
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

উ-রযচারদকয কাম যারয় 

যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তয,রক্ষ্মীপুয 

জজরা প্ররক্ষণ জকন্দ্র,রক্ষ্মীপুয 

(ক) প্রারতষ্ঠারনক প্ররক্ষণ :ইদরকরিকযার এন্ড াউজ য়যারযাং ।(2020-2021)অথ য ফছদযয 2য় ব্যাচ),(প্ররক্ষণযত)। 

নাং প্ররক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাইর নম্বয প্ররক্ষণ জকাদ যয  

নাভ 

জভয়াদ ভন্তব্য 

01 জভাোঃ আজগয জাদন গ্রাভোঃটুভচয,টুভচযভাদ্রাা 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01747470420 ইদরকরিকযার এন্ড 

াউজ য়যারযাং । 

জানুয়াযী/2021-

জুন/2021 

 

02 জভাোঃারা উরিন গ্রাভোঃচযভনা,জাোঃবফানী গঞ্জ 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01707889314 ঐ ঐ  

03 জভাোঃ ইব্রারভ গ্রাভোঃচযকাররকরন, জাোঃ চযজগফন্দু 

কভরনগয,রক্ষ্মীপুয 

01743038464 ঐ ঐ  

04 যাদদ আরভ গ্রাভোঃরাাযকারি,জাোঃরক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01863775884 ঐ ঐ  

05 ইভদাদ জাদন গ্রাভোঃফাঞ্চানগয,জাোঃরক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01752277378 ঐ ঐ  

06 ভামুদুর াান গ্রাভোঃফাঞ্চানগয, জাোঃরক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01301419965 ঐ ঐ  

07 ভরনয জাদন গ্রাভোঃআটিয়াতরী, জাোঃজকরন 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01864021134 ঐ ঐ  

08 জভাোঃ জকান্তয গ্রাভোঃচযরদযন্স, জাোঃ জতাযাফগঞ্জ 

কভরনগয,রক্ষ্মীপুয 

01824945154 ঐ ঐ  

09 জভাোঃ আভজাদ জাাইন গ্রাভোঃাকচয, জাোঃদজ,এভ াট 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01732513164 ঐ ঐ  

10 যরফ চন্দ্র দা গ্রাভোঃউোঃ ভজুপুয, জাোঃরক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

0159352861 ঐ ঐ  

11 রভনাজুর ইরাভ াগয গ্রাভোঃ+জাোঃ চযজগফন্দু 

কভরনগয,রক্ষ্মীপুয 

01799825458 ঐ ঐ  

12 আবু যায়ান জযজবী গ্রাভোঃরন্ধান্ত, জাোঃান্ডুর 

উররপুয,কুরিগ্রাভ 

01775192109 ঐ ঐ  

13 অরনক চন্দ্র বি গ্রাভোঃভািাযী, জাোঃভািাযী 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01741535977 ঐ ঐ  

14 স্বজন জাদন গ্রাভোঃাকচয, জাোঃদজ,এভ াট 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01859692063 ঐ ঐ  

15 জভাোঃ ভাইন উরিন গ্রাভোঃদ াদায়ািপুয, জাোঃফরকপুয  

দয,রক্ষ্মীপুয 

01708736262 ঐ ঐ  

16 জভাোঃ রযয়দাদ জাদন গ্রাভোঃভদযাফাদ, জাোঃরক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01775579535 ঐ ঐ  

17 আজাদ জাদন গ্রাভোঃরভযপুয জাোঃ পরযদগঞ্জ 

পরযদগঞ্জ,চাঁদপুয 

01874455126 ঐ ঐ  

18 জভাোঃ যারকফ জাদন গ্রাভোঃটুভচয, জাোঃ জজ,এভ াট 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01923614426 ঐ ঐ  

19 ভাকছুদদয যভান গ্রাভোঃচযদগাাই, জাোঃ রফরফয াট 

যাভগরত,রক্ষ্মীপুয 

01874266817 ঐ ঐ  

20 জভাোঃ আর ইভযান ইভন গ্রাভোঃকতুফপুয, জাোঃযাভানিী 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01610502732 ঐ ঐ  

21 এভযান জাদন গ্রাভোঃচযরদযন্স, জাোঃ জতাযাফগঞ্জ 

কভরনগয,রক্ষ্মীপুয 

01307852634 ঐ ঐ  

22 জভাোঃ আফদু রদ গ্রাভোঃচযাগরা, জাোঃ চযরদযন্স 

কভরনগয,রক্ষ্মীপুয 

01778592545 ঐ ঐ  

 

 



23 জভাোঃ যাজু আদভদ গ্রাভোঃদানাপুয, জাোঃদানাপুয 

যায়পুয,রক্ষ্মীপুয 

01771345045 ঐ ঐ  

24 জভাোঃ াপাদয়ত জাাইন গ্রাভোঃযারজফপুয, জাোঃরক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01812942353 ঐ ঐ  

25 জভাোঃ জারদ জাদন গ্রাভোঃফিারর, জাোঃ পরযদগঞ্জ 

পরযদগঞ্জ,চাঁদপুয 

01625943379 ঐ ঐ  

26 জভাোঃ যাদর গ্রাভোঃফরকপুয, জাোঃ ফরকপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01827865641 ঐ ঐ  

27 নজরুর ইরাভ গ্রাভোঃচযযরভজ, জাোঃরফরফয াট 

যাভগরত,রক্ষ্মীপুয 

01316364515 ঐ ঐ  

28 আরযপ জাদন গ্রাভোঃফাঞ্চানগয, জাোঃরক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01764700433 ঐ ঐ  

29 জভাোঃ কাভরুর াান গ্রাভোঃনরুল্যাপুয জাোঃনুরুল্যাপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01741511831 ঐ ঐ  

30 জভদদী াছান গ্রাভোঃদকদযায়া, জাোঃ যায়পুয 

যায়পুয,রক্ষ্মীপুয 

01707890334 ঐ ঐ  

 

 

              স্বাক্ষরযত                                                                                                                                     স্বাক্ষরযত                                                                                                                              

          (আফদুর ভরভন)                                                                                                                    (জীভ উিীন আাম্মদ  ান)            

      প্ররক্ষক (ইদরকরিকযার)                                                                                                                         উ-রযচারক 

 যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তয,রক্ষ্মীপুয।                                                                                                             যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তয,রক্ষ্মীপুয। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

উ-রযচারদকয কাম যারয়                                   

যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তয,রক্ষ্মীপুয 

জজরা প্ররক্ষণ জকন্দ্র,রক্ষ্মীপুয। 

(ক) প্রারতষ্ঠারনক প্ররক্ষণ : ইদরকরিকযার এন্ড াউজ য়যারযাং জকা য।(2020-2021) অথ য ফছদযয 1ভ ব্যাচ),(প্ররক্ষণপ্রাপ্ত ব্যাচ) 

নাং প্ররক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাইর নম্বন প্ররক্ষণ জকাদ যয নাভ জভয়াদ ভন্তব্য 

01 জভাোঃ নুয নফী গ্রাভোঃদতাযাফ গঞ্জ ,ডাকোঃ জতাযাফগঞ্জ 

,কভর নগয ,রক্ষ্মীপুয 

01836542779 ইদরকরিকযার এন্ড াউজ 

য়যারযাং 

জুরাই/2020-

রডদম্বয/2020 

 

02 জযদদায়ান জাাইন রাভ  গ্রাভোঃ চযরদযঞ্জ ,ডাকোঃ 

চযরদযঞ্জ,কভরনগয ,রক্ষ্মীপুয 

০১৭৯৮৬৬৫২৮৫ ঐ ঐ  

03 জভাোঃ তাদযক জাদন  গ্রাভোঃচযভূতাদাোঃ বফানীগঞ্জদয 

, রক্ষ্মীপুয 

০১৬৪৩৭২২৯৮৭ ঐ ঐ  

04 জভদদী াান  গ্রাভোঃ রিভ রক্ষ্মীপুয  জাোঃ 

দারার ফাজায  দয ,রক্ষ্মীপুয  

০১৭৬৬৮৫৪১৯৭ ঐ ঐ  

05 স্বরু জচৌদুযী  গ্রাভোঃ ভদযাফাদ ,য়াড য নাং ৭ 

জাোঃ রক্ষ্মীপুয ,দয ,রক্ষ্মীপুয  

০১৬৪৫১৬০৬৫৬ ঐ ঐ  

06 জৌযব জািায  গ্রাভোঃকাররয চয জাোঃ টুভচয 

দয ,রক্ষ্মীপুয  

০১৬২৭৪২০৪৯৫ ঐ ঐ  

07  রযয়াজ জাদন  গ্রাভোঃ টুভচয জাোঃ টুভচয  

দয ,রক্ষ্মীপুয 

০১৮৭০০৬৯৩০৭ ঐ ঐ  

08 আফদুয যরভ  গ্রাভোঃ  টুভচয জাোঃ টুভচয ভাদ্রাা 

দয ,রক্ষ্মীপুয  

০১৮২১৪৯৭৭৪৫ ঐ ঐ  

09 অন্তু ভজুভদায  গ্রাভোঃ  চযজাঙ্গাররয়া জাোঃ করুনা 

নগয ,কভরনগয  ,রক্ষ্মীপুয  

০১৭৩৩৮৪০১২২ ঐ ঐ  

10 নাইভ জাাইন  গ্রাভোঃ  চযরুরতা, জাোঃ যসুরগঞ্জ 

দয , রক্ষ্মীপুয  

০১৭৭২৬৬৯৭৬৮ ঐ ঐ  

11 জয়নার আদফদীন  গ্রাভোঃ  াকচয জাোঃ জজ এভ াট  

দয , রক্ষ্মীপুয  

০১৭২৩৩৭৯৫৩২ ঐ ঐ  

12 জভাোঃ াইফুর ইরাভ  গ্রাভোঃ চযরুরতা ,জাোঃ জজ এভ 

াট  দয ,রক্ষ্মীপুয  

০১৭৬০৬১৮২৩৩ ঐ ঐ  

13 আর আরভন আযাপাত তাদযক  গ্রাভোঃদারা চযরুরতা ডাকোঃ 

যসুরগঞ্জ, দয ,রক্ষ্মীপুয  

০১৭৫৭৬৬৩৫৭৯ ঐ ঐ  

14 জভাোঃ রযয়াদ জাদন  গ্রাভোঃ াকচয জাোঃ জজ এভ াট 

দয ,রক্ষ্মীপুয  

০১৩১১৮৩১৮৭৮ ঐ ঐ  

15 জভাোঃ জরন জাদন  গ্রাভোঃ চাযযরতা জাোঃদজ এভ াট  

দয , রক্ষ্মীপুয  

০১৭৯৯২২৮৪২৩ ঐ ঐ  

16 তাদযকুয যভান  গ্রাভোঃ রিভ রক্ষ্মীপুয  ডাকোঃ 

দারার ফাজায ,দয  ,রক্ষ্মীপুয  

০১৭৮৭১০৯০৪১ ঐ ঐ  

17 জভাোঃ নারছয আদম্মদ  গ্রাভোঃ রিভ রক্ষ্মীপুয জাোঃ 

দারার ফাজায ,দয ,রক্ষ্মীপুয  

০১৬২৯৮৩৮৬৪৪ ঐ ঐ  

18 পাাদুর ইরাভ গ্রাভোঃ রিভ রক্ষ্মীপুয  জাোঃ 

দারার ফাজায  দয ,রক্ষ্মীপুয  

০১৬৪৪২২৯৬৫৫ ঐ ঐ  

19 জভাোঃ ভান গরন গ্রাভোঃ াকচয জাোঃ জজ এভ াট 

দয,যক্ষ্মীপুয  

০১৭২৯১৫১৯৪৬ ঐ ঐ  

20 মুকতায জাদন    গ্রাভোঃ  উদন ািা জাোঃ াউদদয 

র র ,যাভগঞ্জ ,রক্ষ্মীপুয  

০১৭৭৮৭৬৭৩৫৬ ঐ ঐ  

21 জভাোঃ রয়াভ ভূইয়া  গ্রাভোঃ  রিভ রক্ষ্মীপুয জাোঃ 

দারার ফাজায ,দয,রক্ষ্মীপুয  

০১৯০২৩৮৭০৮১ ঐ ঐ  

22 জভাোঃ জাদফদ জাদন  গ্রাভোঃ  রিভ রক্ষ্মীপুয ,জাোঃ 

দারার ফাজায ,দয ,রক্ষ্মীপুয 

০১৮৫৯৬৮৯৯৯১ ঐ ঐ  

 



23 জভাোঃ যাদর জাাইন  গ্রাভোঃ রিভ রক্ষ্মীপুয জাোঃ 

দারার ফাজায দয,রক্ষ্মীপুয  

০১৭৭৬৫১৯৭৫৮ ঐ ঐ  

24 পযাদ জাদন  গ্রাভোঃ ফাঞ্চানগয জাোঃ রক্ষ্মীপুয 

দয ,রক্ষ্মীপুয  

০১৯১৭২৮৮৭৪৮ ঐ ঐ  

25 রদভর চন্দ্র দা গ্রাভোঃ ভদযাফাদ জাোঃ রক্ষ্মীপুয 

,দয,রক্ষ্মীপুয  

০১৭২২০১৯২৯৮ ঐ ঐ  

26 নারছয উরিন রনজাভ  গ্রাভোঃ চযকাররকরন ,চযভনা 

জাোঃ বফানী গঞ্জ দয, রক্ষ্মীপুয  

০১৭৭২৬৮২৫১৩ ঐ ঐ  

27 আজভ  জাদন  গ্রাভোঃফাঞ্চানগয   জাোঃ রক্ষ্মীপুয  

দয ,রক্ষ্মীপুয  

০১৮৩৭৯৪১৬৪০ ঐ ঐ  

28 জভাোঃ যাদর  গ্রাভোঃ চযরাভরছ জাোঃ যসুরগঞ্জ 

দয ,রক্ষ্মীপুয 

০১৮৫১৭৫০৯৮৮ ঐ ঐ  

29 জভাোঃ জররুর ইরাভ  গ্রাভোঃ চযভূতা জাোঃ বফানীগঞ্জ 

দয  ,রক্ষ্মীপুয  

০১৮৩৫০০৫৪৮০ ঐ ঐ  

30 সুভন জাাইন  গ্রাভোঃ রিভ রক্ষ্মীপুয জাোঃ 

দারার ফাজায  দয ,রক্ষ্মীপুয 

০১৬৩১৭৪৫২৮৫ ঐ ঐ  

 

               স্বাক্ষরযত                                                                                                                                       স্বাক্ষরযত   

           (আফদুর ভরভন)                                                                                                                      (জীভ উিীন আাম্মদ  ান)            

      প্ররক্ষক (ইদরকরিকযার)                                                                                                                         উ-রযচারক 

  যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তয,রক্ষ্মীপুয।                                                                                                             যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তয,রক্ষ্মীপুয। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

উ-রযচারদকয কাম যারয় 

যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তয,রক্ষ্মীপুয 

যুফ প্ররক্ষণ জকন্দ্র,রক্ষ্মীপুয 

(ক) প্রারতষ্ঠারনক প্ররক্ষণ :গফারদ শূ ারন,াঁমুযগী ারন প্রাথরভক রচরকৎা ভৎস্য চাল  কৃরল রফলয়ক প্ররক্ষণ জকা য ।(2020-2021)অথ য ফছদযয 1ভ 

ব্যাচ),(প্ররক্ষণ প্রাপ্ত)। 

নাং প্ররক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাইর নম্বয প্ররক্ষণ জকাদ যয  নাভ জভয়াদ ভন্তব্য 

01 ভাররা যভান গ্রাভোঃকাজ্জারীপুয, জাোঃ াফতীনগয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01708448605 গফারদ শূ ারন,াঁমুযগী 

ারন প্রাথরভক রচরকৎা 

ভৎস্য চাল  কৃরল রফলয়ক 

17জুরাই/2020-

13অদটাফয/2020 

 

02 রভযাজ াান গ্রাভোঃচযজাঙ্গাররয়া,জাোঃারজযাট 

কভরনগয,রক্ষ্মীপুয 

01621403670 ঐ ঐ  

03 জভাোঃ আফদুয যভান গ্রাভোঃদতাযাফগঞ্জ, জাোঃদতাযাফগঞ্জ 

কভরনগয,রক্ষ্মীপুয 

01887958124 ঐ ঐ  

04 জভাোঃ আরা উরিন গ্রাভোঃদতাযাফগঞ্জ, জাোঃদতাযাফগঞ্জ 

কভরনগয,রক্ষ্মীপুয 

01856793720 ঐ ঐ  

05 জভাোঃ পারুক জাদন গ্রাভোঃ+ জাোঃচযপরকন 

কভরনগয,রক্ষ্মীপুয 

01300480621 ঐ ঐ  

06 জভাোঃ যাদদ রফল্লার গ্রাভোঃচযজাঙ্গাররয়া,জাোঃারজযাট 

কভরনগয,রক্ষ্মীপুয 

01753938466 ঐ ঐ  

07 জভাোঃ রযয়াজ উরিন গ্রাভোঃ+ জাোঃচযপরকন 

কভরনগয,রক্ষ্মীপুয 

01621967870 ঐ ঐ  

08 জভাোঃ জয়নার আফরদন গ্রাভোঃ+ জাোঃচযপরকন 

কভরনগয,রক্ষ্মীপুয 

01726649494 ঐ ঐ  

09 জভাোঃ ইব্রারভ গ্রাভোঃদতাযাফগঞ্জ, জাোঃদতাযাফগঞ্জ 

কভরনগয,রক্ষ্মীপুয 

01874940471 ঐ ঐ  

10 জারকয জাদন গ্রাভোঃচযফগা, জাোঃযা াররয়া 

যায়পুয,রক্ষ্মীপুয 

01893059410 ঐ ঐ  

11 রদ ইরাভ গ্রাভোঃদোঃচযভন, জাোঃযা াররয়া 

যায়পুয,রক্ষ্মীপুয 

01725121267 ঐ ঐ  

12 জভাোঃ ািাভ জাদন গ্রাভোঃদোঃচযভন, জাোঃযা াররয়া 

যায়পুয,রক্ষ্মীপুয 

01920640019 ঐ ঐ  

13 জভাোঃ পারুক রভয়া গ্রাভোঃচযফাংী, জাোঃ াদয াট 

যায়পুয,রক্ষ্মীপুয 

01823392207 ঐ ঐ  

14 জভাোঃ আর-আরভন গ্রাভোঃচযরক্ষ্মী, জাোঃইরাভগঞ্জ 

যায়পুয,রক্ষ্মীপুয 

01755152215 ঐ ঐ  

15 া আরভ গ্রাভোঃচযরক্ষ্মী, জাোঃইরাভগঞ্জ 

যায়পুয,রক্ষ্মীপুয 

01752084324 ঐ ঐ  

16 পজদর যাব্বী গ্রাভোঃফিদ রী, জাোঃযাভগরতয াট 

যাভগরত,রক্ষ্মীপুয 

01884118536 ঐ ঐ  

17 জভাোঃ যারজফ জাদন গ্রাভোঃ+জাোঃচযীতা 

যাভগরত,রক্ষ্মীপুয 

01787170529 ঐ ঐ  

18 জভাাোঃ তানরজনা আক্তায গ্রাভোঃভদযাফাদ, জাোঃ রক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01727905520 ঐ ঐ  

19 ারভা আক্তায গ্রাভোঃফাঞ্চানগয, জাোঃ রক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01745024756 ঐ ঐ  

20 জররুর ইরাভ গ্রাভোঃচযরুরতা, জাোঃযসুরগঞ্জ 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01316711272 ঐ ঐ  

 

 



21 জযভী সুরতানা গ্রাভোঃফাঞ্চানগয, জাোঃ রক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

0190469767 ঐ ঐ  

22 ভাসুভা ফাতুর গ্রাভোঃ ভদপুয, জাোঃজকরন 

ফাজায,দয,রক্ষ্মীপুয 

01835005385 ঐ ঐ  

23 জভাোঃ জগারাভ জভাস্তপা গ্রাভোঃদদফীনগয, জাোঃজয়পুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01815719409 ঐ ঐ  

24 আফদুয যভান গ্রাভোঃচযভন্ডর, জাোঃযসুরগঞ্জ 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01829358479 ঐ ঐ  

25 করপর উরিন গ্রাভোঃচযরুরতা, জাোঃযসুরগঞ্জ 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01720579225 ঐ ঐ  

26 আভা আক্তায গ্রাভোঃভজুপুয, জাোঃ রক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01675275835 ঐ ঐ  

27 ইস্রারপর গ্রাভোঃঝাউঙ্গী, জাোঃপুকুযরদয়া 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01732015186 ঐ ঐ  

28 জভাোঃ ভয পারুক গ্রাভোঃফাঞ্চানগয, জাোঃ রক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01778305898 ঐ ঐ  

29 জীভ উরিন গ্রাভোঃ,জারভযতরী জাোঃভািাযী 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01877676012 ঐ ঐ  

30 জভাোঃ আরযপ জাাইন গ্রাভোঃাভছাদী, জাোঃকাররাতরী 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01754027230 ঐ ঐ  

31 জভাোঃ তাদযক যভান গ্রাভোঃচযাতা, জাোঃগারছয াট 

যায়পুয,রক্ষ্মীপুয 

01618831922 ঐ ঐ  

32 নাজমুর জাদন গ্রাভোঃ+জাোঃউদভাযা 

যায়পুয,রক্ষ্মীপুয 

01632713450 ঐ ঐ  

33 জভাোঃ আর আরভন গ্রাভোঃচযকারছয়া,জাোঃইরাভগঞ্জ 

যায়পুয,রক্ষ্মীপুয 

01829813986 ঐ ঐ  

34 ভাবুবুয যভান গ্রাভোঃফাভনী,জাোঃউরপৎনগয 

যায়পুয,রক্ষ্মীপুয 

01822010155 ঐ ঐ  

35 জভাোঃ যরপক উল্যা গ্রাভোঃদদনাদয়তপুয,জাোঃযায়পুয 

যায়পুয,রক্ষ্মীপুয 

01721465581 ঐ ঐ  

36 জভাোঃ জভাফাযক জাদন গ্রাভোঃফাঞ্চানগয, জাোঃরক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01811954510 ঐ ঐ  

37 জভাোঃ ইব্রারভ  ররর গ্রাভোঃরদঘরী, জাোঃরদঘরী 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01517826282 ঐ ঐ  

38 জভাোঃ প রুর ইরাভ গ্রাভোঃ+জাোঃ টুভচয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01704429447 ঐ ঐ  

39 জভাোঃ যায়ান গ্রাভোঃচযজাঙ্গররয়া, জাোঃকভরনগয 

কভরনগয,রক্ষ্মীপুয 

01750989627 ঐ ঐ  

40 জভাোঃ ভরউয যভান 

 

গ্রাভোঃকাজ্জারীপুয, জাোঃাফতীনগয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01977589369 ঐ ঐ  

41 নারজভ উরিন গ্রাভোঃচাঁদ ারী, জাোঃযাভানিী 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01625074937 ঐ ঐ  

42 ভামুদুর াান গ্রাভোঃ চযভনা, জাোঃফবানীগঞ্জ 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01632280320 ঐ ঐ  

43  ারদজাতুর জকাফযা গ্রাভোঃযসুরপুয, জাোঃভাটিযাঙ্গা 

ভাটিযাঙ্গা, াগিাছরি 

01821485047 ঐ ঐ  

44 নাজমুর জাদন গ্রাভোঃ+জাোঃকাররাতী 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01736709971 ঐ ঐ  

45 জভাোঃ রযয়াজ ভামুদ গ্রাভোঃ চযভনা, জাোঃফবানীগঞ্জ 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01751884046 ঐ ঐ  



46 আভান আাদভভদ তালুকদায গ্রাভোঃআরীপুয, জাোঃদফদকয ফাজায 

দাগনভুঞা,জপনী 

01689843004 ঐ ঐ  

47 ভাাফুজ আরভ গ্রাভোঃ চযরুরতা, জাোঃযসুরগঞ্জ 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01825072747 ঐ ঐ  

48 আদনায়ায জাদন গ্রাভোঃ চযরুরতা, জাোঃযসুরগঞ্জ 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01713605348 ঐ ঐ  

49 কাজী নজরুর ইরাভ গ্রাভোঃকারাইপুয, জাোঃযাধাপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01880086601 ঐ ঐ  

50 ভান পারুক গ্রাভোঃ চযরুরতা, জাোঃযসুরগঞ্জ 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01723301316 ঐ ঐ  

51 জভাোঃ যীপ জাাইন গ্রাভোঃচযদায়া, জাোঃ কাররয ফাজায 

পরযদগঞ্জ,চাঁদপুয 

01638233759 ঐ ঐ  

52 কাভার ভাামুদ গ্রাভোঃ+ জাোঃাররয 

চিগ্রাভ, চিগ্রাভ 

01713234207 ঐ ঐ  

53 জভাাম্মদ সয়দুর ক গ্রাভোঃদদয়াননগয, জাোঃাটাজাযী 

াটাজাযী, চিগ্রাভ 

01817760923 ঐ ঐ  

54 জভাাম্মদ ারকফ উরিন গ্রাভোঃঘরিয়ই,জাোঃরভঠাইছযা 

চিগ্রাভ 

--- ঐ ঐ  

55 পযাদ জাদন গ্রাভোঃভধ্যদকদযায়া, জাোঃদভাল্লায াট 

যায়পুয,রক্ষ্মীপুয 

--- ঐ ঐ  

56 পাদতভা আক্তায গ্রাভোঃশ্রীপুয, জাোঃযাভগঞ্জ 

যাভগঞ্জ,রক্ষ্মীপুয 

--- ঐ ঐ  

57 জভাোঃ আরযপ জাদন গ্রাভোঃদদনাদয়তপুয, জাোঃ যায়পুয 

যায়পুয,রক্ষ্মীপুয 

--- ঐ ঐ  

58 জভাোঃ জফল্লার জাাইন গ্রাভোঃভদযাফাদ, জাোঃরক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01734924350 ঐ ঐ  

59 আফদুর ভান্নান গ্রাভোঃরাাযকারি, জাোঃরক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01734032222 ঐ ঐ  

60 জভাোঃ রপদযাজ আরভ গ্রাভোঃদদফীপুয, জাোঃআশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয,রক্ষ্মীপুয 

01817324668 ঐ ঐ  

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                              স্বাক্ষরযত 

(জীভ উিীন আাম্মদ  ান)            

        উ-রযচারক 

যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তয,রক্ষ্মীপুয। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

উ-রযচারদকয কাম যারয় 

যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তয,রক্ষ্মীপুয 

যুফ প্ররক্ষণ জকন্দ্র,রক্ষ্মীপুয 

(ক) প্রারতষ্ঠারনক প্ররক্ষণ : গফারদ শূারন রফলয়ক প্ররক্ষণ জকা য ।(2020-2021)অথ য ফছদযয ২য়     ব্যাচ),(প্ররক্ষণ প্রাপ্ত)। 01 ভা জভয়াদী। 

নাং প্ররক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাইর নম্বয প্ররক্ষণ জকাদ যয  নাভ জভয়াদ ভন্তব্য 

01 জভাোঃ রযন জাদন গ্রাভোঃদকদযায়া, জাোঃদভাল্লায াট 

যায়পুয,রক্ষ্মীপুয 

01621240097 গফারদ শূারনরফলয়ক 

প্ররক্ষণ জকা য 

01রডদম্বয/2020-

30রডদম্বয/2020 

 

02 ভয যায়ান গ্রাভোঃ জদনাদয়তপুয, জাোঃযায়পুয 

যায়পুয,রক্ষ্মীপুয 

01402139540 ঐ ঐ  

03 ইয়ারন ারভভ গ্রাভোঃ জদনাদয়তপুয, জাোঃযায়পুয 

যায়পুয,রক্ষ্মীপুয 

01703614431 ঐ ঐ  

04 রভসু ভজুভদায গ্রাভোঃ উদভাযা, জাোঃযায়পুয 

যায়পুয,রক্ষ্মীপুয 

01830352572 ঐ ঐ  

05 শ্রীধাভ কভকায গ্রাভোঃ জ ািকাযপুয, জাোঃযা াররয়া 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01700536302 ঐ ঐ  

06 তাদযক ইয়ারছন গ্রাভোঃআরাদীনগয, জাোঃ ররভফাগ 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01972584108 ঐ ঐ  

07 পাযজানা ইয়াছরভন গ্রাভোঃাভছাদী, জাোঃদচৌধুযী ফাজায 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01722371649 ঐ ঐ  

08 আরভয জাদন গ্রাভোঃফাঞ্চানগয, জাোঃ রক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01722371649 ঐ ঐ  

09 ারযয়ায ইরাভ গ্রাভোঃদত্তািা, জাোঃ দত্তািা 

দয,রক্ষ্মীপুয 

---- ঐ ঐ  

10 ানরজদা ইরাভ াথী গ্রাভোঃদত্তািা, জাোঃ দত্তািা 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01777293907 ঐ ঐ  

11 জনয়াভত উল্যা গ্রাভোঃচযরুরতা, জাোঃ যসুরগঞ্জ 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01645355656 ঐ ঐ  

12 যারজয়া সুরতানা আর  গ্রাভোঃফাঞ্চানগয, জাোঃ রক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01722371649 ঐ ঐ  

13 জভাোঃ রভনায জাদন গ্রাভোঃআরফযনগয, জাোঃ রক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01882266042 ঐ ঐ  

14 জভাোঃ াইফুর ইরাভ গ্রাভোঃ,াগযরদ জাোঃকারযাতরী 

যায়পুয,রক্ষ্মীপুয 

01754330615 ঐ ঐ  

15 রফরফ আদয়া গ্রাভোঃযতনপুয, জাোঃভািাযী 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01747657751 ঐ ঐ  

16 জযানা আক্তায গ্রাভোঃ+জাোঃািী 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01762423666 ঐ ঐ  

17 জভাোঃ পারুক গ্রাভোঃচযরদযন্স,জাোঃরদযন্স 

কভরনগয,রক্ষ্মীপুয 

01404777346 ঐ ঐ  

18 জভাোঃ ইভাইর গ্রাভোঃচযকাররকরন, জাোঃচযজগফন্দু 

কভরনগয,রক্ষ্মীপুয 

01728420816 ঐ ঐ  

19 জভাোঃ আজাদ গ্রাভোঃচযভাটি যন, জাোঃভাষ্টায াট 

কভরনগয,রক্ষ্মীপুয 

01882465382 ঐ ঐ  

20 আদনায়ায জাদন গ্রাভোঃচযকারদযা, জাোঃকরুনানগয 

কভরনগয,রক্ষ্মীপুয 

01868570258 ঐ ঐ  

 

 

 

 



21 আফদুর আরজজ গ্রাভোঃটুভচয, জাোঃটভচয ভাদ্রাা 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01714805509 ঐ ঐ  

22 আকফয জাদন গ্রাভোঃ ভতরফপুয, জাোঃর রফাইছা 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01728366434 ঐ ঐ  

23 যারকফ জাদন গ্রাভোঃাপুয, জাোঃরক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01727787343 ঐ ঐ  

24 জভাোঃ া ায়াত জাদন গ্রাভোঃাপুয, জাোঃরক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01310805996 ঐ ঐ  

25 নাঈভ জাদন গ্রাভোঃচযরুরতা, জাোঃযসুরগঞ্জ 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01772669768 ঐ ঐ  

26 াযরভন আক্তায গ্রাভোঃাভছাদী, জাোঃ ািী 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01706973229 ঐ ঐ  

27 নাজমুন নাায গ্রাভোঃফাঞ্চানগয, জাোঃ রক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01721218537 ঐ ঐ  

28 রয়াী আক্তায গ্রাভোঃফাঞ্চানগয, জাোঃ রক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01716770370 ঐ ঐ  

29 জভাোঃ াভছুয যভান গ্রাভোঃ,ফাবুপুয জাোঃর রফাইছা 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01771799818 ঐ ঐ  

30 জভাোঃ এভযান জাদন গ্রাভোঃচযজাঙ্গাররয়া, জাোঃকরুনানগয 

কভরনগয,রক্ষ্মীপুয 

01854919597 ঐ ঐ  

31  ারদজা আক্তায ররসু গ্রাভোঃফাঞ্চানগয, জাোঃ রক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01770019719 ঐ ঐ  

32 ভায়মুনা রদ গ্রাভোঃফাঞ্চানগয, জাোঃ রক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01778305898 ঐ ঐ  

33 জভাোঃ জভাযদদ আরভ গ্রাভোঃচযকাররকরন, জাোঃমুরন্সগঞ্জ 

কভরনগয,রক্ষ্মীপুয 

01820196146 ঐ ঐ  

34 পয়ার আদম্মদ গ্রাভোঃআটিয়াতরী, জাোঃ জকরন 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01760114396 ঐ ঐ  

35 জভাোঃ আরা উরিন ভজুভদায গ্রাভোঃফাঞ্চানগয, জাোঃ রক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

0171726250 ঐ ঐ  

36 নারয উরিন গ্রাভোঃজারভযতরী, জাোঃরদঘরী 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01965333111 ঐ ঐ  

37 যাদফয়া জফগভ ানা গ্রাভোঃফাঞ্চানগয, জাোঃ রক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01710206562 ঐ ঐ  

38 নাজমুর ইরাভ গ্রাভোঃচযরুরতা, জাোঃ যসুরগঞ্জ 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01710206562 ঐ ঐ  

39 ইভাইর জাদন গ্রাভোঃাকচয, জাোঃ জজ,এভ াট 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01731330023 ঐ ঐ  

40 রযন আদভদ গ্রাভোঃািী, জাোঃািী 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01737775470 ঐ ঐ  

 

                                                                                                                                                        স্বাক্ষরযত 

                                                                                                                                          (জীভ উিীন আাম্মদ  ান)            

                                                                                                                                                 উ-রযচারক 

                                                                                                                                          যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তয,রক্ষ্মীপুয। 

 

 

 

 



গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

উ-রযচারদকয কাম যারয় 

যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তয,রক্ষ্মীপুয 

জজরা প্ররক্ষণ জকন্দ্র,রক্ষ্মীপুয 

(ক) প্রারতষ্ঠারনক প্ররক্ষণ : করিউটায জফরক এন্ড আইরটি এরিদকন জকা য ।(2020-2021)অথ য ফছদযয 1ভ ব্যাচ),(প্ররক্ষণ প্রাপ্ত)। 

নাং প্ররক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাইর নম্বয প্ররক্ষণ জকাদ যয  নাভ জভয়াদ ভন্তব্য 

01 রাংরক আক্তায গ্রাভোঃচযরুরতা, জাোঃ যসুরগঞ্জ 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01794200198 করিউটায জফরক এন্ড 

আইরটি এরিদকন জকা য 

জুরাই/2020-

রডদম্বয/2020 

 

02 জভাোঃ আরভগীয গ্রাভোঃরনদুগ যাপুয,জাোঃএকরাপুয 

পরযদঞ্জ,চাঁদপুয 

01740949436 ঐ ঐ  

03 পয়ার জাদন গ্রাভোঃচযরুরতা, জাোঃ যসুরগঞ্জ 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01794200198 ঐ ঐ  

04 জভাোঃ আকফয জাদন গ্রাভোঃবুজগ্রাভ, জাোঃআদরকজান্ডায 

যাভগরত,রক্ষ্মীপুয 

01831963662 ঐ ঐ  

05 নাররুর ক গ্রাভোঃফাাংগা াঁ, জাোঃজকরন 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01776778717 ঐ ঐ  

06 আরযপ জান গ্রাভোঃফাঞ্চানগয, জাোঃরক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01757785784 ঐ ঐ  

07 নুযাত সুরতানা গ্রাভোঃথানাভারযা, জাোঃকারাযদার 

টিয়া,চিগ্রাভ 

01882779511 ঐ ঐ  

08 জভাোঃ করফয জাদন গ্রাভোঃফাঞ্চানগয, জাোঃরক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01757244195 ঐ ঐ  

09 রনয়াজ ভামুদ গ্রাভোঃচযভনা, জাোঃবকানীগঞ্জ 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01684630008 ঐ ঐ  

10 যীপ জাদন গ্রাভোঃফাঞ্চানগয, জাোঃরক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01881812408 ঐ ঐ  

11 ফাদয়রজদ আদভদ গ্রাভোঃফাঞ্চানগয, জাোঃরক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01993180922 ঐ ঐ  

12 আরযপ জাদন গ্রাভোঃফাঞ্চানগয, জাোঃরক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01940764363 ঐ ঐ  

13 নাদয়ভা আক্তায রতা গ্রাভোঃদোঃ াজীপুয, জাোঃানািা 

যাভগঞ্জ,রক্ষ্মীপুয 

01719414215 ঐ ঐ  

14 রজ,এভ,এ ইরাভ রজফ গ্রাভোঃদোঃভজুপুয, জাোঃরক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01684823175 ঐ ঐ  

15 রমুর জাদন গ্রাভোঃনিনপুয, জাোঃদারার ফাজায 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01882431547 ঐ ঐ  

16 পয়ার আাম্মদ গ্রাভোঃআটিয়াতরী, জাোঃজকরন 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01553251180 ঐ ঐ  

17 জভাোঃ াদকয  গ্রাভোঃচযরুরতা, জাোঃ যসুরগঞ্জ 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01735165554 ঐ ঐ  

18 জভাোঃ ভাফুজ আরভ গ্রাভোঃচযরুরতা, জাোঃ যসুরগঞ্জ 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01726365977 ঐ ঐ  

19 ভাকছুদুয যভান গ্রাভোঃচযরুরতা, জাোঃ যসুরগঞ্জ 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01745669989 ঐ ঐ  

20 জভাোঃ নুরুর আরভন রযয়াজ গ্রাভোঃাকচয, জাোঃদজ,এভ াট 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01815261011 ঐ ঐ  

21 জভাোঃ আরভগীয জাদন গ্রাভোঃাকচয, জাোঃদজ,এভ াট 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01687763722 ঐ ঐ  

 

 



22 জভাোঃ জাাগ গ্রাভোঃ জাদনপুয, জাোঃরযাভন 

ফাজায,দয,রক্ষ্মীপুয 

01827035390 ঐ ঐ  

23 জভাোঃ যারকফ জাদন গ্রাভোঃাকচয, জাোঃদজ,এভ াট 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01303180471 ঐ ঐ  

24 জভাোঃ আযভানুয যভান গ্রাভোঃযাভনগয, জাোঃকাভায াট 

যাভগঞ্জ,রক্ষ্মীপুয 

01787882253 ঐ ঐ  

25 আযভান জাদন গ্রাভোঃযাভনগয, জাোঃকাভায াট 

যাভগঞ্জ,রক্ষ্মীপুয 

01727075543 ঐ ঐ  

26 জভাোঃ তাদযক জাদন গ্রাভোঃচযরুরতা, জাোঃ যসুরগঞ্জ 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01859855087 ঐ ঐ  

27 জভাোঃ ইউসুপ গ্রাভোঃচযভনা, জাোঃ জভঘনা ফাজায 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01771731163 ঐ ঐ  

28 যরফ চন্দ্র দা গ্রাভোঃ উোঃ ভজুপুয, জাোঃরক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01759352861 ঐ ঐ  

29 জভাোঃ জভদদী াান গ্রাভোঃাজীয ািা, জাোঃদকযাভতগঞ্জ 

দয,রক্ষ্মীপুয 

0163226510 ঐ ঐ  

30 জভাোঃ াান জাাঙ্গীয গ্রাভোঃরফপুয, জাোঃদকযাভতগঞ্জ 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01905509649 ঐ ঐ  

31 ান্তা ইরাভ গ্রাভোঃোঃরক্ষ্মীপুয, জাোঃ দারার 

ফাজায,দয,রক্ষ্মীপুয 

01965605930 ঐ ঐ  

32 াীনুয আক্তায ইমু গ্রাভোঃাকচয, জাোঃরক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01785930517 ঐ ঐ  

33 ভামুনুয যরদ গ্রাভোঃ+জাোঃ রাভচয 

যাভগঞ্জ,রক্ষ্মীপুয 

01750225282 ঐ ঐ  

34 পারুক উরিন গ্রাভোঃযসুরপুয, জাোঃ জচৌযঙ্গী 

ারতয়া, জনায়া ারী 

01685991219 ঐ ঐ  

35 আদভদ নুযাত নাায গ্রাভোঃরাাযকারি, জাোঃরক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01625113299 ঐ ঐ  

36 ইযাত জাান গ্রাভোঃফাঞ্চানগয, জাোঃরক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01727386084 ঐ ঐ  

37 জাাইন আভদ গ্রাভোঃআভানউল্যাপুয, জাোঃজকরন 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01799420066 ঐ ঐ  

38 যভত আরী গ্রাভোঃ+জাোঃ দরক্ষন ভািাযী 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01712320007 ঐ ঐ  

39 জভাোঃ জারকয জাাইন গ্রাভোঃচযআফারফর, জাোঃ ায়দযগঞ্জ 

যায়পুয,রক্ষ্মীপুয 

01839626669 ঐ ঐ  

40 ভাবুবুয যভান রনরয় গ্রাভোঃনফীতাদযপুয, জাোঃ রভযপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01714655121 ঐ ঐ  

41 ারবুর ইরাভ গ্রাভোঃপুরুলদত্তাভপুয, জাোঃদাভািা 

চাটর র,জনায়া ারী 

01632677119 ঐ ঐ  

42 জাদদা আক্তায গ্রাভোঃরক্ষ্মীধযািা, জাোঃরদরঘযাি 

যাভগঞ্জ,রক্ষ্মীপুয 

01831795018 ঐ ঐ  

43 ভারজযনা আক্তায গ্রাভোঃ ভজানদী, জাোঃ যসুরগঞ্জ 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01738741476 ঐ ঐ  

44 জভাোঃ যীফুর ইরাভ গ্রাভোঃদত্তািা, জাোঃদরজযািা 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01742423175 ঐ ঐ  

45 জভাোঃ জফাযান উরিন াীন গ্রাভোঃ+জাোঃ দরক্ষন করাগারছয়া 

রভজযাগঞ্জ,টুয়া ারী 

01721181478 ঐ ঐ  

46 আভা আক্তায গ্রাভোঃযতনপুয, জাোঃভািাযী 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01752166088 ঐ ঐ  



 

47 আফদুল্লা আর ভামুন গ্রাভোঃবুজগ্রাভ, জাোঃআদরকজান্ডায 

যাভগরত,রক্ষ্মীপুয 

01857802834 ঐ ঐ  

48 জীভ উরিন গ্রাভোঃউোঃযায়পুয, জাোঃআশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয,রক্ষ্মীপুয 

01718894486 ঐ ঐ  

49 ারা উরিন গ্রাভোঃভাপুয, জাোঃভািাযী 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01850023153 ঐ ঐ  

50 ইয়ারছন আযাপাত গ্রাভোঃযতনপুয, জাোঃভািাযী 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01317632773 ঐ ঐ  

51 তারছপ জচৌধুযী যারজন গ্রাভোঃমারদয়, জাোঃজকরন 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01403893708 ঐ ঐ  

52 ারকর আদভদ গ্রাভোঃদনয়াভতপুয, জাোঃভািাযী 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01725039972 ঐ ঐ  

53 াইফুর াান গ্রাভোঃচযভনা, জাোঃবফানীগঞ্জ 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01815354388 ঐ ঐ  

54 এভযান জাাইন গ্রাভোঃচাঁদ ারী, জাোঃযাভানিী 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01720605821 ঐ ঐ  

55 ইভযান জাাইন গ্রাভোঃচযজাঙ্গাররয়া, জাোঃচযরদযন্স 

কভরনগয,রক্ষ্মীপুয 

01826346632 ঐ ঐ  

56 ারফা আপদযাজ গ্রাভোঃফাঞ্চানগয, জাোঃরক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01714435085 ঐ ঐ  

57 আদভনা জফগভ গ্রাভোঃনিনপুয, জাোঃদারার ফাজায 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01748684861 ঐ ঐ  

58 ইব্রারভ  ররর গ্রাভোঃচযভাটি যন, জাোঃমুরন্সগঞ্জ 

কভরনগয,রক্ষ্মীপুয 

01743319353 ঐ ঐ  

59 পারযা জাপরযন গ্রাভোঃচযভরজদ, জাোঃ চযবাটা 

সুফর্নচ যয,জনায়া ারী 

01701850232 ঐ ঐ  

60 নুজাত পারযয়া গ্রাভোঃভদযাফাদ, জাোঃরক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

001784639354 ঐ ঐ  

 

               স্বাক্ষরযত                                                                                                                                   স্বাক্ষরযত 

     (জভাোঃ ভর উর কাদভ)                                                                                                                (জীভ উিীন আাম্মদ  ান)            

      প্ররক্ষক (করিউটায)                                                                                                                         উ-রযচারক 

 যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তয,রক্ষ্মীপুয।                                                                                                            যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তয,রক্ষ্মীপুয। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

উ-রযচারদকয কাম যারয় 

যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তয,রক্ষ্মীপুয 

 

জজরা প্ররক্ষণ জকন্দ্র,রক্ষ্মীপুয। 

(ক) প্রারতষ্ঠারনক প্ররক্ষণ :করিউটায জফরক এন্ড আইরটি এরিদকন জকা য।(2020-2021) অথ য ফছদযয 2য় ব্যাচ),(প্ররক্ষণযত ব্যাচ) 

 

নাং প্ররক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাইর নম্বন প্ররক্ষণ জকাদ যয নাভ জভয়াদ ভন্তব্য 

01 তাজরফক াান গ্রাভোঃ চযীতা  জাোঃযাভগরত 

যাভগরত,রক্ষ্মীপুয 

01634271205 করিউটায জফরক এন্ড 

আইরটি এরিদকন জকা য 

জানুয়াযী/2021-

জুন/2021 

 

02 তাছররভা আক্তায গ্রাভোঃভদযাফাদ জাোঃরক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয 

01714420269 ঐ ঐ  

03 যাত্রী যকায গ্রাভোঃগাইয়ায চয  জাোঃ কযাদিয 

াট, যায়পুয রক্ষ্মীপুয 

০১৮৪৩৯৩৮৯৬০ ঐ ঐ  

04 জভাোঃ ভরনয জাদন  গ্রাভোঃ াকচয , জাোঃরক্ষ্মীপুয 

দয ,রক্ষ্মীপুয  

০১৭৩১৮৫৯৬২৭ ঐ ঐ  

05 নাজভা আক্তায  গ্রাভোঃ গাংগাপুয,জাোঃগাংগাপুয 

দয ,রক্ষ্মীপুয  

০১৭৪২৩৪৮৭১০ ঐ ঐ  

06 পজলুর করযভ গ্রাভোঃরক্ষ্মীপুয,জাোঃদারার ফাজায 

দয ,রক্ষ্মীপুয  

০১৬২৪০২৭৫৯৫ ঐ ঐ  

07 আররমুজ্জাভান  গ্রাভোঃ ভদযাফাদ  জাোঃরক্ষ্মীপুয 

দয ,রক্ষ্মীপুয 

০১৭০৩৬১৪৭৩৭ ঐ ঐ  

08 জভাোঃইকফার জাদন  গ্রাভোঃ করাদকাা জাোঃ 

উরপৎনগয,যায়পুয ,রক্ষ্মীপুয  

০১৬৮৮৯৪৮২৯৮ ঐ ঐ  

09 ারভভা  ানভ  গ্রাভোঃ জয়পুযা  জাোঃফদরািা 

যাভগঞ্জ ,রক্ষ্মীপুয  

০১৭৬১৭৪০৩৮৩ ঐ ঐ  

10 জভাোঃ জররুর ইরাভ  গ্রাভোঃ চযভুতা,জাোঃবফানীগঞ্জ 

দয, রক্ষ্মীপুয  

০১৮২৯৬০৫৯৩১ ঐ ঐ  

11 আনরজরা ভাবুফ  গ্রাভোঃ ফাঞ্চানগয, জাোঃ রক্ষ্মীপুয , 

দয , রক্ষ্মীপুয  

০১৭৬৮৩৪১৮৯১ ঐ ঐ  

12 তানরজরা ভাবুফ  গ্রাভোঃ ফাঞ্চানগয, জাোঃ রক্ষ্মীপুয , 

দয ,রক্ষ্মীপুয  

০১৭৬৮৩৪১৮৫২ ঐ ঐ  

13 কারজ জভারভন জাদন  গ্রাভোঃ র্প যফ জযপুয, জাোঃ 

জছাফানপুয, দয ,রক্ষ্মীপুয  

০১৮১৬০৭৬০৬৭ ঐ ঐ  

14 াানা আক্তায  গ্রাভোঃ পুরনয়া নগয  

জাোঃভররভাফাদ,দয ,রক্ষ্মীপুয  

০১৬২৫৫১২৩৭৯ ঐ ঐ  

15 ারভা আক্তায  গ্রাভোঃ চযআরীাান, জাোঃ 

দযফায যীপ, দয , রক্ষ্মীপুয  

০১৭৪৯৯৯১১০০ ঐ ঐ  

16 জভাোঃ াভীভ জাদন  গ্রাভোঃ রক্ষাগ্রাভ, জাোঃ 

আদরকজান্ডায ,যাভগরত ,রক্ষ্মীপুয  

০১৮৪৫৭১৯৬৪৪ ঐ ঐ  

17  জভাোঃ আদনায়ায জাদন  গ্রাভোঃ চযরুরতা, জাোঃদজ ,এভ 

াট,দয ,রক্ষ্মীপুয  

০১৭২৭৩৩৯৬৪৯ ঐ ঐ  

18 ভরনলা যাণী কুযী  গ্রাভোঃ ফাঞ্চানগয, জাোঃরক্ষ্মীপুয 

দয ,রক্ষ্মীপুয  

০১৮১৪৫৪০১৩৩ ঐ ঐ  

19 জররুর ইরাভ গ্রাভোঃগাংগাপুয, জাোঃদারার 

ফাজায,দয,যক্ষ্মীপুয  

০১৭২০৬০৮৭৪২ ঐ ঐ  

20 ানরজদা ইরাভ গ্রাভোঃ ারজযািা  জাোঃ 

জকযাভতগঞ্জ,দয,রক্ষ্মীপুয  

০১৮৩৯৫৮০১৫৯ ঐ ঐ  

21 রদফা আনজুভ  গ্রাভোঃ মাদদয়া,  জাোঃ জকরন 

দয,রক্ষ্মীপুয  

০১৮১৭০৫৪৩৯৫ ঐ ঐ  

 



22 তারভয়া রফনদত জারকয  গ্রাভোঃ রাভচযী,  জাোঃরক্ষ্মীপুয 

দয ,রক্ষ্মীপুয 

০১৭৮৩৫৮৭১৭০ ঐ ঐ  

23 নাপরনা অরযন যুথী  গ্রাভোঃ মাদদয়া,  জাোঃ জকরন 

দয,রক্ষ্মীপুয  

০১৭৬৮৫০৭৪৭৩ ঐ ঐ  

24 াান ভামুদ  গ্রাভোঃ ভজুপুয, জাোঃ রক্ষ্মীপুয 

দয ,রক্ষ্মীপুয  

০১৮৫২২৮৬৩৮৬ ঐ ঐ  

25 জভাোঃ আফদুল্লা  গ্রাভোঃ যতনপুয,  জাোঃ 

ভািাযী,দয,রক্ষ্মীপুয  

০১৭৪৩৭১৬১৮৯ ঐ ঐ  

26 যীফুর ইরাভ  গ্রাভোঃ জরভযতরী,  জাোঃ ভািযী 

দয, রক্ষ্মীপুয  

০১৮২৬৬৬২৫৭ ঐ ঐ  

27 তাছররভা আক্তায  গ্রাভোঃ চযরাভরছ,  জাোঃ যসুরগঞ্জ 

দয ,রক্ষ্মীপুয  

০১৭৭০৮৩৫৩৬৩ ঐ ঐ  

28 জভাোঃ রজাদ জাদন  গ্রাভোঃ ফালুযচয,  জাোঃ 

আদরকজান্ডায,যাভগরত ,রক্ষ্মীপুয 

০১৬৩২০৮৯৭২৯ ঐ ঐ  

29  রাংরক ভন্ডর  গ্রাভোঃ যাভনগয,  জাোঃযাভনগয , 

দাদকা, খুরনা  

০১৯৫০১৪১৮১৩ ঐ ঐ  

30 আভা আক্তায  গ্রাভোঃ ফাঞ্চানগয,  জাোঃ রক্ষ্মীপুয 

দয ,রক্ষ্মীপুয 

০১৭৩১২৩৭৫৮৭ ঐ ঐ  

31 জতৌরপক আরভ  গ্রাভোঃ আম্মদপুয, জাোঃ 

াকারজপুয, নফীনগয,রফফারিয়া  

০১৮৭৬৬৫৫৭২২ ঐ ঐ  

32 উদম্ম ায়ভা  গ্রাভোঃ চযরাভরছ , জাোঃ যসুরগঞ্জ 

দয ,রক্ষ্মীপুয  

০১৭০৮৯২৭৬৬৯ ঐ ঐ  

33 সুফণ যা যানী নাথ  গ্রাভোঃ কাররাতরী  জাোঃ 

কাররাতরী,দয,রক্ষ্মীপুয  

০১৯৪৫৬৪৮৫৪৩ ঐ ঐ  

34 কাউছায ারভদ ভুইয়া  গ্রাভোঃ রফদনাদপুয,  জাোঃ রযাভন 

ফাজায,দয ,রক্ষ্মীপুয  

০১৭৪৩৬১৫১৯৭ ঐ ঐ  

35 াভছুর আদযরপন  গ্রাভোঃ চযভাটি যন,  জাোঃ মুরন্সগঞ্জ 

কভরনগয ,রক্ষ্মীপুয  

০১৬১০১৮৬১৯৯ ঐ ঐ  

36 আফদুয যভান  গ্রাভোঃ চযভাটি যন, জাোঃমুরন্সগঞ্জ 

কভরনগয ,দয,রক্ষ্মীপুয  

০১৮৫৪৬০৩৪১৯ ঐ ঐ  

37  রনর কয  গ্রাভোঃ ফাঞ্চানগয,  জাোঃ রক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয  

০১৭৮৯৩২১৫১৬ ঐ ঐ  

38 জায়াইফ জাাইন জাাগ  গ্রাভোঃ চযরদযন্স, জাোঃ চযরদযন্স 

কভরনগয,দয,রক্ষ্মীপুয  

০১৬২৬৫৫৮৯০৮ ঐ ঐ  

39 রমু আক্তায উদম্ম ারভা  গ্রাভোঃ ছাদ ারী,  জাোঃ যাভানিী 

দয ,রক্ষ্মীপুয  

০১৭২৯৯০৭২৩৯ ঐ ঐ  

40 যারকফ জাদন  গ্রাভোঃ আকাযতভা জাোঃ ারনয়ারা 

যাভগঞ্জ , রক্ষ্মীপুয  

০১৭৫১৮৯৫২৬৭ ঐ ঐ  

41 জভাোঃ জীফ জাদন  গ্রাভোঃ ফারাপুয, জাোঃ রফযারভপু 

দয ,রক্ষ্মীপুয  

০১৮৫৭৭৮৯৯০৩ ঐ ঐ  

42 জভাোঃ আরা উরিন  গ্রাভোঃ চযআরী াান,  জাোঃ 

দযফাযযীপ,দয,রক্ষ্মীপুয  

০১৭২২২৬৯৫৪০ ঐ ঐ  

43 মাদয়দ আর ভামুদ গ্রাভোঃ ফাঞ্চানগয,  জাোঃ রক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয  

০১৭৪৪১৮৯০৩০ ঐ ঐ  

44 পাযজানা আক্তায  গ্রাভোঃ াকচয,  জাোঃ জজ, এভ 

াট,দয, রক্ষ্মীপুয  

০১৭২০৮৫৯১৭৯ ঐ ঐ  

45 জফরার জাদন গ্রাভোঃ টুভচয, জাোঃ টুভচয ভাদ্রাা 

দয, রক্ষ্মীপুয  

০১৬৩৫৬১৩২৩০ ঐ ঐ  

46 জভা ফাদয়রজদ জফাস্তাভী  গ্রাভোঃ ফাঞ্চানগয, জাোঃ রক্ষ্মীপুয 

দয,রক্ষ্মীপুয  

০১৯২৭৪১৭৬১৯ ঐ ঐ  



47 তাছররভা আক্তায  গ্রাভোঃ চযরুরতা,  জাোঃ যসুরগঞ্জ 

দয, রক্ষ্মীপুয  

০১৮৩৬৪২৫০০৬  ঐ ঐ  

48 জভাোঃ জভযাজ জাদন  গ্রাভোঃ াকচয, জাোঃ জজ ,এভ াট 

দয , রক্ষ্মীপুয  

০১৭৯৪৪০১১৩৬ ঐ ঐ  

49  নুযাত জাান গ্রাভোঃ োঃরক্ষ্মীপুয,  জাোঃ দারার 

ফজায, দয ,রক্ষ্মীপুয  

০১৭৪৮২৮১৪৬৭ ঐ ঐ  

50  জভাোঃ মুরপকুয যভান  গ্রাভোঃ ফাঞ্চানগয, জাোঃ রক্ষ্মীপুয 

দয, রক্ষ্মীপুয   

০১৯৯০৯৭৫৬৮৬ ঐ ঐ  

51  রাংরক ার  গ্রাভোঃ আদরকজান্ডায  জাোঃ 

আদরকজান্ডায,যাভগরত,রক্ষ্মীপুয  

০১৮৭৮৯০৯৮৪০ ঐ ঐ  

52 আফদুয যভান যাজু  গ্রাভোঃ মারদয়া  জাোঃ জকরন 

দয,রক্ষ্মীপুয  

০১৮৯২০০৯৬৬৩ ঐ ঐ  

53  রভতা দা  গ্রাভোঃ ধভ যপুয, জাোঃ রযাভন 

ফাজায,দয, রক্ষ্মীপুয  

 ০১৭২৭৬৮৮৫৫৭ ঐ ঐ  

54 রউরী আক্তায গ্রাভোঃ ফাঞ্চানগয,জাোঃ রক্ষ্মীপুয 

দয, রক্ষ্মীপুয 

01977043983 ঐ ঐ  

55 ারযয়ায ইরাভ  গ্রাভোঃ দত্তািা,  জাোঃ দত্তািা 

দয, রক্ষ্মীপুয  

০১৬২৬১৫৫২৪৭ ঐ ঐ  

56 জযাকানা আদভদ  গ্রাভোঃ রাায কারি,জাোঃ রক্ষ্মীপুয 

দয, রক্ষ্মীপুয  

  ০১৭৭৭৪০৯৪০৮ ঐ ঐ  

57 আদভনা জফগভ  গ্রাভোঃ আরদরপুয,  জাোঃ জকরন  

দয, রক্ষ্মীপুয  

০১৬২৯১৬৩৫৮৫ ঐ ঐ  

58 উদম্ম রুভান  গ্রাভোঃ রফষ্ণুনগয, জাোঃ ররভফাগ 

দয ,রক্ষ্মীপুয  

০১৭৫১৬০৬৩৬৪ ঐ ঐ  

59  রপ্ররতকা যানী দা  গ্রাভোঃ কাঞ্চনপুয, জাোঃ কাঞ্চনপুয 

যায়পুয ,রক্ষ্মীপুয  

০১৮৮১২৫২৯৪১ ঐ ঐ  

60 মুাোঃ আরযপ জাদন  গ্রাভোঃ চযরুরতা,  জাোঃ জজ, এভ 

াট, দয,রক্ষ্মীপুয  

০১৭৪২০৬১৭৫২ ঐ ঐ  

61 জভাোঃ পারুকুয যভান  গ্রাভোঃ চযভনা, জাোঃ রযাভন 

ফাজায, দয,রক্ষ্মীপুয  

০১৭৫০০৯০৩২৫ ঐ ঐ  

62 নারছয উরিন  গ্রাভোঃ ভদযাফাদ,জাোঃ রক্ষ্মীপুয 

দয, রক্ষ্মীপুয 

০১৮৭৮৯১২২৫২ ঐ ঐ  

63  রভরন জাদন  গ্রাভোঃ চযরুরতা, জাোঃ যসুরগঞ্জ 

দয, রক্ষ্মীপুয  

০১৭৯৪২১০৭৮৮ ঐ ঐ  

64 আব্দুল্লায আর ভামুন গ্রাভোঃদচৌল্লী, জাোঃদচৌল্লী 

দয, রক্ষ্মীপুয  

০১৬৭৫৪৩৬৭০৩ ঐ ঐ  

65  জভাোঃ আরযপ জাদন  গ্রাভোঃ কুতুফপুয,  জাোঃ 

যাভানিী,দয, রক্ষ্মীপুয  

০১৭০৩০৮৩৬৬৩ ঐ ঐ  

66 আদনায়ায জাদন  গ্রাভোঃ জতাযাফগঞ্জ,  জাোঃ 

জতাযাফগঞ্জ,কভরনগ ,রক্ষ্মীপুয  

০১৭৭২০৯৯২৫৪ ঐ ঐ  

67 ান্তনু জদফ নাথ  গ্রাভোঃ যারজফপুয, জাোঃ রক্ষ্মীপুয 

দয, রক্ষ্মীপুয  

০১৭৫৮১৬০২৫৬ ঐ ঐ  

68 পাযাট জারন নায়ায  গ্রাভোঃ রাভচযী,  জাোঃ রক্ষ্মীপুয 

দয, রক্ষ্মীপুয  

০১৭৬৪৮৬২২২১ ঐ ঐ  

69 আান ারফফ  গ্রাভোঃ ভদপুয, জাোঃ যাধাপুয 

দয, রক্ষ্মীপুয  

০১৮৩২৮৮২৩৯৫ ঐ ঐ  

70 রযয়া দত্ত  গ্রাভোঃ ফাঞ্চানগয, জাোঃ রক্ষ্মীপুয 

দয, রক্ষ্মীপুয  

০১৭৬২৫৪৭৭৮০ ঐ ঐ  

71 মুাোঃ নাঈমুর ইরাভ  গ্রাভোঃ ভদযাফাদ,জাোঃ রক্ষ্মীপুয 

দয, রক্ষ্মীপুয  

০১৭০৬৮৮৯১৭৭ ঐ ঐ  



72 জাদর জাদন  গ্রাভোঃ চযরুরতা, জাোঃ যসুরগঞ্জ  

দয, রক্ষ্মীপুয  

০১৯৭০২৫৭৩১৭ ঐ ঐ  

 

              স্বাক্ষরযত                                                                                                                                     স্বাক্ষরযত 

     (জভাোঃ ভর উর কাদভ)                                                                                                                (জীভ উিীন আাম্মদ  ান)            

      প্ররক্ষক (করিউটায)                                                                                                                         উ-রযচারক 

 যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তয,রক্ষ্মীপুয।                                                                                                             যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তয,রক্ষ্মীপুয। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



hye Dbœqb Awa`ßi KZ©„K AcÖvwZôvwbK cÖwkÿY †Kv‡m©i cÖwkÿYv_x©‡`i bv‡gi ZvwjKvt 

e¨vP bs-01    A_© eQi t 2020-2021 

µtbs Av‡e`bKvixi  bvg wVKvbv †gvevBj bs প্রশলক্ষণ ক োর্স ের  

নোম 

কময়োদ মন্তব্য 

01 

‡gvt wbkv` MÖvg-Pi Rv½vwjqv, 

‡cvt Pi j‡iÂ 

KgjbMi,j²xcyi 

01787471216 

হোসঁ-মুরগী পোন ০৭শদন  

02 dvnv` †nv‡mb H 01772207628 ঐ ঐ  

03 wkgy Av³vi MÖvg-Pi Rv½vwjqv 

,‡cvt nvwRi nvU 

KgjbMi,j²xcyi 

01749042736 ঐ ঐ  

04 iæbv Av³vi H 01647597588 ঐ ঐ  

05 cvifxb Av³vi H 01788579357 ঐ ঐ  

06 wjwc Av³vi H 01814263155 ঐ ঐ  

07 bvRgv †eMg H 01749042736 ঐ ঐ  

08 Bqvbyi Av³vi H 01787837564 ঐ ঐ  

09 Av‡gbv †eMg H 01741570623 ঐ ঐ  

10 dv‡Zgv †eMg ¯̂cœv H 01749042736 ঐ ঐ  

11 dviRvbv Av³vi H 01302027293 ঐ ঐ  

12 ‡RQwgb Av³vi H 01730257206 ঐ ঐ  

13 wewe nv‡Riv H 01746876401 ঐ ঐ  

14 ‡iv¤§vb Av³vi H 01714969933 ঐ ঐ  

15 ‡gvt ivwRe ivRy H 01777229631 ঐ ঐ  

16 wbie †nv‡mb H 01741147324 ঐ ঐ  

17 g‡bvqvi †nv‡mb H 01877160441 ঐ ঐ  

18 AvivdvZ †nv‡mb H 01306212016 ঐ ঐ  

19 Igi dviæK H 01611991877 ঐ ঐ  

20 KzjQzg †eMg H 01756625467 ঐ ঐ  

21 ‡gvt kwid H 01787471216 ঐ ঐ  

22 

‡gŠmygx MÖvg-RMeÜz, ‡cvtRMeÜz 

KgjbMi,j²xcyi 01757922298 

ঐ ঐ  

23 Zvnwgbv Av³vi H 0183336879 ঐ ঐ  

24 gvBbyi Av³vi 

 

MÖvg-Pi j‡iÂ,‡cvt Pi j‡iÂ 

KgjbMi,j²xcyi 

01730257206 ঐ ঐ  

25 wicv Av³vi MÖvg-Pi djKb,‡cvt nvwRi nvU 

KgjbMi,j²xcyi 

01757183584 ঐ ঐ  

                                                       



e¨vP bs-02    A_© eQi t 2020-2021 

µtbs Av‡e`bKvixi  bvg wVKvbv †gvevBj bs প্রশলক্ষণ ক োর্স ের নোম কময়োদ মন্তব্য 

01 

‡gvt dviæK †nv‡mb MÖvg- cye© Pi djKb,‡cvt jyayqv 

djKb,KgjbMi,j²xcyi 01300480621 

গবোশদপশু পোন ০৭শদন 

 

02 nvwmbv †eMg H 01728699780 ঐ ঐ  

03 kvwnbyi Av³vi MÖvg-Pi Rv½vwjqv,‡cvt nvwRi nvU 

KgjbMi,j²xcyi 

01756148348 ঐ ঐ  

04 ‡invbv †eMg H 01864396327 ঐ ঐ  

05 dviæj H 0 ঐ ঐ  

06 jvBRy Av³vi (gywbœ) H 01768179521 ঐ ঐ  

07 gviRvnvb †eMg H 01686004052 ঐ ঐ  

08 ‡gvt gwbi †nvmvBb H 0182183808 ঐ ঐ  

09 wgivR nvQvb H 01621403670 ঐ ঐ  

10 cvifxb Av³vi H 01748914016 ঐ ঐ  

11 Zvnwgbv Av³vi 

 

H 01766268747 ঐ ঐ  

12 mywdqv H 01761782480 ঐ ঐ  

13 myjZvbv †eMg H 01753344444 ঐ ঐ  

14 wiwRqv †eMg MÖvg-Pi Rv½vwjqv,‡cvt KiæbvbMi 

KgjbMi,j²xcyi 

01773001870 ঐ ঐ  

15 exbv `vm H 01837786367 ঐ ঐ  

16 iZœv `vm H 01837786367 ঐ ঐ  

17 ¯^cœv `vm H 01837786367 ঐ ঐ  

18 BwZ Av³vi H 0 ঐ ঐ  

19 ‡Rmwgb Av³vi MÖv-Pi RMeÜz,‡cvt Pi RMeÜz 

KgjbMi,j²xcyi 

01834937122 ঐ ঐ  

20 Bqvbyi Av³vi H 01771733955 ঐ ঐ  

21 ‡iv‡Kqv †eMg H 01875468508 ঐ ঐ  

22 

byiæ bvnvi †eMg MÖvg-‡ZviveMÄ,‡cvt‡ZviveÄ 

KgjbMi,j²xcyi 0 

ঐ ঐ  

23 dvwngv †eMg H 01758563650 ঐ ঐ  

24 ggZvR †eMg H 01862069764 ঐ ঐ  

25 mvjgv Av³vi MÖvg-Pi RMeÜz,‡cvt jyayqv djKb 

KgjbMi,j²xcyi 

0 ঐ ঐ  

 



                                                        e¨vP bs-03    A_© eQi t 2020-2021   

µtbs Av‡e`bKvixi  bvg wVKvbv †gvevBj bs প্রশলক্ষণ ক োর্স ের নোম কময়োদ মন্তব্য 

01 

লোহনোজ কবগম গ্রোম-চরজোঙ্গোশয়ো 

কপোোঃ চরর্রঞ্চ 

 মনগর,ক্ষ্মীপুর 

০১৬৯০২৩৪০১৯ গোভী পোন ০৭শদন 

 

02 রোর্লদো কবগম ঐ  ঐ ঐ  

03 আরজু কবগম ঐ 01629876485 ঐ ঐ  

04 হোশিনো আক্তোর ঐ 01868824677 ঐ ঐ  

05 সুইটি আক্তোর ঐ 01879483439 ঐ ঐ  

06 জশসম উশিন ঐ 01302049845 ঐ ঐ  

07 ফোর্তমো ঐ  ঐ ঐ  

08 িোর্হো ঐ 01623349230 ঐ ঐ  

09 কমোোঃ আবদু ঐ 01722874685 ঐ ঐ  

10 নুসরোত জোহোন(শনহো) গ্রোম-চর জগবন্ধু 

কপোোঃ লুধুয়ো ফ ন 

 মনগর,ক্ষ্মীপুর 

01713627318 ঐ ঐ  

11 সুশফয়ো আক্তোর গ্রো-চরফ ন 

কপোোঃ হোশজরহোট 

 ঐ ঐ  

12 সো ী আক্তোর ঐ 01826336477 ঐ ঐ  

13 রুপন চন্দ্র লী ঐ 01722517214 ঐ ঐ  

14 বীশথ রোনী ঐ 01609437101 ঐ ঐ  

15 নয়ন চন্দ্র লী ঐ  ঐ ঐ  

16 জনুফো কবগম গ্রোম-চরজোঙ্গোশয়ো 

কপোোঃ হোশজর হোট 

 

 ঐ ঐ  

17 সোরশমন আক্তোর 

শরয়ো 

ঐ 01756625467 

01745617175 

ঐ ঐ  

18 হুমোয়ুন  শবর ঐ 01845722007 ঐ ঐ  

19 লোশহনুর গ্রো+কপোোঃ চরজগবন্ধু 01892996673 ঐ ঐ  

20 শমো আক্তোর ঐ 01703849698 ঐ ঐ  

21 কমোোঃ নোশজম গ্রোম-লুধুয়ো ফ ন 

কপোোঃলুধুয়ো ফ ন 

 মনগর,ক্ষ্মীপুর 

01734346889 ঐ ঐ  

22 শবশব জয়নব কযবু গ্রোম-চর পোগো 

কপোোঃ চরর্রঞ্চ 

01866008662 ঐ ঐ  

23 ফোরু কবগম গ্রোম-দোঃচরপোগো 

কপোোঃ  রুনোনগর 

01868919737 ঐ ঐ  

24 শপয়োরো কবগম ঐ  ঐ ঐ  

25 সুমী আক্তোর গ্রোম-দোঃপোগো 

কপোোঃ চরর্রঞ্চ 

 মনগর,ক্ষ্মীপুর 

01906158229 ঐ ঐ  



                                                        e¨vP bs-04   A_© eQi t 2020-2021   

µtbs Av‡e`bKvixi  bvg wVKvbv †gvevBj bs প্রশলক্ষণ ক োর্স ের নোম কময়োদ মন্তব্য 

01 

আিমো আক্তোর গ্রোম-চরজোঙ্গোশয়ো 

কপোোঃ চরর্রঞ্চ 

 মনগর,ক্ষ্মীপুর 

01755880806 হোসঁ-মুরগী পোন ০৭শদন 

 

02 ঝন েো কবগম ঐ 01742349904 ঐ ঐ  

03 শনশল ঐ 01956060519 ঐ ঐ  

04 মোরজোহোন ঐ 01830706918 ঐ ঐ  

05 শজল্লো ঐ 01790209174 ঐ ঐ  

06 লোরশমন ঐ 01840254459 ঐ ঐ  

07 লোশহনুর কবগম ঐ 01874521427 ঐ ঐ  

08 পোরু কবগম ঐ  ঐ ঐ  

09 কজসশমন আক্তোর ঐ 01314358717 ঐ ঐ  

10 লোশহনুর কবগম ঐ 01874521427 ঐ ঐ  

11 কমোোঃ আবদু  োর্দর ঐ 01713627318 ঐ ঐ  

12 আ আশমন কহোর্সন ঐ  ঐ ঐ  

13 সোবনোজ আক্তোর 

বশবতো 

ঐ 01789115489 ঐ ঐ  

14 খশতজো কবগম ঐ 01868824677 ঐ ঐ  

15 রুলী গ্রোম-চরর্রঞ্চ 

কপোোঃ চর র্রঞ্চ 

01750148618 ঐ ঐ  

16 লোশহনুর কবগম ঐ 01771201814 ঐ ঐ  

17 শরনো আক্তোর ঐ 01403312500 ঐ ঐ  

18 কজোিনো কবগম গ্রো+কপোোঃ চরজগবন্ধু 01881100286 ঐ ঐ  

19 জোন্নোত আক্তোর ঐ 01765780897 ঐ ঐ  

 
20 ফোর্তমো কবগম 

 

গ্রোম-চরজোঙ্গোশয়ো 

কপোোঃ হোশজর হোট 

 

 ঐ ঐ  

21 শবশব কুছুম গ্রোম-লুধুয়ো ফ ন 

কপোোঃলুধুয়ো ফ ন 

 মনগর,ক্ষ্মীপুর 

 ঐ ঐ  

22 নুর জোহোন ঐ 01733144794 ঐ ঐ  

23 নোিশরন আক্তোর ঐ 01968466977 ঐ ঐ  

24 ফোশহমো আক্তোর মুন্নী গ্রোম-চরপোগো 

কপোোঃ চরর্রঞ্চ 

 ঐ ঐ  

25 লোমছুন নোহোর গ্রোম-চর ফ ন 

কপোোঃ হোশজর হোট 

 মনগর,ক্ষ্মীপুর 

01690234019 ঐ ঐ  

 



                                                       e¨vP bs-05  A_© eQi t 2020-2021   

µtbs Av‡e`bKvixi  bvg wVKvbv †gvevBj bs প্রশলক্ষণ ক োর্স ের নোম কময়োদ মন্তব্য 

01 

কমোোঃ শরয়োজ উিীন গ্রোম-চরর্রঞ্চ 

কপোোঃ চরর্রঞ্চ 

 মনগর,ক্ষ্মীপুর 

01772207038 গরু কমোটোতোজো রণ ০৭শদন 

 

02 কলখ শরয়োজ উশিন ঐ 01720955198 ঐ ঐ  

03 কমোোঃ কনোমোন গ্রোম-চরজোঙ্গোশয়ো 

কপোোঃ হোশজর হোট 

 

01956060519 ঐ ঐ  

04 আসোদ আ আশদ ঐ 01830706918 ঐ ঐ  

05 আবদুর রহমোন ঐ 01704917603 ঐ ঐ  

06 শবশ ি কবগম ঐ 01309075862 ঐ ঐ  

07 পোরভীন আক্তোর ঐ 01307807646 ঐ ঐ  

08 কমোোঃ কবল্লো কহোর্সন গ্রোম-চর পোগো 

কপোোঃ চরর্রঞ্চ 

 

01870327939 ঐ ঐ  

09 শগয়োসউশিন গ্রোম-চর জোঙ্গোশয়ো 

কপোোঃ চরর্রঞ্চ 

 

01758806173 ঐ ঐ  

10 আ শমো কবগম ঐ 01758806173 ঐ ঐ  

11 আর্য়ো কবগম ঐ 01851081001 ঐ ঐ  

12 সোশবনো কবগম ঐ 01851081001 ঐ ঐ  

13 সুশম আক্তোর ঐ 01779179175 ঐ ঐ  

14 ফর্য়জর কনিো ঐ 01752260983 ঐ ঐ  

15 কমোসোম্মৎ হোশববো 

আক্তোর 

ঐ 01892019936 ঐ ঐ  

16 ফোর্তমো কবগম ঐ 01864268209 ঐ ঐ  

17 হোর্জরো ঐ 01626630543 ঐ ঐ  

18 নোরশগি ঐ 01771683139 ঐ ঐ  

19 মো ছুদুর রহমোন ঐ 01742124835 ঐ ঐ  

 
20 শবশব হোর্জরো ঐ  ঐ ঐ  

21 করোশজনো কবগম গ্রোম-দোঃচরপোগো 

কপোোঃ চরর্রঞ্চ 

 ঐ ঐ  

22 রুনো আক্তোর গ্রোম-দোঃচরপোগো 

কপোোঃ কতোরোবগঞ্জ 

01733144794 ঐ ঐ  

23 কুছুম কবগম গ্রোম-চরপোগো 

কপোোঃ  রুনোনগর 

 

01968466977 ঐ ঐ  

24 কজসশমন আক্তোর গ্রোম-চর  োশ শন 

কপোোঃ চরজগবন্ধু 

 মনগর,ক্ষ্মীপুর 

 ঐ ঐ  

25 কুছুম শবশব ঐ 01736477669 ঐ ঐ  

                                                       



e¨vP bs-06  A_© eQi t 2020-2021 

µtbs Av‡e`bKvixi  bvg wVKvbv †gvevBj bs প্রশলক্ষণ ক োর্স ের নোম কময়োদ মন্তব্য 

01 

কমোোঃ মোহফুজ গ্রোম-চরজোঙ্গোশয়ো 

কপোোঃ চরর্রঞ্চ 

 মনগর,ক্ষ্মীপুর 

01303044915 হোসঁ-মুরগী পোন ০৭শদন 

 

02 কমোহোম্মদ আশমর 

কহোসর্ন 

ঐ 01768107954 ঐ ঐ  

03 আশরফ কহোর্সন ঐ 01860545246 ঐ ঐ  

04 শরয়ো উশিন ঐ - ঐ ঐ  

05 মুরোদ কহোর্সন ঐ 01616248836 ঐ ঐ  

06 করর্দোয়োন কহোর্সন ঐ 01881522509 ঐ ঐ  

07 কমোোঃ শজল্লো কহোর্সন ঐ 01839713795 ঐ ঐ  

08 মশনর কহোর্সন ঐ 01875762171 ঐ ঐ  

09 জোশ র কহোর্সন ঐ 01641432987 ঐ ঐ  

10 আশমর কহোর্সন ঐ 01301629960 ঐ ঐ  

11 কমোোঃ ফোরু  ঐ 01798277368 ঐ ঐ  

12 কমোোঃ আশ্রোফ উশিন ঐ 01610137568 ঐ ঐ  

13 মোইন উশিন ঐ 01763441243 ঐ ঐ  

14 আী কহোর্সন ঐ 01829036810 ঐ ঐ  

15 আবু বোসোর  01850567694 ঐ ঐ  

16 কমোোঃ ইসমোই ঐ 01310041326 ঐ ঐ  

17 জোহোঙ্গীর আম ঐ 01810623586 ঐ ঐ  

18 আবু  োর্লম  01735943789 ঐ ঐ  

19 কমোহোম্মদ শলফন গ্রোম-চরজোঙ্গোশয়ো 

কপোোঃ হোশজর হোট 

 

01722744128 ঐ ঐ  

 

20 আব্দু জশ  01625507680 ঐ ঐ  

21 আব্দুর রহমোন  01856027375 ঐ ঐ  

22 আশমর কহোর্সন ঐ 01823585205 ঐ ঐ  

23 নুর উশিন ঐ 01750358603 ঐ ঐ  

24 িোর্হ উশিন  01627382722 ঐ ঐ  

25 কমোোঃ শরপন  01863091731 ঐ ঐ  

 

                                                      



e¨vP bs-07   A_© eQi t 2020-2021 

µtbs Av‡e`bKvixi  bvg wVKvbv †gvevBj bs প্রশলক্ষণ ক োর্স ের নোম কময়োদ মন্তব্য 

01 

িোর্হো কবগম গ্রোম-চরজোঙ্গোশয়ো 

কপোোঃ হোশজর হোট 

 মনগর,ক্ষ্মীপুর 

01301629960 হোসঁ-মুরগী পোন ০৭শদন 

 

02 শবশব ফোর্তমো ঐ 01301629960 ঐ ঐ  

03 কজসশমন গ্রোম-চরজোঙ্গোশয়ো 

কপোোঃ চর র্রঞ্চ 

 

01930909807 ঐ ঐ  

04 মর্নোয়োরো কবগম ঐ 0170152646 ঐ ঐ  

05 িশ নো কবগম ঐ 01729669883 ঐ ঐ  

06 নুর নোহোর ঐ 01739368038 ঐ ঐ  

07 রোর্লদো আক্তোর ঐ 01815968919 ঐ ঐ  

08 িোর্হো কবগম ঐ 0187446388 ঐ ঐ  

09 রুশম ঐ 01311825530 ঐ ঐ  

10 নোজমো আক্তোর ঐ 01754091499 ঐ ঐ  

11  োশরমো কবগম ঐ 01865490241 ঐ ঐ  

12 তোসশমো কবগম ঐ 01869505830 ঐ ঐ  

13 মশরয়ম ঐ 0183092360 ঐ ঐ  

14 কফরর্দৌস কবগম 

শশ 

ঐ 01792563056 ঐ ঐ  

15 হোসদো কবগম ঐ 01839052341 ঐ ঐ  

16 শবশ ি কবগম ঐ 01839052341 ঐ ঐ  

17 কুছুম কবগম ঐ 01796241887 ঐ ঐ  

18 আর্য়লো   01632801362 ঐ ঐ  

19 হোশমো কবগম ঐ - ঐ ঐ  

 
20 শবশব সোর্হরো ঐ - ঐ ঐ  

21 তোিশমো কবগম ঐ 01881522544 ঐ ঐ  

22 করোমোনো সুতোনো ঐ 01760839082 ঐ ঐ  

23 কুসুম ঐ 01991558681 ঐ ঐ  

24 নুর জোহোন  - ঐ ঐ  

25 কলফোী গ্রোম-দোঃচর র্রঞ্চ 

কপোোঃ চর জগবন্ধু 

 মনগর,ক্ষ্মীপুর 

- ঐ ঐ  

 

                                                      



e¨vP bs-08   A_© eQi t 2020-2021 

µtbs Av‡e`bKvixi  bvg wVKvbv †gvevBj bs প্রশলক্ষণ ক োর্স ের নোম কময়োদ মন্তব্য 

01 

আবদুল্লোহ আ 

মোসুদ 

গ্রোম-চর ঠি ো 

কপোোঃ  রুনোনগর 

 মনগর,ক্ষ্মীপুর 

01837815556  ০৭শদন 

 

02 আজগর আী ঐ 01991042205 ঐ ঐ  

03 আব্বোস উশিন ঐ 01731939842 ঐ ঐ  

04 কমোোঃ কনোমোন উশিন ঐ 01836268277 ঐ ঐ  

05 কমোোঃ আ রোম 

কহোর্সন 

ঐ 01859466049 ঐ ঐ  

06 সসয়দ আতোফ 

কহোর্সন সুমন 

ঐ 01753408751 ঐ ঐ  

07 আবদুর রশহম  0184954942 ঐ ঐ  

08 আব্দুস সোত্তোর গ্রোম-চর পোগো 

কপোোঃ  রুনোনগর 

 মনগর,ক্ষ্মীপুর 

01904208426 ঐ ঐ  

09 মঞ্জুর ইোহী ঐ 01700852000 ঐ ঐ  

10 মশনর কহোর্সন ঐ 01830347862 ঐ ঐ  

11 কমোোঃ জশহর উশিন ঐ 01863095801 ঐ ঐ  

12 লোহোদোৎ কহোর্সন 

িোর্য়ম 

ঐ 01852150034 ঐ ঐ  

13 োইজু আক্তোর ঐ - ঐ ঐ  

14 নোশিমো কবগম ঐ - ঐ ঐ  

15 কমোোঃ জশহর উশিন ঐ 01825009755 ঐ ঐ  

16 কমোোঃ আবদুর রশহম  01712267115 ঐ ঐ  

17 কমোোঃ কসোহোগ ঐ 01834143868 ঐ ঐ  

18 কমোোঃ মুসর্ উিীন ঐ 01858656596 ঐ ঐ  

19 কমোোঃ নজরু ইসোম  01825751828 ঐ ঐ  

 
20 কমোোঃ কবল্লো কহোর্সন ঐ 01842280153 ঐ ঐ  

21 আিমো আক্তোর  01721179251 ঐ ঐ  

22 আবদু মশজদ  - ঐ ঐ  

23 নোজমো আক্তোর গ্রোম-চরপোগো 

কপোোঃ চরর্রঞ্চ 

 মনগর,ক্ষ্মীপুর 

- ঐ ঐ  

24 নোিশরন আক্তোর  01831804890 ঐ ঐ  

25 করোশজনো কবগম  01690234019 ঐ ঐ  



                                                     e¨vP bs-09   A_© eQi t 2020-2021 

µtbs Av‡e`bKvixi  bvg wVKvbv †gvevBj bs প্রশলক্ষণ ক োর্স ের নোম কময়োদ মন্তব্য 

01 

মশজেনো গ্রোম-চরজোঙ্গোশয়ো 

কপোোঃ চরর্রঞ্চ 

 মনগর,ক্ষ্মীপুর 

01865468499 হোসঁ-মুরগী পোন ০৭শদন 

 

02 কিমন খোতুন ঐ 01836293050 ঐ ঐ  

03 নোশিমো ঐ 01822915765 ঐ ঐ  

04 লোশহনুর আক্তোর ঐ 01818372561 ঐ ঐ  

05 শবউটি ঐ 01718067382 ঐ ঐ  

06 শলউশ আক্তোর ঐ 013188232442 ঐ ঐ  

07 রোর্লদো কবগম ঐ 01621355523 ঐ ঐ  

08 শনলুফো ইয়োিশমন ঐ 01926540241 ঐ ঐ  

09 আফর্রোজ জোহোন ঐ 01799037365 ঐ ঐ  

10 শবশব মশরয়ম ঐ 01759635466 ঐ ঐ  

11 শবশব আর্য়লো ঐ 01718725987 ঐ ঐ  

12 পোরভীন ঐ 01307852968 ঐ ঐ  

13 শলশরন আক্তোর ঐ 01759242680 ঐ ঐ  

14 নোজমো আক্তোর গ্রোম-চরজোঙ্গোশয়ো 

কপোোঃ হোশজর হোট 

 

01313659288 ঐ ঐ  

15 আর্মনো কবগম  01644236184 ঐ ঐ  

16  শহনুর আক্তোর ঐ 01754488051 ঐ ঐ  

17 রুশম আক্তোর ঐ 01629633716 ঐ ঐ  

18 সোমো আক্তোর  01764019509 ঐ ঐ  

19 নুর নোহোর ঐ 01717312252 ঐ ঐ  

 
20 আর্মনো কবগম  01853355406 ঐ ঐ  

21 সুশম আক্তোর  01786670838 ঐ ঐ  

22 আঞ্জুমো কবগম ঐ 01879668313 ঐ ঐ  

23 আ শমো আক্তোর ঐ 01868020337 ঐ ঐ  

24 শবশ ি কবগম  01861023187 ঐ ঐ  

25 আ শমো  01622490854 ঐ ঐ  

 

                                                    



e¨vP bs-10   A_© eQi t 2020-2021 

µtbs Av‡e`bKvixi  bvg wVKvbv †gvevBj bs প্রশলক্ষণ ক োর্স ের নোম কময়োদ মন্তব্য 

01 

িোর্হো কবগম গ্রোম-চরজোঙ্গোশয়ো 

কপোোঃ হোশজর হোট 

 মনগর,ক্ষ্মীপুর 

01300082112 পোশরবোশর  হোসঁ-মুরগী 

পোন 

০৭শদন 

 

02 লোরশমন আক্তোর ঐ 01825210458 ঐ ঐ  

03 সুমী কবগম  01933951379 ঐ ঐ  

04 শবশব কুছুম ঐ 01703987327 ঐ ঐ  

05 শরনো আক্তোর ঐ 01302049804 ঐ ঐ  

06 তোিশমো  ঐ 01784160429 ঐ ঐ  

07 কজসশমন আক্তোর ঐ 01855754722 ঐ ঐ  

08 শবশব ফোর্তমো ঐ 01789515004 ঐ ঐ  

09 তোহশমনো আক্তোর ঐ 0176558386 ঐ ঐ  

10 সীমু কবগম ঐ 01841195240 ঐ ঐ  

11 লোরশমন আক্তোর ঐ 01700851433 ঐ ঐ  

12 লোশহনুর  ঐ 01860787224 ঐ ঐ  

13 লোশহনুর ঐ 01316779209 ঐ ঐ  

14 ফোর্তমো কবগম ঐ 01810623747 ঐ ঐ  

15 নোজমো আক্তোর ঐ 01791509051 ঐ ঐ  

16 করোমোনো আক্তোর ঐ 01716732407 ঐ ঐ  

17 শলউী আক্তোর ঐ 013030322701 ঐ ঐ  

18 ফোর্তমো কবগম  01863091731 ঐ ঐ  

19 সুশফয়ো কবগম ঐ 01790586378 ঐ ঐ  

 
20 শবশব আসমো ঐ 0138162290 ঐ ঐ  

21 শরচজয়ো কবগম ঐ 01716324078 ঐ ঐ  

22 লোরশমন আক্তোর ঐ 01741124314 ঐ ঐ  

23 মোরজোহোন ঐ 01726883363 ঐ ঐ  

24 কসোমোন্নো আক্তোর  -01310043636 ঐ ঐ  

25 হোশমো আক্তোর গ্রোম-চরজোঙ্গোশয়ো 

কপোোঃ হোশজর হোট 

 মনগর,ক্ষ্মীপুর 

01866291868 ঐ ঐ  

 

                                                         



e¨vP bs-11   A_© eQi t 2020-2021 

µtbs Av‡e`bKvixi  bvg wVKvbv †gvevBj bs প্রশলক্ষণ ক োর্স ের নোম কময়োদ মন্তব্য 

01 

কমোরর্লদো আক্তোর গ্রোম-চরজোঙ্গোশয়ো 

কপোোঃ হোশজর হোট 

 মনগর,ক্ষ্মীপুর 

01719714288 বোড়ন্ত মুরগী পোন ০৭শদন 

 

02 কমোহোম্মদ রোর্স ঐ 01724095921 ঐ ঐ  

03 কমোহোম্মদ শলফন ঐ 01722744128 ঐ ঐ  

04 কমোোঃ করোর্ব ঐ 01755880792 ঐ ঐ  

05 কমোোঃ জোর্হর ঐ 01834916727 ঐ ঐ  

06 কমোোঃ ির্মোন ঐ 01775913504 ঐ ঐ  

07 সোনশজদো আক্তোর 

ঐলী 

ঐ 01712257811 ঐ ঐ  

08 মোহমুদো কবগম ঐ 01309776719 ঐ ঐ  

09 শলশরন আক্তোর গ্রোম-চর ফ ন 

কপোোঃ হোশজর হোট 

 মনগর,ক্ষ্মীপুর 

01798533911 ঐ ঐ  

10 রুশম কবগম ঐ 01774920771 ঐ ঐ  

11 হোর্জরো কবগম গ্রোম-চরজোঙ্গোশয়ো 

কপোোঃ হোশজর হোট 

 মনগর,ক্ষ্মীপুর 

01754282351 ঐ ঐ  

12 তোিশমো কবগম ঐ 01828735002 ঐ ঐ  

13 মোর জোহোন কবগম ঐ 01981724936 ঐ ঐ  

14 সুমী কবগম ঐ 01750599438 ঐ ঐ  

15 শমনু  - ঐ ঐ  

16 আরজোহোন কবগম ঐ 01742124835 ঐ ঐ  

17 লোশহনুর কবগম গ্রোম-দোঃচরর্রঞ্চ 

কপোোঃ চর জগবন্ধু 

- ঐ ঐ  

18 লোমছুর কনহোর গ্রোম-চর পোগো 

কপোোঃ  রুনোনগর 

- ঐ ঐ  

19 লোর্ র আহমদ গ্রোম-চর  োশদরো 

কপোোঃ  রুনোনগর 

 মনগর,ক্ষ্মীপুর 

01645883826 ঐ ঐ  

 

20 কমোোঃ শনরব কহোর্সন  01861604233 ঐ ঐ  

21 কমোহোম্মদ শমরোজ 

কহোর্সন 

 01858780383 ঐ ঐ  

22 কমোোঃ সবুজ ঐ 01888743111 ঐ ঐ  

23 কমোোঃ হোবীবুর রহমোন ঐ 01733742768 ঐ ঐ  

24 কমোোঃ আওোদ 

কহোর্সন 

 01824233757 ঐ ঐ  

25 খোশদজো কবগম  01735259011 ঐ ঐ  

 

 



¨vP bs -12   A_© eQi t 2020-2021 

µtbs Av‡e`bKvixi  bvg wVKvbv †gvevBj bs প্রশলক্ষন ক োর্স ের নোম কময়োদ মন্তব্য 

01 ‡gvt †gvK‡jQzi ingvb (aby) MÖvgÑPiwVKv 

‡cvt KiæbvbMi 

KgjbMi,j²xcyi 

01725709479 nvmu-gyiMx cvjb ০৭শদন  

02 ‡gvt mv‡n` wgqv H 01852119649 H   

03 myivBqv †eMg H 01845409810 H   

04 ‡RQwgb Av³vi H 01892021621 H   

05 mywdqv †eMg H 01831289736 H   

06 ZvQbyi †eMg H 01832693702 H   

07 ggZvR †eMg H 0186135993 H   

08 ‡gvt wkcb H 01869070326 H   

09 cvifxb H 01892634193 H   

10 dviRvbv Av³vi H 01832309240 H   

11 wcqviv †eMg H 01852039560 H   

12 AvQgv †eMg H 01813089512 H   

13 ‡gvt gwnb DwÏb cv‡Uvqvix H 01818393082 H   

14 jvBjx †eMg H  H   

15 mvBdzj Bmjvg H 01731919961 H   

16 wibv †eMg H 01824979583 H   

17 bvQwib Av³vi H 01810583875 H   

18 ‡gvt Kv‡m` †nv‡mb H 01852039566 H   

19 bvQwib Av³vi bvwngv MÖvg-Pi cvMjv 

‡cvt KiæbvbMi 

KgjbMi,j²xcyi 

01852150034 H   

20 Avn¤§` Dj¨v AšÍi H 01712656708 H   

21 Kzjmyg H 01868569469 H   

22 wcqviv †eMg H 

01810301779 

H   

23 ‡Rmwgb Av³vi H 01812239554 H   

24 gwR©bv †eMg H 01731919961 H   

25 Ave`yj Mwb H 01859049393 H   

 



e¨vP bs  t 13     A_© eQi t 2020-2021 

µtbs Av‡e`bKvixi  bvg wVKvbv †gvevBj bs প্রশলক্ষন ক োর্স ের নোম কময়োদ মন্তব্য 

01 Lv‡j`v Av³vi MÖvgÑPiwVKv 

‡cvt KiæbvbMi 

KgjbMi,j²xcyi 

01836268277 nvmu-gyiMx cvjb 07দিন  

02 ‡gvt †mv‡nj ivbv H 01818361261 H H  

03 Ave`yj Kwig H 01405201961 H H  

04 ‡gvt BDQzc H 01720878536 H H  

05 ‡gvt Beªvwng gvgyb H 01825009726 H H  

06 bvwQgv †eMg H 01989412436 H H  

07 ‡gvt †i`Iqvb H 01864920746 H H  

08 Lvw`Rv H 01836682531 H H  

09 gwR©bv Av³vi H 01832950761 H H  

10 myigv †eMg H 01832309240 H H  

11 ‡`‡jvqviv †eMg H 01756574954 H H  

12 ‡gvt †gv¯Ídv H 01832150407 H H  

13 c~wb©gv Av³vi H 01823420276 H H  

14 kvwnbyi †eMg  01404660719 H H  

15 e„wó  01314351194 H H  

16 ‡gvt †mwjg †iRv MÖvg-Pi cvMjv 

‡cvt KiæbvbMi 

KgjbMi,j²xcyi 

01861399659 H H  

17 ‡gvnv¤§` Djøvn H 01630822597 H H  

18 ‡gvt mygb †nv‡mb H 01811363035 H H  

19 ‡gvt BmgvBj †nv‡mb H 01751781133 H H  

20 ‡gvt Rvnv½xi H 01859465363 H H  

21 wibv Av³vi  01637205303 H H  

22 ‡gvt Rwni DwÏb H 01825009755 H H  

23 bqb †eMg H  H H  

24 wcqviv †eMg MÖvg-Pi cvMjv 

‡cvt KiæbvbMi 

KgjbMi,j²xcyi 
01849107098 

H H  

25 ফোহশমদ হোসোন রশ  গ্রো-চর পোগো 

কপোোঃ রুনোনগর 

01812646436 H H  

 



e¨vP bs t 14    A_© eQi t 2020-2021 

µtbs Av‡e`bKvixi  bvg wVKvbv †gvevBj bs প্রশলক্ষন ক োর্স ের নোম কময়োদ মন্তব্য 

01 AvgRv` †nv‡mb MÖvgÑPiRv½vwjhv 

‡cvt Pi j‡iÂ 

KgjbMi,j²xcyi 

01715678730 Miæ ‡gvUvZvRvKiY 07দিন  

02 ‡gvt Avjv DwÏb H 01824032404 H H  

03 kIKZ †nv‡mb iægb H 01814301272 H H  

04 bvwRg gvngy` H - H H  

05 ‡i`Iqvbyj Bmjvg H 01836134873 H H  

06 AvdivRyj Bmjvg mvwK H 01718480048 H H  

07 Av‡bvqvi †nvmvBb H 01946711442 H H  

08 ‡gvt mvBdzj Bmjvg H 01777409060 H H  

09 Ave`yj AvwRR H 01571422474 H H  

10 Rvwn`yj nvmvb H 01405339657 H H  

11 dqmvj †nv‡mb H 01788661386 H H  

12 Kvgiæj Bmjvg H 01627335561 H H  

13 Avwid †nv‡mb H 1929944674 H H  

14 ‡mKv›`i H 01717561310 H H  

15 RvwKi †nv‡mb H 01685213344 H H  

16 ‡gvnv¤§` Beªvnxg MÖvgÑPi RvwRiv 

‡cvt nvwRi nvU 

KgjbMi,j²xcyi 

01302003776

6 

H H  

17 ZvQwjgv Av³vi MÖvgÑPiRv½vwjhv 

‡cvt nvwRi nvU 

KgjbMi,j²xcyi 

01630924174 H H  

18 kviwgb Av³vi H 01838526109 H H  

19 ‡ikgv Av³vi MÖvg-Pi cvMjv 

‡cvt KiæbvbMi 

KgjbMi,j²xcyi 

01725175899 H H  

20 AvKwjgv †eMg H 01786179214 H H  

21 ‡ivgvbv Av³vi H 01716732407 H H  

22 byi Rvnvb †eMg MÖvgÑPiRv½vwjhv 

‡cvtnvwRi nvU  

KgjbMi,j²xcyi 
01855953061 

H H  

23 mygx Av³vi H 01868726002 H H  

24 gvneyev BmivZ wcÖqv H 01617981463 H H  

25 ‡invbv Av³vi H 01793418731 H H  



 

MbcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi  

Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©vi Kvh©vjq 

KgjbMi,j²xcyi| 

¯§viK bs-34.01.5133.000.38.033.14- 2277                                                           ZvwiL t 24/03/2021wLªt                                                                            

 

 

welq t 2020-2021 A_© eQ‡ii  cÖwkÿYcÖvß hye‡`i  Z_¨ †cÖib cÖms‡M| 

    

         Dch©y³ wel‡qi Av‡jv‡K Rvbv‡bv hv‡”Q‡ †h, wb¤œ¯v̂ÿiKvixi Kvh©vj‡qi 2020-2021 A_© eQ‡ii cÖwkÿYcÖvß hye‡`i  Z_¨vw`  

†cÖwiZ ÒQKÓ †gvZv‡eK cÖ¯‘Z c~e©K GZ`ms‡M ms‡hvRb  K‡i cieZx© cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖn‡bi Rb¨ †cÖib Kiv n‡jv | 

 

 

 

  

cÖvcKt  cwiPvjK(প্রশলক্ষণ) 
         hye Dbœqb Awa`ßi 

         ঢো ো 

¯^vt-24/03/2021 

 (‡gvt mwdKzj Bmjvg cvVvb) 

Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v(At`vt) 

KgjbMi,j²xcyi 

 



প্রশক্ষননয স্থানঃ দুযন্ত অফাশফর যুফ ংঘ,যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

প্রশক্ষণ ট্রেডঃ াশযফাশযক াঁমুযগী ারন     র্ থফছযঃ ২০২০-২০২১ 

প্রশক্ষনণয ভয় ও ট্রভয়াদঃ ০৪/০৮/২০২০ নে ১০/০৮/২০২০, (০৭ শদন)   ব্যাচঃ ১ভ 

ক্রশভক নং প্রশক্ষণার্ীয নাভ, শো, স্বাভী 

ওভাোয নাভ 

ঠিকানা ট্রভাফাআর নম্বয প্রশক্ষণ 

ট্রকান থয নাভ 

ট্রভয়াদ ভফন্তয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

  ট্রভাঃ াশফবুয যভান 

শোঃ াাজান 

ভাোঃ শভনাযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চয অফাশফর 

ডাকঃ ায়দযগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  জুনয়র ট্রানন 

শোঃ অবু ছানয়দ 

ভাোঃ াশফনা অক্তায 

গ্রাভঃ চয অফাশফর 

ডাকঃ ায়দযগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  অবু ছানয়দ ফয়ােী 

শোঃ াাজান ফয়ােী 

ভাোঃ সুশপয়া ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চয অফাশফর 

ডাকঃ ায়দযগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ আব্রাশভ খশরর 

শোঃ ট্রভাঃ অবুর কারাভ 

ভাোঃ াশদা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চয অফাশফর 

ডাকঃ ায়দযগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ জশভয অরী 

শোঃ নুরুর অশভন 

ভাোঃ জাানাযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ন্ডাযচয 

ডাকঃ চযকাঈশনয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  নাজমুর ট্রানন 

শোঃ ীদুল্লা 

ভাোঃ জানকয়াযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চয অফাশফর 

ডাকঃ ায়দযগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  ভাশভ 

শোঃ নাশছয অাম্মদ 

ভাোঃ পানেভা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ গাআয়ায চয,  

ডাকঃ কযানেয াট 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  অবুর কানভশভয়া 

শোঃ  নুরু শভয়া 

ভাোঃ অননায়াযা খাতুন 

গ্রাভঃ শদঘরদী,  

ডাকঃ কযানেয াট 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  আপনেখায অনম্মদ শনার 

শোঃখানরদনানননদওয়ান 

ভাোঃ নাশদা অক্তায 

গ্রাভঃ+ডাকঃ চয ফংী 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  পয়ার অনম্মদ 

শোঃ শপক ট্রফাযী 

ভাোঃ ট্রযানকয়া ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চয অফাশফর 

ডাকঃ ায়দযগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  শভযাজ ট্রাাআন 

শোঃ আভাভ ট্রাাআন 

ভাোঃ নাশছভা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চয অফাশফর 

ডাকঃ ায়দযগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  শযয়াশজ ট্রানন 

শোঃ মৃে অফদুর অশজজ 

ভাোঃ কানছযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চয াঙ্গাশয়া 

ডাকঃ কযানেয াট 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  



  ফাদা পাাদ 

শোঃ োজর আরাভ 

ভাোঃ ট্রাননয়াযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চয অফাশফর 

ডাকঃ ায়দযগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  শভজানুয যভান 

শোঃ মুশরভ শভস্ত্রী 

ভাোঃ ানরা খাতুন 

গ্রাভঃ ঝাঈডগী 

ডাকঃ কযানেয াট 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  ট্রভনদী াান 

শোঃ ট্রভাঃ ভশপজুয যভান 

ভাোঃ শনলুপা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চয অফাশফর 

ডাকঃ ায়দযগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ জাশকয ট্রাাআন 

শোঃ পজলুর কশযভ 

ভাোঃ ানজযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চয অফাশফর 

ডাকঃ ায়দযগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  অফদুর ভানরক 

শোঃ অফদুর অরী 

ভাোঃ ভাশননক ট্রনছা 

গ্রাভঃ গাআয়ায চয 

ডাকঃ কযানেয াট 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  ট্রাানুয যভান 

শোঃ অরা ঈশিন ভার 

ভাোঃ ারভা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চয অফাশফর 

ডাকঃ ায়দযগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  জানয়দুর আরাভ 

ভাোঃ মৃে ছছয়দ অনভদ 

ভাোঃ োনযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চয অফাশফর 

ডাকঃ ায়দযগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  রুনফর ট্রানন 

শোঃ ভাযপে অরী 

ভাোঃ ট্রাননয়াযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ঝাঈডগী 

ডাকঃ কযানেয াট 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  োনবীয ট্রানন 

শোঃ অবুর খানয়য 

ভাোঃ োছশরভা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ চয ফংী 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  ভঞ্জুয ট্রাাআন 

শোঃ জয়নার অনফদীন 

ভাোঃ জাানাযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ চয ফংী 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  পয়নর অনভদ 

শোঃ ভশনরুজ্জাভান 

ভাোঃ পওশজয়া ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চয অফাশফর 

ডাকঃ ায়দযগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  অননায়ায ট্রানন 

শোঃ ট্রভাঃ অশর 

ভাোঃ জাানাযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চয অফাশফর 

ডাকঃ ায়দযগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  শযয়াজ ট্রানন সুজন 

শোঃ অব্দুর ভশেন 

ভাোঃ যাশদা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ চয ফংী 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

 

 

 



প্রশক্ষননয স্থানঃ দুযন্ত অফাশফর যুফ ংঘ,যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

প্রশক্ষণ ট্রেডঃ াশযফাশযক াঁমুযগী ারন      র্ থফছযঃ ২০২০-২০২১ 

প্রশক্ষনণয ভয় ও ট্রভয়াদঃ ১৬/০৮/২০২০ নে ২২/০৮/২০২০, (০৭ শদন)  ব্যাচঃ ২য় 

ক্রশভক 

নং 

প্রশক্ষণার্ীয নাভ, শো, স্বাভী 

ওভাোয নাভ 

ঠিকানা ট্রভাফাআর নম্বয প্রশক্ষণ 

ট্রকান থয নাভ 

ট্রভয়াদ ভফন্তয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

  ট্রভাঃ জাশকয ট্রানন 

শোঃঅাম্মদঈল্যাকভান্ডায 

ভাোঃ ট্রযৌন অযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চয অফাশফর 

ডাকঃ ায়দযগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ জানয়দ ট্রানন 

শোঃ ট্রভাঃ ছশপ ঈল্যা 

ভাোঃ জাানাযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চয অফাশফর 

ডাকঃ ায়দযগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01307846527 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ এভযান ট্রানন 

শোঃ ট্রভাঃ ভশনয ট্রানন 

ভাোঃ রুশজনা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চয অফাশফর 

ডাকঃ ায়দযগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01991448428 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  এভযান ট্রানন জুনয়র 

শোঃ ছছয়দ ট্রানন অখন 

ভাোঃ ট্রযনু অক্তায 

গ্রাভঃ গাআয়ায চয 

ডাকঃ কযানেয াট 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01715174188 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ কশফয ট্রানন 

শোঃ ট্রভাঃ অবু োনয 

ভাোঃ মৃে কশনুয ট্রফগভ 

গ্রাভঃ গাআয়ায চয 

ডাকঃ কযানেয াট 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01825681864 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ যাশজফ নরায়ান 

শোঃ অশজজ নরায়ান 

ভাোঃ শপনযাজা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চয অফাশফর 

ডাকঃ ায়দযগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01830866999 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  যানর শভয়া 

শোঃ ভঙৃে নুরু শভয়া 

ভাোঃ অননায়াযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ফনযা চয,  

ডাকঃ কযানেযাট 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01838777827 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  োশফরুর আরাভ 

শোঃনভাঃ ভশনয ট্রানন 

ভাোঃ াশরভা অক্তায 

গ্রাভঃ+ডাকঃ  চয 

ফংী 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01877627393 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ রুনফর শভয়া 

শোঃ অঃ কশযভ ট্রফাযী 

ভাোঃ পয়জুন ট্রণচা 

গ্রাভঃ চয অফাশফর 

ডাকঃ ায়দযগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01836827042 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  ওভয পারুক অদনান 

শোঃ অবু দাঈদ 

ভাোঃ পশভা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ কাঞ্চনপুয 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01836550233 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ নযায়ায 

শোঃ ট্রগারাভ ট্রভাস্তপা 

ভাোঃ ঈনম্ম ারভা 

গ্রাভঃ পূফ থ রাচ ডাকঃ 

অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  অশক নুয 

শোঃ অরী অকফয 

ভাোঃ ট্রযাকানা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ + ডাকঃ 

ঈদভাযা 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  



  ট্রভাঃ ভশনয ট্রাাআন 

শোঃ আঈসুপ ভাোব্বয 

ভাোঃ ভশযয়ভ 

গ্রাভঃ + ডাকঃ 

ঈদভাযা 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  ট্রফরার ট্রানন াশকফ 

শোঃ অবু আঈসুপ 

ভাোঃ ভশযয়ভ 

গ্রাভঃ + ডাকঃ 

ঈদভাযা 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  বুজ ট্রফাযী 

শোঃ জশয ট্রফাযী 

ভাোঃ নাশছভা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রকওড়াডগী 

ডাকঃ কযানেযাট 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  কাঞ্চন ভজুভদায 

শোঃ কাশেথক ভজুভদায 

ভাোঃ চঞ্চরা ভজুভদায 

গ্রাভঃ ট্রদনানয়েপুয 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  আপনে পখরুর অরভ 

শোঃ াআফুর আরাভ 

ভাোঃ োছশরভা অক্তায 

গ্রাভঃ ট্রদনানয়েপুয 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01833011461 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  াপানয়ে ঈল্যা ানদ 

শোঃ অাম্মদ ঈল্যা 

ভাোঃ মুক্তায নাায শমু 

গ্রাভঃ ট্রদনানয়েপুয 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01623977197 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  অকশরভা ট্রফগভ 

শোঃ ারুন যশদ 

ভাোঃ ট্রাননয়াযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চয অফাশফর 

ডাকঃ ায়দযগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  পজনর যাব্বী পয়ার 

শোঃ পজলুর কশযভ 

ভাোঃ নাজভা অক্তায 

গ্রাভঃ +ডাকঃ ঈত্তয 

ট্রকনযায়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  পজনর এরাী 

শোঃ পজলুর কশযভ 

ভাোঃ নাজভা অক্তায 

গ্রাভঃ +ডাকঃ ঈত্তয 

ট্রকনযায়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  তুশন ঈশিন ভূআয়া 

শোঃ শযাজ ঈল্যা ভূআয়া 

ভাোঃ ভাকসুদা অক্তায 

গ্রাভঃদঃনদনানয়েপুয 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01717959689 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  যশভা অক্তায 

শোঃ ট্রভাঃ ট্রভাস্তপা 

শোঃ াশদয়া ট্রফগভ 

গ্রাভঃ শফপুয ডাকঃ 

যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  জান্নাতুর ট্রপনযনদৌ পানো 

শোঃ অশর অাম্মদ 

ভাোঃ খুশক ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চয ফগা 

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  শজাভশন 

শোঃ বুজ াটওয়াযী 

ভাোঃ োছশরভা অক্তায 

গ্রাভঃ চয ফগা 

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

প্রশক্ষননয স্থানঃ ট্রন্টারনকনযায়া ঃ প্রাঃ শফদ্যারয়,যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

প্রশক্ষণ ট্রেডঃ াশযফাশযক াঁমুযগী ারন      র্ থফছযঃ ২০২০-২০২১ 

প্রশক্ষনণয ভয় ও ট্রভয়াদঃ ০৬/০৯/২০২০ নে ১২/০৯/২০২০, (০৭ শদন)   ব্যাচঃ ৩য় 

ক্রশভক 

নং 

প্রশক্ষণার্ীয নাভ, শো, স্বাভী 

ওভাোয নাভ 

ঠিকানা ট্রভাফাআর নম্বয প্রশক্ষণ 

ট্রকান থয নাভ 

ট্রভয়াদ ভফন্তয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

  স্বন ট্রযজা 

শোঃ মৃে অবুর ফাায 

ভাোঃ খুযশদা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ দ: ট্রকনযায়া ডাকঃ 

ট্রভাল্লায াট 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01722121792 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  পানেভা অক্তায ী 

শোঃ অব্বাছ ঈশিন 

ভাোঃ কশনুয ট্রফগভ 

গ্রাভঃ দ: ট্রকনযায়া ডাকঃ 

ট্রভাল্লায াট 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01741063625 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  ট্রভাাম্মদ ঈল্যা 

শোঃ এশফএভ শজ ঈল্যা 

ভাোঃ জয়নফ বানু 

গ্রাভঃ াআচা 

ডাকঃকাশজযশদঘীযাড় 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01820176453 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  পাযজানা অক্তায 

শোঃ অবুর কানভ 

ভাোঃ যশভা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ াআচা 

ডাকঃকাশজযশদঘীযাড় 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01759887805 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  োশভনা অক্তায 

শোঃ আভাআর ট্রানন 

ভাোঃ ট্রনায ট্রফগভ 

গ্রাভঃ াআচা 

ডাকঃকাশজযশদঘীযাড় 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01763790433 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  াশনুয অক্তায 

শোঃ অবুর ফাায 

ভাোঃনখাযনদা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ াগযদী  

ডাকঃ কাশরােরী 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01796367901 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  অর াশযয়ায াওন 

শোঃ দুরার ট্রানন াট 

ভাোঃ াশনুয অক্তায 

গ্রাভঃ াগযদী  

ডাকঃ কাশরােরী 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01838777827 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ ট্রভাস্তপা কাভার 

শোঃ অফদুর শভয়া 

ভাোঃ অশুযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃদঃ ট্রকনযায়া ডাকঃ  

ট্রভাল্লায াট 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01719957269 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  অফদুয যভান 

শোঃ জাভার ঈশিন 

ভাোঃ জাানাযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃদঃ ট্রকনযায়া ডাকঃ  

ট্রভাল্লায াট 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01727304723 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ অশযপ ট্রানন 

শোঃএনকএঅননায়াযঈল্যা 

গ্রাভঃদঃ ট্রকনযায়া ডাকঃ  

ট্রভাল্লায াট 

01743964661 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

০৭ শদন  



ভাোঃ ঈনম্ম কুরছুভ যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। ারন  

  ট্রভাঃ ভাআন ঈশিন যান 

শোঃ ট্রভাঃ াশনপ 

ভাোঃ ট্রভাাঃঅশজনজযননছা 

গ্রাভঃদঃ ট্রকনযায়া ডাকঃ  

ট্রভাল্লায াট 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01795605726 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  অশযপ ট্রানন 

শোঃ ট্রভাঃ অরী ট্রানন 

ভাোঃ ট্রপন্সী অক্তায 

গ্রাভঃদঃ ট্রকনযায়া ডাকঃ  

ট্রভাল্লায াট 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01683935387 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  জানফদ ট্রানন 

শোঃ আব্রাশভ খশরর 

ভাোঃ জাানাযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃদঃ ট্রকনযায়া ডাকঃ  

ট্রভাল্লায াট 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01784577131 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  ট্রানন অাম্মদ 

শোঃ নানদয ঈজ্জাভান 

ভাোঃ অননায়াযা ট্রফগভ  

গ্রাভঃদঃ ট্রকনযায়া ডাকঃ  

ট্রভাল্লায াট 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01775273866 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  অশভয ট্রানন  

শোঃ অরী অাম্মদ 

ভাোঃ অননায়াযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ কাঞ্চনপুয  

ডাকঃ দঃকাঞ্চনপুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01846347046 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  াযাধন ট্রঘাল 

শোঃ শচত্তযঞ্জন ট্রঘাল 

ভাোঃ শফভর ট্রঘাল 

গ্রাভঃ কাঞ্চনপুয  

ডাকঃ দঃকাঞ্চনপুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01718620377 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  অভানে ঈল্যা 

শোঃ মুনছুয অাম্মদ 

ভাোঃ জাানাযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদনানয়েপুয 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01790878787 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  াআভ ট্রানন 

শোঃ শদ ঈল্যা 

ভাোঃ ভশযয়ভ ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদনানয়েপুয 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01787776630 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ াশনপ ট্রানন 

শোঃ পজর ক 

ভাোঃ জাানাযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদনানয়েপুয 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01735004856 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ জাপয ট্রানন 

শোঃ অঃ খানরক 

ভাোঃ অরোনপয ট্রনছা 

গ্রাভঃ ট্রদনানয়েপুয 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01819128696 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  নাজভা ট্রফগভ 

শোঃ অবুর ফাায 

ভাোঃ ট্রখাযনদা 

গ্রাভঃ +ডাকঃ চযাো 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01768446058 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  ট্রভাক্তায ট্রানন 

শোঃ অরী ট্রানন 

ভাোঃ যাশদা ট্রফগভ 

গ্রাভঃনকনযায়া  

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01683633123 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  ট্রজশযন অক্তায 

শোঃ শপ ঈল্যা 

ভাোঃ ভভোনজয ট্রনছা 

গ্রাভঃ + ডাকঃ 

যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01874879748 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

  অশকুয যভান 

শোঃ ট্রভাঃ শদ ঈল্যা 

গ্রাভঃ ঈঃ ট্রকনযায়া 

ডাকঃ াজীফাড়ী 

01754772541 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

০৭ শদন  



ভাোঃ কুসুভ ট্রফগভ যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। ারন  

  অফদুর কানদয 

শোঃ ফাসু শভয়া 

ভাোঃ অননায়াযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রকনযায়া 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

0171673266 াশযফাশযক 

াঁমুযগী 

ারন  

০৭ শদন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রশক্ষননয স্থানঃ যায়পুয যুফভাজ ট্রফক ংস্থা,যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

প্রশক্ষণ ট্রেডঃ ভৎস্য চাল        র্ থফছযঃ ২০২০-২০২১ 

প্রশক্ষনণয ভয় ও ট্রভয়াদঃ ০৩/১০/২০২০ নে ০৯/১০/২০২০, (০৭ শদন)   ব্যাচঃ ৪র্ থ 

ক্রশভক 

নং 

প্রশক্ষণার্ীয নাভ, শো, স্বাভী 

ওভাোয নাভ 

ঠিকানা ট্রভাফাআর নম্বয প্রশক্ষণ 

ট্রকান থয নাভ 

ট্রভয়াদ ভফন্ত্ম 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

  পানেভা  

শোঃ নুয নফী াওন 

ভাোঃ যশভা 

গ্রাভঃ শফপুয  

ডাকঃ কাঞ্চনপুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01925135436 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  আকা অক্তায 

শোঃ াাজান ট্রানন 

ভাোঃ ট্রযানাযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চযফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01720310962 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  াানাজ অক্তায 

শোঃ অভানে ঈল্যা 

ভাোঃ জাানাযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চযফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01718751051 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  রুশফনা অক্তায 

শোঃ ভশনয ট্রানন 

ভাোঃ ানয়দা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চযফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01772802562 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  কুসুভ অক্তায 

শোঃ োজর আরাভ 

ভাোঃ ছানরা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চযফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01647462880 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  ট্রভাঃ জশয ঈশিন 

শোঃ অবুর কানভ 

ভাোঃ অনয়া খাতুন 

গ্রাভঃ চযফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01729638319 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  ছানরা খাতুন 

শোঃ নুয ট্রভাাম্মদ 

ভাোঃ জনযয ট্রনছা 

গ্রাভঃ চযফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01786532482 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  পশযদা অপনযাজ শরভা 

শোঃ অরাজ্ব নুরুর অশভন 

গ্রাভঃ চযফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

013099571105 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  



ভাোঃ মৃে াজী অশভরুন যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

  পযাদ ট্রানন         শোঃ 

অশভয ট্রানন 

ভাোঃ খুশক ট্রফগভ 

গ্রাভঃদঃ ট্রকনযায়া ডাকঃ  

ট্রভাল্লায াট 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01753619519 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  ট্রভাঃ যভাে ঈল্যা 

শোঃ নুরুর হুদা 

ভাোঃ ট্রাননয়াযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চযফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01735229082 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  জাশকয ট্রানন 

শোঃ অভানে ঈল্যা াজী 

ভাোঃ জাানাযা ট্রফগভ  

গ্রাভঃ চযফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01715640456 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  অযভান ট্রানন 

শোঃ নুয নফী 

ভাোঃ ট্রাছননয়াযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চযফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

0188312325 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  কাঈছায ট্রাাআন 

শোঃ শপক ঈল্যা 

ভাোঃ যানদা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চযফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01685096981 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  সুভন ট্রানন 

শোঃ মৃে রুহুর অশভন 

ভাোঃ অননায়াযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চযফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01703615743 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  সুজন 

শোঃ স্বন গাজী 

ভাোঃ শশি 

গ্রাভঃ চযফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01406284557 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  এভযান ট্রানন যাজু 

শোঃ অবুর কানভ 

ভাোঃ মুন্নী অক্তায 

গ্রাভঃ চযফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01729698127 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  ট্রভাঃ অননায়ায ট্রানন 

শোঃ অবুর খানয়য 

ভাোঃ অনয়া ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চযফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01864061161 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  নুয ট্রানন শযন 

শোঃ অভানে ঈল্যা াজী 

ভাোঃ জাানাযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চযফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01746875435 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  ট্রভাাম্মদ েশয 

শোঃ অবুর কানভ 

ভাোঃ অনয়া খাতুন 

গ্রাভঃ চযফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01879226829 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  জাাঙ্গীয ট্রানন 

শোঃ অাজ্ব রুহুর অশভন 

ভাোঃ যাপ্পনেয ট্রনছা 

গ্রাভঃ চযফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01777613178 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  নাজমুর কানদয 

শোঃ কাভার ট্রানন 

ভাোঃ কুসুভ ট্রফগভ  

গ্রাভঃ চযফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01726900074 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  অরাভ  

শোঃ মুশরভ 

গ্রাভঃ চযফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

01922443566 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  



ভাোঃ যত্না ট্রফগভ যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

  মুকবুর ট্রানন 

শোঃ মৃে রুহুর অশভন 

ভাোঃ অননায়াযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চযফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01816928901 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  পাাদ ট্রানন 

শোঃ আব্রাশভ 

ভােঃ অননায়যা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চযফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01882148968 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  ট্রখাকন 

শোঃ অবুর ফাায 

ভাোঃ জাানাযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চযফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01933662167 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রশক্ষননয স্থানঃ ১০ নং যায়পুয আঈশ বফন,যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

প্রশক্ষণ ট্রেডঃ গরু ট্রভাটাোজাকযন      র্ থফছযঃ ২০২০-২০২১ 

প্রশক্ষনণয ভয় ও ট্রভয়াদঃ ০২/১১/২০২০ নে ০৯/১১/২০২০, (০৭ শদন)   ব্যাচঃ ৫ভ 

ক্রশভক 

নং 

প্রশক্ষণার্ীয নাভ, শো, 

স্বাভী ওভাোয নাভ 

ঠিকানা ট্রভাফাআর নম্বয প্রশক্ষণ ট্রকান থয 

নাভ 

ট্রভয়াদ ভফন্তয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

  যানছর ট্রানন ট্রখাকন 

শোঃ শযাজ শভয়া 

ভাোঃ ট্রয়াযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01887514678 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ আভাআর ট্রানন 

শোঃ পজর ক ছভার 

ভাোঃ রশেপা খাতুন 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  জশয ট্রানন 

শোঃশযাজ শভয়া 

ভাোঃ ট্রভাফানস্বযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ শপনযাজ অরভ 

শোঃ নুয নফী 

ভাোঃ শরশর ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01627109115 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  ভননায়ায ট্রানন 

শোঃ ছছয়দ অাম্মদ 

ভাোঃ অঞ্জুভা 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01736668530 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ সুভন 

শোঃ া অরভ 

ভাোঃ াভছুন ট্রনায 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01782352165 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  



  যীপ ট্রানন 

শোঃ শশু শভয়া 

ভাোঃ বুশর ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01823355885 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  যানফয়া সুরোনা ট্রজবু 

শোঃ পজলুর কশযভ 

ভাোঃ অনভনা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01626184181 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ ট্রদনরায়ায ট্রানন 

শোঃ অঃ অঈয়ার 

ভাোঃ াভনছয ট্রনছা 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয    

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01752226028 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  কাঞ্চন 

শোঃ ট্রভাঃ অশভন 

ভাোঃ ট্রযানকয়া ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01782683901 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  যীপ ট্রানন 

শোঃাজীঅেনযযজাভান 

ভাোঃ ভঞ্জুভা খাতুন 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01752235506 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  ান্না অক্তায 

শোঃ অঃ গফুয 

ভাোঃ ট্রযখা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01752714806 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  যাজু ট্রানন ফাবুর 

শোঃ ট্রভাঃ শযাজ শভঞা 

ভাোঃ ট্রয়যা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01835248252 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  জাাঙ্গীয অরভ 

শোঃ ট্রখাযনদ অরভ 

ভাোঃ শুকুয ফানু 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01761148955 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  োশভনা অক্তায 

শোঃ অফদুর ট্রভাোনরফ 

ভাোঃ ভাকনুন অক্তায 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01752235506 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  শফঈটি ট্রফগভ 

 শোঃ ট্রভাঃ শদ ঈল্যা 

ভাোঃ ভননায়াযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01881915797 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  রুনফর  

শোঃআাভাআর 

ভাোঃ ভশন ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01310007021 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  খাশদজা অক্তায 

শোঃ অফদুয যশদ 

ভাোঃ ভশভনা খাতুন 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01305942142 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  জশরুর আরাভ 

শোঃ অয়াে ঈল্যা 

ভাোঃ অনভনা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01875587335 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  ট্রাাগী ট্রফগভ 

শোঃ অঃ ভন্নান 

ভাোঃ নুয জাান ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01779828519 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  



  অননায়ায ট্রানন 

শোঃ ভশপজ শভশজ 

ভাোঃ ানদা অক্তায 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01721669706 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  ট্রভনদী াান ান্নান 

শোঃ অঃ কশযভ 

ভাোঃ ানজযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01827122204 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ ট্রদনরায়ায ট্রানন 

শোঃ ছছয়দ অাম্মদ 

ভাোঃ ফুর ফানু 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01828798501 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  এভযান ট্রানন 

শোঃ ট্রভাাম্মদ কশযভ 

ভাোঃ ানজযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ জুনয়র যানা 

শোঃ ট্রভাঃ াশনপমভার 

ভাোঃ অনয়া ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01859132667 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রশক্ষননয স্থানঃ ১০ নং যায়পুয আঈশ বফন,যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

প্রশক্ষণ ট্রেডঃ গরু ট্রভাটাোজাকযন      র্ থফছযঃ ২০২০-২০২১ 

প্রশক্ষনণয ভয় ও ট্রভয়াদঃ ১৬/১১/২০২০ নে ২৩/১১/২০২০, (০৭ শদন)  ব্যাচঃ ৬ষ্ঠ 

ক্রশভক 

নং 

প্রশক্ষণার্ীয নাভ, শো, স্বাভী 

ওভাোয নাভ 

ঠিকানা ট্রভাফাআর নম্বয প্রশক্ষণ ট্রকান থয 

নাভ 

ট্রভয়াদ ভফন্তয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

  ট্রভাঃ যাশকফ ট্রানন গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  01884181730 গরু ট্রভাটাোজা ০৭ শদন  



শোঃ অবু ছানয়দ  

ভাোঃ জাশকয়া 

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

কযন 

  অফদুয যভান 

শোঃ অফদুর অশজজ 

ভাোঃ পশযদা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01846132680 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  ভামুন ট্রানন 

শোঃ অফদুর ভশেন 

ভাোঃ ট্রদনরায়াযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01833489845 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  যশভা ট্রফগভ 

শোঃ অননায়ায ট্রানন 

ভাোঃ নুয জাান 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01796541852 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  শজফ ট্রানন 

শোঃ ওশদ শভয়া 

ভাোঃ াশছনা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01759403224 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  শভনাজুয যভান 

শোঃনভাঃজয়নারঅনফদীন 

ভাোঃ ভামুদা অক্তায 

গ্রাভঃ দঃ ট্রকনযায়া 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01889520158 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  যীফুর  

শোঃ াাজাান শভশজ 

ভাোঃ নুয জাান ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

0185647785 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  পযজানা অক্তায 

শোঃ নুরু শভয়া 

ভাোঃ ানজযা খাতুন 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01796052470 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  পাদ ট্রানন 

শোঃ অশভয ট্রানন 

ভাোঃ াযবীন ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয    

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01690155089 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  শযয়াজ ট্রানন 

শোঃ ট্রভাঃ শযাজ 

ভাোঃ ট্রযানকয়া ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01775879056 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  ট্রখাযনদ অরভ 

শোঃ নুরুর আরাভ 

ভাোঃ অননায়াযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01815024165 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  ট্রভাছনা অক্তায 

শোঃ ট্ররদু শভয়া ভাশজ 

ভাোঃ ভশযয়ভ ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01740368616 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  ওভয যায়ান 

শোঃনভাঃকুদ্দুছঅরভশভশঝ 

ভাোঃ শনলুপা আয়াছশভন 

গ্রাভঃ ট্রদনানয়েপুয  

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01402139540 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  জাশভর ট্রানন 

শোঃ ট্রভাঃ োজর আরাভ 

ভাোঃ ট্রজশভন অক্তায 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01770716256 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ আঈশপ  গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  01710929636 গরু ট্রভাটাোজা ০৭ শদন  



শোঃ ট্রভাঃ শযাজ ছভার 

ভাোঃ পানেভা অক্তায 

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

কযন 

  ট্রভাঃ ট্রানর 

শোঃ অঃ কাশদয 

ভাোঃ াশছনা অক্তায 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01832783461 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  শযপ  

শোঃ ট্রভাঃ ট্রশরভ 

ভাোঃ াযবীন অক্তায 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01703833931 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  াশভয ট্রানন ফাশপ্প 

শোঃ ট্রভাঃ নরভাননচৌধুযী 

ভাোঃ রাআজু ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01789992951 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  ভাফুজ অনভদ 

শোঃ জাাঙ্গীয ট্রানন  

ভাোঃ যায়তুর অক্তায 

গ্রাভঃ ভধুপুয  

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01715369081 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  শজফ ট্রানন 

শোঃ কাজী েশভজ ঈশিন 

ভাোঃ ট্রযশজয়া ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01748609851 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  াশরভা ট্রফগভ 

শোঃ ট্রভাঃ াশনপ 

ভাোঃ ট্রনানযয ট্রনছা 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01834226748 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ কাফীয অনম্মদ 

শোঃ ট্রভাঃ ভশনয অনম্মদ 

ভাোঃ াযশভন জাান 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01314361914 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ সুভন  

শোঃ ট্রোপানয়র অম্মদ 

ভাোঃ ভশভা খাতুন 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01638232651 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  ট্রযজাঈর কশযভ 

শোঃ াাজাান 

ভাোঃ ছশকনা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01704786606 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ পাশভ ট্রানন 

শোঃ অফদুর অরী 

ভাোঃ ট্রযশজয়া ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদফীপুয  

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01810621899 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

 

 

 

 

 

প্রশক্ষননয স্থানঃ দশক্ষণ পূফ থ ঈদভাযা . প্রা. শফদ্যারয়,যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

প্রশক্ষণ ট্রেডঃ াশযফাশযক াঁমুযগী ারন      র্ থফছযঃ ২০২০-২০২১ 

প্রশক্ষনণয ভয় ও ট্রভয়াদঃ ০৬/১২/২০২০ নে ১৩/১২/২০২০, (০৭ শদন)  ব্যাচঃ ৭ভ 

ক্রশভক 

নং 

প্রশক্ষণার্ীয নাভ, শো, স্বাভী 

ওভাোয নাভ 

ঠিকানা ট্রভাফাআর নম্বয প্রশক্ষণ ট্রকান থয 

নাভ 

ট্রভয়াদ ভফন্তয 



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

  ট্রভাঃ শপক ঈল্যা 

শোঃ োশযকুর আরাভ 

ভাোঃ অশপয়া খাতুন 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

ঈদভাযা 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01311014590 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ ট্রখাযনদ অরভ 

শোঃ নুনযজ্জাভান ট্রফাযী 

ভাোঃ জাানাযা ট্রফগভ  

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

চযফংী 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01831964064 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ অকযাভ ঈশিন 

শোঃ ট্রভাঃ শনজাভ ঈশিন 

ভাোঃ ানরা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

ঈদভাযা 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01786975718 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  অবুর ফাায 

শোঃ াঅরভ 

ভাোঃ অনভনা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

ঈদভাযা 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01860708736 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  ানপজ অাম্মদ 

শোঃ শর অাম্মদ 

ভাোঃ যশভা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

ঈদভাযা 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01851227965 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  আভাআর ট্রাাআন 

শোঃ অবুর কারাভ 

ভাোঃ কুরসুভা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

ঈদভাযা 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01829715655 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  শকযন 

শোঃ ট্রফাযান ঈশিন 

ভাোঃ জুরশয়া ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

চযফংী 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01300079962 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ জাশদ আকফার 

শোঃ ছছয়দ অাম্মদ 

ভাোঃ যশভা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

ঈদভাযা 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01720691370 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ ম্রাট 

শোঃনভাঃআভাআরনানন 

ভাোঃ কাজর ট্রযখা 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

চযফংী 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01846647881 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  পারুক ট্রাাআন 

শোঃ ট্রশরভ ট্রানন 

ভাোঃ পানেভা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চয ট্রভানা  

ডাকঃ দঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01784606523 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  ভশনয শভশঝ 

শোঃ ছয়দ অাম্মদ 

ভাোঃ শপনযাজা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

ঈদভাযা 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01897696072 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  যানর ট্রানন 

শোঃ ট্রভাঃ অরী অাম্মদ 

ভাোঃ শপনযাজা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

ঈদভাযা 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01829945973 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  পজয অরী 

শোঃ ট্রভাঃ েছশরভ 

ভাোঃ কযফুনরয ট্রনছা 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

ঈদভাযা 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01747310049 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ ফাায ট্রানন 

শোঃ অফদুয যফ ট্রফাযী 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

ঈদভাযা 

01300079965 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  



ভাোঃ জাানাযা ট্রফগভ যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

  অফদুর কশযভ 

শোঃ ট্রভাঃ অশন 

ভাোঃ কুরছুভা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

ঈদভাযা 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01892599390 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  শদ ট্রাাআন 

শোঃ অফদুরখানরক াজী 

ভাোঃ যশভা অক্তায রুশভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

চযফংী 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01892640083 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  সুভন ট্রানন 

শোঃ অচান ঈল্যা কশফঃ 

ভাোঃ পারুর ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

চযফংী 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01856676351 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  ট্রানর ট্রাাআন 

শোঃ অব্দুর ভশেন 

ভাোঃ ানজযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

চযফংী 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01860425309 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  অনভনা অক্তায 

শোঃ াভছুর কশযভ 

ভাোঃ পানেভা খাতুন 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

ঈদভাযা 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01879077676 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  ট্রভাক্তায ট্রানন 

শোঃ ট্রোপানয়র অাম্মদ 

ভাোঃ খানয়নযয ট্রনছা 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

ঈদভাযা 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01862055238 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ অফদুর াশভ 

শোঃ রুহুর অশভন 

ভাোঃ ভশযয়ভ ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

ঈদভাযা 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01865196673 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  ঈনম্ম াশফফা 

শোঃ নুয ট্রভাাম্মদ 

ভাোঃ খাশদজা খানভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

ঈদভাযা 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01786975718 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  অরী অজগয 

শোঃ ছয়দ অাম্মদ 

ভাোঃ যশভা খাতুন 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

ঈদভাযা 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01815296525 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  াশরভা ট্রফগভ 

শোঃ রুহুর অশভন 

ভাোঃ ভশযয়ভ ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

ঈদভাযা 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01850326903 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ অবুর ফাায 

শোঃ ছয়দ অাম্মদ 

ভাোঃ যীভা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

ঈদভাযা 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01815296525 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রশক্ষননয স্থানঃ দশক্ষণ পূফ থ ঈদভাযা . প্রা. শফদ্যারয়,যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

প্রশক্ষণ ট্রেডঃ াশযফাশযক াঁমুযগী ারন      র্ থফছযঃ ২০২০-২০২১ 

প্রশক্ষনণয ভয় ও ট্রভয়াদঃ ১১/০১/২০২১ নে ১৮/০১/২০২১, (০৭ শদন)  ব্যাচঃ ৮ভ 

ক্রশভক 

নং 

প্রশক্ষণার্ীয নাভ, শো, 

স্বাভী ওভাোয নাভ 

ঠিকানা ট্রভাফাআর নম্বয প্রশক্ষণ ট্রকান থয 

নাভ 

ট্রভয়াদ ভফন্তয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

  অবুর ফাায শভশজ 

শোঃ ছয়দ অাম্মদ 

ভাোঃ শপনযাজা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

ঈদভাযা 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01869089621 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  ট্রশরনা অক্তায 

শোঃ ট্রভাঃ আঈসুপ 

ভাোঃ ফুর ফানু 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

ঈদভাযা 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01830861038 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  নান্নু 

শোঃ ট্রভাঃ অবুর কানভ 

ভাোঃ অননায়াযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

ঈদভাযা 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01831491025 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  ট্রযখা অক্তায 

শোঃ ট্রভাঃ ফশয ঈল্যা 

ভাোঃ খানরদা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

ঈদভাযা 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01815296525 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  ভাসুভ ট্রানন 

শোঃ োজর আরাভ 

ভাোঃ জুনরখা ট্রফগভ 

গ্রাভঃগাআয়ায চয 

ডাকঃ কযানেয াট 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01712200563 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  বুজ 

শোঃ অক্তারুজ্জাভান 

ভাোঃ ানভনা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ চয 

ফংী 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01610175660 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  পাযানা অক্তায ট্রযাজী 

শোঃ োনয অরী শভশঝ 

ভাোঃ ট্রয়াযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

ঈদভাযা 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01635795328 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  পজনর যাব্বী 

শোঃ অবু জাপয 

ভাোঃ সুশপয়া ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

ঈদভাযা 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01876659987 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  অফদুর অাদ 

শোঃ অঃ অশজজ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

ঈদভাযা 

01882260221 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  



ভাোঃ শছশিয়া খাতুন যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

  ট্রভাঃ জশভ 

শোঃ া অরভ 

ভাোঃ খুযশদা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

ঈদভাযা 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01860425001 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  শদ ট্রানন 

শোঃ া অরভ 

ভাোঃ অনভনা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

ঈদভাযা 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01820090763 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  অবু োনয 

শোঃ ট্রভাঃ অচান ঈল্যা 

ভাোঃ পারুর ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ চয 

ফংী 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01818578519 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  ট্রভাস্তপা কাভার 

ভাোঃ নুনযজ্জাভান 

ভাোঃ জাানাযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ চয 

ফংী 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01831964064 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  ট্রভাজানম্মর ট্রানন 

শোঃ অঃ অশজজ 

ভাোঃ ট্রভাফানেযা খাতুন 

গ্রাভঃচয ট্রভানা 

ডাকঃ দঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01812460736 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  াশকর ট্রাাআন 

শোঃ অফদুর অরী 

ভাোঃ াশনুয ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ চয 

ফংী 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01868214429 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  োছশরভা অক্তায 

স্বাভীঃ ট্রভাঃনখাযনদ অরভ 

ভাোঃ নুয জাান 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

চযফংী 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

018682055238 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ যীপ ট্রানন 

শোঃ অফদুর ছাত্তায 

ভাোঃ জুনরখা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

চযফংী 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01870342472 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  জীফ 

শোঃ শআভ 

ভাোঃ ছানভনা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

ঈদভাযা 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01301656634 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  ট্রভাাম্মদ ভশনয ট্রানন 

শোঃ েছশরভ শভশঝ 

ভাোঃ ভাযজাান ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

ঈদভাযা 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01828076641 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  মুক্তায ট্রাাআন 

শোঃ নুয ট্রভাাম্মদ দজী 

ভাোঃ ভশযয়ভ ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

ঈদভাযা 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01851200694 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  নাযশগছ অক্তায োশনয়া 

শোঃ ট্রভাঃ ভাআন ঈশিন 

ভাোঃ যশভা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

ঈদভাযা 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01830861388 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  ভাআন ঈশিন 

শোঃ  ট্রভাঃ অবু োনয 

ভাোঃ ানজযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

ঈদভাযা 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01817014671 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  কাভার ট্রানন 

শোঃনভাঃঅশেকুয যভান 

গ্রাভঃ+ডাকঃ চয 

ফংী 

01625183924 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  



ভাোঃ  পানেভা ট্রফগভ যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

  াানাজ ট্রফগভ 

শোঃ নুরুজ্জাভান ট্রফাযী 

ভােঃ জাানাযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ চয 

ফংী 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

0182632681 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

  জাাঙ্গীয অরভ 

শোঃ নুরুজ্জাভান ট্রফাযী 

ভােঃ জাানাযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ চয 

ফংী 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01862055238 াশযফাশযক 

াঁমুযগী ারন 

০৭ শদন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রশক্ষননয স্থানঃ যায়পুয কাশভর (এভএ) ভাদ্রা,যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

প্রশক্ষণ ট্রেডঃ গরু ট্রভাটাোজা কযন       র্ থফছযঃ ২০২০-২০২১ 

প্রশক্ষনণয ভয় ও ট্রভয়াদঃ ২৭/০১/২০২১ নে ০৩/০২/২০২১, (০৭ শদন)  ব্যাচঃ ৯ভ 

ক্রশভক 

নং 

প্রশক্ষণার্ীয নাভ, শো, 

স্বাভী ওভাোয নাভ 

ঠিকানা ট্রভাফাআর নম্বয প্রশক্ষণ 

ট্রকান থয নাভ 

ট্রভয়াদ ভফন্তয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

  রুভা অক্তায 

শোঃশপকুরআরাভভূআয়া 

ভাোঃ ভশযয়ভ ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ভধুপুয  

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01778029128 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  পনয়জ অাম্মদ 

শোঃ ট্রভাঃ পজলুর ক 

 ভাোঃ াশনা ক 

গ্রাভঃ ট্রদনানয়েপুয 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01676472947 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  যাাে ভামুদ 

শোঃ ট্রভাস্তাশপজুয যভান 

ভাোঃ নাছশযন অক্তায 

গ্রাভঃ ট্রদনানয়েপুয 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01675736290 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  পজনর অর অশভন 

শোঃ ট্রফল্লার ট্রানন 

ভাোঃ নুরু ন্নাায ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদনানয়েপুয 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01400663017 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  



  ট্রভাঃ জাশদ ট্রানন 

শোঃ অশভয ট্রানন 

ভাোঃ াশদা অক্তায 

গ্রাভঃদঃনদনানয়েপুয 

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01876113939 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  অযাপ ট্রানন 

শোঃনভাঃাাদাৎ ট্রানন 

ভাোঃ শফরশকছ ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদনানয়েপুয 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01778802911 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  অআশযন অক্তায 

শোঃ জাপয অম্মদ 

ভাোঃ জাানাযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃদঃনদনানয়েপুয 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01750884858 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  যাজভীন সুরোনা 

শোঃ ট্রভাঃ অবুর ানভ 

ভাোঃ জাানাযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদনানয়েপুয 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01851766480 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  ানদা ট্রফগভ 

শোঃ ট্রভাঃ অবুর ানভ 

ভাোঃ জাানাযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদনানয়েপুয 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01727754910 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  ট্রভশযনা অক্তায 

শোঃ জাপয অনম্মদ 

ভাোঃ জাানাযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃদঃনদনানয়েপুয 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01732133931 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ ভাআন ঈশিন 

শোঃনভাঃভশপজুর আরাভ 

ভাোঃ ভাআনুয ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদনানয়েপুয 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01718633343 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ আয়াশছন 

শোঃ ট্রভাঃ রশেপ 

ভাোঃ ভননায়াযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ পূফ থ ট্রকনযায়া 

ডাকঃ নয়ায াট 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01728319319 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  পাশভ অম্মদ 

শোঃ পজলুর ক 

ভাোঃ াশনা ক 

গ্রাভঃ ট্রদনানয়েপুয 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01870342432 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ আঈসুপ 

শোঃ শজ ঈল্যা 

ভাোঃ খাশদজা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদনানয়েপুয 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01758978740 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  অননায়ায ট্রানন 

শোঃ া অরভ 

ভাোঃ োছশরভা 

গ্রাভঃ ঈঃ যায়পুয 

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01620707080 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ জাশকয অর পারুক 

শোঃ ট্রভাঃ শদ ঈল্যা 

ভাোঃ ানজদা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদনানয়েপুয 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01941739254 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ কজাভর ঈশিন 

শোঃ ট্রভাঃ অবু জাপয 

ভাোঃ ট্রজবুনন্নছা 

গ্রাভঃ ভধুপুয  

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01718120884 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  ট্রভাঃ অননায়য ট্রানন 

শোঃ ট্ররাকভান ট্রানন 

ভাোঃ সুশপয়া ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ভধ্য ট্রকনযায়া 

ডাকঃ ভূআয়া ফাড়ী 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01825217373 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  



  ট্রভাঃ ট্রনাভান শছশিকী 

শোঃ মৃে াভছুর অরভ 

ভাোঃ ভননায়াযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদনানয়েপুয 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

014712851452 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  পানেভা অরভ 

শোঃ ভশপজ ঈল্যা 

ভাোঃ নুয জাান ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদনানয়েপুয 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01712663213 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  মুয়াজ্জভ শফল্লা 

শোঃ অবুর পজর 

ভাোঃ ভশযয়মুন্নাায 

গ্রাভঃ ট্রদনানয়েপুয 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01828174625 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  জাশদ াান শনরয় 

শোঃ অবুরকারাভ অজাদ 

গ্রাভঃ াআচা 

ডাকঃ ঈরপৎনগয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01798727741 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  আপনে খায়রুর অরভ 

শোঃ াআফুর আরাভ 

ভাোঃ োছশরভা অক্তায 

গ্রাভঃ ট্রদনানয়েপুয 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01772031444 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  যাজ্জাক ট্রান 

শোঃনভাঃনরাকভাননানন 

ভাোঃ সুশপয়া ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ভধ্য ট্রকনযায়া 

ডাকঃ ভূআয়া ফাড়ী 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01739629969 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

  ট্রখ পশযদ 

শোঃ ট্রশরভ াওরাদায 

ভাোঃ ভভোজ ট্রফগভ 

গ্রাভঃঃনদনানয়েপুয 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01868214141 গরু ট্রভাটাোজা 

কযন 

০৭ শদন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রশক্ষননয স্থানঃ ঈনজরা শযলদ শভরনায়েন,যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

প্রশক্ষণ ট্রেডঃ ভৎস্য চাল       র্ থফছযঃ ২০২০-২০২১ 

প্রশক্ষনণয ভয় ও ট্রভয়াদঃ ০৮/০৩/২০২১ নে ১৫/০৩/২০২১, (০৭ শদন) ব্যাচঃ ১০ভ 

ক্রশভক প্রশক্ষণার্ীয নাভ, শো, ঠিকানা ট্রভাফাআর নম্বয প্রশক্ষণ ট্রভয়াদ ভফন্তয 



নং স্বাভী ওভাোয নাভ ট্রকান থয নাভ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

  অযাপ ট্রানন 

শোঃনভাঃাাদাৎ ট্রানন 

ভাোঃ শফরশকছ ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদনানয়েপুয 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01778802911 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  শজফ ট্রাাআন 

শোঃ অফদুর াআ 

ভাোঃ পানেভ ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01610954038 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  জশভ ঈশিন 

শোঃ আঈছুপ ট্রানন 

ভাোঃ ট্রযানকয়া ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ 

যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01648922154 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  এভযানুয যভান 

শোঃনভাঃআভাআরনানন 

ভাোঃ নুয জাান ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদনানয়েপুয 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01733646521 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  নাজভা অক্তায 

শোঃ অফদুর কানদয 

ভাোঃ নুয জাান ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদনানয়েপুয 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01745930720 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  ট্রভাঃ আয়াশছন অযাপাে 

শোঃ কশফয অনভদ 

ভাোঃ ভায়া ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদনানয়েপুয 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01705427847 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  োনযক অফদুল্লা 

শোঃ অবু োনয  

ভাোঃ ট্রপযনদৌী ট্রফগভ 

গ্রাভঃদঃনদনানয়েপুয 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01712786898 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  ট্রভাস্তাশপজুয যভান 

শোঃ অফদুর ভান্নান 

ভাোঃ াানাযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃদঃনদনানয়েপুয 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01635537011 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  আয়াশছন অযাপাে 

শোঃ অবু োনয 

ভাোঃ ট্রপযনদৌী ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদনানয়েপুয 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01316505930 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  নাশজয অভদ 

শোঃ ওভান গশন 

ভাোঃ ছানয়যা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রদনানয়েপুয 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01972743080 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  ট্রভাঃ ট্রভনযাজ ট্রানন 

শোঃ অবুর খানয়য 

ভাোঃ ানজদা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ ঈঃ 

ট্রকনযায়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01611021188 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  অননায়ায ট্রানন 

শোঃ ছয়দ অাম্মদ 

ভাোঃ ট্রয়াযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ+ডাকঃ ঈঃ 

ট্রকনযায়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01705427834 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  ট্রনওয়াজ যীপ 

শোঃ মৃে অবুর খানয়য 

ভাোঃ ানজদা অক্তায 

গ্রাভঃ ঈঃ ট্রকনযায়া 

ডাকঃ পূফ থ ট্রকনযায়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01772207925 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  জাশদুর আরাভ ট্রচৌধুযী গ্রাভঃ+ডাকঃ পূফ থ 01770021194 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  



শোঃ অব্দুয যফ ট্রচৌধুযী 

ভাোঃ ভাফুজা খাতুন 

ট্রকনযায়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

  অশনসুয যভান ট্রচৌধুযী 

শোঃ অব্দুয যফ ট্রচৌধুযী 

ভাোঃ ভাফুজা খাতুন 

গ্রাভঃ ঈঃ যায়পুয 

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01770964244 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  ট্রভাঃ পয়নছর ট্রানন 

শোঃ অান ঈল্যা 

ভাোঃ ভননায়াযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ভধুপুয  

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01627506626 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  যাপানী অরভ শনভর 

শোঃ া অরভ শভশঝ 

ভাোঃ শশযন সুরোনা 

গ্রাভঃ ভধ্য ট্রকনযায়া 

ডাকঃ পূফ থ ট্রকনযায়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01647472264 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  ট্রভাঃ অননায়ায ট্রানন 

শোঃ ট্ররাকভান ট্রানন 

ভাোঃ সুশপয়া ট্রফগভ  

গ্রাভঃ ভধ্য ট্রকনযায়া 

ডাকঃ ভূআয়া ফাড়ী 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01825217373 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  পানেভা 

শোঃ ট্রদনরায়ায ট্রানন 

ভাোঃ ানজদা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চয ানরায়ান 

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01311122854 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  াছান োনযক পয়ার 

শোঃ শপনযাজ অরভ 

ভাোঃ াশছনা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ দঃ ট্রকনযায়া 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01743157490 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  শযয়াদ 

শোঃ শদ ঈল্যা 

ভাোঃ ট্রযশজয়া ট্রফগভ 

গ্রাভঃ দঃ ট্রকনযায়া 

ডাকঃ ট্রভাল্লায াট 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01733649026 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  অবুর কারাভ অজাদ 

শোঃ মুকবুর অম্মদ 

ভাোঃ নুয জাান ট্রফগভ 

গ্রাভঃ দঃ ট্রকনযায়া 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01820923376 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  া অরভ 

শোঃ মুকবুর অম্মদ 

ভাোঃ নুয জাান ট্রফগভ 

গ্রাভঃ দঃ ট্রকনযায়া 

ডাকঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01719880328 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  ট্রভাঃ ট্রগারাভ াইদ 

শোঃ ট্রগারাভ ট্রভাস্তপা 

ভাোঃ ঈনম্ম ছারভা 

গ্রাভঃ পূফ থ রাচ 

ডাকঃ অশ্রাপগঞ্জ 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01744190099 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

  ট্রভাঃ যানর ট্রানন 

শোঃ ট্রভাঃ পজলুর ক 

ভাোঃ পানেভা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ ট্রানাপুয ডাকঃ 

দঃ যায়পুয 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01610197277 ভৎস্য চাল ০৭ শদন  

 

 

 

 

 

 

 



প্রশক্ষননয স্থানঃ যায়পুয যুফ ভানজ ট্রফক ংস্থা,যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

প্রশক্ষণ ট্রেডঃ াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন      র্ থফছযঃ ২০২০-২০২১ 

প্রশক্ষনণয ভয় ও ট্রভয়াদঃ ১৫/০৩/২০২১ নে ২২/০৩/২০২১, (০৭ শদন)   ব্যাচঃ ১১ভ 

ক্রশভক 

নং 

প্রশক্ষণার্ীয নাভ, শো, 

স্বাভী ওভাোয নাভ 

ঠিকানা ট্রভাফাআর নম্বয প্রশক্ষণ 

ট্রকান থয নাভ 

ট্রভয়াদ ভফন্তয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

  পাযজানা অক্তায 

শোঃ ট্রভাঃ ারুন 

ভাোঃ যাশভা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চয ফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01760236411 াশযফাশযক 

াঁ-মুযগী 

ারন 

০৭ শদন  

  াানাজ অক্তায 

স্বাভীঃ জাাঙ্গীয অরভ 

ভাোঃ জাানাযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চয ফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01718751051 াশযফাশযক 

াঁ-মুযগী 

ারন 

০৭ শদন  

  ট্রনায অক্তায 

শোঃ নুরুর অশভন 

ভাোঃ খনেজা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চয ফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01862461269 াশযফাশযক 

াঁ-মুযগী 

ারন 

০৭ শদন  

  নুরুন নাায 

শোঃ ট্রভাঃ েশয 

ভাোঃ নুয জাান 

গ্রাভঃ চয ফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01731021067 াশযফাশযক 

াঁ-মুযগী 

ারন 

০৭ শদন  

  ট্রনফু ট্রফগভ 

শোঃ পজর ক 

ভাোঃ অননায়াযা 

গ্রাভঃ চয ফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01723722997 াশযফাশযক 

াঁ-মুযগী 

ারন 

০৭ শদন  

   াশছনা অক্তায 

স্বাভীঃ অননায়ায ট্রানন 

ভাোঃ ভননায়াযা 

গ্রাভঃ চয ফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01751830472 াশযফাশযক 

াঁ-মুযগী 

ারন 

০৭ শদন  

  নাজভা অক্তায 

শোঃ অফদুর কানরক 

ভাোঃ লুৎনপয ট্রনছা 

গ্রাভঃ চয ফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01890137561 াশযফাশযক 

াঁ-মুযগী 

ারন 

০৭ শদন  

  নাজভা অক্তায 

শোঃ া অরভ 

ভাোঃ ট্রকাশনুয ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চয ফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01823435530 াশযফাশযক 

াঁ-মুযগী 

ারন 

০৭ শদন  

  নাশছভা ট্রফগভ 

শোঃ নুয ট্রভাাম্মদ 

ভাোঃ  পানেভা খাতুন 

গ্রাভঃ চয ফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01867447044 াশযফাশযক 

াঁ-মুযগী 

ারন 

০৭ শদন  

  াানাজ অক্তায 

শোঃ ট্রভাঃ াাজান 

ভাোঃ জাানাযা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চয ফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01887760186 াশযফাশযক 

াঁ-মুযগী 

ারন 

০৭ শদন  

  নাজভা অক্তায 

শোঃ অবুর কারাভ 

ভাোঃ শফশফ পানেভা 

গ্রাভঃ চয ফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01873227216 াশযফাশযক 

াঁ-মুযগী 

ারন 

০৭ শদন  

  ট্রভশযয়ভ ট্রফগভ 

শোঃ অননায়ায ট্রানন 

ভাোঃ  শরশর অক্তায 

গ্রাভঃ চয ফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01855595080 াশযফাশযক 

াঁ-মুযগী 

ারন 

০৭ শদন  



  খাশদজা  

ট্রানর 

ভােঃ কুরছুভা 

গ্রাভঃ চয ফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01301418621 াশযফাশযক 

াঁ-মুযগী 

ারন 

০৭ শদন  

  ঝযনা অক্তায 

স্বাভীঃ শগয়া ঈশিন 

ভাোঃ খশেজা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চয ফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01671724755 াশযফাশযক 

াঁ-মুযগী 

ারন 

০৭ শদন  

  রাআশর ট্রফগভ 

স্বাভীঃ অরোপ ট্রানন 

ভাোঃ জাানাযা 

গ্রাভঃ চয ফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01983479418 াশযফাশযক 

াঁ-মুযগী 

ারন 

০৭ শদন  

  াজু অক্তায 

শোঃ অবুর কানভ 

ভাোঃ অনয়া খাতুন 

গ্রাভঃ চয ফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

0172516076 াশযফাশযক 

াঁ-মুযগী 

ারন 

০৭ শদন  

  অফদুর ভান্নান 

শোঃ দ্বীন ট্রভাাম্মদ 

ভাোঃ পানেভা খাতুন 

গ্রাভঃ চয ফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁ-মুযগী 

ারন 

০৭ শদন  

  ভাসুদ অরভ 

শোঃ অশফদ ভাশঝ 

ভাোঃ াশদা খাতুন 

গ্রাভঃ চয ফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01723722997 াশযফাশযক 

াঁ-মুযগী 

ারন 

০৭ শদন  

  াযবীন অক্তায 

স্বাভীঃ নশজয ট্রানন 

ভাোঃ ছানরা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চয ফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

0184951602 াশযফাশযক 

াঁ-মুযগী 

ারন 

০৭ শদন  

  ভশনয ট্রানন 

শোঃ অবুর কারাভ 

ভাোঃ াশপয়া 

গ্রাভঃ চয ফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01920839878 াশযফাশযক 

াঁ-মুযগী 

ারন 

০৭ শদন  

  সুরোনা অক্তায 

শোঃ অফদুর াআ 

ভাোঃ নুয জাান 

গ্রাভঃ চয ফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01856641259 াশযফাশযক 

াঁ-মুযগী 

ারন 

০৭ শদন  

  পানেভা অক্তায 

শোঃ ারুনুয যশদ 

ভাোঃ জুনরখা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চয ফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01884019680 াশযফাশযক 

াঁ-মুযগী 

ারন 

০৭ শদন  

  যশভা ট্রফগভ 

শোঃ অফদুর ভশেন 

ভাোঃ খুযশদা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চয ফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

01884019680 াশযফাশযক 

াঁ-মুযগী 

ারন 

০৭ শদন  

  স্বপ্না অক্তায 

শোঃ অফদুর ভশেন 

ভাোঃ ট্রখাযশদা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চয ফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁ-মুযগী 

ারন 

০৭ শদন  

  ট্রাানা অক্তায 

শোঃ অফদুর ভশেন 

ভাোঃ ভাকসুদা ট্রফগভ 

গ্রাভঃ চয ফগা  

ডাকঃ যাখাশরয়া 

যায়পুয, রক্ষ্মীপুয। 

 াশযফাশযক 

াঁ-মুযগী 

ারন 

০৭ শদন  

 



ÒgywRee‡l©i AvnŸvb, hye Kg©ms ’̄vbÓ
MbcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi

Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©vi Kvh©vjq
hye Dbœqb Awa`ßi
ivgMÄ, j²xcyi|

: নং- ০১/২০২০-২০২১ :।

নং নাম নং
নাম

০১

gwR©bv Av³vi
MÖvg-UvgUv, †cvt ivgMÄ,
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01780266511
Ònvmu-gyiMx

cvjbÓ

২২-১০-২০২০
হেত

২৮-১০-২০২০

০২
RvbœvZzj
†di`vDm

MÖvg- b›`b cyi , †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01788407371 ’’
’’

০৩
‡mvwbqv Av³vi

MÖvg- c~e© UvgUv , †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01754035165 ’’
’’

০৪
dv‡Zgv Av³vi

MÖvg- `i‡ekcyi , †cvt
mwgwZi evRvi
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01763744883 ’’ ’’

০৫
kviwgb Av³vi

MÖvg- c~e© UvgUv , †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01763183429 ’’ ’’

০৬
dv‡Zgv Av³vi

MÖvg- `i‡ekcyi  , †cvt
mwgwZi evRvi
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01825218877 ’’ ’’

০৭
AvQgv Lvbg

MÖvg- e`icyi,  †cvt
cv‡Uvqvix evwo
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01723020366 ’’ ’’

০৮
ZvQwjgv †eMg

MÖvg- e`icyi , †cvt
cv‡Uwqix evwo
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01778202508 ’’ ’’

০৯
Qvwebv Av³vi

MÖvg- `i‡ekcyi  , †cvt
mwgwZi evRvi
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01748503201 ’’ ’’

১০
Zvnvwgbv Av³vi

MÖvg- gvlvUvi K‡jvwb , †cvt
j²xcyi
Dc‡Rjvt m`i, j²xcyi|

01925521080 ’’ ’’



১১
mvqgv myjZvbv

MÖvg- Av½vicvov  , †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01956260555 ’’ ’’

১২ gwiqg †eMg MÖvg- wmi›`x  , †cvt fv ỳi
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01727483788 ’’ ’’

১৩
wewe AvKwjgv

MÖvg- Av½vicvov, †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01816239004 ’’ ’’

১৪
dvwiqv Bmjvg

MÖvg- Av½vicvov  , †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01709295757 ’’ ’’

১৫
wgdZvûj dvwiqv

MÖvg- D`b , †cvt mwgwZ
evRvi
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01876488223 ’’ ’’

১৬
wbwk Av³vi

MÖvg- Av½vicvov, †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01306581598 ’’ ’’

১৭
dv‡Zgv †eMg

MÖvg- c~e©̀ i‡ekcyi ,†cvt
mwgwZi evRvi
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01780473800 ’’ ’’

১৮
‡gvQvt wjgv
Av³vi

MÖvg- Av½vicvov, †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

017631834729 ’’ ’’

১৯
ZzbvR Av³vi

MÖvg- †mvbvcyi , †cvt ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01723417639 ’’ ’’

২০
bvRgyb bvnvi

MÖvg- c~e© `i‡ekcyi,†cvt
mwgwZi evRvi
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

-- ’’ ’’

২১
iæbv Av³vi

MÖvg- RMZcyi, †cvt ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi| 01759149382 ’’ ’’

২২
‡ivKmvbv Av³vi

MÖvg-RMZcyi, †cvt ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi| 01825218877 ’’ ’’

২৩
AvBwib Av³vi

MÖvg- c~e© UvgUv, †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01846128338 ’’ ’’

২৪
gvBgybv Av³vi

MÖvg- Av½vicvov , †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01955333216 ’’ ’’

২৫
Avdwib Av³vi

MÖvg- c~e© `i‡ekcyi, †cvt
mwgwZi evRvi
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01791643919 ’’ ’’



: নং- ০২ / ২০২০-২০২১ :।

নং নাম নং
নাম

২৬ kvnv`vZ †nv‡mb MÖvgt ‡K_yox, †cvt ‡K_yox
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01732650888

“ চাষ”

২২-১০-২০২০
হেত

২৮-১০-২০২০

২৭ ‡gvt nvbœvb MÖvgt ‡K_yox, †cvt ‡K_yox
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi

01759261591 ’’ ’’

২৮ ‡gvt Rwmg DwÏb MÖvgt ‡K_yox, †cvt ‡K_yox
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi

01715679408 ’’ ’’

২৯ ‡gvt RvwKi
†nv‡mb

MÖvgt ‡K_yox, †cvt ‡K_yox
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi

01763447959 ’’ ’’

৩০ ZvIwn ỳj Bmjvg MÖvgt ‡K_yox, †cvt ‡K_yox
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi

01723020366 ’’ ’’

৩১ Zvgvbœv †Rweb MÖvgt Av½vi cvov, †cvt
ivgMÄ
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01778202508
’’ ’’

৩২ Avdivbv Av³vi MÖvgt `i‡ekcyi, †cvt
mwgwZi evRvi
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01748503201
’’ ’’

৩৩ wkDjx Av³vi MÖvgt `i‡ekcyi, †cvt
mwgwZi evRvi
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01788407371
’’ ’’

৩৪ ‡gvi‡k`v Av³vi MÖvgt `i‡ekcyi, †cvt
mwgwZi evRvi
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

019255251080
’’ ’’

৩৫ RvbœvZzj
†di`vDm

MÖvgt b›`bcyi, †cvt  ivgMÄ
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01735521820 ’’ ’’

৩৬ Qvwebv Av³vi MÖvgt `i‡ekcyi, †cvt
mwgwZi evRvi
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01931571507
’’ ’’

৩৭ Zvnwgbv Av³vi MÖvgt Av½vicvov, †cvt
ivgMÄ
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01716731347
’’ ’’

৩৮ dv‡Zgv Av³vi MÖvgt `i‡ekcyi, †cvt
mwgwZi evRvi
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01307845341
’’ ’’

৩৯ gvBgybv Av³vi MÖvgt c~e© KvwRi wLj, †cvt 01647150608 ’’ ’’



ivgMÄ
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

৪০ dv‡Zgv †eMg MÖvgt Av½vicvov, †cvt
ivgMÄ
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

0199418616
’’ ’’

৪১ gwbi †nv‡mb MÖvgt `vmcvov, †cvt
`vmcvov
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01775213015
’’ ’’

৪২ mvBdzj Bmjvg MÖvgt `vmcvov, †cvt
`vmcvov
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01845892071
’’ ’’

৪৩ gvgyb †nv‡mb MÖvgt `vmcvov, †cvt
`vmcvov
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01714437932
’’ ’’

৪৪ Ggivb †nv‡mb MÖvgt `vmcvov, †cvt
`vmcvov
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01734395573
’’ ’’

৪৫ ‡mwjg MÖvgt `vmcvov, †cvt
`vmcvov
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01314382376
’’ ’’

৪৬ ‡gvt iv‡mj
†nv‡mb

MÖvgt c~e© Av½vicvov, †cvt
ivgMÄ
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01725841449
’’ ’’

৪৭ ‡gvt wgRvbyi
ingvb

MÖvgt  Av½vicvov, †cvt
ivgMÄ
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01738748440
’’ ’’

৪৮ ‡gvt Ggivb
†nv‡mb

MÖvgt  †mvbvcyi, †cvt
ivgMÄ
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01754177166
’’ ’’

৪৯ ‡gvt ûgvqyb Kwei MÖvgt ‡mvbvcyi, †cvt  ivgMÄ
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01732650888 ’’ ’’

৫০ kvnv`vZ †nv‡mb MÖvgt ‡K_yox, †cvt ‡K_yox
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01759261591 ’’ ’’

: নং- ০৩ / ২০২০-২০২১ :।

নং নাম নং
নাম

৫১ gwR©bv Av³vi MÖvg-UvgUv, †cvt ivgMÄ, 01780266511 পািরবািরক সবিজ ১৯-১১-২০২০



Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi| চাষ হেত
২৫-১১-২০২০

৫২ RvbœvZzj
†di`vDm

MÖvg- b›`b cyi , †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01788407371 ’’
’’

৫৩
‡mvwbqv Av³vi

MÖvg- c~e© UvgUv , †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01754035165 ’’
’’

৫৪
dv‡Zgv Av³vi

MÖvg- `i‡ekcyi  , †cvt
mwgwZi evRvi
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01763744883 ’’ ’’

৫৫
kviwgb Av³vi

MÖvg- c~e© UvgUv , †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01763183429 ’’ ’’

৫৬
dv‡Zgv Av³vi

MÖvg- `i‡ekcyi  , †cvt
mwgwZi evRvi
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01825218877 ’’ ’’

৫৭
AvQgv Lvbg

MÖvg- e`icyi,  †cvt
cv‡Uvqvix evwo
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01723020366 ’’ ’’

৫৮
ZvQwjgv †eMg

MÖvg- e`icyi , †cvt
cv‡Uwqix evwo
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01778202508 ’’ ’’

৫৯
Qvwebv Av³vi

MÖvg- `i‡ekcyi  , †cvt
mwgwZi evRvi
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01748503201 ’’ ’’

৬০
Zvnvwgbv Av³vi

MÖvg- gvlvUvi K‡jvwb , †cvt
j²xcyi
Dc‡Rjvt m`i, j²xcyi|

01925521080 ’’ ’’

৬১
mvqgv myjZvbv

MÖvg- Av½vicvov  , †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01956260555 ’’ ’’

৬২
gwiqg †eMg

MÖvg- wmi›`x  , †cvt fv ỳi
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01727483788 ’’ ’’

৬৩
wewe AvKwjgv

MÖvg- Av½vicvov  , †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01816239004 ’’ ’’

৬৪
dvwiqv Bmjvg

MÖvg- Av½vicvov  , †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01709295757 ’’ ’’

৬৫
wgdZvûj dvwiqv

MÖvg- D`b  , †cvt mwgwZ
evRvi

01876488223 ’’ ’’



Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|
৬৬

wbwk Av³vi
MÖvg- Av½vicvov  , †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01306581598 ’’ ’’

৬৭
dv‡Zgv †eMg

MÖvg- c~e©̀ i‡ekcyi , †cvt
mwgwZi evRvi
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01780473800 ’’ ’’

৬৮ ‡gvQvt wjgv
Av³vi

MÖvg- Av½vicvov, †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

017631834729 ’’ ’’

৬৯
ZzbvR Av³vi

MÖvg- †mvbvcyi , †cvt ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01723417639 ’’ ’’

৭০
bvRgyb bvnvi

MÖvg- c~e© `i‡ekcyi  , †cvt
mwgwZi evRvi
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

-- ’’ ’’

৭১ iæbv Av³vi MÖvg- RMZcyi, †cvt ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01759149382 ’’ ’’

৭২ ‡ivKmvbv Av³vi MÖvg-RMZcyi, †cvt ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01825218877 ’’ ’’

৭৩
AvBwib Av³vi

MÖvg- c~e© UvgUv, †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01846128338 ’’ ’’

৭৪
gvBgybv Av³vi

MÖvg- Av½vicvov , †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01955333216 ’’ ’’

৭৫
Avdwib Av³vi

MÖvg- c~e© `i‡ekcyi, †cvt
mwgwZi evRvi
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01791643919 ’’ ’’

: নং- ০৪ / ২০২০-২০২১ :।

নং নাম নং
নাম

৭৬ kvnv`vZ †nv‡mb MÖvgt ‡K_yox, †cvt ‡K_yox
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi| 01780266511 চাষ

১৯-১১-২০২০
হেত

২৫-১১-২০২০



৭৭ ‡gvt nvbœvb MÖvgt ‡K_yox, †cvt ‡K_yox
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi

01788407371
’’ ’’

৭৮ ‡gvt Rwmg DwÏb MÖvgt ‡K_yox, †cvt ‡K_yox
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi

01754035165
’’ ’’

৭৯ ‡gvt RvwKi
†nv‡mb

MÖvgt ‡K_yox, †cvt ‡K_yox
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi

01763744883 ’’ ’’

৮০ ZvIwn ỳj Bmjvg MÖvgt ‡K_yox, †cvt ‡K_yox
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi

01763183429 ’’ ’’

৮১ Zvgvbœv †Rweb MÖvgt Av½vi cvov, †cvt
ivgMÄ
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01825218877 ’’ ’’

৮২ Avdivbv Av³vi MÖvgt `i‡ekcyi, †cvt
mwgwZi evRvi
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01723020366 ’’ ’’

৮৩ wkDjx Av³vi MÖvgt `i‡ekcyi, †cvt
mwgwZi evRvi
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01778202508 ’’ ’’

৮৪ ‡gvi‡k`v Av³vi MÖvgt `i‡ekcyi, †cvt
mwgwZi evRvi
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01748503201 ’’ ’’

৮৫ RvbœvZzj
†di`vDm

MÖvgt b›`bcyi, †cvt  ivgMÄ
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01925521080 ’’ ’’

৮৬ Qvwebv Av³vi MÖvgt `i‡ekcyi, †cvt
mwgwZi evRvi
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01956260555 ’’ ’’

৮৭ Zvnwgbv Av³vi MÖvgt Av½vicvov, †cvt
ivgMÄ
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01727483788 ’’ ’’

৮৮ dv‡Zgv Av³vi MÖvgt `i‡ekcyi, †cvt
mwgwZi evRvi
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01816239004 ’’ ’’

৮৯ gvBgybv Av³vi MÖvgt c~e© KvwRi wLj, †cvt
ivgMÄ
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01709295757 ’’ ’’

৯০ dv‡Zgv †eMg MÖvgt Av½vicvov, †cvt
ivgMÄ
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01876488223 ’’ ’’

৯১ gwbi †nv‡mb MÖvgt `vmcvov, †cvt
`vmcvov
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01306581598 ’’ ’’

৯২ mvBdzj Bmjvg MÖvgt `vmcvov, †cvt
`vmcvov
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01780473800 ’’ ’’



৯৩ gvgyb †nv‡mb MÖvgt `vmcvov, †cvt
`vmcvov
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

017631834729 ’’ ’’

৯৪ Ggivb †nv‡mb MÖvgt `vmcvov, †cvt
`vmcvov
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01723417639 ’’ ’’

৯৫ ‡mwjg MÖvgt `vmcvov, †cvt
`vmcvov
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

-- ’’ ’’

৯৬ ‡gvt iv‡mj
†nv‡mb

MÖvgt c~e© Av½vicvov, †cvt
ivgMÄ
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01759149382 ’’ ’’

৯৭ ‡gvt wgRvbyi
ingvb

MÖvgt  Av½vicvov, †cvt
ivgMÄ
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01825218877 ’’ ’’

৯৮ ‡gvt Ggivb
†nv‡mb

MÖvgt  †mvbvcyi, †cvt
ivgMÄ
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01846128338 ’’ ’’

৯৯ ‡gvt ûgvqyb Kwei MÖvgt ‡mvbvcyi, †cvt  ivgMÄ
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi| 01955333216 ’’ ’’

১০০ ‡gvt iweDj
Avjg

MÖvgt RMrcyi, †cvt ivgMÄ
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi| 01791643919 ’’ ’’

: নং- ০৫ / ২০২০-২০২১ :।

নং নাম নং
নাম

১০১

gwR©bv Av³vi
MÖvg-UvgUv, †cvt ivgMÄ,
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01780266511 - পালন

১৮-১২-২০২০
হেত

২৪-১২-২০২০

১০২
RvbœvZzj
†di`vDm

MÖvg- b›`b cyi , †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01788407371
’’ ’’

১০৩
‡mvwbqv Av³vi

MÖvg- c~e© UvgUv , †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01754035165
’’ ’’

১০৪
dv‡Zgv Av³vi

MÖvg- `i‡ekcyi  , †cvt
mwgwZi evRvi 01763744883 ’’ ’’



Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|
১০৫

kviwgb Av³vi
MÖvg- c~e© UvgUv , †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01763183429 ’’ ’’

১০৬
dv‡Zgv Av³vi

MÖvg- `i‡ekcyi  , †cvt
mwgwZi evRvi
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01825218877 ’’ ’’

১০৭
AvQgv Lvbg

MÖvg- e`icyi,  †cvt
cv‡Uvqvix evwo
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01723020366 ’’ ’’

১০৮
ZvQwjgv †eMg

MÖvg- e`icyi , †cvt
cv‡Uwqix evwo
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01778202508 ’’ ’’

১০৯
Qvwebv Av³vi

MÖvg- `i‡ekcyi  , †cvt
mwgwZi evRvi
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01748503201 ’’ ’’

১১০
Zvnvwgbv Av³vi

MÖvg- gvlvUvi K‡jvwb , †cvt
j²xcyi
Dc‡Rjvt m`i, j²xcyi|

01925521080 ’’ ’’

১১১
mvqgv myjZvbv

MÖvg- Av½vicvov  , †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01956260555 ’’ ’’

১১২
gwiqg †eMg

MÖvg- wmi›`x  , †cvt fv ỳi
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi| 01727483788 ’’ ’’

১১৩
wewe AvKwjgv

MÖvg- Av½vicvov  , †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01816239004 ’’ ’’

১১৪
dvwiqv Bmjvg

MÖvg- Av½vicvov  , †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01709295757 ’’ ’’

১১৫
wgdZvûj dvwiqv

MÖvg- D`b  , †cvt mwgwZ
evRvi
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01876488223 ’’ ’’

১১৬
wbwk Av³vi

MÖvg- Av½vicvov  , †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01306581598 ’’ ’’

১১৭
dv‡Zgv †eMg

MÖvg- c~e©̀ i‡ekcyi , †cvt
mwgwZi evRvi
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01780473800 ’’ ’’

১১৮
‡gvQvt wjgv
Av³vi

MÖvg- Av½vicvov, †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

017631834729 ’’ ’’

১১৯ ZzbvR Av³vi MÖvg- †mvbvcyi , †cvt ivgMÄ 01723417639 ’’ ’’



Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|
১২০

bvRgyb bvnvi
MÖvg- c~e© `i‡ekcyi  , †cvt
mwgwZi evRvi
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

-- ’’ ’’

১২১
iæbv Av³vi

MÖvg- RMZcyi, †cvt ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01759149382 ’’ ’’

১২২
‡ivKmvbv Av³vi

MÖvg-RMZcyi, †cvt ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01825218877 ’’ ’’

১২৩
AvBwib Av³vi

MÖvg- c~e© UvgUv, †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01846128338 ’’ ’’

১২৪
gvBgybv Av³vi

MÖvg- Av½vicvov , †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01955333216 ’’ ’’

১২৫
Avdwib Av³vi

MÖvg- c~e© `i‡ekcyi, †cvt
mwgwZi evRvi
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01791643919 ’’ ’’

: নং- ০৬ / ২০২০-২০২১ :।

নং নাম নং
নাম

১২৬ kvnv`vZ †nv‡mb MÖvgt ‡K_yox, †cvt ‡K_yox
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi| 01780266511 - পালন

১৮-১২-২০২০
হেত

২৪-১২-২০২০

১২৭ ‡gvt nvbœvb MÖvgt ‡K_yox, †cvt ‡K_yox
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi

01788407371 ’’ ’’

১২৮ ‡gvt Rwmg DwÏb MÖvgt ‡K_yox, †cvt ‡K_yox
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi

01754035165 ’’ ’’

১২৯ ‡gvt RvwKi
†nv‡mb

MÖvgt ‡K_yox, †cvt ‡K_yox
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi

01763744883 ’’ ’’

১৩০ ZvIwn ỳj Bmjvg MÖvgt ‡K_yox, †cvt ‡K_yox
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi 01763183429 ’’ ’’

১৩১ Zvgvbœv †Rweb MÖvgt Av½vi cvov, †cvt
ivgMÄ
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01825218877 ’’ ’’

১৩২ Avdivbv Av³vi MÖvgt `i‡ekcyi, †cvt
mwgwZi evRvi

01723020366 ’’ ’’



&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|
১৩৩ wkDjx Av³vi MÖvgt `i‡ekcyi, †cvt

mwgwZi evRvi
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01778202508 ’’ ’’

১৩৪ ‡gvi‡k`v Av³vi MÖvgt `i‡ekcyi, †cvt
mwgwZi evRvi
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01748503201 ’’ ’’

১৩৫ RvbœvZzj
†di`vDm

MÖvgt b›`bcyi, †cvt ivgMÄ
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01925521080 ’’ ’’

১৩৬ Qvwebv Av³vi MÖvgt `i‡ekcyi, †cvt
mwgwZi evRvi
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01956260555 ’’ ’’

১৩৭ Zvnwgbv Av³vi MÖvgt Av½vicvov, †cvt
ivgMÄ
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01727483788 ’’ ’’

১৩৮ dv‡Zgv Av³vi MÖvgt `i‡ekcyi, †cvt
mwgwZi evRvi
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01816239004 ’’ ’’

১৩৯ gvBgybv Av³vi MÖvgt c~e© KvwRi wLj, †cvt
ivgMÄ
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01709295757 ’’ ’’

১৪০ dv‡Zgv †eMg MÖvgt Av½vicvov, †cvt
ivgMÄ
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01876488223 ’’ ’’

১৪১ gwbi †nv‡mb MÖvgt `vmcvov, †cvt
`vmcvov
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01306581598 ’’ ’’

১৪২ mvBdzj Bmjvg MÖvgt `vmcvov, †cvt
`vmcvov
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01780473800 ’’ ’’

১৪৩ gvgyb †nv‡mb MÖvgt `vmcvov, †cvt
`vmcvov
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

017631834729 ’’ ’’

১৪৪ Ggivb †nv‡mb MÖvgt `vmcvov, †cvt
`vmcvov
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01723417639 ’’ ’’

১৪৫ ‡mwjg MÖvgt `vmcvov, †cvt
`vmcvov
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

-- ’’ ’’

১৪৬ ‡gvt iv‡mj
†nv‡mb

MÖvgt c~e© Av½vicvov, †cvt
ivgMÄ
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01759149382 ’’ ’’

১৪৭ ‡gvt wgRvbyi MÖvgt  Av½vicvov, †cvt 01825218877 ’’ ’’



ingvb ivgMÄ
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

১৪৮ ‡gvt Ggivb
†nv‡mb

MÖvgt  †mvbvcyi, †cvt
ivgMÄ
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01846128338 ’’ ’’

১৪৯ ‡gvt ûgvqyb
Kwei

MÖvgt ‡mvbvcyi, †cvt  ivgMÄ
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01955333216 ’’ ’’

১৫০ ‡gvt iweDj
Avjg

MÖvgt RMrcyi, †cvt ivgMÄ
&Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01791643919 ’’ ’’

: নং- ০৭ / ২০২০-২০২১ :।

নং নাম নং
নাম

১৫১
mvqgv myjZvbv

MÖvg- Av½vicvov  , †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01956260555 পািরবািরক সবিজ
চাষ

১৮-১২-২০২০
হেত ২৪-১২-
২০২০

১৫২
gwiqg †eMg

MÖvg- wmi›`x  , †cvt fv ỳi
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01727483788 ’’ ’’

১৫৩
wewe AvKwjgv

MÖvg- Av½vicvov, †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01816239004 ’’ ’’

১৫৪
dvwiqv Bmjvg

MÖvg- Av½vicvov  , †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01709295757 ’’ ’’

১৫৫
wgdZvûj dvwiqv

MÖvg- D`b , †cvt mwgwZ
evRvi
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01876488223 ’’ ’’

১৫৬
wbwk Av³vi

MÖvg- Av½vicvov, †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01306581598 ’’ ’’

১৫৭
dv‡Zgv †eMg

MÖvg- c~e©̀ i‡ekcyi ,†cvt
mwgwZi evRvi
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01780473800 ’’ ’’

১৫৮
‡gvQvt wjgv
Av³vi

MÖvg- Av½vicvov, †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

017631834729 ’’ ’’

১৫৯
ZzbvR Av³vi

MÖvg- †mvbvcyi , †cvt ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01723417639 ’’ ’’



১৬০
bvRgyb bvnvi

MÖvg- c~e© `i‡ekcyi,†cvt
mwgwZi evRvi
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

-- ’’ ’’

১৬১ iæbv Av³vi MÖvg- RMZcyi, †cvt ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01759149382 ’’ ’’

১৬২ ‡ivKmvbv Av³vi MÖvg-RMZcyi, †cvt ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01825218877 ’’ ’’

১৬৩
AvBwib Av³vi

MÖvg- c~e© UvgUv, †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01846128338 ’’ ’’

১৬৪
gvBgybv Av³vi

MÖvg- Av½vicvov , †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01955333216 ’’ ’’

১৬৫
Avdwib Av³vi

MÖvg- c~e© `i‡ekcyi, †cvt
mwgwZi evRvi
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01791643919 ’’ ’’

১৬৬
gwR©bv Av³vi

MÖvg-UvgUv, †cvt ivgMÄ,
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01780266511

১৬৭
RvbœvZzj
†di`vDm

MÖvg- b›`b cyi , †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01788407371

১৬৮
‡mvwbqv Av³vi

MÖvg- c~e© UvgUv , †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01754035165

১৬৯
dv‡Zgv Av³vi

MÖvg- `i‡ekcyi , †cvt
mwgwZi evRvi
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01763744883

১৭০
kviwgb Av³vi

MÖvg- c~e© UvgUv , †cvt
ivgMÄ
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01763183429

১৭১
dv‡Zgv Av³vi

MÖvg- `i‡ekcyi  , †cvt
mwgwZi evRvi
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01825218877

১৭২
AvQgv Lvbg

MÖvg- e`icyi,  †cvt
cv‡Uvqvix evwo
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01723020366

১৭৩
ZvQwjgv †eMg

MÖvg- e`icyi , †cvt
cv‡Uwqix evwo
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01778202508

১৭৪
Qvwebv Av³vi

MÖvg- `i‡ekcyi  , †cvt
mwgwZi evRvi
Dc‡Rjvt ivgMÄ, j²xcyi|

01748503201

১৭৫ Zvnvwgbv Av³vi MÖvg- gvlvUvi K‡jvwb , †cvt 01925521080



j²xcyi
Dc‡Rjvt m`i, j²xcyi|

: নং- ০৮ / ২০২০-২০২১ :।

নং নাম নং
নাম

১৭৬
: জিসম MÖvg-প: িবঘা, †cvt

, Dc‡Rjvt ivgMÄ,
j²xcyi|

01677698320 - পালন

০৯-০১-২০২১
হেত

১৫-০১-২০২১

১৭৭
সাহা

MÖvg- পাড়া, †cvt
, Dc‡Rjvt ivgMÄ,

j²xcyi|
01643534124

’’ ’’

১৭৮ MÖvg-প: িবঘা, †cvt
, Dc‡Rjvt ivgMÄ,

j²xcyi|
01863149489

’’ ’’

১৭৯
জয়েদব দাস

MÖvg- পাড়া, †cvt
পাড়া, Dc‡Rjvt

ivgMÄ, j²xcyi|
01824969336 ’’ ’’

১৮০ : জিসম MÖvg- পাড়া, †cvt
, Dc‡Rjvt ivgMÄ,

j²xcyi|
01834877391 ’’ ’’

১৮১
:

MÖvg- পাড়া, †cvt
, Dc‡Rjvt ivgMÄ,

j²xcyi|
01731016953 ’’ ’’

১৮২
পলাশ দাস

MÖvg- পাড়া, †cvt
পাড়া, Dc‡Rjvt

ivgMÄ, j²xcyi|
01860305460 ’’ ’’

১৮৩ :
রহমান

MÖvg-প: িবঘা, †cvt
, Dc‡Rjvt ivgMÄ,

j²xcyi|
’’ ’’

১৮৪
: আল আিমন

MÖvg- পাড়া, †cvt
পাড়া, Dc‡Rjvt

ivgMÄ, j²xcyi|
01719044063 ’’ ’’

১৮৫ : MÖvg-প: িবঘা, †cvt
, Dc‡Rjvt ivgMÄ,

j²xcyi|
01887958554 ’’ ’’

১৮৬ : MÖvg- পাড়া, †cvt 01858390547 ’’ ’’



, Dc‡Rjvt ivgMÄ,
j²xcyi|

১৮৭
তাছিলমা

MÖvg-প: িবঘা, †cvt
, Dc‡Rjvt ivgMÄ,

j²xcyi|
01889528050 ’’ ’’

১৮৮
ছিকনা

MÖvg-প: িবঘা, †cvt
, Dc‡Rjvt ivgMÄ,

j²xcyi|
01856358626 ’’ ’’

১৮৯
নাজমা

MÖvg-প: িবঘা, †cvt
, Dc‡Rjvt ivgMÄ,

j²xcyi|
01772032297 ’’ ’’

১৯০
মিরয়ম

MÖvg-প: িবঘা, †cvt
, Dc‡Rjvt ivgMÄ,

j²xcyi|
01746035204 ’’ ’’

১৯১ MÖvg-প: িবঘা, †cvt
, Dc‡Rjvt ivgMÄ,

j²xcyi|
01758890072 ’’ ’’

১৯২ রােসল MÖvg-প: িবঘা, †cvt
, Dc‡Rjvt ivgMÄ,

j²xcyi|
01820166716 ’’ ’’

১৯৩ : সাইমন
ইসলাম

MÖvg-প: িবঘা, †cvt
, Dc‡Rjvt ivgMÄ,

j²xcyi|
01764116121 ’’ ’’

১৯৪
:

MÖvg- পাড়া, †cvt
পাড়া, Dc‡Rjvt

ivgMÄ, j²xcyi|
01851534634 ’’ ’’

১৯৫ :
আিজজ

MÖvg- †cvt
পাড়া, Dc‡Rjvt ivgMÄ,
j²xcyi|

01673782789 ’’ ’’

১৯৬
ইমিতয়াজ

MÖvg-প: িবঘা, †cvt
, Dc‡Rjvt ivgMÄ,

j²xcyi|
01838343377 ’’ ’’

১৯৭
দাস

MÖvg- পাড়া, †cvt
পাড়া, Dc‡Rjvt

ivgMÄ, j²xcyi|
01864697823 ’’ ’’

১৯৮
ইসমাইল

MÖvg-: : , †cvt
, Dc‡Rjvt ivgMÄ,

j²xcyi|
01816572224 ’’ ’’

১৯৯ : সেহল MÖvg-: : , †cvt
, Dc‡Rjvt ivgMÄ,

j²xcyi|
01739327450 ’’ ’’

২০০ :
রহমান

MÖvg- পাড়া, †cvt
, Dc‡Rjvt ivgMÄ,

01849471928 ’’ ’’



j²xcyi|

: নং- ০৯ / ২০২০-২০২১ :।

নং নাম নং
নাম

২০১
: জিসম MÖvg-প: িবঘা, †cvt

, Dc‡Rjvt
ivgMÄ, j²xcyi|

01677698320 পািরবািরক সবিজ
চাষ

০৯-০১-২০২১
হেত

১৫-০১-২০২১

২০২
সাহা

MÖvg- পাড়া, †cvt
, Dc‡Rjvt

ivgMÄ, j²xcyi|
01643534124

’’ ’’

২০৩ MÖvg-প: িবঘা, †cvt
, Dc‡Rjvt

ivgMÄ, j²xcyi|
01863149489

’’ ’’

২০৪
জয়েদব দাস

MÖvg- পাড়া, †cvt
পাড়া, Dc‡Rjvt

ivgMÄ, j²xcyi|
01824969336 ’’ ’’

২০৫ : জিসম MÖvg- পাড়া, †cvt
, Dc‡Rjvt

ivgMÄ, j²xcyi|
01834877391 ’’ ’’

২০৬
:

MÖvg- পাড়া, †cvt
, Dc‡Rjvt

ivgMÄ, j²xcyi|
01731016953 ’’ ’’

২০৭
পলাশ দাস

MÖvg- পাড়া, †cvt
পাড়া, Dc‡Rjvt

ivgMÄ, j²xcyi|
01860305460 ’’ ’’

২০৮ :
রহমান

MÖvg-প: িবঘা, †cvt
, Dc‡Rjvt

ivgMÄ, j²xcyi|
’’ ’’

২০৯
: আল আিমন

MÖvg- পাড়া, †cvt
পাড়া, Dc‡Rjvt

ivgMÄ, j²xcyi|
01719044063 ’’ ’’

২১০ : MÖvg-প: িবঘা, †cvt
, Dc‡Rjvt

ivgMÄ, j²xcyi|
01887958554 ’’ ’’

২১১ : MÖvg- পাড়া, †cvt
, Dc‡Rjvt 01858390547 ’’ ’’



ivgMÄ, j²xcyi|
২১২

তাছিলমা
MÖvg-প: িবঘা, †cvt

, Dc‡Rjvt
ivgMÄ, j²xcyi|

01889528050 ’’ ’’

২১৩
ছিকনা

MÖvg-প: িবঘা, †cvt
, Dc‡Rjvt

ivgMÄ, j²xcyi|
01856358626 ’’ ’’

২১৪
নাজমা

MÖvg-প: িবঘা, †cvt
, Dc‡Rjvt

ivgMÄ, j²xcyi|
01772032297 ’’ ’’

২১৫
মিরয়ম

MÖvg-প: িবঘা, †cvt
, Dc‡Rjvt

ivgMÄ, j²xcyi|
01746035204 ’’ ’’

২১৬ MÖvg-প: িবঘা, †cvt
, Dc‡Rjvt

ivgMÄ, j²xcyi|
01758890072 ’’ ’’

২১৭ রােসল MÖvg-প: িবঘা, †cvt
, Dc‡Rjvt

ivgMÄ, j²xcyi|
01820166716 ’’ ’’

২১৮ : সাইমন
ইসলাম

MÖvg-প: িবঘা, †cvt
, Dc‡Rjvt

ivgMÄ, j²xcyi|
01764116121 ’’ ’’

২১৯
:

MÖvg- পাড়া, †cvt
পাড়া, Dc‡Rjvt

ivgMÄ, j²xcyi|
01851534634 ’’ ’’

২২০ :
আিজজ

MÖvg- †cvt
পাড়া, Dc‡Rjvt ivgMÄ,
j²xcyi|

01673782789 ’’ ’’

২২১
ইমিতয়াজ

MÖvg-প: িবঘা, †cvt
, Dc‡Rjvt

ivgMÄ, j²xcyi|
01838343377 ’’ ’’

২২২
দাস

MÖvg- পাড়া, †cvt
পাড়া, Dc‡Rjvt

ivgMÄ, j²xcyi|
01864697823 ’’ ’’

২২৩
ইসমাইল

MÖvg-: : , †cvt
, Dc‡Rjvt

ivgMÄ, j²xcyi|
01816572224 ’’ ’’

২২৪ : সেহল MÖvg-: : , †cvt
, Dc‡Rjvt

ivgMÄ, j²xcyi|
01739327450 ’’ ’’

২২৫ :
রহমান

MÖvg- পাড়া, †cvt
, Dc‡Rjvt

ivgMÄ, j²xcyi|
01849471928 ’’ ’’



: নং- ১০ / ২০২০-২০২১ :।

নং নাম নং
নাম

২২৬
রােসল MÖvg-প: িবঘা, †cvt

, Dc‡Rjvt ivgMÄ,
j²xcyi|

01820166716 চাষ

১৪-০১-২০২১
হেত

২০-০১-২০২১

২২৭ : সাইমন
ইসলাম

MÖvg-প: িবঘা, †cvt
, Dc‡Rjvt ivgMÄ,

j²xcyi|
01764116121 ’’

’’

২২৮
:

MÖvg- পাড়া, †cvt
পাড়া, Dc‡Rjvt

ivgMÄ, j²xcyi|
01851534634 ’’

’’

২২৯ :
আিজজ

MÖvg- †cvt
পাড়া, Dc‡Rjvt ivgMÄ,
j²xcyi|

01673782789 ’’ ’’

২৩০
ইমিতয়াজ

MÖvg-প: িবঘা, †cvt
, Dc‡Rjvt ivgMÄ,

j²xcyi|
01838343377 ’’ ’’

২৩১
দাস

MÖvg- পাড়া, †cvt
পাড়া, Dc‡Rjvt

ivgMÄ, j²xcyi|
01864697823 ’’ ’’

২৩২
ইসমাইল

MÖvg-: : , †cvt
, Dc‡Rjvt ivgMÄ,

j²xcyi|
01816572224 ’’ ’’

২৩৩ : সেহল MÖvg-: : , †cvt
, Dc‡Rjvt ivgMÄ,

j²xcyi|
01739327450 ’’ ’’

২৩৪ :
রহমান

MÖvg- পাড়া, †cvt
, Dc‡Rjvt ivgMÄ,

j²xcyi|
01849471928 ’’ ’’

২৩৫ রােসল MÖvg-প: িবঘা, †cvt
, Dc‡Rjvt ivgMÄ,

j²xcyi|
01820166716 ’’ ’’

২৩৬ : সাইমন
ইসলাম

MÖvg-প: িবঘা, †cvt
, Dc‡Rjvt ivgMÄ,

j²xcyi|
01764116121 ’’ ’’



২৩৭
:

MÖvg- পাড়া, †cvt
পাড়া, Dc‡Rjvt

ivgMÄ, j²xcyi|
01851534634 ’’ ’’

২৩৮ :
আিজজ

MÖvg- †cvt
পাড়া, Dc‡Rjvt ivgMÄ,
j²xcyi|

01673782789 ’’ ’’

২৩৯
সাহা

MÖvg- পাড়া, †cvt
, Dc‡Rjvt ivgMÄ,

j²xcyi|
01643534124

’’ ’’

২৪০ MÖvg-প: িবঘা, †cvt
, Dc‡Rjvt ivgMÄ,

j²xcyi|
01863149489

’’ ’’

২৪১
জয়েদব দাস

MÖvg- পাড়া, †cvt
পাড়া, Dc‡Rjvt

ivgMÄ, j²xcyi|
01824969336 ’’ ’’

২৪২ : জিসম MÖvg- পাড়া, †cvt
, Dc‡Rjvt ivgMÄ,

j²xcyi|
01834877391 ’’ ’’

২৪৩
:

MÖvg- পাড়া, †cvt
, Dc‡Rjvt ivgMÄ,

j²xcyi|
01731016953 ’’ ’’

২৪৪
পলাশ দাস

MÖvg- পাড়া, †cvt
পাড়া, Dc‡Rjvt

ivgMÄ, j²xcyi|
01860305460 ’’ ’’

২৪৫ :
রহমান

MÖvg-প: িবঘা, †cvt
, Dc‡Rjvt ivgMÄ,

j²xcyi|
’’ ’’

২৪৬
: আল আিমন

MÖvg- পাড়া, †cvt
পাড়া, Dc‡Rjvt

ivgMÄ, j²xcyi|
01719044063 ’’ ’’

২৪৭ : MÖvg-প: িবঘা, †cvt
, Dc‡Rjvt ivgMÄ,

j²xcyi|
01887958554 ’’ ’’

২৪৮ : MÖvg- পাড়া, †cvt
, Dc‡Rjvt ivgMÄ,

j²xcyi|
01858390547 ’’ ’’

২৪৯ : জিসম MÖvg-প: িবঘা, †cvt
, Dc‡Rjvt ivgMÄ,

j²xcyi|
01677698320 ’’

’’

২৫০
সাহা

MÖvg- পাড়া, †cvt
, Dc‡Rjvt ivgMÄ,

j²xcyi|
01643534124

’’ ’’



: নং- ১১ / ২০২০-২০২১ :।

নং নাম নং
নাম

২৫১
১৫০১৯৫০৪৫৩

- সাহার পাড়া , :
বাজার

উপেজলা : ,
: ।

০১৭২৬৫৮০৬১৪

চাষ

০৭-০৩-২০২১
হেত

১৩-০৩-২০২১

২৫২ রাজমীন
৫১২৬৫০৬২৯১৪৪৬

- , :
বাজার

উপেজলা : ,
: ।

০১৭২৬৫৮০৬১৪ ’’ ’’

২৫৩
১৩১৯৫৯০৭৭৬১৫৪

- , :
বাজার

উপেজলা : ,
: ।

০১৭২৬৫৮০৬১৪ ’’ ’’

২৫৪ িবিব আকিলমা
১৯৯৪৫১১৪৩৮৫০০০১২৪

- সাহার পাড়া , :
বাজার

উপেজলা : ,
: ।

০১৮১৯৪৫২০৮৭ ’’

’’

২৫৫ আসমা খানম
৫১১৪৩৮৫৯৫৩৬৮৪

- সাহার পাড়া , :
বাজার

উপেজলা : ,
: ।

০১৭৩৫৩৮৪২০৯ ’’

’’

২৫৬ রািজয়া
৯৫৭৫৯৭৭৭৯৯

- , :
বাজার

উপেজলা : ,
: ।

০১৭২৬৫৮০৬১৪ ’’

’’

২৫৭
৮৬৭৮০৫১২৫৪

- পাড়া , :
বাজার

উপেজলা : ,
: ।

০১৭২৬৫৮০৬১৪ ’’

’’

২৫৮ িনিশ
৩৩০৭৬১৬৯১৬

- , :
বাজার
উপেজলা : ,
: ।

০১৭৩৪৭০০৭৮৭ ’’

’’

২৫৯ কািনকা রাণী
৫১২৬৫০৯২৪০৪৭৯

- , :
বাজার
উপেজলা : ,
: ।

০১৭৩৭৪০০৭৮৭ ’’

’’

২৬০ ফারজানা ইয়াসিমন
৫১২৬৫০৬২৯২২২২

- পাড়া , :
বাজার

০১৭১৯৯৯৪৫৮২ ’’ ’’



উপেজলা : ,
: ।

২৬১ সাহানারা
৮২৫১৯৪৬৭৯৭

- পাড়া , :
বাজার

উপেজলা : ,
: ।

০১৭৬৮২৩৩৯০৪ ’’

’’

২৬২ ফািরহা
১৯৯৯৫১১৬৫৬৬০০০২৬০

- পাড়া , :
বাজার

উপেজলা : ,
: ।

০১৭৯৯০৭৭০৯৯ ’’

’’

২৬৩
৩৩১৩৭০৫৭৪৫

- , :
বাজার

উপেজলা : ,
: ।

০১৭৭৭৩০৫৩৩০ ’’

’’

২৬৪ রাণী
৭৩৫৭৭২৪৮১৯

- শাকতলা , :
বাজার

উপেজলা : ,
: ।

০১৭৬২৪৮৮৩৯৩ ’’

’’

২৬৫ আেমনা
৯৫৮২০১৫১০৪

- পাড়া , :
বাজার

উপেজলা : ,
: ।

০১৭৫৮১৮৪৬৪৫ ’’

’’

২৬৬ ইসরাত জাহান
২৪০৪৩৭৯০৫৫

- পাড়া , :
বাজার

উপেজলা : ,
: ।

০১৭২০৬২৭০৬৮ ’’

’’

২৬৭ ফারজানা
৪৬৬৩৭১৫৭২২

- পাড়া , :
বাজার

উপেজলা : ,
: ।

০১৭২০৬২৬৮০৯ ’’

’’

২৬৮ মািরয়া
১৫১৩৮৮০৮৯৪

- পাড়া , :
বাজার

উপেজলা : ,
: ।

০১৭২৬৫৮০৬১৪ ’’

’’

২৬৯ মিরয়ম
৪২১‘৩৬৪১৪৩৬

- শাকতলা , :
বাজার

উপেজলা : ,
: ।

০১৭৬৪৫৮৭৬১৯ ’’

’’

২৭০ আছমা
৩৭৫৪৩২৯২৫২

- শাকতলা , :
বাজার

উপেজলা : ,
: ।

০১৭২৭৭৫৫১৯৮ ’’

’’

২৭১
১৫০৮২৩৯৯১৮

- পাড়া , :
বাজার

০১৭২৬৫৮০৬১৪ ’’ ’’



উপেজলা : ,
: ।

২৭২ সালমা
৯৫৭৮৭২৭৪২৩

- পাড়া , :
বাজার

উপেজলা : ,
: ।

০১৭২৬৫৮০৬১৪ ’’

’’

২৭৩ আছমা
১৯৯৪৫১১৬৫৩৩০০০১৪৯

- লামচর , :
লামচর
উপেজলা : ,
: ।

০১৭১১৭১১৮৫৫ ’’

’’

২৭৪
৪১৯৫৪৮৬২৮৯

- লামচর , :
লামচর
উপেজলা : ,
: ।

০১৭১১৭১১৮৫৫ ’’

’’

২৭৫ মাইসা
২০০০৭৫২৫০০২০৫৯৩০৩

- সাতার পাড়া , :

উপেজলা : ,
: ।

’’

’’

: নং- ১২ / ২০২০-২০২১ :।

নং নাম নং
নাম

: িফেরাজ আলম

৫১১৬৫৪২৭০৩৪২১

- িবঘা, :

উপেজলা: ,
: ।

০১৭৩৪৮৮৫৮৪৯

- পালন

০৭-০৩-২০২১
হেত

১৩-০৩-২০২১

: শিরফ
৫১১৫৫৪২৭০৩৩৬২

- িবঘা, :

উপেজলা: ,
:

০১৮১৩৮২৬৪৩৭ ’’ ’’

ইমাম
১৯৯২৫১১৬৫৪২০০০১৯০

- িবঘা, :

উপেজলা: ,
:

০১৭২৮৯৪১৪১৬ ’’ ’’

: মাইন
পাটওয়ারী
৫১১৬৫১৩৯৩৪৭০৩

- িবঘা, :

উপেজলা: ,
:

--

’’ ’’

আলী আকবর
৫১১৬৫৪২৭০৩৩২৮

- িবঘা, :

উপেজলা: ,
:

০১৮১৩৩২৩২২৮

’’ ’’



সিফউল হাসান
২০০৩৫১১৬৫৪২০০১০৪৫

- িবঘা, :

উপেজলা: ,
:

০১৮৯২৯৯১৪৩০

’’ ’’

রহমান
৫১১৬৫৪২৭০৫১০০

- িবঘা, :

উপেজলা: ,
:

০১৭১৬৫৫৫৬২৮

’’ ’’

২৪০৭২২৪১৮৩
- িবঘা, :

উপেজলা: ,
:

০১৮৬৭৬৬৬৮১৪

’’ ’’

পারভীন
৬০০১৯৭২৬৫৯

- িবঘা, :

উপেজলা: ,
:

০১৭১৬৫৫৫৬২৮

’’ ’’

রহমান
৫১১৬৫৪২৭০৪৭৩৫

- িবঘা, :

উপেজলা: ,
:

০১৭১২১৪৮০৬৯

’’ ’’

আল
২৮৫১১৯২৮২৪৮

- িবঘা, :

উপেজলা: ,
:

০১৭১২১৪৮০৬৯

’’ ’’

: রাজন
১৯৯০৫১১৬৫৪০০০১৩২

- িবঘা, :

উপেজলা: ,
:

০১৭৪৩৫৪৫০৫১

’’ ’’

১৯৮৮৫১১৬৫৪২০১৬০৩৭
- িবঘা, :

উপেজলা: ,
:

০১৬৪৬৮১৮৫৫৫

’’ ’’

২০০১৫১১৬৫৪২০১৬০৩৪
- িবঘা, :

উপেজলা: ,
:

০১৮৭৫৭২৭০৭০

’’ ’’

৯৫৫৮৯৫০৬২৫
- িবঘা, :

উপেজলা: ,
:

০১৮৮৩০২৮৩৯৪

’’ ’’

: এমরান
১৯৯৪৫১১৬৫৪২০০০১১২

- িবঘা, :

উপেজলা: ,
:

০১৭৭৭৪৯৭৮২৫◌ু

’’ ’’



ফাহাদ
১৯৯৪৫১১৬৫৪২০০০২৪৪

- িবঘা, :

উপেজলা: ,
:

০১৭৫১৭৯১২৫৭

’’ ’’

: ফিরদ
৫১১৬৫৪২৭০৩৩২৯

- িবঘা, :

উপেজলা: ,
:

০১৭১৬৩৮৬৬২৬

’’ ’’

: আলম
৫১২৬৬৫৯২৪০৮০৫

- পাড়া,
:

উপেজলা: ,
:

০১৭২৮২৭৫৭১২

’’ ’’

রিহমা - িবঘা, :

উপেজলা: ,
:

০১৮৬৪১৫৮১০৯

’’ ’’

:
১৯৯৬৫১১৬৫৪২০০১৩২৮

- িবঘা, :

উপেজলা: ,
:

০১৭১৪৬১৯৫৪৩

’’ ’’

: আলম
৩৭৪০২৯৫৩৩৬

- দ: , :
বাজার

উপেজলা: সাভার, :
ঢাকা

০১৭১৫৪১৯০৮৯

’’ ’’

: জাফর ইকবাল
৫১২৬৫০৩৮৬৬৫৮২

- িবঘা, :

উপেজলা: ,
:

০১৯৬৭৭৭৩২১৯

’’ ’’

ছিকনা
১৯৯৮৫১১৬৫৪২১৩৪৪৫৫

- িবঘা, :

উপেজলা: ,
:

০১৬১৪৪৬১৭২৬

’’ ’’

: কাউছার হািমদ
৫১১৬৫৩৩১৮১৩৬৪

- , :

উপেজলা: ,
:

০১৯১৩৫৯৩১৩০

’’ ’’



: নং- ১৩ / ২০২০-২০২১ :।

নং নাম নং
নাম

১৫০১৯৫০৪৫৩
- সাতার পাড়া , :

উপেজলা : , :
।

০১৬২৯৪৪৮৮৭০ “ ও

নারীেদর

:’’

২১-০৩-
২০২১ হেত
২৭-০৩-

২০২১

রাজমীন
৫১২৬৫০৬২৯১৪৪৬

- কািজর িখল ,
:

উপেজলা : , :
।

০১৮১৫২২২৩১৭ ’’ ’’

১৩১৯৫৯০৭৭৬১৫৪
- রাৈগ , : রাৈগ

উপেজলা : ,
: ।

০১৯৯২১৩৯৪৯৬ ’’ ’’

িবিব আকিলমা
১৯৯৪৫১১৪৩৮৫০০০১২৪

- শাকচর , :
এম হাট
উপেজলা : সদর, :

।

০১৭২৫১০০৯৫৩

’’ ’’

আসমা খানম
৫১১৪৩৮৫৯৫৩৬৮৪

- দহশাল শাকচর ,
: হাট
উপেজলা : , :

।

০১৭৫৮৮৯০১৫০

’’ ’’

রািজয়া
৯৫৭৫৯৭৭৭৯৯

- , :
উপেজলা : , :

।

০১৭২৫১০০৯৫৩
’’ ’’

৮৬৭৮০৫১২৫৪
- পাড়া , :

উপেজলা : , :
।

০১৭৭৮২০৫২৬৬

’’ ’’

িনিশ
৩৩০৭৬১৬৯১৬

- , :

উপেজলা : , :
।

০১৮২৪৮৬২৪৫২

’’ ’’

কািনকা রাণী
৫১২৬৫০৯২৪০৪৭৯

- পাড়া,
:

উপেজলা : , :
।

০১৭৫০৮৮৪৬৫৭

’’ ’’

ফারজানা ইয়াসিমন
৫১২৬৫০৬২৯২২২২

- কািজর িখল ,
:

উপেজলা : , :
।

০১৭২৬৭৭৩০৫৯

’’ ’’

সাহানারা - পাড়া , : ০১৮৯২৫৯৫৩২৬ ’’ ’’



৮২৫১৯৪৬৭৯৭
উপেজলা : , :

।
ফািরহা

১৯৯৯৫১১৬৫৬৬০০০২৬০
- উদন , : সিমিতর

বাজার
উপেজলা : , :

।

০১৮৯২০৭২৩৩০

’’ ’’

৩৩১৩৭০৫৭৪৫
- পাড়া ,
:

উপেজলা : , :
।

০১৭৫৯৪২২৫৫৫

’’ ’’

রাণী
৭৩৫৭৭২৪৮১৯

- , :
উপেজলা : , :

।

০১৭৬৮২৯৩৬৬০
’’ ’’

আেমনা
৯৫৮২০১৫১০৪

- পাড়া ,
:

উপেজলা : , :
।

০১৭৯১৬৭৯৩১০

’’ ’’

ইসরাত জাহান
২৪০৪৩৭৯০৫৫

- টামটা , :

উপেজলা : , :
।

০১৭৯৯৭৩০২৯৬

’’ ’’

ফারজানা
৪৬৬৩৭১৫৭২২

- পাড়া ,
:

উপেজলা : , :
।

০১৭৪৮৪২৪৩৭১

’’ ’’

মািরয়া
১৫১৩৮৮০৮৯৪

- টামটা, :

উপেজলা : , :
।

০১৭৬০১৪৭১০৮

’’ ’’

মিরয়ম
৪২১‘৩৬৪১৪৩৬

- কািজর িখল,
:
উপেজলা : , :

।

০১৭৪২৬০৫৫৩৯

’’ ’’

আছমা
৩৭৫৪৩২৯২৫২

- কািজর িখল,
:
উপেজলা : , :

।

০১৭৬৬০৮৩৪২৭

’’ ’’

১৫০৮২৩৯৯১৮
- পাড়া ,
:

উপেজলা : , :
।

০১৮৭৭৬৪৬২৪২

’’ ’’

সালমা
৯৫৭৮৭২৭৪২৩

- পাড়া, : ০১৭৭৮২০৫২৬৬ ’’ ’’



উপেজলা : , :
।

আছমা
১৯৯৪৫১১৬৫৩৩০০০১৪৯

- দরেবশ ,
:সিমিতর বাজার
উপেজলা : , :

।

০১৭৩৫৫২১৮২০

’’ ’’

৪১৯৫৪৮৬২৮৯
- , :

উপেজলা : , :
।

০১৮৩৩২৪৯৭২৪

’’ ’’

মাইসা
২০০০৭৫২৫০০২০৫৯৩০৩

- , :
চাটিখল
উপেজলা : চাটিখল,
: ।

০১৮৯২০৭২৩৩০

’’ ’’



 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

       উদজরা যুফ উন্নয়ন কভ মকতমায কাম মারয় 

        রক্ষ্মীপুয দয, রক্ষ্মীপুয। 

 

 

চ নাং : ০১, স্থানঃ ভান্দাযী আল্লাযদান কম্পিউটায এন্ড ট্রেম্পনাং ট্রন্টায । অথ মফছযঃ (২০২০-২১), 

তাম্পযখঃ ১৫/১০/২০২০ম্পরঃ ট্রথদক ২১/১০/২০২০ম্পরঃ 

উদজরা  রক্ষ্মীপুয দয, রক্ষ্মীপুয । ম্পফলয়ঃ ভৎস্য চাল ম্পফলয়ক 

ক্র:নাং নাভ ঠিকানা ট্রভাফাইর নম্বয প্রম্পক্ষণ ট্রকাদ ময নাভ ট্রভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ ভম্পজবুয যভান যাজু ফটতরী, ভান্দাযী ফাজায ০১৭৪৬৪৭৭৩৪০ ভৎস্য চাল ম্পফলয়ক ০৭ম্পদন  

০২ ট্রম্পরনা আক্তায আঠিয়াতরী, জকম্পন ০১৭৭৩৭৭৮২৩৩ ,, ০৭ম্পদন  

০৩ আম্পযফুর ইরাভ নফীনগয, রুাচযা ০১৭৯২৪৯৩৪৩৪ ,, ০৭ম্পদন  

০৪ ট্রভাঃ যাম্পকফ ট্রাদন ভটফী, ভান্দাযী ফাজায ০১৮৮৮১৯৯৯৫১ ,, ০৭ম্পদন  

০৫ ট্রভাঃ া আরভ শ্রীযাভপুয, দত্তাড়া ০১৭৩২৫৯১৮৮০ ,, ০৭ম্পদন  

০৬ ট্রভাঃ ট্রযাভন ানম্পকবাঙ্গা, রুাচযা ০১৭০০৫৩৫৯৭৮ ,, ০৭ম্পদন  

০৭ আজাদ ট্রাদন চযচাম্পভতা, চযচাম্পভতা ০১৭৫৫২১৪৯৯৮ ,, ০৭ম্পদন  

০৮ ট্রভাঃ আব্দুছ ছারাভ পুম্পনয়ানগয, মুম্পরভাফাদ ০১৮৩৪২৬৮০৮৯ ,, ০৭ম্পদন  

০৯ ট্রভাঃ জয়নার আদফদীন ভান্দাযী, ভান্দাযী ফাজায ০১৭৫৬০৭০৭৯৮ ,, ০৭ম্পদন  

১০ ট্রভাঃ ফায়ম্পজদ  পঃ জাম্পভযতরী, ভান্দাযী ০১৮৭৮২২৭৫১৩ ,, ০৭ম্পদন  

১১ ট্রভাঃ যাদদুর ইরাভ পুম্পনয়ানগয, মুম্পরভাফাদ ০১৮৭৮২০৬৭৬৮ ,, ০৭ম্পদন  

১২ আফদুর ভম্পতন গন্ধব্যপুয, ম্পযাভনফাজায ০১৭৫১৭৭১৫৮৪ ,, ০৭ম্পদন  

১৩ ট্রভাঃ ভামুন অয যম্পদ ভান্দাযী, ভান্দাযী ফাজায ০১৭৩৮৩৯৩১৫৩ ,, ০৭ম্পদন  

১৪ ভাফুজা আক্তায াপা দুগ মাপুয, ম্পদঘরী ফাজায ০১৭৭৫২০৫৩৯৩ ,, ০৭ম্পদন  

১৫ জান্নাতুর নাঈভা ম্পভম্পর যতনপুয, ভান্দাযী ফাজায ০১৮৩৯৫০৯০১৬ ,, ০৭ম্পদন  

১৬ ইয়াম্পছন আভদ গন্ধব্যপুয, ম্পযাভনফাজায ০১৮৬৮৪৬২৯৮১ ,, ০৭ম্পদন  

১৭ ম্পজাদুর ইরাভ শ্রীযাভপুয, যভাযম্পখর ০১৮৫১৪১৪৯০৬ ,, ০৭ম্পদন  

১৮ ট্রভাছাঃ খাম্পদজা আক্তায কযইতরা, দত্তাড়া ০১৭৭৩৮৫৭৪৩৭ ,, ০৭ম্পদন  

১৯ ম্পযাজুর ইরাভ গন্ধব্যপুয, ম্পযাভনফাজায ০১৮৮৯২২৭৮০৫ ,, ০৭ম্পদন  

২০ মুযাদ ট্রাদন ভান্দাযী, ভান্দাযী ০১৮২০২৫৮২৩২ ,, ০৭ম্পদন  

২১ ট্রভাাযপ ট্রাদন চযচাম্পভতা, চযচাম্পভতা ০১৮২৩৮৬৩২০৬ ,, ০৭ম্পদন  

২২ তাদযক আম্পজজ ট্রনয়াভতপুয, ভান্দাযী ০১৮৫৩৫৯১৮৯২ ,, ০৭ম্পদন  

২৩ জান্নাতুর ট্রপযদাউ ভান্দাযী, ভান্দাযী ফাজায ০১৮৯১৬০৩১০৪ ,, ০৭ম্পদন  

২৪ জাম্পদুর ইরাভ ভান্দাযী, ভান্দাযী ফাজায ০১৭৬৪০০৫৮৪৩ ,, ০৭ম্পদন  

২৫ কাইায আদভদ গন্ধব্যপুয, ম্পযাভনফাজায ০১৭৪৮৬২৯৬৬৯ ,, ০৭ম্পদন  

 

  

 

 

 

 



ব্যাচ নাং : ০২, স্থানঃ ক্লাম্প কম্পিউটায এন্ড ট্রন্টায । অথ মফছযঃ (২০২০-২১), 

তাম্পযখঃ ২২/১০/২০২০ম্পরঃ ট্রথদক ২৮/১০/২০২০ ম্পরঃ 

উদজরা  রক্ষ্মীপুয দয, রক্ষ্মীপুয । ম্পফলয়ঃ ভৎস্য চাল ম্পফলয়ক 

ক্র:নাং নাভ ঠিকানা ট্রভাফাইর নম্বয প্রম্পক্ষণ ট্রকাদ ময নাভ ট্রভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ াম্পিয ট্রাদন পু:জাভম্পযতরী,জাদযাফাদ ০১৭০৬০৬৬৫০১ ভৎস্য চাল ম্পফলয়ক ০৭ম্পদন  

০২ ভাকছুদুয যভান ম্পভযাজ ভান্দাযী, ভান্দাযী ফাজায ০১৩০৮৭৩৮৯৭৪ ,, ০৭ম্পদন  

০৩ ট্রভাফাযক ট্রাদন ভান্দাযী, ভান্দাযী ফাজায ০১৭৮৭৩৩৭৬০১ ,, ০৭ম্পদন  

০৪ ট্রফল্লার ট্রাদন ট্রধারাকম্পন্দ, যাধাপুয ০১৭১০৫৩৪২৬৯ ,, ০৭ম্পদন  

০৫ কাউছায আদভদ চযচাম্পভতা, চযচাম্পভতা ০১৮৬০৯২১২২৪ ,, ০৭ম্পদন  

০৬ নাম্পজভ ট্রাদন জাপযপুয, প: সয়দপুয ০১৭১২২২৯১৫৬ ,, ০৭ম্পদন  

০৭ যাজু ম্পভয়া ভটফী, ভান্দাযী ০১৪০১৯০৮৭৪৮ ,, ০৭ম্পদন  

০৮ কাভরুর াছান ভটফী, ভান্দাযী ০১৮২২০১৯৫৩৯ ,, ০৭ম্পদন  

০৯ অম্পভত াান : ম্পদঘরী, ম্পদঘরী ফাজায ০১৮৭৯১১৩০২৩ ,, ০৭ম্পদন  

১০ দীন ট্রভাাম্মদ চযভনা, ম্পযাভনফাজায ০১৮৩৩৫০০৬৯১ ,, ০৭ম্পদন  

১১ আপাকুয যভান ভান্দাযী, ভান্দাযী ফাজায ০১৭৮৩৭৮২৩৬৮ ,, ০৭ম্পদন  

১২ ট্রভাঃ নাম্পজভ উম্পিন দঃ ধন্যপুয, ফড়ইতরা ০১৮২৭১০৮০৭১ ,, ০৭ম্পদন  

১৩ ইয়াম্পছন আযাপাত চয ট্রভাাম্মদপুয,ট্রভা:পুয ০১৯৭৪৩১২০৯৫ ,, ০৭ম্পদন  

১৪ াছানুয যভান াীন আটিয়াতরী, রক্ষ্মীপুয ০১৮৬৯৩৭১৬০৪ ,, ০৭ম্পদন  

১৫ আব্দুয যভান াঈদী পুঃজাম্পভযতরী, ভান্দাযী ০১৮২৪৩৪৯৩৯৫ ,, ০৭ম্পদন  

১৬ ট্রভাঃ আম্পযফুর ইরাভ জয়পুয, ট্রচৌল্লী ০১৯৪২২২৭৭৬১ ,, ০৭ম্পদন  

১৭ তপু ভজুভদায ভদযাফাদ, রক্ষ্মীপুয ০১৬২৩০৩০২৪৫ ,, ০৭ম্পদন  

১৮ ারা উম্পিন ভাপুয, ভান্দাযী ফাজায ০১৮৫০০২৩১৫৩ ,, ০৭ম্পদন  

১৯ ট্রভাঃ আব্দুয যভান 

ভাম্পনক 

নরডগী, পুকুযম্পদয়া ০১৭৪৮৯৩২৪৯২ 
,, 

০৭ম্পদন  

২০ ইয়াম্পছন আযাপাত চযচাম্পভতা, চযচাম্পভতা ০১৮৯০৫২৬৩৩৪ ,, ০৭ম্পদন  

২১ াজ্জাদুয যভান ভান্দাযী, ভান্দাযী ০১৮৫২৭৪৭১৩২ ,, ০৭ম্পদন  

২২ ওভয পারুক গম্পণপুয, গম্পণপুয ০১৮৩০৮৬৫৭২২ ,, ০৭ম্পদন  

২৩ ম্পদদায ট্রাদন ঃরক্ষ্মীপুয,দারার 

ফাজায 

০১৭৫৮৬৯১০৬৫ 
,, 

০৭ম্পদন  

২৪ আফদুর াম্পরভ ভ ূঁইয়া উঃভজুপুয, রক্ষ্মীপুয ০১৯৩৩৫৭৪০১৮ ,, ০৭ম্পদন  

২৫ ট্রভাঃ তানবীয াান ঃরক্ষ্মীপুয,দারার 

ফাজায 

০১৭২৪৪৩৭২৭৫ 
,, 

০৭ম্পদন  

 

  

 

 



ব্যাচ নাং :০৩, স্থানঃ আইম্পযন কম্পিউটায এন্ড ট্রেম্পনাং ট্রন্টায । অথ মফছযঃ (২০২০-২১), 

তাম্পযখঃ ০২/১১/২০২০ম্পরঃ ট্রথদক ০৮/১১/২০২০ ম্পরঃ 

উদজরাঃ  রক্ষ্মীপুয দয, রক্ষ্মীপুয । ম্পফলয়ঃ গফাম্পদ শু ারন ম্পফলয়ক 

ক্র:নাং নাভ ঠিকানা ট্রভাফাইর নম্বয প্রম্পক্ষণ ট্রকাদ ময নাভ ট্রভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ নাছরিন সুলতানা গ াপীনাথপুি, সদি 01727341759 গফাম্পদ শু ারন 

ম্পফলয়ক 
০৭ম্পদন 

 

০২ গিাকেয়া গব ম প:লক্ষ্মীপুি, লক্ষ্মীপুি 01703075509 ,, ,,  

০৩ াভীভা আক্তায ভীভ দঃভজুপুয, রক্ষ্মীপুয 01729668336 ,, ,,  

০৪ ট্রভাঃ হৃদয় ট্রাদন দঃভজুপুয, রক্ষ্মীপুয 01818426971 ,, ,,  

০৫ জাম্পদুর ইরাভ াভীভ রাাযকাম্পন্দ, রক্ষ্মীপুয 01863155190 ,, ,,  

০৬ ট্রভাঃ ভামুদ াছান 

াম্পকর 

দঃভজুপুয, রক্ষ্মীপুয 01729668336 
,, ,, 

 

০৭ ম্পদদায ট্রাদন ফাঙ্গাখাঁ, রক্ষ্মীপুয 01757648113 ,, ,,  

০৮ আবু ম্পম্পিক আটিয়াতরী, জকম্পন 01917284950 ,, ,,  

০৯ ট্রভাঃ আব্দুল্লা আর পাাদ বফানীগঞ্জ, বফানীগঞ্জ 01639446687 ,, ,,  

১০ ট্রভাঃ ভাবুদফয যভান যম্পভপুয, দয 01845957939 ,, ,,  

১১ ম্পযয়াজ ট্রাদন কুতুফপুয, দয 01738286691 ,, ,,  

১২ পকরুর ইরাভ চযভাটিন, কভরনগয 01646057717 ,, ,,  

১৩ ট্রভাঃ পয়ার টুভচয, টুভচয ভাদ্রাা 01787056128 ,, ,,  

১৪ ট্রভাঃ তাজুর ইরাভ ঝাউডগী, পুকুযম্পদয়া 01866562588 ,, ,,  

১৫ াযম্পভন ম্পদরাদপুয, দত্তাড়া 01623628940 ,, ,,  

১৬ ট্রযদফকা সুরতানা ফাঞ্চানগয, রক্ষ্মীপুয 01709089294 ,, ,,  

১৭ ম্পনগায সুরতানা ানাফাদ, দত্তাড়া 01988544815 ,, ,,  

১৮ ম্পভতু যানী ট্রদফনাথ যাজীফপুয, রক্ষ্মীপুয 01837853263 ,, ,,  

১৯ অন্তযা আক্তায যাজীফপুয, রক্ষ্মীপুয 01728246489 ,, ,,  

২০ ম্পনশু আক্তায যাজীফপুয, রক্ষ্মীপুয 01751046015 ,, ,,  

২১ ট্রভাঃ আরী টুভচয, টুভচয ভাদ্রাা 01674650501 ,, ,,  

২২ ট্রভাাম্মদ ওভয পারুক যাজীফপুয, রক্ষ্মীপুয 01745392905 ,, ,,  

২৩ আব্দুয যভান কযইতরা, দত্তাড়া 01795076312 ,, ,,  

২৪ ম্পফম্পফ ভম্পযয়ভ মুম্পরভাফাদ, 

মুম্পরভাফাদ 

01837058900 
,, ,, 

 

২৫ ইভযান ট্রাদন যাজীফপুয, রক্ষ্মীপুয 01796200497 ,, ,,  

 

  

 

 



ব্যাচ নাং :০৪, স্থানঃ উদজরা ম্পযলদ বা কক্ষ । অথ মফছযঃ (২০২০-২১), 

তাম্পযখঃ ০৯/১১/২০২০ম্পরঃ ট্রথদক ১৯/১১/২০২০ ম্পরঃ 

উদজরাঃ  রক্ষ্মীপুয দয, রক্ষ্মীপুয । ম্পফলয়ঃ ভৎস্য ম্পফলয়ক 

ক্র:নাং নাভ ঠিকানা ট্রভাফাইর নম্বয প্রম্পক্ষণ ট্রকাদ ময নাভ ট্রভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ গমাোঃ মুক্তাি গহাকসন 

সারদে 

াাপুয, রক্ষ্মীপুয 01700650735 ভৎস্য চাল ম্পফলয়ক 
০৭ম্পদন 

 

০২ আব্দুল মাকলে াাপুয, রক্ষ্মীপুয 01521222368 ,, ,,  

০৩ জরসম উরিন াাপুয, রক্ষ্মীপুয 01846242380 ,, ,,  

০৪ মােসুকদি িহমান কৃষ্ণপুি, পাব বতীন ি 01759852806 ,, ,,  

০৫ মুহাম্মদ িায়হান কৃষ্ণিামপুি, লক্ষ্মীপুি 01789764258 ,, ,,  

০৬ আিমান গহাকসন শারমম লামচিী, লক্ষ্মীপুি 01873761616 ,, ,,  

০৭ রিয়াদ গহাকসন শােচি, গজ.এম হাট 01311828478 ,, ,,  

০৮ গমাোঃ জরহরুল ইসলাম দোঃমজুপুি, লক্ষ্মীপুি 01720274790 ,, ,,  

০৯ আকনায়াি গহাসাইন ভবানী ঞ্জ, সদি 01719056485 ,, ,,  

১০ গিজাউল ইসলাম উোঃজয়পুি, সদি 01793293539 ,, ,,  

১১ গমাোঃ আবদুল হান্নান ভ ূঁইয়া কুশাখালী, পুকুিরদয়া 01778611564 ,, ,,  

১২ গমাজাকম্মল গহাকসন কুশাখালী, পুকুিরদয়া 01866089628 ,, ,,  

১৩ গমাোঃ েরবি গহাকসন চিেলাকোপা, 

গপাড়া াছা 

01948491271 
,, ,, 

 

১৪ গমাোঃ আরমন উল্যাহ চিমনসা, ভবানীঞ্জ 01682525846 ,, ,,  

১৫ গনয়াজ গহাকসন পোঃনন্দনপুি,দালাল 

বাজাি 

01795090600 
,, ,, 

 

১৬ হারসবুল গহাসাইন পোঃনন্দনপুি,দালাল 

বাজাি 

01810616363 
,, ,, 

 

১৭ নারহদ গহাকসন পোঃনন্দনপুি,দালাল 

বাজাি 

01795090997 
,, ,, 

 

১৮ রশউরল আক্তাি রশলা সমকসিাবাদ, লক্ষ্মীপুি 01834170531 ,, ,,  

১৯ উরম ব আক্তাি সমকসিাবাদ, লক্ষ্মীপুি 01729562923 ,, ,,  

২০ গমাোঃ রমজান উরিন পুোঃজাফিপুি, চিশাহী 01714650959 ,, ,,  

২১ গমাহাম্মদ আকনায়া গহাকসন টুমচি, টুমচি মাদিাসা 01715344742 ,, ,,  

২২ গমাোঃ শাহীন আলম োরলিচি, টুমচি 

মাদ্রাসা 

01728882670 
,, ,, 

 

২৩ ছাকয়দ গমাোঃ গসাহিাব হাসরন্দ, পাে 

রবজয়ন ি 

01709047800 
,, ,, 

 

২৪ আব্দুল্লা আল মামুন দোঃদূ বাপুি, রদঘলী 

বাজাি 

0182423333 
,, ,, 

 

২৫ হামীম মাহমুদ বাঞ্চান ি, লক্ষ্মীপুি 01739213039 ,, ,,  

 

  

 

 



ব্যাচ নাং : ০৫, স্থানঃ ভান্দাযী ক্লাফ । অথ মফছযঃ (২০২০-২১), 

তাম্পযখঃ ০৬/১২/২০২০ম্পরঃ ট্রথদক ১৩/১২/২০২০ম্পরঃ 

উদজরা  রক্ষ্মীপুয দয, রক্ষ্মীপুয । ম্পফলয়ঃ না মাযী ম্পফলয়ক প্রম্পক্ষণ। 

 

ক্র:নাং নাভ ঠিকানা ট্রভাফাইর নম্বায প্রম্পক্ষণ ট্রকাদ ময নাভ ট্রভয়াদ ভন্তব্য 

01 আফদুয যম্পভ ভটফী, ভান্দাযী ফাজায  না মাযী ম্পফলয়ক ০৭রদন  

02 আর আম্পভন ফটতরী, ভান্দাযী ফাজায  ” ”  

03 মােছুদুি িহমান ফটতরী, ভান্দাযী ফাজায  ” ”  

04 ট্রভাঃ যাম্পকফ ট্রাাইন নুরুল্লাপুয, নুরুল্লাপুয  ” ”  

05 পয়ার ভামুদ ভটফী, ভান্দাযী ফাজায  ” ”  

06 আবু ফকয ম্পছম্পিক ভটফী, ভান্দাযী ফাজায  ” ”  

07 আফদুযজ জাদয  পঃ আরাদাতপুয, ট্রচৌল্লী  ” ”  

08 আকম্পরভা আক্তায পঃ আরাদাতপুয, ম্পভযপুয  ” ”  

09 ট্রভাঃ াভছুর ইরাভ ম্পভঠু পঃ আরাদাতপুয, ম্পভযপুয  ” ”  

10 ট্রভাঃ ভাবুবুয যান ট্রগৌম্পযনগয, জকম্পন 

ফাজায 

০১৭০৪৮৩১৮৪৬ 
” ” 

 

11 ট্রভাঃ আফদুর ভান্নান যম্পফন ট্রাগর ডুযী, জকম্পন  ০১৭৩৩৬৬৮৩২১ ” ”  

12 ভামুদ ট্রাদন ট্রগৌম্পযনগয, জকম্পন 

ফাজায 

০১৭০৪৬৯১৪৬০ 
” ” 

 

13 তানম্পজয ট্রাদন ট্রগৌম্পযনগয, জকম্পন 

ফাজায 

০১৩১৮৮৪০৯৯০ 
” ” 

 

14 ট্রভাঃ ট্রাাগ ট্রাদন ট্রাগর ডুযী, জকম্পন ০১৯৩৫২৪৪৯২৩ ” ”  

15 হৃদয় চন্দ্র দা যাধাপুয, যাধাপুয ০১৭৮৬৬৩৯৯৯০ ” ”  

16 টুটুর চন্দ্র ট্রদফ নাথ কাম্পপরাতরী, রক্ষ্মীপুয ০১৭৩৬০২৩৯৩৮ ” ”  

17 ম্পদপ্ত যকায চযরুম্পতা, যসূরগঞ্জ  ” ”  

18 যাজন কৃষ্ণ নাথ ফাঞ্চানগয, রক্ষ্মীপুয ০১৭২৮৮৩৫৯১৪ ” ”  

19 সুজন চন্দ্র ট্রািায দারা টুভচয, ট্রজএভ 

াট 

০১৭০১১২২৩৪৪ 
” ” 

 

20 ট্রভাঃ ম্পযয়াজ ট্রাদন ঃ সয়দপুয, ম্পভযপুয ০১৭৩৬৪০০৬২৪ ” ”  

21 আবুর ট্রাদন কুতুফপুয, যাভানন্দী ০১৮৭৫৯২১০২৫ ” ”  

22 ট্রভাঃ ভামুনুয যম্পদ ধভ মপুয, ম্পযাভন ফাজায ০১৬৭৫৩৫০৩৯৯ ” ”  

23 ম্পফম্পফ যাদরা ধভ মপুয, ম্পযাভন ফাজায ০১৭৮৫৯১১২০০ ” ”  

24 আম্পকফ ভামুদ গন্ধব্যপুয, ম্পযাভন ফাজায ০১৯২৭০৪৫২৬৭ ” ”  

25 ট্রভাঃ ম্পজল্লুয যভান ভামুদ যম্পদপুয, যম্পদপুয ০১৮২৯৯৪৫১৩০ ” ”  

 

  

 

 



ব্যাচনাং : ০৬, স্থানঃভান্দাযী ক্লাফ ।অথ মফছযঃ (২০২০-২১), 

তাম্পযখঃ২৩/১২/২০ম্পরঃদথদক৩০/১২/২০২০ম্পরঃ 

উদজরারক্ষ্মীপুযদয, রক্ষ্মীপুয ।ম্পফলয়ঃদভাফাইর াম্পব মম্পাং ম্পফলয়ক 

ক্র:নাং নাভ ঠিকানা গমাবাইল নম্বি প্রম্পক্ষণ ট্রকাদ ময নাভ ট্রভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ ট্রভাঃ আর আম্পভন যতনপুয, ভান্দাযী 01763471432 ট্রভাফাইর াম্পব মম্পাং ০৭ম্পদন  

০২ ম্পজাদুর ইরাভ শ্রীযাভপুয, যভাযখীর 01851414906 ট্রভাফাইর াম্পব মম্পাং ০৭ম্পদন  

০৩ ট্রভদদী ছাছান ভটফী, ভান্দাযী ফাজায 01891602699 ট্রভাফাইর াম্পব মম্পাং ০৭ম্পদন  

০৪ ট্রভদদী াছান ভটফী, ভান্দাযী ফাজায 01308739459 ট্রভাফাইর াম্পব মম্পাং ০৭ম্পদন  

০৫ জাম্পদুয যাভান যাজু ভান্দাযী, ভান্দাযী ফাজায 01731680317 ট্রভাফাইর াম্পব মম্পাং ০৭ম্পদন  

০৬ াইফুয যভান ভান্দাযী, ভান্দাযী ফাজায  ট্রভাফাইর াম্পব মম্পাং ০৭ম্পদন  

০৭ পখরুর ইরাভ যতনপুয, ভান্দাযী ফাজায 01818021710 ট্রভাফাইর াম্পব মম্পাং ০৭ম্পদন  

০৮ আযাফুর ইরাভ ভটফী, ভান্দাযী ফাজায  ট্রভাফাইর াম্পব মম্পাং ০৭ম্পদন  

০৯ যীপ ট্রভাঃ আঃ াম্পপজ ভান্দাযী, ভান্দাযী ফাজায 01824319956 ট্রভাফাইর াম্পব মম্পাং ০৭ম্পদন  

১০ ট্রভাঃ জীফ ট্রাদন ভটফী, ভান্দাযী ফাজায 01832633434 ট্রভাফাইর াম্পব মম্পাং ০৭ম্পদন  

১১ াাদাত ট্রাদন প মফ ভান্দাযী, ভান্দাযী 01715496556 ট্রভাফাইর াম্পব মম্পাং ০৭ম্পদন  

১২ পদয়জ আম্মদ ভটফী, ভান্দাযী ফাজায 01890134026 ট্রভাফাইর াম্পব মম্পাং ০৭ম্পদন  

১৩ সকত ভজুভদায ফাাংগাখাঁ, জকম্পন ফাজায 01855322493 ট্রভাফাইর াম্পব মম্পাং ০৭ম্পদন  

১৪ ট্রৌযব চন্দ্র দা আদরানীয়, পুযনগয ০১৬২৩৯৭৭১১৬ ট্রভাফাইর াম্পব মম্পাং ০৭ম্পদন  

১৫ ভম্প উম্পিন হৃদয় প মফ ফটতরী, ভান্দাযী 01743654409 ট্রভাফাইর াম্পব মম্পাং ০৭ম্পদন  

১৬ তুলায কুভায ীর পুযদলাত্তভপুয, চাটম্পখর ০১৬৩৩৩৬৪৫২৫ ট্রভাফাইর াম্পব মম্পাং ০৭ম্পদন  

১৭ যাদদ  ফাাংগাখাঁ, জকম্পন ফাজায ০১৮৬০৪২৭৪৯৬ ট্রভাফাইর াম্পব মম্পাং ০৭ম্পদন  

১৮ ট্রৌযব ট্রাদন রা যাখাম্পরয়া, যাখাম্পরয়া 01721440619 ট্রভাফাইর াম্পব মম্পাং ০৭ম্পদন  

১৯ শ্রী ম্পফক্রভ চন্দ্র ভারাকায যতনপুয, ভান্দাযী 01753501260 ট্রভাফাইর াম্পব মম্পাং ০৭ম্পদন  

২০ ট্রতাপাজ্জর ট্রাদন নযম্পাংপুয, ভান্দাযী 01753003734 ট্রভাফাইর াম্পব মম্পাং ০৭ম্পদন  

২১ াইফুর ইরাভ ফটতরী, ভান্দাযী 01713941993 ট্রভাফাইর াম্পব মম্পাং ০৭ম্পদন  

২২ আযাপাত যভান পয়ার কযইতরা, ভান্দাযী 01761221535 ট্রভাফাইর াম্পব মম্পাং ০৭ম্পদন  

২৩ নুয ট্রভাাম্মদ ফাাংগাখাঁ, জকম্পন ফাজায ০১৭৩৪৬৪৩৪৬৭ ট্রভাফাইর াম্পব মম্পাং ০৭ম্পদন  

২৪ জয় চন্দ্র দা যতনপুয, ভান্দাযী ০১৬৩৫৫৩২৫৭৬ ট্রভাফাইর াম্পব মম্পাং ০৭ম্পদন  

২৫ ওভয আকফয উঃদূগ মাপুয, ভান্দাযী 01311134440 ট্রভাফাইর াম্পব মম্পাং ০৭ম্পদন  

 

  

 

 



ব্যাচনাং : ০৭, স্থানঃআইম্পযন কম্পিউটায এন্ড কম্পিউটায ট্রন্টায ।অথ মফছযঃ (২০২০-২১), 

তাম্পযখঃ০৪/০১/২০২১ম্পরঃদথদক১১/০১/২০২১ম্পরঃ 

উদজরারক্ষ্মীপুযদয, রক্ষ্মীপুয ।ম্পফলয়ঃভৎস্য চাল ম্পফলয়ক 

ক্র:নাং নাভ ঠিকানা ট্রভাফাইর নম্বয প্রম্পক্ষণ ট্রকাদ ময নাভ ট্রভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ আব্দুল্লা ভামুদ ফাঞ্চানগয, রক্ষ্মীপুয ০১৭৫৮১২২৫৬৬ ভৎস্য চাল ম্পফলয়ক ০৭ম্পদন  

০২ যাদছর ট্রাদন ম্পফজয়নগয, ম্পফজয়নগয ০১৯০৮৩৬৯৪৬২ ভৎস্য চাল ম্পফলয়ক ০৭ম্পদন  

০৩ ট্রভাঃ াজ্জাদ ট্রাদন মাদদয়া, জকম্পন ফাজায ০১৬৩৫০৩২০৩৬ ভৎস্য চাল ম্পফলয়ক ০৭ম্পদন  

০৪ ট্রফল্লার ট্রাদন য কফা,ম্পযাভন ফাজ  ০১৬২৭৩৮২০৭২ ভৎস্য চাল ম্পফলয়ক ০৭ম্পদন  

০৫ ট্রভাঃ ওভান চয ভটুয়া,ম্পযাভন ফাজায ০১৮২০৬১২০৭৪ ভৎস্য চাল ম্পফলয়ক ০৭ম্পদন  

০৬ আান াম্পফফ ম্পফদনাদন ধভপুয,ম্পযাভন ০১৯৫৬৩৮৭৭৩০ ভৎস্য চাল ম্পফলয়ক ০৭ম্পদন  

০৭ ট্রভাঃ তাদযক ট্রাদন ভদযাফাদ, রক্ষ্মীপুয ০১৭৯৫০৭৮২০৩ ভৎস্য চাল ম্পফলয়ক ০৭ম্পদন  

০৮ ট্রভাঃ ম্পদদায ট্রাদন ম্পয়াযাপুয, ম্পয়াযাপুয ০১৭১০১০১৬৪৭ ভৎস্য চাল ম্পফলয়ক ০৭ম্পদন  

০৯ আদনায়ায ট্রাদন টুভচয, টুভচয ভাদযাা ০১৭২০০৪০৭৩১ ভৎস্য চাল ম্পফলয়ক ০৭ম্পদন  

১০ ভামুদুর াান াম্পকর চযকারম্পকম্পন, মুম্পিযাট ০১৮৩০৭৮৬৪১৭ ভৎস্য চাল ম্পফলয়ক ০৭ম্পদন  

১১ ট্রভাঃ পাযম্পদন এান ফাঞ্চানগয, রক্ষ্মীপুয ০১৮৫৭১১০৭১৭ ভৎস্য চাল ম্পফলয়ক ০৭ম্পদন  

১২ পদয়জ আদভদ ভদযাফাদ, রক্ষ্মীপুয ০১৭২৩৬৩৩৯৩১ ভৎস্য চাল ম্পফলয়ক ০৭ম্পদন  

১৩ ট্রভাঃ ট্রভাাযপ ট্রাদন পফ রক্ষ্মীপুয, দারার 

ফাজায 

০১৭২৮১৬৯৫০৮ ভৎস্য চাল ম্পফলয়ক ০৭ম্পদন  

১৪ ম্পফপ্লফ কম্পফয ঃ রক্ষ্মীপুয, রক্ষ্মীপুয ০১৬৪৩৬০৫৩৬২ ভৎস্য চাল ম্পফলয়ক ০৭ম্পদন  

১৫ ইব্রাীভ খম্পরর নন্দনপুয, ট্রগাম্পনাথপুয ০১৯৭৪২০২১৪৯ ভৎস্য চাল ম্পফলয়ক ০৭ম্পদন  

১৬ ফাম্পি াম্পযয়া পফ রক্ষ্মীপুয, দারার 

ফাজায 

০১৯৮৮৪২৪৯৩৩ ভৎস্য চাল ম্পফলয়ক ০৭ম্পদন  

১৭ ফাফয া পফ রক্ষ্মীপুয, দারার 

ফাজায 

০১৯৩৯৬৩১০২৬ ভৎস্য চাল ম্পফলয়ক ০৭ম্পদন  

১৮ আফদুর কুদ্দু ম্পদঘুরী, পুকুযম্পদয়া  ভৎস্য চাল ম্পফলয়ক ০৭ম্পদন  

১৯ আফদুর কাদদয টুভচয, টুভচয ভাদযাা ০১৭৩৬৫১৩৯১৬ ভৎস্য চাল ম্পফলয়ক ০৭ম্পদন  

২০ জীভ উম্পিন ট্রানাপুয, ম্পরভফাগ ০১৬২২১২৩১৫০ ভৎস্য চাল ম্পফলয়ক ০৭ম্পদন  

২১ দুরার চযরুম্পতা, যসূরগঞ্জ ০১৬৩৫৩৫৩৯৮১ ভৎস্য চাল ম্পফলয়ক ০৭ম্পদন  

২২ ট্রভাঃ যাদদ ট্রাদন াকচয, ট্রজএভাট ০১৯১২৮৯৬০২১ ভৎস্য চাল ম্পফলয়ক ০৭ম্পদন  

২৩ আফদুর কম্পযভ টিপু ফাঞ্চানগয, রক্ষ্মীপুয ০১৯১২৮৯৬০২১ ভৎস্য চাল ম্পফলয়ক ০৭ম্পদন  

২৪ ভামুনুয যম্পদ যম্পদপুয, যম্পদপুয ০১৭৩১৯৪০১৭৭ ভৎস্য চাল ম্পফলয়ক ০৭ম্পদন  

২৫ ট্রভাঃ ভম্পউয যভান যম্পদপুয, যম্পদপুয ০১৭১৬৫২৪৫৫২ ভৎস্য চাল ম্পফলয়ক ০৭ম্পদন  

 

 

  
 

 



ব্যাচ নং : ০৮, স্থানোঃ আইরিন েরিউটাি এন্ড গেরনং ইরনরিটিউট । অথ ববছিোঃ (২০২০-২১), 

তারিখোঃ ১৭/০১/২১ররোঃ গথকে ২৫/০১/২০২১ ররোঃ 

উপকজলা  লক্ষ্মীপুি সদি, লক্ষ্মীপুি । রবষয়োঃ গপাশাে ততরি রবষয়ে 

ক্র:নাং নাভ ঠিকানা ট্রভাফাইর নম্বয প্রম্পক্ষণ ট্রকাদ ময নাভ ট্রভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ সুজরা আক্তায দঃযাজাপুয, জাদযাফাদ ০১৭৯৯৩৫৬৩৮৮ ট্রাাক সতম্পয ম্পফলয়ক ১৫ম্পদন  

০২ াম্পদা ট্রফগভ ফাঞ্চানগয, রক্ষ্মীপুয ০১৭৯৯৫৬২২৮১ ” ”  

০৩ পাযজানা আক্তায গাংগাপুয, গাংগাপুয ০১৩১০৭২৬৪৬২ ” ”  

০৪ রৎফুয যভান ফাঞ্চানগয, রক্ষ্মীপুয ০১৩০১৪১৯৭৩৩ ” ”  

০৫ ম্পনগায সুরতানা ানাফাদ, ম্পফজয়নগয ০১৯৮৮৫৪৪৮১৫ ” ”  

০৬ প্রম্পভরা যানী ীর ফাাংগাখাঁ, জকম্পনফাজায ০১৮২৮৬৯৯৬০৪ ” ”  

০৭ জান্নাতুর ট্রপযদাউ আরাদাতপুয,মুম্পরভাফাদ ০১৭৯৬২০০৪৯৭ ” ”  

০৮ ম্পভতা যানী ট্রদফ নাথ যাম্পজফপুয, রক্ষ্মীপুয ০১৭২৯১০৩০৪৬ ” ”  

০৯ ম্পরম্প আক্তায আম্পবযম্পখর, জকম্পন ০১৭৮৩৭১০৩২৪ ” ”  

১০ ট্রযদফকা সুরতানা ফাঞ্চানগয, রক্ষ্মীপুয ০১৭০৯০৮৯২৯৪ ” ”  

১১ ভভতাজ ট্রফগভ আটিয়াতরী, জকম্পন ০১৭৩০২৫৭৯৭৮ ” ”  

১২ ম্পরজা আক্তায আভানউল্যাপুয, জকম্পন ০১৮৩৪৬৮৮৭৪৪ ” ”  

১৩ ট্রজম্পভন ফাাংগাখাঁ, জকম্পন ০১৯৪৪৮৫৫২৯২ ” ”  

১৪ ায়ভা আক্তায াগযম্পদ, কাম্পপরাতরী ০১৭৯৯০৩৫৬৭৩ ” ”  

১৫ ইযাত জাান ম্প দঃভজুপুয, রক্ষ্মীপুয ০১৮২৪৯১৭৯৯৯ ” ”  

১৬ উদম্ম আদভনাতুর জান্নাত দঃভজুপুয, রক্ষ্মীপুয ০১৯৯৪৯৩৪৪৫৫ ” ”  

১৭ আম্পফদা সুরতানা মাদদয়া, জকম্পন ফাজায ০১৯৫০৩৮২৯৬১ ” ”  

১৮ াম্পফনা ইয়াম্পভন ফাঞ্চানগয, রক্ষ্মীপুয ০১৩৭০৬৯২৯০৩ ” ”  

১৯ আইম্পযন সুরতানা ফাঞ্চানগয, রক্ষ্মীপুয ০১৮৪৫৯৫৭৯৪১ ” ”  

২০ াযম্পভন আক্তায ফাঞ্চানগয, রক্ষ্মীপুয ০১৭১৫৬২৭৮৬০ ” ”  

২১ ট্রভৌসুভী আক্তায দঃযাভপুয, যাভপুয ০১৭৮১৯২৩৪৩২ ” ”  

২২ পাদতভা ইয়াম্পভন আটিয়াতরী, জকম্পন ০১৭৩২৩৯০১৮৯ ” ”  

২৩ াযম্পভন আক্তায ম্পদরাদপুয, যাধাপুয ০১৬২৩৬২৮৯৪০ ” ”  

২৪ আজম্পভম্পয আক্তায শ্যাভগঞ্জ, শ্যভগঞ্জ ০১৭৫৬২১০১৭২ ” ”  

২৫ নাজভা আক্তায চযরুম্পতা, যসূরগঞ্জ ০১৭২৭৩৪১৭৫৯ ” ”  

 

  

 

 



ব্যাচ নাং : ০৯, স্থানঃ ভধ্য ফাঞ্চানগয যকাম্পয প্রাথম্পভক ম্পফদ্যারয় । অথ মফছযঃ (২০২০-২১), 

তাম্পযখঃ ০৮/০৩/২০২১ম্পরঃ ট্রথদক ১৬/০৩/২০২১ম্পরঃ 

উদজরা  রক্ষ্মীপুয দয, রক্ষ্মীপুয । ম্পফলয়ঃ াম্পযফাম্পযক াঁ-মুযম্পগ ারন ম্পফলয়ক 

 

µtbs cÖwkÿbv_©xi bvg wVKvbv গমাবাইল নং ট্রকাদ ময নাভ ট্রভয়াদ gšÍe¨ 

01 যত্না ট্রফগভ  মাফতীনগয, ম্পখরফাইচা 01716775856 াম্পযফাম্পযক াঁ-মুযম্পগ 

ারন 

০৭ ম্পদন  

02 ভম্পযয়ভ ট্রফগভ ফাঞ্চানগয, রক্ষ্মীপুয 01833797543 ’’ ’’  

03 ম্পফউম্পন ট্রফগভ evÂvbMi, j²xcyi 01835246666 ’’ ’’  

04 াযম্পভন আক্তায ফাঞ্চানগয, রক্ষ্মীপুয 01857471791 ’’ ’’  

05 ইয়াম্পভন আক্তায ফাঞ্চানগয, রক্ষ্মীপুয  ’’ ’’  

06 সুইটি আক্তায চযরুম্পতা, যসুরঞ্জ  ’’ ’’  

07 আদভনা আক্তায দত্তাড়া, দত্তাড়া 01740653819 ’’ ’’  

08 াদদা আক্তায ফাঞ্চানগয, রক্ষ্মীপুয 01700535565 ’’ ’’  

09 জান্নাতুর ট্রপযদাউ ফাঞ্চানগয, রক্ষ্মীপুয 01788328500 ’’ ’’  

10 পাদতভা সুরতানা 

নুয 

ফাঞ্চানগয, রক্ষ্মীপুয 01741444223 

’’ ’’ 

 

11 াফম্পযনা ইয়াম্পভন ভাদদফপুয,দারার 

ফাজায 

01758738738 

’’ ’’ 

 

12 াযম্পভন আক্তায ফাঞ্চানগয, রক্ষ্মীপুয 01706973228 ’’ ’’  

13 াথী আক্তায দঃাভছাদী, রক্ষ্মীপুয 01777293907 ’’ ’’  

14 ারভা আক্তায ফাঞ্চানগয, রক্ষ্মীপুয  ’’ ’’  

15 নাজভা আক্তায ফাঞ্চানগয, রক্ষ্মীপুয 01794553738 ’’ ’’  

16 পাযজানা ইয়াম্পভন ফাঞ্চানগয, রক্ষ্মীপুয 01706973229 ’’ ’’  

17 ট্রজম্পভন আক্তায ফাঞ্চানগয, রক্ষ্মীপুয 01314620280 ’’ ’’  

18 ম্পয়াম্প আক্তায ফাঞ্চানগয, রক্ষ্মীপুয 01741962841 ’’ ’’  

19 নাজমুন নাায চযভনা, বফানীগঞ্জ  01721218537 ’’ ’’  

20 ট্রভাঃ াছুয 

যভান 

যাভকৃষ্ণপুয, ম্পখরফাইছা 01771799818 

’’ ’’ 

 

21 াম্পজময়া সুরতানা 

আম্পিঁ 

াযফতীনগয, 

ম্পখরফাইছা 

01794553755 

’’ ’’ 

 

22 াযম্পভন আক্তায ফাঞ্চানগয, রক্ষ্মীপুয  ’’ ’’  

23 আম্পকুয যভান ট্রগাম্পনাথপুয, রক্ষ্মীপুয 01908064073 ’’ ’’  

24 ট্রভাঃ আবু যায়ান 

ট্রমাফাদয়য 

ফম্পকপুয, যম্পদপুয 01628441941 

’’ ’’ 

 

25 াাম্পযয়ায যাজু ফম্পকপুয, যম্পদপুয 01684889292 ’’ ’’  

 

  

 

 



ব্যাচ নং :১০, স্থানোঃ দরিণ চিমনসা সিোরি প্রাথরমে রবদ্যালয় । অথ ববছিোঃ (২০২০-২১), 

তারিখোঃ ১৮/০৩/২০২১ররোঃ গথকে ২৮/০৩/২০২১ ররোঃ 

উপকজলা  লক্ষ্মীপুি সদি, লক্ষ্মীপুি । রবষয়োঃ পারিবারিে হাঁস-মুির  পালন রবষয়ে প্ররশিণ। 

 

ক্রঃনাং নাভ ঠিকানা গমাবাইল নাম্বাি প্রম্পক্ষদণয ম্পফলয় ট্রভয়াদ ভন্তব্য  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ ট্রভাঃ কাভরুর ইরাভ চযভনা. বফানীঞ্জ 01701669344 াম্পযফাম্পযক াঁ-মুযম্পগ 

ারন 
০৭ ম্পদন 

 

০২ আদয়া ম্পফম্পফ চযভনা. বফানীঞ্জ 01798190645 ” ”  

০৩ আম্পভয জান চযভনা. বফানীঞ্জ 01888200582 ” ”  

০৪ ম্পযনা আক্তায চযভনা. বফানীঞ্জ 01856137321 ” ”  

০৫ আয়া আক্তায চযভনা. বফানীঞ্জ 01888200582 ” ”  

০৬ ট্রভাঃ পযাদ উম্পিন চযভনা. বফানীঞ্জ  ” ”  

০৭ ম্পভা আক্তায চযভনা. বফানীঞ্জ 01727754933 ” ”  

০৮ ভম্পন আক্তায চযভনা. বফানীঞ্জ 01306201091 ” ”  

০৯ নয়ন চযভনা. বফানীঞ্জ 01888075029 ” ”  

১০ আদয়া ট্রফগভ চযভনা. বফানীঞ্জ 01756876010 ” ”  

১১ ট্রভাাম্মদ আরী চযভনা. বফানীঞ্জ 01701669342 ” ”  

১২ াভসুন নাায ঃ চযভনা, 

বফানীগঞ্জ 

01879083399 

” 
” 

 

১৩ ভম্পযয়ভ ট্রফগভ ঃ চযভনা, 

বফানীগঞ্জ 

01760696283 

” 
” 

 

১৪ সুম্পভ ট্রফগভ ঃ চযভনা, 

বফানীগঞ্জ 

01855308406 

” 
” 

 

১৫ ট্রজম্পভন আক্তায ঃ চযভনা, 

বফানীগঞ্জ 

07819940686 

” 
” 

 

১৬ নাজভা আক্তায ঃ চযভনা, 

বফানীগঞ্জ 

01888669448 

” 
” 

 

১৭ ট্রভাঃ যীপ ঃ চযভনা, 

বফানীগঞ্জ 

01740903691 

” 
” 

 

১৮ রাখী ট্রফগভ ঃ চযভনা, 

বফানীগঞ্জ 

01888075029 

” 
” 

 

১৯ ভায়া ট্রফগভ চযভনা. ম্পযাভন 

ফাজায 
01835012308 

” 
” 

 

২০ ট্রভাঃ যায়ান ঃ চযভনা, 

বফানীগঞ্জ 
01889519042 

” 
” 

 

২১ ম্পল্পী ট্রফগভ ঃ চযভনা, 

বফানীগঞ্জ 

01794200199 

” 
” 

 

২২ াদদা ট্রফগভ চযভনা. ম্পযাভন 

ফাজায 

01731102912 

” 
” 

 

২৩ পয়ার উম্পিন চযভনা. বফানীঞ্জ 01730166624 ” ”  

২৪ ভারুয াান চযভনা. বফানীঞ্জ 01727699391 ” ”  

২৫ াইফুর াান ঃ চযভনা. বফানীঞ্জ 01815354388 ” ”  
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