৭ “মৎস্যচাষ” ০৮/০৩/২০২১-১৪/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৩৩৯ জমাঃ আবদুিাহ গ্রামঃ আজমাদাবাদ জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৬০৮৩০০৩৪৩ “মৎস্যচাষ” ০৮/০৩/২০২১-১৪/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

                                                                                

 



                         “ছক” 

খ)অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ:                                                                 উপজেলার িামঃ আখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া ।                                                      

ক্রতমক 

িং 

প্রতিক্ষণার্থীর িাম ঠিকািা জমাবাইল িং প্রতিক্ষণ  জকাজস ের 

িাম 

      জময়াদ মন্তব্য 

৩৪০ আতিক ভূইয়া গ্রামঃ + জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৩০১৭২৫৪৩ “মৎস্যচাষ” ০৮/০৩/২০২১-১৪/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৩৪১ আব্দুর রহমাি গ্রামঃ + জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৫১৬১৫৭৫৯ “মৎস্যচাষ” ০৮/০৩/২০২১-১৪/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৩৪২ জমাঃ জরামাি তময়া গ্রামঃ চািপুর জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৪০০৯০৯৫৫ “মৎস্যচাষ” ০৮/০৩/২০২১-১৪/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৩৪২ জমাঃ হাতকম তময়া গ্রামঃ রাোপুর জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭২৭১৭৩৫০৭ “মৎস্যচাষ” ০৮/০৩/২০২১-১৪/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৩৪৪ আবু োমাল ভূইয়া গ্রামঃ আজমাদাবাদ জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৪০৮৪২০৫০ “মৎস্যচাষ” ০৮/০৩/২০২১-১৪/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৩৪৫ জমাঃ েতসমউতিি গ্রামঃ করুয়ািলী জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৫৮২৩৩৯৫৪ “মৎস্যচাষ” ০৮/০৩/২০২১-১৪/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৩৪৬ জমাঃ সতফক তময়া গ্রামঃ রাোপুর জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৪৪৪৫৯৫৯৩ “মৎস্যচাষ” ০৮/০৩/২০২১-১৪/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৩৪৭ তলটি জমাহি পাল গ্রামঃ আজমাদাবাদ জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭২৪৯৩০৭৪৭ “মৎস্যচাষ” ০৮/০৩/২০২১-১৪/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৩৪৮ জমাঃ তরয়াজুর হক গ্রামঃ আজমাদাবাদ জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৪৩৭৫০০২৩ “মৎস্যচাষ” ০৮/০৩/২০২১-১৪/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৩৪৯ জমাঃ সািাম জহাজসি গ্রামঃ রামধিিগর জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৪০২০০৭৪৯ “মৎস্যচাষ” ০৮/০৩/২০২১-১৪/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

৩৫০ জমাঃ িাঈম তময়া গ্রামঃ রাোপুর জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

০১৭৪৭০০৫৮৬১ “মৎস্যচাষ” ০৮/০৩/২০২১-১৪/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
----- 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                   

 

 



                                                                                                                          “ছক” 

খ)অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ:                                                                  উপজেলার িামঃ আখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া ।                                                     

ক্রতমক 

িং 

প্রতিক্ষণার্থীর িাম ঠিকািা জমাবাইল িং প্রতিক্ষণ  

জকাজস ের িাম 

জময়াদ মন্তব্য 

৩৫১ জোিাকী আক্তার গ্রামঃ করুয়ািলী জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01758039689 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগীপালি” 

২১/০৩/২০২১-২৭/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
তসদ্ধান্ত গ্রহি ও 

বাস্তবায়জি যুব িারীজদর 

দক্ষিা বৃতদ্ধমূলক 

প্রতিক্ষণ। 

৩৫২ জমাছাঃ আকতলমা আক্তার গ্রামঃ ৪িং আখাউড়া জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01741810949 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগীপালি” 

২১/০৩/২০২১-২৭/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
 

” 

৩৫৩ জরাতেিা আক্তার গ্রামঃ রাোপুর জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01308364910 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগীপালি” 

২১/০৩/২০২১-২৭/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
 

” 

৩৫৪ চম্মা জবগম গ্রামঃ আেমপুর  জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01738962450 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগীপালি” 

২১/০৩/২০২১-২৭/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
 

” 

৩৫৫ জরাকসািা জবগম গ্রামঃ করুয়ািলী জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01738905525 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগীপালি” 

২১/০৩/২০২১-২৭/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
 

” 

৩৫৬ জমাছাঃ মুতন্ন জবগম গ্রামঃ করুয়ািলী জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01701804076 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগীপালি” 

২১/০৩/২০২১-২৭/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
 

” 

৩৫৭ জমাছঃ িান্তা আক্তার গ্রামঃ জকৌড়ািলী জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01775422095 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগীপালি” 

২১/০৩/২০২১-২৭/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
 

” 

৩৫৮ তেয়াছতমি আক্তার গ্রামঃ করুয়ািলী জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01749207535 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগীপালি” 

২১/০৩/২০২১-২৭/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
 

” 

৩৫৯ আিা মতিক গ্রামঃ উর্থাতরয়রাপাড়া জপাঃ তসঙ্গার তবল 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01746622336 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগীপালি” 

২১/০৩/২০২১-২৭/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
 

” 

৩৬০ শুভ রািী দাস গ্রামঃ আেমপুর  জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01748696537 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগীপালি” 

২১/০৩/২০২১-২৭/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
 

” 

৩৬১ েয়তন্ত মতিক গ্রামঃ উর্থাতরয়রাপাড়া জপাঃ তসঙ্গার তবল 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01595394757 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগীপালি” 

২১/০৩/২০২১-২৭/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
 

” 

৩৬২ জেযাতি মতিক গ্রামঃ উর্থাতরয়রাপাড়া জপাঃ তসঙ্গার তবল 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01746622336 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগীপালি” 

২১/০৩/২০২১-২৭/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
 

” 

৩৬৩ সুতম রািী দাস গ্রামঃ আেমপুর  জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01749207585 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগীপালি” 

২১/০৩/২০২১-২৭/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
 

” 

৩৬৪ প্রীতি রািী দাস গ্রামঃ আেমপুর  জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01748696537 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগীপালি” 

২১/০৩/২০২১-২৭/০৩/২০২১ 

¤ সপ্তাহব্যাপী 
  
                 ” 

 



                      “ছক” 

খ)অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ:                                                                  উপজেলার িামঃ আখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া ।                                                       

ক্রতমক 

িং 

প্রতিক্ষণার্থীর িাম ঠিকািা জমাবাইল িং প্রতিক্ষণ  জকাজস ের 

িাম 

      জময়াদ মন্তব্য 

৩৬৫ সামছুন্নাহার গ্রামঃ রামধি িগর  জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01733777313 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগীপালি” 

২১/০৩/২০২১-২৭/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
তসদ্ধান্ত গ্রহি ও 

বাস্তবায়জি যুব 

িারীজদর দক্ষিা 

বৃতদ্ধমূলক প্রতিক্ষণ। 

৩৬৬ সুজহদা খাতুি গ্রামঃ করুয়ািলী জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01781916820 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগীপালি” 

২১/০৩/২০২১-২৭/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
 

” 

৩৬৭ িাতছমা জবগম গ্রামঃ আেমপুর  জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01738962450 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগীপালি” 

২১/০৩/২০২১-২৭/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
 

” 

৩৬৮ জমাছাঃ সাতফয়া আক্তার গ্রামঃ করুয়ািলী জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01741265762 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগীপালি” 

২১/০৩/২০২১-২৭/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
 

” 

৩৬৯ ডতল রািী দাস গ্রামঃ আেমপুর  জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01749207585 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগীপালি” 

২১/০৩/২০২১-২৭/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
 

” 

৩৭০ তিলুফা জবগম গ্রামঃ আেমপুর  জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01747527331 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগীপালি” 

২১/০৩/২০২১-২৭/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
 

” 

৩৭১ জমাছাঃ িাকতমিা আক্তার গ্রামঃ রািীখার  জপাঃজগালখার 

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01707536213 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগীপালি” 

২১/০৩/২০২১-২৭/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
 

” 

৩৭২ তলমা আক্তার গ্রামঃজদবগ্রাম জপাঃ আখাউড়া  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01739820351 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগীপালি” 

২১/০৩/২০২১-২৭/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
 

” 

৩৭৩ ইয়ানুর আক্তার সার্থী গ্রামঃ টািপাড়া  জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01741265762 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগীপালি” 

২১/০৩/২০২১-২৭/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
 

” 

৩৭৪ রাজবয়া আক্তার গ্রামঃ আেমপুর  জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01701805596 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগীপালি” 

২১/০৩/২০২১-২৭/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
 

” 

৩৭৫ তবলতকছ আক্তার গ্রামঃ জকৌড়ািলী জপাঃআেমপুর  

উপজেলাঃআখাউড়া, জেলাঃব্রাহ্মণবাতড়য়া 

01595394757 “পাতরবাতরক 

হাঁসমুরগীপালি” 

২১/০৩/২০২১-২৭/০৩/২০২১ 

সপ্তাহব্যাপী 
 

” 

 

 স্বা/: 

জমাসজলহ্ উতিি আহম্মদ 

উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্ মকর্মা 

আখাউড়া,ব্রাহ্মণবাড়ড়য়া। 
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