
Rb¯^v¯’¨ myiÿvq †f‡Uwibvwi cvewjK †nj_& mvwf©m †Rvi`viKiY cÖK‡íi AvIZvq gvsm e¨emvqx (eyPvi ) 

cÖwkÿYv_©x‡`র নাম, †gvevBj b¤̂র ও ঠিকানা: 

বিভাগ: ঢাকা                                                                                                          জেলা: ঢাকা 

ক্রবমক নং উপজেলা / থানার নাম জেলার নাম বুচার প্রশিক্ষণাথীর নাম জমাবাইল নাম্বার 

1 জকাতয়ালী ঢাকা জমাোঃ কাইবি 01706543912 

2 জকাতয়ালী ঢাকা জমাোঃ মুরাদ 01942329554 

3 জকাতয়ালী ঢাকা আোঃ হক গােী 01711074857 

4 জকাতয়ালী ঢাকা মাহবুি আলম 01720338889 

5 জকাতয়ালী ঢাকা জমাোঃ এরশাদ 01947442509 

6 জকাতয়ালী ঢাকা জমাোঃ বুলূ 01913706396 

7 জকাতয়ালী ঢাকা িাচ্চু বময়া 01763353026 

8 জকাতয়ালী ঢাকা আোঃ মাললক 01677837539 

9 জকাতয়ালী ঢাকা মীর জহালেন 01616655203 

10 জকাতয়ালী ঢাকা জমাোঃ েবুে 01929725194 

11 জকাতয়ালী ঢাকা জমাোঃ জোিহান 01919965899 

12 জকাতয়ালী ঢাকা জমাোঃ নওোদ 01786655203 

13 জকাতয়ালী ঢাকা জমাোঃ আবেম 01747642947 

14 জকাতয়ালী ঢাকা জমাোঃ বেোন 01775272605 

15 জকাতয়ালী ঢাকা জমাোঃ মাবনক জদওয়ান 01708850647 

16 জকাতয়ালী ঢাকা জমাোঃ আবু োইদ কোই 01706543912 

17 জকাতয়ালী ঢাকা জমাোঃ ইউসুি 0192606829 

18 জকাতয়ালী ঢাকা জমাোঃ মাসুদ 019250727472 

19 জকাতয়ালী ঢাকা জমাোঃ েবেম 01611811988 



ক্রবমক নং উপজেলা / থানার নাম জেলার নাম বুচার প্রশিক্ষণাথীর নাম জমাবাইল নাম্বার 

20 জকাতয়ালী ঢাকা জমাোঃ িাবুল 01660159048 

21 জকাতয়ালী ঢাকা জমাোঃ হারুন 019250977496 

22 জকাতয়ালী ঢাকা জমাোঃ আিোল 01911502766 

23 জকাতয়ালী ঢাকা রাবকবুল ইেলাম রবন 01795478683 

24 জকাতয়ালী ঢাকা জমাোঃ আব্দুর রহমান 01641059752 

25 জকাতয়ালী ঢাকা আবু রায়হান 01719980214 

26 জকাতয়ালী ঢাকা জমাোঃ আলম 01748102356 

27 জকাতয়ালী ঢাকা জমাোঃ আেলাম 01831623997 

28 জকাতয়ালী ঢাকা জমাোঃ কাওছার বেকদার 01996778042 

29 জকাতয়ালী ঢাকা জমাোঃ শাহআলম 01918533017 

30 জকাতয়ালী ঢাকা জমাোঃ শাহলনওয়াে 01988212774 

31 লালিাগ ঢাকা জমাোঃ আবমর জহালেন 01302896385 

32 লালিাগ ঢাকা জমাোঃ োদ্দাম জহালেন 01716040779 

33 লালিাগ ঢাকা জমাোঃ আবেবুল্লাহ চ াধুরী 01741721326 

34 লালিাগ ঢাকা বমন্টু 01759511048 

35 লালিাগ ঢাকা আহলমদ জহালেন 01742051578 

36 লালিাগ ঢাকা আেমত আলী 01824237253 

37 লালিাগ ঢাকা জমাোঃ লুৎির রহমান 01751470928 

38 লালিাগ ঢাকা জমাোঃ মন্টু 01317207270 

39 লালিাগ ঢাকা এমরান জহালেন 01738913457 

40 লালিাগ ঢাকা জমাোঃ জিলাল জহালেন 01320796673 



ক্রবমক নং উপজেলা / থানার নাম জেলার নাম বুচার প্রশিক্ষণাথীর নাম জমাবাইল নাম্বার 

41 লালিাগ ঢাকা আবমনুর গাইন 01990713343 

42 লালিাগ ঢাকা জমাোঃ শবিকুল ইেলাম 01709348009 

43 লালিাগ ঢাকা দুেজয় 01842649278 

44 লালিাগ ঢাকা জমাোঃ আবলমুন 01876910360 

45 লালিাগ ঢাকা জমাোঃ জেৌরভ 01872962979 

46 লালিাগ ঢাকা জমাোঃ আলাউবদ্দন 01971001087 

47 লালিাগ ঢাকা জমাোঃ িাদশা 01981001087 

48 লালিাগ ঢাকা জমাোঃ কামাল জহালেন 01929779546 

49 লালিাগ ঢাকা জমাোঃ িালরক 01673865419 

50 লালিাগ ঢাকা জমাোঃ আিোর 01731120862 

51 লালিাগ ঢাকা তানবভর 01400213303 

52 লালিাগ ঢাকা জমাোঃ কাউোর জহালেন 01799636603 

53 লালিাগ ঢাকা জমাোঃ োইদ 01918108035 

54 লালিাগ ঢাকা জমাোঃ হুমায়ন 01711125035 

55 লালিাগ ঢাকা মকবুল জদওয়ান 01819480897 

56 লালিাগ ঢাকা জমাোঃ হারুন 01916035303 

57 লালিাগ ঢাকা জমাোঃ োমছুবদ্দন 01310550958 

58 লালিাগ ঢাকা আবমর জহালেন 01953316706 

59 লালিাগ ঢাকা জমাোঃ িাবুল 01975578670 

60 লালিাগ ঢাকা জরেওয়ান 01956823245 

61 সুত্রাপুর ঢাকা জমাোঃ হাবিবুর রহমান 01300703643 



ক্রবমক নং উপজেলা / থানার নাম জেলার নাম বুচার প্রশিক্ষণাথীর নাম জমাবাইল নাম্বার 

62 সুত্রাপুর ঢাকা জমাোঃ জোলহল রানা 01738215139 

63 সুত্রাপুর ঢাকা জমাোঃ রমোন খন্দকার 01406040104 

64 সুত্রাপুর ঢাকা জমাোঃ কাওছার 01648884483 

65 সুত্রাপুর ঢাকা জমাোঃ মাইে উবদ্দন 01873384713 

66 সুত্রাপুর ঢাকা জমাোঃ ইমন ইেলাম 01869232117 

67 সুত্রাপুর ঢাকা জমাোঃ নাবহদ হাোন 01305501945 

68 সুত্রাপুর ঢাকা জমাোঃ শাহ আলম 01981483894 

69 সুত্রাপুর ঢাকা জমাোঃ জমলহদী হাোন 01886611300 

70 সুত্রাপুর ঢাকা জমাোঃ শরীি জহালেন 01881444919 

71 সুত্রাপুর ঢাকা আবুল কালাম আোদ 01878892944 

72 সুত্রাপুর ঢাকা আব্দুল িালরক 0156894559 

73 সুত্রাপুর ঢাকা জমাোঃ িাবুল 01402405154 

74 সুত্রাপুর ঢাকা জমাোঃ আব্দুে োলাম 01834416012 

75 সুত্রাপুর ঢাকা জমাোঃ বমোনুর রহমান 01795053724 

76 সুত্রাপুর ঢাকা জমাোঃ নােমুল ইেলাম নয়ন 01939860753 

77 সুত্রাপুর ঢাকা োবহদ 01850555565 

78 সুত্রাপুর ঢাকা জমাোঃ হরমুে 01742391897 

79 সুত্রাপুর ঢাকা জমাোঃ িাবুল বময়া - 

80 সুত্রাপুর ঢাকা কাওছার 01971822050 

81 সুত্রাপুর ঢাকা জমাোঃ রালেল জহালেন 018285799458 

82 সুত্রাপুর ঢাকা জমাোঃ আল আবমন 01623237577 



ক্রবমক নং উপজেলা / থানার নাম জেলার নাম বুচার প্রশিক্ষণাথীর নাম জমাবাইল নাম্বার 

83 সুত্রাপুর ঢাকা জমাোঃ শাহোলাল ইেলাম রাতুল 01991116658 

84 সুত্রাপুর ঢাকা জমাোঃ আলাউবদ্দন 01781726445 

85 সুত্রাপুর ঢাকা জমাোঃ োবকর জহালেন 01674778842 

86 সুত্রাপুর ঢাকা শবিকুল ইেলাম 01921086976 

87 সুত্রাপুর ঢাকা জমাহাম্মদ আলী 01989179942 

88 সুত্রাপুর ঢাকা জমাোঃ জখাকন আহলমদ 01753283126 

89 সুত্রাপুর ঢাকা জমাোঃ মুক্তার জহালেন 01715343901 

90 সুত্রাপুর ঢাকা জমাোঃ েবি উল্লাহ 01727211106 

91 জতেগাও ঢাকা জমাোঃ আবুল বময়া 01936184343 

92 জতেগাও ঢাকা জমাোঃ োহাঙ্গীর জিপারী 01709085440 

93 জতেগাও ঢাকা জমাোঃ বমোনুর রহমান 01935918179 

94 জতেগাও ঢাকা জমাোঃ জনছার উবদ্দন ভুইয়া 01739606591 

95 জতেগাও ঢাকা জমাোঃ রবিউল ইেলাম 01753851795 

96 জতেগাও ঢাকা জমাোঃ শাওন 01891982301 

97 জতেগাও ঢাকা জমাোঃ জোহাগ বময়া 016772202025 

98 জতেগাও ঢাকা জমাোঃ নােমুল জহালেন 01860756964 

99 জতেগাও ঢাকা জমাোঃ জোহাগ খান 01677220205 

100 জতেগাও ঢাকা জমাোঃ রওশন আলী 01781992992 

101 জতেগাও ঢাকা জমাোঃ বেকু 01630217974 

102 জতেগাও ঢাকা জমাোঃ রুলিল হাোন 01319648274 

103 জতেগাও ঢাকা কবির 01796665517 



ক্রবমক নং উপজেলা / থানার নাম জেলার নাম বুচার প্রশিক্ষণাথীর নাম জমাবাইল নাম্বার 

104 জতেগাও ঢাকা জমাোঃ মানা উল্লাহ 01797222302 

105 জতেগাও ঢাকা জখাকন দাে 01748499315 

106 জতেগাও ঢাকা জমাোঃ রতন  

107 জতেগাও ঢাকা জমাোঃ বিলরাে 01712759606 

108 জতেগাও ঢাকা জমাোঃ জোহান বময়া 01739600759 

109 জতেগাও ঢাকা জমাোঃ আবু িকর (নান্নু) 01756631831 

110 জতেগাও ঢাকা জমাোঃ জতািাজ্জল 01778952200 

111 জতেগাও ঢাকা জমাোঃ রানা বময়া 01902438430 

112 জতেগাও ঢাকা জমাোঃ কােল বময়া 01911502766 

113 জতেগাও ঢাকা শবহদুল জিপারী 01913485270 

114 জতেগাও ঢাকা জমাোঃ আব্দুল হাই 01768611645 

115 জতেগাও ঢাকা জমাোঃ বরেওয়ান 01956833245 

116 জতেগাও ঢাকা জমাোঃ আবনে 01759511048 

117 জতেগাও ঢাকা জমাোঃ জদললায়ার জহালেন 01884880997 

118 জতেগাও ঢাকা জমাোঃ মাসুম 01743403171 

119 জতেগাও ঢাকা জমাোঃ মবনর খান 01688602750 

120 জতেগাও ঢাকা জমাোঃ হাবিি 01716515220 

121 ‡KivbxMÄ XvKv ‡gvt AvRxg Avjx 01824107183 

122 ‡KivbxMÄ XvKv byiæ 01816903383 

123 ‡KivbxMÄ XvKv ‡gvt igRvb 01917964924 

124 ‡KivbxMÄ XvKv ‡gvt wjUb 01924726087 



ক্রবমক নং উপজেলা / থানার নাম জেলার নাম বুচার প্রশিক্ষণাথীর নাম জমাবাইল নাম্বার 

125 ‡KivbxMÄ XvKv byiæj Bmjvg 01716914977 

126 ‡KivbxMÄ XvKv ‡gvt wicb 01755501130 

127 ‡KivbxMÄ XvKv Rvnv½xi 01812310233 

128 ‡KivbxMÄ XvKv byiæj Bmjvg 01816903383 

129 ‡KivbxMÄ XvKv †gvt Avkivd 01820840675 

130 ‡KivbxMÄ XvKv ‡gvt mvweŸi †nv‡mb  

131 ‡KivbxMÄ XvKv ‡gvt eveyj MvRx 01746214343 

132 ‡KivbxMÄ XvKv ‡gvt Kvgvj 01977161836 

133 ‡KivbxMÄ XvKv ‡gvt KvImvi 01409558397 

134 ‡KivbxMÄ XvKv ‡gvt ivRy 01879362622 

135 ‡KivbxMÄ XvKv nvRx †gvt Avjx AvRMvi 01720051353 

136 ‡KivbxMÄ XvKv nvRx †gvt wicb 01711442952 

137 ‡KivbxMÄ XvKv nvRx †gvt mygb 01823222959 

138 ‡KivbxMÄ XvKv nvRx Avãyj mvËvi 01715469906 

139 ‡KivbxMÄ XvKv ‡gvt Puvb wgqv 01798839559 

140 ‡KivbxMÄ XvKv ‡gvt wmivRyj Bmjvg 01732939231 

141 ‡KivbxMÄ XvKv ‡gvt `yjvj g„av 01717106972 

142 ‡KivbxMÄ XvKv ‡gvt Lwjj wgqv 01770045161 

143 ‡KivbxMÄ XvKv ‡gvt Avãyj ReŸvi 01732789254 

144 ‡KivbxMÄ XvKv nvRx †nv‡mb wgqv 01758630361 

145 ‡KivbxMÄ XvKv ‡gvt bRiæj Bmjvg 01717354829 



ক্রবমক নং উপজেলা / থানার নাম জেলার নাম বুচার প্রশিক্ষণাথীর নাম জমাবাইল নাম্বার 

146 ‡KivbxMÄ XvKv iZb GÛ eªv`vm© 

‡gvnv¤§` Avjx 

01946944029 

147 ‡KivbxMÄ XvKv ‡gvt myiæR wgqv 01688507220 

148 ‡KivbxMÄ XvKv nvRx Avãyj Kwig 01711463348 

149 ‡KivbxMÄ XvKv wc›Uz Lvb 0181421813 

 

150 beveMÄ XvKv ‡gvt AvjgvQ - 

151 beveMÄ XvKv AvkÖvd wkK`vi - 

152 beveMÄ XvKv ‡gvt AvjvDwÏb - 

153 beveMÄ XvKv ‡gvjøv Rvnv½xi - 

154 beveMÄ XvKv Avt Inve MvRx - 

155 beveMÄ XvKv ‡gvt mygb - 

156 beveMÄ XvKv ‡kL kvnRvnvb - 

157 beveMÄ XvKv Aveyj †nv‡mb - 

158 beveMÄ XvKv †gvt Rxeb - 

159 beveMÄ XvKv ‡gvt wmwÏK - 

160 beveMÄ XvKv ‡gvt mv‡`K - 

161 beveMÄ XvKv Kvjvg - 

162 beveMÄ XvKv iZb wgqv - 

163 beveMÄ XvKv gbRy †nv‡mb - 

164 beveMÄ XvKv †gvt AvjgMxi †nv‡mb - 

165 beveMÄ XvKv ‡gvt iwdKzj Bmjvg - 

166 beveMÄ XvKv dvBRyj Bmjvg -- 



ক্রবমক নং উপজেলা / থানার নাম জেলার নাম বুচার প্রশিক্ষণাথীর নাম জমাবাইল নাম্বার 

167 beveMÄ XvKv jyrdi †nv‡mb -- 

168 beveMÄ XvKv ‡gvt AveŸvm - 

169 beveMÄ XvKv ‡gvt nvbœvb - 

170 beveMÄ XvKv †gvt Iqvwmg - 

171 beveMÄ XvKv mv¾v` †nv‡mb - 

172 beveMÄ XvKv ‡gvt kIKZ †nv‡mb - 

173 beveMÄ XvKv ‡gvt AvjvDwÏb - 

174 beveMÄ XvKv ‡gvt nvwK‡gvjøv - 

175 beveMÄ XvKv Avãyi iwng Lvb - 

176 beveMÄ XvKv evey Lvb - 

177 beveMÄ XvKv ‡gvt †gv¯Ídv - 

178 beveMÄ XvKv wgRvb - 

179 beveMÄ XvKv ‡gvt gwbi †nv‡mb - 

180 ‡`vnvi XvKv ‡gvt Avt Inve 01980801422 

181 ‡`vnvi XvKv ‡ZvZv †ecvix 01715485560 

182 ‡`vnvi XvKv ‡gvt Kwei †gvjøv 017132376038 

183 ‡`vnvi XvKv ‡gvt byiæj Bmjvg 01819018849 

184 ‡`vnvi XvKv ‡gvt Iqv‡n` †gvjøv 01715840201 

185 ‡`vnvi XvKv ‡gvt Bw`ªm Avjx 01834275710 

186 ‡`vnvi XvKv ‡gvt `wei †gvjøv 01725126717 

187 ‡`vnvi XvKv nvmvb 019601917581 



ক্রবমক নং উপজেলা / থানার নাম জেলার নাম বুচার প্রশিক্ষণাথীর নাম জমাবাইল নাম্বার 

188 ‡`vnvi XvKv UvjUz 017298018661 

189 ‡`vnvi XvKv Av³vi 01715258539 

190 ‡`vnvi XvKv Lv‡jK 01756016187 

191 ‡`vnvi XvKv ‡gvt wbRvg DwÏb 01937077158 

192 ‡`vnvi XvKv gwbi 01943195460 

193 ‡`vnvi XvKv ‡gvt wmivR 01739283985 

194 ‡`vnvi XvKv KvImvi †nv‡mb 01883258312 

195 ‡`vnvi XvKv Avwgi 01850945189 

196 ‡`vnvi XvKv Rvnv½xi Avjg 01930135471 

197 ‡`vnvi XvKv gvngy` †ecvix 01623807509 

198 ‡`vnvi XvKv dviæL †nv‡mb 01720827437 

199 ‡`vnvi XvKv Av‡bvqvi gvZei 01732118429 

200 ‡`vnvi XvKv Avmjvg 01724417064 

201 ‡`vnvi XvKv Avgvb 01728299839 

202 ‡`vnvi XvKv DwKj DwÏb 01748081005 

203 ‡`vnvi XvKv jyrdi ingvb 01924085726 

204 ‡`vnvi XvKv ‡gvt dviæK 01844157455 

205 ‡`vnvi XvKv Kvgvj †nv‡mb 01959630559 

206 mvfvi XvKv ‡`‡jvqvi 01871468447 

207 mvfvi XvKv Kv‡mg 01407733506 

208 mvfvi XvKv Avãyj AvwRR 01732871481 



ক্রবমক নং উপজেলা / থানার নাম জেলার নাম বুচার প্রশিক্ষণাথীর নাম জমাবাইল নাম্বার 

209 mvfvi XvKv evey wgqv 01726006870 

210 mvfvi XvKv Avãyj nvB 01711186652 

211 mvfvi XvKv eveyj wgqv 01771102300 

212 mvfvi XvKv ‡gv¯Ídv Kvgvj 01934768108 

213 mvfvi XvKv Rvnv½xi Avjg 01710661912 

214 mvfvi XvKv ‡gvdv‡¾j 01710661912 

215 mvfvi XvKv AveŸvm Avjx 01726201141 

216 mvfvi XvKv dwi` Avjx 01746280132 

217 mvfvi XvKv dvinv` 01746280132 

218 mvfvi XvKv nviæb Avi iwk` 01850850100 

219 mvfvi XvKv BmnvK wgqv 01719519502 

220 mvfvi XvKv wgVz 01732225457 

221 mvfvi XvKv Kv‡`i wgqv 01732225457 

222 mvfvi XvKv jvj wgqv 01711206885 

223 mvfvi XvKv ‡mwjg 01711446848 

224 mvfvi XvKv Bwjqvm Rv‡e` bv›Uz 01715507037 

225 mvfvi XvKv ‡gvt Beªvwng 01925507414 

226 mvfvi XvKv iæûj Avwgb 01625279403 

227 mvfvi XvKv ‡gvt Rvnv½xi nK 01819187193 

228 mvfvi XvKv nvRx  kyKzi Avjx 01711623208 

229 mvfvi XvKv ïKzi Avjx 01798656554 



ক্রবমক নং উপজেলা / থানার নাম জেলার নাম বুচার প্রশিক্ষণাথীর নাম জমাবাইল নাম্বার 

230 mvfvi XvKv ‡gvt nvwbd 01719812226 

231 mvfvi XvKv ‡gvt AvgvbDjøvn 01719812226 

232 mvfvi XvKv ‡gvt Av‡e` Avjx 01715005736 

233 mvfvi XvKv ‡gvt iweDj AvDqvj 01712611843 

234 mvfvi XvKv nvwR eveyj 01728801890 

235 mvfvi XvKv Rvgvj DwÏb 01830312119 

236 ধামরাই ঢাকা ইেরাবিল 01731969885 

237 ধামরাই ঢাকা শওকত 01970316226 

238 ধামরাই ঢাকা জমাোঃ শাোহান 01749397550 

239 ধামরাই ঢাকা শবহদুল 01726372385 

240 ধামরাই ঢাকা হাবিবুর রহমান 01714619202 

241 ধামরাই ঢাকা জমাোঃ আবেম 01319920550 

242 ধামরাই ঢাকা আোঃ হান্নান 01965884339 

243 ধামরাই ঢাকা জমাোঃ আরজু 01916826167 

244 ধামরাই ঢাকা আোঃ কবরম িক্র 01716530030 

245 ধামরাই ঢাকা আোঃ েবলল 01917532374 

246 ধামরাই ঢাকা আোদুল 01774936982 

247 ধামরাই ঢাকা শবহদুল ইেলাম 01981886663 

248 ধামরাই ঢাকা জমাোঃ হাবনি বময়া 01840735870 

249 ধামরাই ঢাকা জমাোঃ আলনায়ার জহালেন 01992336407 

250 ধামরাই ঢাকা জমাোঃ ঝুমর আলী 01716530030 



ক্রবমক নং উপজেলা / থানার নাম জেলার নাম বুচার প্রশিক্ষণাথীর নাম জমাবাইল নাম্বার 

251 ধামরাই ঢাকা জমাোঃ আোঃ েবলল 01944527578 

252 ধামরাই ঢাকা জমাোঃ োদ্দাম জহাোইন 01957433986 

253 ধামরাই ঢাকা োইদুর রহমান 01933626689 

254 ধামরাই ঢাকা ইস্পাহাবন 01923300666 

255 ধামরাই ঢাকা জমাোঃ বেয়াউর রহমান 01902418324 

256 ধামরাই ঢাকা সুরুে বিশ্বাে 01838691125 

257 ধামরাই ঢাকা জোলহল কোই 01994672980 

258 ধামরাই ঢাকা হাসু কোই 0197677624 

259 ধামরাই ঢাকা জমাোঃ আলমগীর জহাোইন 01757825713 

260 ধামরাই ঢাকা বেরাে 01705780456 

261 ধামরাই ঢাকা ঠান্ডু বময়া 01924680672 

262 ধামরাই ঢাকা লুৎির রহমান 0173195825 

263 ধামরাই ঢাকা জকরামত আলী 01947458321 

264 ধামরাই ঢাকা আলতাি 01920802179 

 

                                                                                                                    



Rb¯^v¯’¨ myiÿvq †f‡Uwibvwi cvewjK †nj_& mvwf©m †Rvi`viKiY cÖK‡íi AvIZvq gvsm e¨emvqx (eyPvi ) 

cÖwkÿYv_©x‡`র নাম, †gvevBj b¤̂র ও ঠিকানা: 

বিভাগ: ঢাকা                                                                                                            জেলা: gvwbKMÄ 

ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার cÖwkÿYv_©x‡`র নাম জমাবাইল নাম্বার 

1 †`ŠjZcyi gvwbKMÄ RqbywÏb 01921541513 

2 †`ŠjZcyi gvwbKMÄ ‡gvt Kwjg DwÏb 01753866096 

3 †`ŠjZcyi gvwbKMÄ ‡gvt nvwbd 01980849289 

4 †`ŠjZcyi gvwbKMÄ nv‡iR 01915707461 

5 †`ŠjZcyi gvwbKMÄ ‡gvt jvjb 01988208109 

6 †`ŠjZcyi gvwbKMÄ ‡gvt iv‡mj 01994501414 

7 †`ŠjZcyi gvwbKMÄ ‡gvt wniæ wgqv 014748699079 

8 †`ŠjZcyi gvwbKMÄ ‡gvt ZRy wgqv 01744384417 

9 †`ŠjZcyi gvwbKMÄ Rbve Avjx 01778418004 

10 †`ŠjZcyi gvwbKMÄ ‡gvt IwdR DwÏb 01738078769 

11 †`ŠjZcyi gvwbKMÄ ‡gvt GKjvm DwÏb 01762731439 

12 †`ŠjZcyi gvwbKMÄ ‡gvt Rwmg DwÏb 01762543152 

13 †`ŠjZcyi gvwbKMÄ ‡gvt nvwg`yi ingvb 01927339122 

14 †`ŠjZcyi gvwbKMÄ gvby wgqv 01744384417 

15 †`ŠjZcyi gvwbKMÄ Rwniæj Bmjvg 017705596515 

16 †`ŠjZcyi gvwbKMÄ AvjnvR¡ 01708003739 

17 †`ŠjZcyi gvwbKMÄ eKzj †gvjøv 01745924234 

18 †`ŠjZcyi gvwbKMÄ jvjb †kL 01744399272 

19 †`ŠjZcyi gvwbKMÄ dzjPvb †kL 01743244727 

20 †`ŠjZcyi gvwbKMÄ gwneyj 0168376178 

21 †`ŠjZcyi gvwbKMÄ Av‡bvqvi †nv‡mb 01775254812 

22 †`ŠjZcyi gvwbKMÄ Avãyi ingvb 017870666172 



ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার cÖwkÿYv_©x‡`র নাম জমাবাইল নাম্বার 

23 †`ŠjZcyi gvwbKMÄ ‡gvt mvwqd †nv‡mb 01796613803 

24 †`ŠjZcyi gvwbKMÄ wicb wgqv 01632961520 

25 †`ŠjZcyi gvwbKMÄ ‡gvt iæ‡ej wgqv 01719270449 

26 †`ŠjZcyi gvwbKMÄ Avwid †nv‡mb 01782536012 

27 †`ŠjZcyi gvwbKMÄ ‡gvt Qv‡bvqvi †nv‡mb 01742095927 

28 wNIi gvwbKMÄ ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb 01748699171 

29 wNIi gvwbKMÄ ‡gvt wmivRyj Bmjvg 01746259168 

30 wNIi gvwbKMÄ ‡gvt †iRvDj Kwig 01735059773 

31 wNIi gvwbKMÄ ‡gvt †gvkvid 01644936871 

32 wNIi gvwbKMÄ ‡gvt iæ‡ej †nv‡mb 01716194440 

33 wNIi gvwbKMÄ ‡gvt byi Bmjvg 017536711493 

34 wNIi gvwbKMÄ ‡gvt AvdRvj 01742388705 

35 wNIi gvwbKMÄ ‡gvt kvwnbyi 01753711494 

36 wNIi gvwbKMÄ ‡gvt Avwid †nv‡mb 01745411487 

37 wNIi gvwbKMÄ ‡gvt Avwe` nvmvb 01739508773 

38 wNIi gvwbKMÄ ‡gvt †mwjg fyBqv 01713525301 

39 wNIi gvwbKMÄ ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb 01721132085 

40 wNIi gvwbKMÄ ‡gvt Kvjvg 01720418313 

41 wNIi gvwbKMÄ ‡gvt bvwRgywÏb 01687991419 

42 wNIi gvwbKMÄ iZb VvKzi 01685597003 

43 wNIi gvwbKMÄ ‡gvt gwbi 01754790051 

44 wNIi gvwbKMÄ ‡gvt ev`j Avn‡¤§` 01306970703 

45 wNIi gvwbKMÄ ‡gvt D¾j wgqv 01687991419 



ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার cÖwkÿYv_©x‡`র নাম জমাবাইল নাম্বার 

46 wNIi gvwbKMÄ ‡gvt Zv‡iK 01687991419 

47 wNIi gvwbKMÄ ZwiKzj Bmjvg 01748408110 

48 wNIi gvwbKMÄ bRiæj Bmjvg 01732603749 

49 wNIi gvwbKMÄ ‡LvKb wgqv 01791746570 

50 wNIi gvwbKMÄ ‡gvt AwRei 01742388705 

51 wNIi gvwbKMÄ ‡gvt RyjwdKvi 01742388705 

52 wNIi gvwbKMÄ ‡gvt Bgb 01642123162 

53 wNIi gvwbKMÄ ‡gvt gy³vi †nv‡mb 01723052955 

54 wNIi gvwbKMÄ ‡gvt kvgxg †nv‡mb 01722237683 

55 wNIi gvwbKMÄ ‡gvt AvwRei wkK`vi 01732603749 

56 wNIi gvwbKMÄ ‡gvt iwdK 01621986362 

57 wNIi gvwbKMÄ nv‡iR †gvjøv 01724634541 

58 nwiivgcyi gvwbKMÄ ‡gvt BqvKze Avjx - 

59 nwiivgcyi gvwbKMÄ ‡gvt Kwei †ecvix - 

60 nwiivgcyi gvwbKMÄ ‡gvt nv‡mg Avjx -- 

61 nwiivgcyi gvwbKMÄ †gvt cvbœy †ecvix - 

62 nwiivgcyi gvwbKMÄ ‡gvt nvQvb †ecvix - 

63 nwiivgcyi gvwbKMÄ ‡gvt Qwej †ecvix -- 

64 nwiivgcyi gvwbKMÄ ‡gvt RwniæwÏb †ecvix - 

65 nwiivgcyi gvwbKMÄ ‡gvt AvwRg ‡ecvix - 

66 nwiivgcyi gvwbKMÄ ‡gvt Avkivd DwÏb - 

67 nwiivgcyi gvwbKMÄ ‡gvt Kvjvg - 

68 nwiivgcyi gvwbKMÄ ‡gvt BKevj -- 



ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার cÖwkÿYv_©x‡`র নাম জমাবাইল নাম্বার 

69 nwiivgcyi gvwbKMÄ ‡gvt VvÛz †gvjøv - 

70 nwiivgcyi gvwbKMÄ byiæj Bmjvg - 

71 nwiivgcyi gvwbKMÄ ‡gvt mv‡gRywÏb - 

72 nwiivgcyi gvwbKMÄ ‡gvt nvwjg - 

73 nwiivgcyi gvwbKMÄ Avjvj - 

74 nwiivgcyi gvwbKMÄ ‡gvRvg - 

75 nwiivgcyi gvwbKMÄ ‡gvRv Lvb - 

76 nwiivgcyi gvwbKMÄ ‡gvt mv‡gRywÏb - 

77 nwiivgcyi gvwbKMÄ ‡gvm‡jg DwÏb - 

78 nwiivgcyi gvwbKMÄ Avt gvbœvb - 

79 nwiivgcyi gvwbKMÄ byiæj Bmjvg - 

80 nwiivgcyi gvwbKMÄ dRjyj nK - 

81 nwiivgcyi gvwbKMÄ Beªvwng - 

82 nwiivgcyi gvwbKMÄ Avmjvg Lvb - 

83 nwiivgcyi gvwbKMÄ iwdK - 

84 nwiivgcyi gvwbKMÄ iÄy - 

85 nwiivgcyi gvwbKMÄ ¯^vaxb †ecvix - 

86 nwiivgcyi gvwbKMÄ Avmjvg - 

87 nwiivgcyi gvwbKMÄ ‡gvm‡jg - 

88 mvUzwiqv gvwbKMÄ Avjx †nv‡mb - 

89 mvUzwiqv gvwbKMÄ byiæj nK - 

90 mvUzwiqv gvwbKMÄ Avi‡k` Avjx - 

91 mvUzwiqv gvwbKMÄ Avãyj nK - 



ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার cÖwkÿYv_©x‡`র নাম জমাবাইল নাম্বার 

92 mvUzwiqv gvwbKMÄ dRj nK - 

93 mvUzwiqv gvwbKMÄ ‡gvt †LvKb - 

94 mvUzwiqv gvwbKMÄ KvBqyg - 

95 mvUzwiqv gvwbKMÄ †gvt bex KmvB - 

96 mvUzwiqv gvwbKMÄ ‡gvt Ry‡qj KmvB - 

97 mvUzwiqv gvwbKMÄ ‡gvt Kvjv KmvB - 

98 mvUzwiqv gvwbKMÄ ‡gvt iwdK KmvB - 

99 mvUzwiqv gvwbKMÄ ‡gvt Aveyj †nv‡mb - 

100 mvUzwiqv gvwbKMÄ ‡gv¯Ídv - 

101 mvUzwiqv gvwbKMÄ ‡gvt kixd - 

102 mvUzwiqv gvwbKMÄ mvBdzj - 

103 mvUzwiqv gvwbKMÄ eveyj - 

104 mvUzwiqv gvwbKMÄ Avjvwgb - 

105 mvUzwiqv gvwbKMÄ ‡gvt Qvjvg - 

106 mvUzwiqv gvwbKMÄ ‡gvt AšÍi Avjx - 

107 mvUzwiqv gvwbKMÄ m`i Avjx - 

108 mvUzwiqv gvwbKMÄ ‡gvt cvebv - 

109 mvUzwiqv gvwbKMÄ ‡gvt ivRv wgqv - 

110 mvUzwiqv gvwbKMÄ ‡gvt evnvR DwÏb - 

111 mvUzwiqv gvwbKMÄ †gvt jvj wgqv - 

112 mvUzwiqv gvwbKMÄ ‡gvt byiæj nK - 

113 mvUzwiqv gvwbKMÄ Pvb wgqv - 

114 mvUzwiqv gvwbKMÄ jvjb -- 



ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার cÖwkÿYv_©x‡`র নাম জমাবাইল নাম্বার 

115 mvUzwiqv gvwbKMÄ VvÛz wgqv - 

116 mvUzwiqv gvwbKMÄ ‡gvt Qv‡bvqvi - 

117 wkevjq gvwbKMÄ ‡iRvDj nK 01821656900 

118 wkevjq gvwbKMÄ dRjyj nK 01739811945 

119 wkevjq gvwbKMÄ ‡gvt AveRvj †nv‡mb 01715972383 

120 wkevjq gvwbKMÄ ‡gvt iZb wgqv 01710618389 

121 wkevjq gvwbKMÄ ‡gvt nvmvb wgqv 01957773289 

122 wkevjq gvwbKMÄ ‡gvt Zg‡Qi †gvjøv 01811524818 

123 wkevjq gvwbKMÄ ‡gvt gv‡Qg Avjx 01745411436 

124 wkevjq gvwbKMÄ ‡gvt Av‡mK Avjx 01916524073 

125 wkevjq gvwbKMÄ ‡gvt Avt gwZb 01719683241 

126 wkevjq gvwbKMÄ ‡gvt wg›Uz 01715884968 

127 wkevjq gvwbKMÄ ‡gvt Avt Mdzi 01720195830 

128 wkevjq gvwbKMÄ ‡gvt Bgivb 01795491150 

129 wkevjq gvwbKMÄ Avt mvgv` †kL - 

130 wkevjq gvwbKMÄ ‡gvt dinv` †nv‡mb 01918974997 

131 wkevjq gvwbKMÄ gwgb fzBqv 01734425986 

132 wkevjq gvwbKMÄ nvivb fzBqv 01734425986 

133 wkevjq gvwbKMÄ kvgxg fzBqv - 

134 wkevjq gvwbKMÄ ‡gvt Avãyi ingvb - 

135 wkevjq gvwbKMÄ iZb fzBqv 01734425986 

136 wkevjq gvwbKMÄ ‡gvt †iRvDj 01723923419 

137 wkevjq gvwbKMÄ ‡gvt mvMi L›`Kvi 01705057505 



ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার cÖwkÿYv_©x‡`র নাম জমাবাইল নাম্বার 

138 wkevjq gvwbKMÄ AvRv` gwjøK 01739960290 

139 wkevjq gvwbKMÄ ‡gvt Pvb wgqv 01794240631 

140 wkevjq gvwbKMÄ ‡gvt nvwmeyj Bmjvg 01794240631 

141 wkevjq gvwbKMÄ ‡gvt †evinvb 01718813151 

142 wkevjq gvwbKMÄ ‡gvt iIkb Avjx - 

143 wkevjq gvwbKMÄ ‡RMjyj nvq`vi 01752316841 

144 wkevjq gvwbKMÄ ‡gvt iIkb †gvjøv 01708002141 

145 wkevjq gvwbKMÄ ‡gvt mvjvDwÏb - 

146 wkevjq gvwbKMÄ ‡gvnv¤§` Avãyi iwng 01714275994 

147 wmsMvBi gvwbKMÄ ‡gvt AvjgMxi 01313123462 

148 wmsMvBi gvwbKMÄ ‡gvt wmwÏK 01730190326 

149 wmsMvBi gvwbKMÄ AveŸvm Avjx 01831454948 

150 wmsMvBi gvwbKMÄ †gvt Av°vm Avjx 01815445888 

151 wmsMvBi gvwbKMÄ ‡gvt Kwei ‡nv‡mb 01715509283 

152 wmsMvBi gvwbKMÄ ‡gvt Avqbvj 01747006926 

153 wmsMvBi gvwbKMÄ ‡gvt byi Bmjvg 01732283072 

154 wmsMvBi gvwbKMÄ nvwKg dwKi 01812998810 

155 wmsMvBi gvwbKMÄ ‡gvt Avqbvj 01780065629 

156 wmsMvBi gvwbKMÄ ‡gvnv¤§` Avjx 01780065629 

157 wmsMvBi gvwbKMÄ ‡gvt wgjb wgqv 01839525281 

158 wmsMvBi gvwbKMÄ ‡gvt `xb Bmjvg 01777671937 

159 wmsMvBi gvwbKMÄ Aveyj Lv‡jK 01739126034 

160 wmsMvBi gvwbKMÄ Avãyj gv‡jK 01739126034 



ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার cÖwkÿYv_©x‡`র নাম জমাবাইল নাম্বার 

161 wmsMvBi gvwbKMÄ ‡gvt ev`j wgqv 01812844286 

162 wmsMvBi gvwbKMÄ ‡gvt iwÄZ wgqv 01726616081 

163 wmsMvBi gvwbKMÄ ‡gvt djPvb wgqv 01821923627 

164 wmsMvBi gvwbKMÄ ‡gvt myiæR †gvjøv 01749358154 

165 wmsMvBi gvwbKMÄ ‡gvt GLjvQ DwÏb 01714797441 

166 wmsMvBi gvwbKMÄ ‡gvt kwdKzj Bmjvg 01720255633 

167 wmsMvBi gvwbKMÄ ‡gvt wmivRyj Bmjvg 01797463941 

168 wmsMvBi gvwbKMÄ ‡gvt Aveyj 01731093408 

169 wmsMvBi gvwbKMÄ gwbi †nv‡mb 01720070671 

170 wmsMvBi gvwbKMÄ ‡gvt mv¾v` 01771279779 

171 wmsMvBi gvwbKMÄ ‡gvt Qvjvg 01731171559 

172 wmsMvBi gvwbKMÄ ev`j 01760480724 

173 wmsMvBi gvwbKMÄ ‡gvt kwn`yj Bmjvg 01716667089 

174 wmsMvBi gvwbKMÄ ‡gvt iwb Lvb 01822206663 

175 wmsMvBi gvwbKMÄ ‡gvt evey 01759922878 

176 wmsMvBi gvwbKMÄ ‡gvt †gviQvwjb 01631028424 

177 সদর মাবনকগঞ্জ সাননায়ার জ ানসন 01727343402 

178 সদর মাবনকগঞ্জ শা ো ান 01711154913 

179 সদর মাবনকগঞ্জ জমাোঃ জলবু 01731314462 

180 সদর মাবনকগঞ্জ জমাোঃ ো াঙ্গীর 01789533332 

181 সদর মাবনকগঞ্জ জমাোঃ রনমে উবিন 01741686269 

182 সদর মাবনকগঞ্জ জমাোঃ শব দুল 01712717285 

183 সদর মাবনকগঞ্জ আব্দুর রাজ্জাক (বলটন) 0171578843 

184 সদর মাবনকগঞ্জ আব্দুস সামাদ 01747174317 



ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার cÖwkÿYv_©x‡`র নাম জমাবাইল নাম্বার 

185 সদর মাবনকগঞ্জ েহুরুল ইসলাম 01859902761 

186 সদর মাবনকগঞ্জ জমাোঃ আবুল কানশম 01717273873 

187 সদর মাবনকগঞ্জ জমাোঃ রাো জমাল্লা 01741666015 

188 সদর মাবনকগঞ্জ তানরক 01762168918 

189 সদর মাবনকগঞ্জ বসরাে 0175371665 

190 সদর মাবনকগঞ্জ অেয় 01710726219 

191 সদর মাবনকগঞ্জ জমাোঃ রানসল 01756160717 

192 সদর মাবনকগঞ্জ জমাোঃ আবুল িাশার 01855841017 

193 সদর মাবনকগঞ্জ জমাোঃ জসানা বময়া 01686742600 

194 সদর মাবনকগঞ্জ জমাোঃ জসার াি 01727550029 

195 সদর মাবনকগঞ্জ রসুনবদ - 

196 সদর মাবনকগঞ্জ ওসমান আলী 01721637324 

197 সদর মাবনকগঞ্জ আইয়ুি আলী 01918364224 

198 সদর মাবনকগঞ্জ  াবিজুর 01766178971 

199 সদর মাবনকগঞ্জ কানশম 01766400039 

200 সদর মাবনকগঞ্জ ছাবির 01625155236 

201 সদর মাবনকগঞ্জ জমাোঃ আোঃ  সামাদ - 

202 সদর মাবনকগঞ্জ মবমন - 

203 সদর মাবনকগঞ্জ জমাোঃ িানতন - 

204 সদর মাবনকগঞ্জ জমাোঃ সাগর আলী - 

205 সদর মাবনকগঞ্জ রুনিল বময়া (কালাম) - 

206 সদর মাবনকগঞ্জ লুৎির র মান - 

 

                                                                                                                 



Rb¯^v¯’¨ myiÿvq †f‡Uwibvwi cvewjK †nj_& mvwf©m †Rvi`viKiY cÖK‡íi AvIZvq gvsm e¨emvqx (eyPvi ) 

cÖwkÿYv_©x‡`র নাম, †gvevBj b¤̂র ও ঠিকানা: 

বিভাগ: ঢাকা                                                                                                            জেলা: bvivqbMÄ 

ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রবিক্ষণার্থীদের নাম জমাবাইল নাম্বার 

1 bvivqbMÄ m`i bvivqbMÄ nvRx †gvt ingZ Djøvn  

2 bvivqbMÄ m`i bvivqbMÄ ‡gvt kwdDjøvn  

3 bvivqbMÄ m`i bvivqbMÄ nvRx †gvt kvn Avjg  

4 bvivqbMÄ m`i bvivqbMÄ ev`kv wgqv  

5 bvivqbMÄ m`i bvivqbMÄ ‡gvt Kwei †nv‡mb  

6 bvivqbMÄ m`i bvivqbMÄ ‡gvt kvnRvnvb †gvjøv  

7 bvivqbMÄ m`i bvivqbMÄ ‡gvt bRiæj  

8 bvivqbMÄ m`i bvivqbMÄ ‡gvt nvweeyi ingvb  

9 bvivqbMÄ m`i bvivqbMÄ ‡gvt Zv‡ni  

10 bvivqbMÄ m`i bvivqbMÄ ‡gvt Rvgvj  

11 bvivqbMÄ m`i bvivqbMÄ ‡gvt †gv¯Ídv  

12 bvivqbMÄ m`i bvivqbMÄ ‡gvt gwbi †nv‡mb  

13 bvivqbMÄ m`i bvivqbMÄ ‡gvt gy³vi †nv‡mb  

14 bvivqbMÄ m`i bvivqbMÄ mv‡j †gvnv¤§`  

15 bvivqbMÄ m`i bvivqbMÄ ‡gvt Avjxbyi gywÝ 

 

 

16 bvivqbMÄ m`i bvivqbMÄ ‡gvt Avwgbyi  

17 bvivqbMÄ m`i bvivqbMÄ †gvt Ry‡qj  

18 bvivqbMÄ m`i bvivqbMÄ ‡gvt gymv wgqv  

19 bvivqbMÄ m`i bvivqbMÄ †gvt wejøvj †nv‡mb  

20 bvivqbMÄ m`i bvivqbMÄ ‡gvt Kwig mi`vi  

21 bvivqbMÄ m`i bvivqbMÄ ‡gvt Rvnv½xi  

22 bvivqbMÄ m`i bvivqbMÄ ‡gvt wgRvbyi ingvb  



ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রবিক্ষণার্থীদের নাম জমাবাইল নাম্বার 

23 bvivqbMÄ m`i bvivqbMÄ ‡gvt Kvjvg wgqv  

24 bvivqbMÄ m`i bvivqbMÄ ‡gvt iæ‡ej wgqv  

25 bvivqbMÄ m`i bvivqbMÄ ‡gvt cjvk  

26 bvivqbMÄ m`i bvivqbMÄ ‡gvt bvwmi  

27 bvivqbMÄ m`i bvivqbMÄ ‡gvt Ry‡qj  

28 bvivqbMÄ m`i bvivqbMÄ ‡gvt dviæK  

29 bvivqbMÄ m`i bvivqbMÄ ‡gvt gvwn`  

30 bvivqbMÄ m`i bvivqbMÄ ‡gvt gbv wgqv  

31 AvovBnvRvi bvivqbMÄ Avjvwgb 01874746915 

32 AvovBnvRvi bvivqbMÄ dRjyj nK 01834755453 

33 AvovBnvRvi bvivqbMÄ Rwni 01822988107 

34 AvovBnvRvi bvivqbMÄ Rwmg DwÏb 01883110070 

35 AvovBnvRvi bvivqbMÄ Avjg 01832708892 

36 AvovBnvRvi bvivqbMÄ Gg`v` ‡nv‡mb 01935291851 

37 AvovBnvRvi bvivqbMÄ gvndzj 01836876079 

38 AvovBnvRvi bvivqbMÄ myjZvb e¨vcvwi 01823899368 

39 AvovBnvRvi bvivqbMÄ ‡gvt †evinvb 01840070280 

40 AvovBnvRvi bvivqbMÄ Kwid 01855466363 

41 AvovBnvRvi bvivqbMÄ ‡gvt †LvKb 01872204654 

42 AvovBnvRvi bvivqbMÄ dqmvj wgqv 01997410581 

43 AvovBnvRvi bvivqbMÄ ‡iRvDj Kwig 01924724275 

44 AvovBnvRvi bvivqbMÄ QvweŸi 01633580448 

45 AvovBnvRvi bvivqbMÄ iæ‡ej wgqv 01947113470 



ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রবিক্ষণার্থীদের নাম জমাবাইল নাম্বার 

46 AvovBnvRvi bvivqbMÄ bvwmi DwÏb 01714384972 

47 AvovBnvRvi bvivqbMÄ gvQzg wgqv 01902017994 

48 AvovBnvRvi bvivqbMÄ ‡`‡jvqvi †nv‡mb 01913479749 

49 AvovBnvRvi bvivqbMÄ kvnRvjvj 01792715189 

50 AvovBnvRvi bvivqbMÄ gwdR DwÏb 01824571015 

51 AvovBnvRvi bvivqbMÄ Kv‡kg 01761887379 

52 AvovBnvRvi bvivqbMÄ Av: iwk` 01964696231 

53 AvovBnvRvi bvivqbMÄ AvjgMxi 01742953189 

54 AvovBnvRvi bvivqbMÄ ‡gvt Rvgvb †ecvix 01727634343 

55 AvovBnvRvi bvivqbMÄ Zv‡je Avjx 01918144900 

56 AvovBnvRvi bvivqbMÄ wicb 01716864594 

57 AvovBnvRvi bvivqbMÄ dwi` 01982473436 

58 AvovBnvRvi bvivqbMÄ Av‡bvqvi †nv‡mb 01765047770 

59 AvovBnvRvi bvivqbMÄ Beªvwng 01633402517 

60 AvovBnvRvi bvivqbMÄ ûgvqb Kwei 017159675126 

61 ‡mvbviMuvI bvivqbMÄ Qvjvg wgqv 01671969095 

62 ‡mvbviMuvI bvivqbMÄ gwbi †nv‡mb 01818798623 

63 ‡mvbviMuvI bvivqbMÄ Avnmvb Djøvn 01933582553 

64 ‡mvbviMuvI bvivqbMÄ ‡gvt Aveyj Kv‡kg 01821864369 

65 ‡mvbviMuvI bvivqbMÄ ‡gvt AvQgZ Avjx 01823534111 

66 ‡mvbviMuvI bvivqbMÄ Rwmg DwÏb 01818013579 

67 ‡mvbviMuvI bvivqbMÄ ‡gvt nvweeyi ingvb 01989276770 

68 ‡mvbviMuvI bvivqbMÄ ‡gvt †mv‡nj wgqv 01817627088 



ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রবিক্ষণার্থীদের নাম জমাবাইল নাম্বার 

69 ‡mvbviMuvI bvivqbMÄ wMqvm DwÏb 01944871363 

70 ‡mvbviMuvI bvivqbMÄ Avt nvwjg 01708946865 

71 ‡mvbviMuvI bvivqbMÄ Avey Zv‡ni 01819133874 

72 ‡mvbviMuvI bvivqbMÄ gvgyb 01714450305 

73 ‡mvbviMuvI bvivqbMÄ ZKwei †nv‡mb 01886297785 

74 ‡mvbviMuvI bvivqbMÄ Avey Lv‡qi 01677916159 

75 ‡mvbviMuvI bvivqbMÄ Pvb wgqv 01771952787 

76 ‡mvbviMuvI bvivqbMÄ Avjwgb 01863462411 

77 ‡mvbviMuvI bvivqbMÄ Kvgvj †nv‡mb 01825635149 

78 ‡mvbviMuvI bvivqbMÄ Av‡bvqvi †nv‡mb 01927447316 

79 ‡mvbviMuvI bvivqbMÄ Avãyj Mdzi 01916450243 

80 ‡mvbviMuvI bvivqbMÄ wmivRyj Bmjvg 01917165190 

81 ‡mvbviMuvI bvivqbMÄ ‡MjRvi †nv‡mb 01924854340 

82 ‡mvbviMuvI bvivqbMÄ RvwKi †nv‡mb 01745694293 

83 ‡mvbviMuvI bvivqbMÄ bRiæj Bmjvg 01827155107 

84 ‡mvbviMuvI bvivqbMÄ RR wgqv 01718905940 

85 ‡mvbviMuvI bvivqbMÄ bvwQg 01734060763 

86 ‡mvbviMuvI bvivqbMÄ igRvb wgqv 01770560354 

87 ‡mvbviMuvI bvivqbMÄ wejøvj †nv‡mb 01885830986 

88 ‡mvbviMuvI bvivqbMÄ Bgvb Avjx 01922152832 

89 ‡mvbviMuvI bvivqbMÄ Rvgvj wgqv 01871778639 

90 ‡mvbviMuvI bvivqbMÄ mygb 01926632586 

91 e›`i bvivqbMÄ gynv¤§` Avj-gvgyb  



ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রবিক্ষণার্থীদের নাম জমাবাইল নাম্বার 

92 e›`i bvivqbMÄ ‡gvt bvbœy wgqv 01533888646 

93 e›`i bvivqbMÄ Avey wgqv 01838295264 

94 e›`i bvivqbMÄ ‡gvt ¯^cb gxi 01311707332 

95 e›`i bvivqbMÄ bvw`g 01858520924 

96 e›`i bvivqbMÄ ‡gvt wicb gxi 01905197788 

97 e›`i bvivqbMÄ ‡gvt iweb 01779489447 

98 e›`i bvivqbMÄ ‡gvt Avwbm 01749362418 

99 e›`i bvivqbMÄ ‡gvt BKevj †nv‡mb 01306772178 

100 e›`i bvivqbMÄ Av³vi †nv‡mb 01877643214 

101 e›`i bvivqbMÄ ‡gvt nvweeyi ingvb 01969234514 

102 e›`i bvivqbMÄ ‡gvt Cgvg †nv‡mb 01815027230 

103 e›`i bvivqbMÄ ‡gvt Rwmg DwÏb 01834947596 

104 e›`i bvivqbMÄ KvDmvi 01998449036 

105 e›`i bvivqbMÄ wnReyj Bmjvg 01793249540 

106 e›`i bvivqbMÄ ‡gvt gwdRyj 01943410170 

107 e›`i bvivqbMÄ Avj Avwgb 01918651214 

108 e›`i bvivqbMÄ ‡gvt nvRx dviæKzj Bmjvg 01715698854 

109 e›`i bvivqbMÄ ‡gvt BmgvBj 01764365847 

110 e›`i bvivqbMÄ ‡gvt gvgyb 01914283461 

111 e›`i bvivqbMÄ byi Bmjvg 01686542015 

112 e›`i bvivqbMÄ ‡gvt †Mvjvg gvIjv 01922288262 

113 e›`i bvivqbMÄ ‡gv³vi †nv‡mb 01813735395 

114 e›`i bvivqbMÄ ‡gvt meyR 01927439207 



ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রবিক্ষণার্থীদের নাম জমাবাইল নাম্বার 

115 e›`i bvivqbMÄ `i‡ek 01812132424 

116 e›`i bvivqbMÄ ‡gvt `v‡qb 01675944863 

117 e›`i bvivqbMÄ †gvt †LvKv gwnwÏb 01840167143 

118 e›`i bvivqbMÄ Rvwn` nvmvb  

119 e›`i bvivqbMÄ Ggvj †nv‡mb 01775700604 

120 e›`i bvivqbMÄ ‡gvt iv‡mj 01820270293 

121 iƒcMÄ bvivqbMÄ AvjgMxi 01705597976 

122 iƒcMÄ bvivqbMÄ kvnvRvnvb 01711023531 

123 iƒcMÄ bvivqbMÄ ‡gvt Rwjj wgqv 01718332038 

124 iƒcMÄ bvivqbMÄ myiZ Avjx 01951246321 

125 iƒcMÄ bvivqbMÄ ‡gvt BmgvBj wgqv 01922280208 

126 iƒcMÄ bvivqbMÄ ‡gvt eveyj wgqv 01725647932 

127 iƒcMÄ bvivqbMÄ ‡QvivZ Avjx 01951246321 

128 iƒcMÄ bvivqbMÄ nvRx Avãyj Avjx 01720157745 

129 iƒcMÄ bvivqbMÄ mygb 01940783147 

130 iƒcMÄ bvivqbMÄ kvn Avjg 01718289023 

131 iƒcMÄ bvivqbMÄ ïKzi wgqv 01966599455 

132 iƒcMÄ bvivqbMÄ Igi dviæK 01991711879 

133 iƒcMÄ bvivqbMÄ ingZ Avjx 01938331061 

134 iƒcMÄ bvivqbMÄ ‡gvt †mwjg 01928149754 

135 iƒcMÄ bvivqbMÄ Av³vi †nv‡mb 01924834453 

136 iƒcMÄ bvivqbMÄ evey 01935839857 

137 iƒcMÄ bvivqbMÄ Rvwid wgqv 01773298842 



ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রবিক্ষণার্থীদের নাম জমাবাইল নাম্বার 

138 iƒcMÄ bvivqbMÄ mRj 01766023790 

139 iƒcMÄ bvivqbMÄ mvgmyj Avjg 01727260126 

140 iƒcMÄ bvivqbMÄ ‡gveviK †nv‡mb 01821663599 

141 iƒcMÄ bvivqbMÄ meyi 01821663599 

142 iƒcMÄ bvivqbMÄ ‡gvt Aveyj Kvjvg 01868289628 

143 iƒcMÄ bvivqbMÄ `xb †gvnv¤§` 0140036533 

144 iƒcMÄ bvivqbMÄ mvB`yi ingvb 01689734485 

145 iƒcMÄ bvivqbMÄ Mddvi 01772946417 

146 iƒcMÄ bvivqbMÄ gvmyg 01989147626 

147 iƒcMÄ bvivqbMÄ Avwgi †nv‡mb 01908458903 

148 iƒcMÄ bvivqbMÄ gvRnviæj 0199807747 

149 iƒcMÄ bvivqbMÄ iweDj 01960009563 

150 iƒcMÄ bvivqbMÄ AvjZvd 01725921678 

 

                                                                                                            



Rb¯^v¯’¨ myiÿvq †f‡Uwibvwi cvewjK †nj_& mvwf©m †Rvi`viKiY cÖK‡íi AvIZvq gvsm e¨emvqx (eyPvi ) 

cÖwkÿYv_©x‡`র নাম, †gvevBj b¤̂র ও ঠিকানা: 

বিভাগ: ঢাকা                                                                                                          জেলা: Uv½vBj 

ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রশিক্ষণার্থীজের নাম জমাবাইল নাম্বার 

1 Uv½vBj m`i Uv½vBj ‡gvt kni Avjx 01916357591 

2 Uv½vBj m`i Uv½vBj ‡gvt Av`yj 01745858711 

3 Uv½vBj m`i Uv½vBj ‡gvt myRb wgqv 01855917075 

4 Uv½vBj m`i Uv½vBj ‡jvKgvb 01766030705 

5 Uv½vBj m`i Uv½vBj ‡gvt jvey wgqv 01747713266 

6 Uv½vBj m`i Uv½vBj ‡ivng Avjx 01766030705 

7 Uv½vBj m`i Uv½vBj ‡gvt mvBdzj 01751809634 

8 Uv½vBj m`i Uv½vBj ‡gvt kni Avjx 01785815628 

9 Uv½vBj m`i Uv½vBj ajv wgqv 01703393828 

10 Uv½vBj m`i Uv½vBj AvwRei 01731784391 

11 Uv½vBj m`i Uv½vBj ‡gvt Avdvb Avjx 01825950413 

12 Uv½vBj m`i Uv½vBj I‡g` Avjx 01715087235 

13 Uv½vBj m`i Uv½vBj Avjg 01751666805 

14 Uv½vBj m`i Uv½vBj kvnRvgvj 01772873280 

15 Uv½vBj m`i Uv½vBj ‡gvt AviRy wgqv 01787101890 

16 Uv½vBj m`i Uv½vBj  kwdKzj 01822181215 

17 Uv½vBj m`i Uv½vBj ûigyR Avjx 01783863246 

18 Uv½vBj m`i Uv½vBj my‡ej wgqv 01793131726 

19 Uv½vBj m`i Uv½vBj Avt Kv‡`i 01749427925 

20 Uv½vBj m`i Uv½vBj AvkK Avjx 01887152480 

21 Uv½vBj m`i Uv½vBj nvwg`yi ingvb 01786331997 

22 Uv½vBj m`i Uv½vBj AveŸm Avjx 01732931942 
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23 Uv½vBj m`i Uv½vBj wmwÏK miKvi 01718165416 

24 Uv½vBj m`i Uv½vBj mv‡ne Avjx 01320969165 

25 Uv½vBj m`i Uv½vBj jyrdi 01714582117 

26 Uv½vBj m`i Uv½vBj nvmgZ 01753388802 

27 Uv½vBj m`i Uv½vBj gwbi 01854260621 

28 Uv½vBj m`i Uv½vBj fzÆz ûigyR 01718914552 

29 Uv½vBj m`i Uv½vBj mRxe 01318420393 

30 Uv½vBj m`i Uv½vBj iæ‡ej Rvnv½xi 01793198605 

31 KvwjnvwZ Uv½vBj dviæK Avn‡g` 01743717943 

32 KvwjnvwZ Uv½vBj myRb 01738939541 

33 KvwjnvwZ Uv½vBj Kvgvj †nv‡mb 01781002312 

34 KvwjnvwZ Uv½vBj Rvnv½xi 01782281293 

35 KvwjnvwZ Uv½vBj Qzigvb 01613831283 

36 KvwjnvwZ Uv½vBj ‡gvt †`‡jvqvi †nv‡mb 01715243131 

37 KvwjnvwZ Uv½vBj kwdK 01731008968 

38 KvwjnvwZ Uv½vBj kvwKj 01759059272 

39 KvwjnvwZ Uv½vBj Kwei 01713496670 

40 KvwjnvwZ Uv½vBj iwdK 01731008968 

41 KvwjnvwZ Uv½vBj gwdR 01716632385 

42 KvwjnvwZ Uv½vBj dviæK 01755027138 

43 KvwjnvwZ Uv½vBj mvËvi 01779253888 

44 KvwjnvwZ Uv½vBj wg›Uz 01710295046 

45 KvwjnvwZ Uv½vBj evejy 01725373312 
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46 KvwjnvwZ Uv½vBj mvBdzj 01710295046 

47 KvwjnvwZ Uv½vBj Avwgbyi 01736664700 

48 KvwjnvwZ Uv½vBj wg›Uz 01716208656 

49 KvwjnvwZ Uv½vBj eveyj wgqv 01712394651 

50 KvwjnvwZ Uv½vBj Avwgbyi 0179088356 

51 KvwjnvwZ Uv½vBj ‡m›Uz 01719222048 

52 KvwjnvwZ Uv½vBj †gvt iwdK 01718414614 

53 KvwjnvwZ Uv½vBj AvjgMxi †nv‡mb 01741303682 

54 KvwjnvwZ Uv½vBj D¾j wgqv 01732995549 

55 KvwjnvwZ Uv½vBj ‡gvt kvgxg 01673176990 

56 KvwjnvwZ Uv½vBj ‡gvt Rqbvj 01715592301 

57 KvwjnvwZ Uv½vBj ‡gvt iwk` 01302382585 

58 KvwjnvwZ Uv½vBj Rvgvj 01798170418 

59 KvwjnvwZ Uv½vBj ‡gvt wgjb 01834472226 

60 KvwjnvwZ Uv½vBj wUUz wgqv 01739045637 

61 abevox Uv½vBj ‡gvt ivbv 01732931755 

62 abevox Uv½vBj ‡gvt Avt Mdzi 01725564528 

63 abevox Uv½vBj ‡gvt gbRy wgqv 01745859508 

64 abevox Uv½vBj gwZqvi ingvb 01732830619 

65 abevox Uv½vBj ‡gvt AvRgZ Avjx 01988291127 

66 abevox Uv½vBj ‡gvt Avj Avgxb 01792666886 

67 abevox Uv½vBj ‡gvt Rqbvj Av‡e`xb 01960594597 

68 abevox Uv½vBj ‡gvt Kvjy wgqv 01775720303 
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69 abevox Uv½vBj ‡gvt Ryqv‡ni Avjx 01925735917 

70 abevox Uv½vBj ‡gvt eveyi †nv‡mb 019089654455 

71 abevox Uv½vBj ‡gvt ev`kv wgqv 01753152032 

72 abevox Uv½vBj bvwQi 01706128345 

73 abevox Uv½vBj Avt ev‡Q` 01728219430 

74 abevox Uv½vBj ‡gvt Avãyj jwZd 01710585031 

75 abevox Uv½vBj ‡gvt gwdR DwÏb 01726873942 

76 abevox Uv½vBj ‡gvt ZvnRZ Avjx 01916570465 

77 abevox Uv½vBj kvwKj 01916955481 

78 abevox Uv½vBj ‡gvt dRjyj nK 01965085189 

79 abevox Uv½vBj ‡gvt Avj Avgxb 01919838168 

80 abevox Uv½vBj ‡gvt Avãyi iwng 01939716773 

81 abevox Uv½vBj ‡gvt Avãyj Inve 01834401694 

82 abevox Uv½vBj ‡gvt MvwRei ingvb 01778681892 

83 abevox Uv½vBj Avt nvwg` 01962470196 

84 abevox Uv½vBj cw_K 01791047595 

85 abevox Uv½vBj ‡gvt ûgvqyb Kexi 01713576154 

86 abevox Uv½vBj ‡gvt †mv‡nj ivbv 01721742783 

87 abevox Uv½vBj ‡gvt dinv` 01721289145 

88 abevox Uv½vBj ‡gvt nv‡Qb Avjx 01719797946 

89 evmvBj Uv½vBj ‡fvgi Avjx KmvB  

90 evmvBj Uv½vBj ‡gvt knx` wgqv  

91 evmvBj Uv½vBj Avt iv¾vK  
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92 evmvBj Uv½vBj dRjy  

93 evmvBj Uv½vBj Kwig  

94 evmvBj Uv½vBj kvnAvjg  

95 evmvBj Uv½vBj ‡gv AvjgMxi †nv‡mb  

96 evmvBj Uv½vBj wgRvbyi ingvb  

97 evmvBj Uv½vBj Kvgvj †ecvix  

98 evmvBj Uv½vBj ‡gvt Zzwnb Lvb  

99 evmvBj Uv½vBj eyÏy wgqv  

100 evmvBj Uv½vBj Avnmvb nvwee  

101 evmvBj Uv½vBj ‡LvKb  

102 evmvBj Uv½vBj ‡gvZv‡je 01733883255 

103 evmvBj Uv½vBj Kvjy  

104 evmvBj Uv½vBj kIKZ  

105 evmvBj Uv½vBj wiqv`yj Bmjvg  

106 evmvBj Uv½vBj iZb wgqv  

107 evmvBj Uv½vBj ReŸvi wgqv  

108 evmvBj Uv½vBj g›Uz wgqv  

109 evmvBj Uv½vBj ‡gvt D¾j †nv‡mb  

110 evmvBj Uv½vBj Avãyj Rwjj wgqv  

111 evmvBj Uv½vBj `yjvj wgqv  

112 evmvBj Uv½vBj iv‡mj wgqv  

113 evmvBj Uv½vBj AvivdvZ Djøvn  

114 evmvBj Uv½vBj Qv‡bvqvi  
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115 evmvBj Uv½vBj ‡gvK‡jm  

116 evmvBj Uv½vBj ‡gvt †mv‡nj ivbv  

117 evmvBj Uv½vBj jvejy wgqv  

118 evmvBj Uv½vBj Kjg wgqv  

119 ‡Mvcvjcyi Uv½vBj ‡gvt Av°vm Avjx 01629024607 

120 ‡Mvcvjcyi Uv½vBj ‡gvt Avt Qvgv` 01745174724 

121 ‡Mvcvjcyi Uv½vBj ‡gvt wjUb wgqv 01770948716 

122 ‡Mvcvjcyi Uv½vBj Avey BDmyd Avjx 01307258504 

123 ‡Mvcvjcyi Uv½vBj Avt Lv‡jK 01778681727 

124 ‡Mvcvjcyi Uv½vBj ‡gvt KvwRg DwÏb 01777317393 

125 ‡Mvcvjcyi Uv½vBj ‡gvt nvweRyj Bmjvg 01729103131 

126 ‡Mvcvjcyi Uv½vBj ‡gvt iwdKzj Bmjvg 01776038528 

127 ‡Mvcvjcyi Uv½vBj ‡gvt AviRy AvK›` 01753994670 

128 ‡Mvcvjcyi Uv½vBj ‡gvt ïKzi Avjx 01703926742 

129 ‡Mvcvjcyi Uv½vBj ‡gvt Avt AvwRR 01780026359 

130 ‡Mvcvjcyi Uv½vBj ‡gvt gqbv 01739207058 

131 ‡Mvcvjcyi Uv½vBj ‡gvt Aveyj Kv‡kg 01728040864 

132 ‡Mvcvjcyi Uv½vBj ‡gvt Avt Lv‡jK 01752011738 

133 ‡Mvcvjcyi Uv½vBj ‡gvt gBb DwÏb 01758200035 

134 ‡Mvcvjcyi Uv½vBj †gvt Rqbvj Av‡e`xb 01745473078 

135 ‡Mvcvjcyi Uv½vBj ‡gvt Rqbvj 01730959085 

136 ‡Mvcvjcyi Uv½vBj ‡gvt GQvK Avjx 01748761483 

137 ‡Mvcvjcyi Uv½vBj ‡gvt gvmyg Lvb 01727952906 
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138 ‡Mvcvjcyi Uv½vBj ‡gvt Avãyi iwng 01757131959 

139 ‡Mvcvjcyi Uv½vBj ‡gvt mbRy wgqv 01883630195 

140 ‡Mvcvjcyi Uv½vBj ‡gvt gvwbK †kL 01755066837 

141 ‡Mvcvjcyi Uv½vBj ‡gvt wgjb †kL 01768658325 

142 ‡Mvcvjcyi Uv½vBj AvgRv` Avjx 01799632934 

143 ‡Mvcvjcyi Uv½vBj ‡gvt D¾j wgqv 01619572228 

144 ‡Mvcvjcyi Uv½vBj ‡gvt kvgxg nvmvb 01619572228 

145 ‡Mvcvjcyi Uv½vBj ‡gvt mvn Avjx 01936987299 

146 ‡Mvcvjcyi Uv½vBj IQzBjøvn 01777317393 

147 ‡Mvcvjcyi Uv½vBj ‡gvt kwn` Avjx 01754873229 

148 NvUvBj Uv½vBj ‡gvt MwY wgqv 01745687139 

149 NvUvBj Uv½vBj ‡gvt bRiæj Bmjvg 01735158776 

150 NvUvBj Uv½vBj kvn Avjg 01672767923 

151 NvUvBj Uv½vBj nvwbd 01719901935 

152 NvUvBj Uv½vBj Av‡bvqvi 01740558740 

153 NvUvBj Uv½vBj ‡gvt ïKzi gvngy` 01795956715 

154 NvUvBj Uv½vBj ‡gvt jvj wgqv 01684364272 

155 NvUvBj Uv½vBj ‡gvt mRxe †nvmvBb 01642097436 

156 NvUvBj Uv½vBj ‡gvt nvweeyi ingvb 01796323742 

157 NvUvBj Uv½vBj dRi Avjx 01735022419 

158 NvUvBj Uv½vBj ‡gvt eveyj †nv‡mb 01823660345 

159 NvUvBj Uv½vBj ‡gvt nvwKg 01687613172 

160 NvUvBj Uv½vBj ‡gvt wgbUz wgqv 01743797774 
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161 NvUvBj Uv½vBj Av‡bvqvi 01768470135 

162 NvUvBj Uv½vBj Bw`ªm Avjx 01732529055 

163 NvUvBj Uv½vBj Avt ev‡Q` 01743602337 

164 NvUvBj Uv½vBj ‡mvjvqgvb 01673890401 

165 NvUvBj Uv½vBj kvnRvnvb 01752764498 

166 NvUvBj Uv½vBj gy³vi 01752898607 

167 NvUvBj Uv½vBj ‡gvt Ryjnvm 01799305658 

168 NvUvBj Uv½vBj ‡gvt Kz`iZ Avjx 01735349241 

169 NvUvBj Uv½vBj ‡Rvqv‡ni 01731543322 

170 NvUvBj Uv½vBj ‡gvt †iv¯Íg Avjx 01731048161 

171 NvUvBj Uv½vBj ‡gvt ev‡QZ 01923773231 

172 NvUvBj Uv½vBj Zviv wgqv 01771010146 

173 NvUvBj Uv½vBj mvevm DwÏb 01744709419 

174 NvUvBj Uv½vBj ‡gvt jyrdi 01731612068 

175 NvUvBj Uv½vBj ev`kv wgqv 01737420872 

176 NvUvBj Uv½vBj ‡gvt bRiæj Bmjvg 01757719670 

177 NvUvBj Uv½vBj ‡gvt gwdR BÏxb 01749428601 

178 mwLcyi Uv½vBj ‡g‡mi wmK`vi 01749523721 

179 mwLcyi Uv½vBj iwk` 01750688270 

180 mwLcyi Uv½vBj AvRvnvi 01734820728 

181 mwLcyi Uv½vBj `i‡ek 01786563291 

182 mwLcyi Uv½vBj ‡mvbv wgqv 01734113667 

183 mwLcyi Uv½vBj iwdK 01746113667 
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184 mwLcyi Uv½vBj nvwbd 01740723687 

185 mwLcyi Uv½vBj iwng 01784225039 

186 mwLcyi Uv½vBj wgbnvR 01725863256 

187 mwLcyi Uv½vBj mvBdzj Bmjvg 01741203514 

188 mwLcyi Uv½vBj Avãym mvjvg 01735486264 

189 mwLcyi Uv½vBj Avãyj  Avwjg 01725416382 

190 mwLcyi Uv½vBj Avigvb 01756679406 

191 mwLcyi Uv½vBj byiæ wgqv 01733565001 

192 mwLcyi Uv½vBj nhiZ Avjx 01775153972 

193 mwLcyi Uv½vBj ‡gvt dRjy wgqv 01706059122 

194 mwLcyi Uv½vBj bvwmi 01746953547 

195 mwLcyi Uv½vBj Avmjvg 01764154165 

196 mwLcyi Uv½vBj kvn Avjg 01784375327 

197 mwLcyi Uv½vBj iwdK nvRx 0185766568 

198 mwLcyi Uv½vBj byiæ wgqv 01745304084 

199 mwLcyi Uv½vBj iwdK 01768029397 

200 mwLcyi Uv½vBj Rwjj wgqv 01709416995 

201 mwLcyi Uv½vBj ‡gvt Puvb wgqv 01727452088 

202 mwLcyi Uv½vBj gvidZ 01725452835 

203 mwLcyi Uv½vBj Aveyj †nv‡mb 01732015442 

204 mwLcyi Uv½vBj ‡gvt gvnv wgqv 01710760820 

205 mwLcyi Uv½vBj byiæ wgqv  

206 mwLcyi Uv½vBj kvn Avjg  
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207 mwLcyi Uv½vBj Rvgvj wgqv  

208 bvMicyi Uv½vBj ‡gvt QvweŸi †nv‡mb  

209 bvMicyi Uv½vBj ‡gvt †iRvDj Kwig  

210 bvMicyi Uv½vBj ‡gvt eveyj wgqv  

211 bvMicyi Uv½vBj ‡gvt BmgvBj  

212 bvMicyi Uv½vBj ‡gvt jvj wgqv  

213 bvMicyi Uv½vBj ‡gvt ev‡iK wgqv  

214 bvMicyi Uv½vBj ‡gvt Kvgiæj Bmjvg  

215 bvMicyi Uv½vBj ‡gvt kvnRvnvb wgqv  

216 bvMicyi Uv½vBj ‡gvt Ryivb  

217 bvMicyi Uv½vBj ‡gvt Av‡Zvqvi  

218 bvMicyi Uv½vBj ‡gvt AvjgMxi  

219 bvMicyi Uv½vBj ‡gvt gRby †kL  

220 bvMicyi Uv½vBj ‡gvt gy³vi  

221 bvMicyi Uv½vBj ‡gvt A‡RZ Avjx  

222 bvMicyi Uv½vBj ‡gvt byi Bmjvg  

223 bvMicyi Uv½vBj ‡gvt iweDj wgqv  

224 bvMicyi Uv½vBj ‡gvt Avãyj Lv‡jK  

225 bvMicyi Uv½vBj ‡gvt bvwmi wgqv  

226 bvMicyi Uv½vBj ‡gvt Zv‡nR  

227 bvMicyi Uv½vBj ‡gvt kvwnb †kL  

228 bvMicyi Uv½vBj ‡gvt mvBdzj Bmjvg  

229 bvMicyi Uv½vBj ‡gvt Zdz wgqv  
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230 bvMicyi Uv½vBj ‡gvt gRby wgqv  

231 bvMicyi Uv½vBj ‡gvt mvBbywÏb  

232 bvMicyi Uv½vBj ‡gvt mby wgqv  

233 bvMicyi Uv½vBj ‡gvt Rvgvj †nv‡mb  

234 bvMicyi Uv½vBj ‡gvt bRiæj Bmjvg 01767280065 

235 ‡`j ỳqvi Uv½vBj byiæ wgqv 01817115746 

236 ‡`j`yqvi Uv½vBj evejy wgqv 019182192956 

237 ‡`j`yqvi Uv½vBj kwid †gvjøv 01739832745 

238 ‡`j`yqvi Uv½vBj ‡gv¾vdi wgqv 01747472341 

239 ‡`j`yqvi Uv½vBj gÄyi ingvb 01713987036 

240 ‡`j`yqvi Uv½vBj ‡gvt †gvZv‡je wgqv 01796460228 

241 ‡`j`yqvi Uv½vBj Avjvwgb 01771019600 

242 ‡`j`yqvi Uv½vBj ‡gvt Kv‡`i wgqv 01766523779 

243 ‡`j`yqvi Uv½vBj ‡gvt Avãyi ingvb wgqv 01768000629 

244 ‡`j`yqvi Uv½vBj wRqviZ e· 01765000586 

245 ‡`j`yqvi Uv½vBj ‡gvt wUcy wgqv 0174568085 

246 ‡`j`yqvi Uv½vBj ‡gvt gwdR wgqv 01866566439 

247 ‡`j`yqvi Uv½vBj ‡KZve †ecvix 01756646192 

248 ‡`j`yqvi Uv½vBj Avey eKi wmwÏwK 01799770740 

249 ‡`j`yqvi Uv½vBj ‡gvt kwid 01714594952 

250 ‡`j`yqvi Uv½vBj ‡gvt †Mvjvg †gv¯Ídv 01827508615 

251 ‡`j`yqvi Uv½vBj Kzievb Avjx 01734777554 

252 ‡`j`yqvi Uv½vBj ‡gvt Kv‡`i wmwÏK 01750117928 
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253 ‡`j`yqvi Uv½vBj ‡gvt Avb‡Qi Avjx 01728486090 

254 ‡`j`yqvi Uv½vBj Kvjy 01723013995 

255 ‡`j`yqvi Uv½vBj ‡ejøvj wgqv 01767891770 

256 ‡`j`yqvi Uv½vBj ‡gvt gvwbK wgqv 01725645234 

257 ‡`j`yqvi Uv½vBj ‡gvt Kwig wgqv 01710562624 

258 ‡`j`yqvi Uv½vBj ‡gvt Rvwn`yj Bmjvg 01733979865 

259 ‡`j`yqvi Uv½vBj Avãyj gwR` 01925657455 

260 ‡`j`yqvi Uv½vBj ‡gvt dviæK wgqv 01734751415 

261 ‡`j`yqvi Uv½vBj ‡gvt mvMi †nv‡mb 01739295989 

262 ‡`j`yqvi Uv½vBj ‡gvt †mwjg wgqv 01766257206 

263 ‡`j`yqvi Uv½vBj ‡gvt iwng wgqv 01756347490 

264 fzTvcyi Uv½vBj ‡gvt ¯^cb wgqv 01739945741 

265 fzTvcyi Uv½vBj ‡gvt †`‡jvqvi ZvjyK`vi 01772162525 

266 fzTvcyi Uv½vBj ‡gvt †gvZv‡je 01722113622 

267 fzTvcyi Uv½vBj ‡gvt kni Avjx 01926382701 

268 fzTvcyi Uv½vBj ‡gvt iwdKzj ZvjyK`vi 01772913419 

269 fzTvcyi Uv½vBj myRv Zvs 01747741299 

270 fzTvcyi Uv½vBj ‡ivKb Zvs 01745544507 

271 fzTvcyi Uv½vBj †gvt jwZd ZvjyK`vi 01718235049 

272 fzTvcyi Uv½vBj ‡gvt Gikv` Avjx 01318713271 

273 fzTvcyi Uv½vBj ‡gvt kvn Avjg 01772462500 

274 fzTvcyi Uv½vBj gwbi 01715764979 

275 fzTvcyi Uv½vBj ‡gvt myiæ¾gvj 01849439797 
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276 fzTvcyi Uv½vBj Av‡bvqvi 01838191360 

277 fzTvcyi Uv½vBj ‡gvt evejy †kL 01966452941 

278 fzTvcyi Uv½vBj `vivR Avjx 01728909376 

279 fzTvcyi Uv½vBj Avkivd Avjx 01874464654 

280 fzTvcyi Uv½vBj Avi‡k` Avjx 01779804336 

281 fzTvcyi Uv½vBj Avãyj nvwjg 01761562349 

282 fzTvcyi Uv½vBj ‡gvt Kvgvj L›`Kvi 01827899157 

283 fzTvcyi Uv½vBj Avt iv¾vK 0172255529 

284 fzTvcyi Uv½vBj Pvb wgqv 01707092790 

285 fzTvcyi Uv½vBj ‡gvt Rniæj Bmjvg 01833643012 

286 fzTvcyi Uv½vBj IQgvb MwY 017393539957 

287 fzTvcyi Uv½vBj ‡gvt VvÛz †kL 01770587520 

288 fzTvcyi Uv½vBj evejy ZvjyK`vi 01771900946 

289 fzTvcyi Uv½vBj ‡gvt wgbnvR DwÏb 01771900946 

290 fzTvcyi Uv½vBj ‡LvKb 0173400086 

291 fzTvcyi Uv½vBj Kvgvj 01733888486 

292 fzTvcyi Uv½vBj knx` Rvgvb 01875735929 

293 fzTvcyi Uv½vBj AvgRvZ 01754904294 

294 gaycyi Uv½vBj ‡gvt Avt nvwjg 01898876906 

295 gaycyi Uv½vBj ‡gvt Avt AvwRR 01956288423 

296 gaycyi Uv½vBj ‡gvt †gv¯Ídv 01963336687 

297 gaycyi Uv½vBj Avt ev‡iK 01777425163 

298 gaycyi Uv½vBj ‡gvt †njvj 01673375904 
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299 gaycyi Uv½vBj ‡gvt Avãyjøvn 01724408152 

300 gaycyi Uv½vBj ‡gvt Zviv wgqv 01721062728 

301 gaycyi Uv½vBj Kwei †nv‡mb 01778121094 

302 gaycyi Uv½vBj ‡gvt Kv‡kg 01796183959 

303 gaycyi Uv½vBj ‡gvt w``vi Avjx 01728714228 

304 gaycyi Uv½vBj ‡gvt cvbœv 01315840211 

305 gaycyi Uv½vBj ‡gvt mvBdzj 01713545332 

306 gaycyi Uv½vBj ‡gvt KzÏyQ 01764877407 

307 gaycyi Uv½vBj ‡gvt kvRvnvb 01834239518 

308 gaycyi Uv½vBj ‡gvt nviæbyi ikx` 01793052496 

309 gaycyi Uv½vBj ‡gvt †Lvi‡k` 01718068396 

310 gaycyi Uv½vBj ‡gvt †njvj DwÏb 01817675597 

311 gaycyi Uv½vBj ‡gvt Av‡jc 01731902254 

312 gaycyi Uv½vBj ‡gvt `yjvj 01751727927 

313 gaycyi Uv½vBj ‡gvt kwn`yj Bmjvg 01742449954 

314 gaycyi Uv½vBj ‡gvt mvB`yj Bmjvg 01819051214 

315 gaycyi Uv½vBj ‡gvt wicb wgqv 01817622964 

316 gaycyi Uv½vBj ‡gvt AvdRvj DwÏb 01744105674 

317 gaycyi Uv½vBj ‡gvt Avt QvËvi 01302531510 

318 gaycyi Uv½vBj gwbiæ¾vgvb 01721500973 

319 gaycyi Uv½vBj ‡gvt Av: gwR` 018216919887 

320 gaycyi Uv½vBj ‡gvt g‡qb DwÏb 01758339787 

321 gaycyi Uv½vBj ‡gvt Rvnv½xi 01717215155 
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322 gaycyi Uv½vBj ‡gvt Zv‡Rj 01746963493 

323 gaycyi Uv½vBj ‡gvt wQwÏKzi ingvb 01762616620 

324 wgR©vcyi Uv½vBj Avgxi nvgRv  

325 wgR©vcyi Uv½vBj wLwRe wgqv  

326 wgR©vcyi Uv½vBj AjnvR wgqv  

327 wgR©vcyi Uv½vBj ‡gvt Beªvwng wgqv  

328 wgR©vcyi Uv½vBj mvn`Z Lvb  

329 wgR©vcyi Uv½vBj Ry‡qj wgqv  

330 wgR©vcyi Uv½vBj bRiæj wgqv  

331 wgR©vcyi Uv½vBj kvIb wgqv  

332 wgR©vcyi Uv½vBj kvšÍ  

333 wgR©vcyi Uv½vBj AvdRvj DwÏb  

334 wgR©vcyi Uv½vBj ‡gvt gwdR Lvb  

335 wgR©vcyi Uv½vBj mvjgv  

336 wgR©vcyi Uv½vBj gvbœvb wmK`vi  

337 wgR©vcyi Uv½vBj Avt iv¾vK wgqv  

338 wgR©vcyi Uv½vBj Avidvb  

339 wgR©vcyi Uv½vBj Kvgiæj  

340 wgR©vcyi Uv½vBj Avj Avwgb  

341 wgR©vcyi Uv½vBj ‡mvjvBgvb  

342 wgR©vcyi Uv½vBj Av‡bvqvi †nv‡mb  

343 wgR©vcyi Uv½vBj ‡gvt †gvZv‡je wgqv  

344 wgR©vcyi Uv½vBj ‡gvt wjqvKZ †nv‡mb  
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345 wgR©vcyi Uv½vBj ‡gvt kvnRvnvb  

346 wgR©vcyi Uv½vBj ‡gvt iwdKzj  

347 wgR©vcyi Uv½vBj ‡gvt ev`kv wgqv  

348 wgR©vcyi Uv½vBj jvj wgqv  

349 wgR©vcyi Uv½vBj ‡mvjvqgvb  

350 wgR©vcyi Uv½vBj kvgxg wgqv  

351 wgR©vcyi Uv½vBj `yjvj wgqv  

352 wgR©vcyi Uv½vBj mvB`yj wgqv  

353 wgR©vcyi Uv½vBj mvB`yi ingvb  

 

                                                                                                                 



Rb¯^v¯’¨ myiÿvq †f‡Uwibvwi cvewjK †nj_& mvwf©m †Rvi`viKiY cÖK‡íi AvIZvq gvsm e¨emvqx (eyPvi ) 

cÖwkÿYv_©x‡`র নাম, †gvevBj b¤̂র ও ঠিকানা: 

বিভাগ: ঢাকা                                                                                                               জেলা: মুন্সিগঞ্জ 

ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রন্সিক্ষণার্থীর নাম জমাবাইল নাম্বার 

1 ন্সিরােন্সিখান মুন্সিগঞ্জ রাসেল জেখ 01717283266 

2 ন্সিরােন্সিখান মুন্সিগঞ্জ ফারুক জিপারী 01726223460 

3 ন্সিরােন্সিখান মুন্সিগঞ্জ রুপোমাল 01731993031 

4 ন্সিরােন্সিখান মুন্সিগঞ্জ োোহান 01719590445 

5 ন্সিরােন্সিখান মুন্সিগঞ্জ জ াফাজ্জল জহাসেন 018233029 

6 ন্সিরােন্সিখান মুন্সিগঞ্জ োহ আলম পাঠান 01943440938 

7 ন্সিরােন্সিখান মুন্সিগঞ্জ েবরফ বময়া 01777944644 

8 ন্সিরােন্সিখান মুন্সিগঞ্জ োমাল উবিন খন্দকার 01930184681 

9 ন্সিরােন্সিখান মুন্সিগঞ্জ মবহউবিন 01721548321 

10 ন্সিরােন্সিখান মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ েবফক খন্দকার 01989432909 

11 ন্সিরােন্সিখান মুন্সিগঞ্জ ইকিাল  ালুকদার 01766148339 

12 ন্সিরােন্সিখান মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ র ন জেখ 019250484190 

13 ন্সিরােন্সিখান মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ ফারুক জেখ 01610732496 

14 ন্সিরােন্সিখান মুন্সিগঞ্জ আল-আবমন 01762076438 

15 ন্সিরােন্সিখান মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ হৃদয় েরদার 01831689451 

16 ন্সিরােন্সিখান মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ জমািরক জহাসেন 01914983060 

17 ন্সিরােন্সিখান মুন্সিগঞ্জ জোসহল আবমন 01924733275 

18 ন্সিরােন্সিখান মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ জহাসেন 01798846894 

19 ন্সিরােন্সিখান মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ আছম  দ্রওয়ান 01823472109 

20 ন্সিরােন্সিখান মুন্সিগঞ্জ বমলন জেখ 01877602587 

21 ন্সিরােন্সিখান মুন্সিগঞ্জ োমীম জেখ 01857613000 

22 ন্সিরােন্সিখান মুন্সিগঞ্জ পারসভে 01701319561 

23 ন্সিরােন্সিখান মুন্সিগঞ্জ বরপন মৃধা 01924733275 

24 ন্সিরােন্সিখান মুন্সিগঞ্জ ছাসল বময়া 01871999333 

25 ন্সিরােন্সিখান মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ বেয়া 01923718663 

26 ন্সিরােন্সিখান মুন্সিগঞ্জ জমাস্তফা জমাল্লা 01754937752 
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27 ন্সিরােন্সিখান মুন্সিগঞ্জ বিপ্লি জেখ 01828302908 

28 ন্সিরােন্সিখান মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ েরীফ জেখ 01721824750 

29 ন্সিরােন্সিখান মুন্সিগঞ্জ আিদুল মব ন 0165892136 

30 ন্সিরােন্সিখান মুন্সিগঞ্জ আলী আহম্মদ জেখ 01301054939 

31 ললাহেং মুন্সিগঞ্জ মবনর জহাসেন - 

32 ললাহেং মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ বরসয়ল েরদার - 

33 ললাহেং মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ সুমন জহাসেন - 

34 ললাহেং মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ আবরফ জেখ - 

35 ললাহেং মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ জোসহল - 

36 ললাহেং মুন্সিগঞ্জ োন্না  জহাসেন - 

37 ললাহেং মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ ফরহাদ - 

38 ললাহেং মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ বরপন জেখ - 

39 ললাহেং মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ োমীম জেখ - 

40 ললাহেং মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ জদসলায়ার জহাসেন - 

41 ললাহেং মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ মারুফ - 

42 ললাহেং মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ হাবলম ঢাবল - 

43 ললাহেং মুন্সিগঞ্জ আবেম জেখ - 

44 ললাহেং মুন্সিগঞ্জ দুদু বময়া - 

45 ললাহেং মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ আমানুল জিপারী - 

46 ললাহেং মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ োহীন - 

47 ললাহেং মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ বলটন জেখ - 

48 ললাহেং মুন্সিগঞ্জ আল-আবমন - 

49 ললাহেং মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ সুমন জিপারী - 

50 ললাহেং মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ উজ্জল খাঁন - 

51 ললাহেং মুন্সিগঞ্জ হৃদয় বময়া - 

52 ললাহেং মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ সুমন - 

53 ললাহেং মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ মাসুম - 
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54 ললাহেং মুন্সিগঞ্জ বরফা  - 

55 ললাহেং মুন্সিগঞ্জ আোঃ েবলল - 

56 ললাহেং মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ হাসমদ জেখ - 

57 ললাহেং মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ ইব্রাবহম - 

58 ললাহেং মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ মব  - 

59 ললাহেং মুন্সিগঞ্জ আবমনুল ইেলাম - 

60 ললাহেং মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ জেবলম ঢালী - 

  61 িির মুন্সিগঞ্জ কালাচাঁন হাওলািার 01813154083 

62 িির মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ আওলাি জহাজিন ন্সমন্সে 01929608337 

63 িির মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ আজনায়ার জহাজিন 01911165361 

64 িির মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ জমাকজলছ জমাল্লা 01937946205 

65 িির মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ মন্সনর উন্সিন জিওয়ান 01717478257 

66 িির মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ জমাস্তফা মৃধা 01710666686 

67 িির মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ হান্সফে উন্সিন কুরাজয়ি 01648028763 

68 িির মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ োহাঙ্গীর খান 01937646473 

69 িির মুন্সিগঞ্জ মনসুর রহমান ন্সেলূ 01715823392 

70 িির মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ জমাস্তফা ইিলাম 01927892919 

71 িির মুন্সিগঞ্জ জমাস্তাক আহজমি 01731994213 

72 িির মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ োন্সকর জহাজিন 01921090294 

73 িির মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ িান্সহফ 01931917752 

74 িির মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ রুজবল 01921090884 

75 িির মুন্সিগঞ্জ আোঃ মান্নান ন্সময়া 01918169170 

76 িির মুন্সিগঞ্জ জেন্সরন ন্সময়া 01533683235 

77 িির মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ বাবুল জমাল্লা 01938947614 

78 িির মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ োমাল 01812306783 

79 িির মুন্সিগঞ্জ জুলমত খন্দকার 01759434913 
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80 িির মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ িানাউল্লাহ (জিন্টু) 01818343772 

81 িির মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ আিলাম জবপারী 01917835973 

82 িির মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ েন্সহরুল ইিলাম (বাবু) 01735112191 

83 িির মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ জিাহাগ খন্দকার 01950743984 

84 িির মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ কন্সবর জহাজিন 01407350494 

85 িির মুন্সিগঞ্জ কােী মন্সেবুর রহমান 01817110912 

86 িির মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ সুমন জিখ 01731548892 

87 িির মুন্সিগঞ্জ এনামুল ইিলাম জিাহান 01675737227 

88 িির মুন্সিগঞ্জ িাহ আলম জবপারী 01917098510 

89 িির মুন্সিগঞ্জ রাজিি খান 01718023605 

90 িির মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ ন্সনোম খান 01715415746 

91 গোন্সরয়া মুন্সিগঞ্জ আবদুল্লাহ - 

92 গোন্সরয়া মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ ন্সবল্লাল জহাজিন  - 

93 গোন্সরয়া মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ োহাঙ্গীর আলম - 

94 গোন্সরয়া মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ িন্সফক - 

95 গোন্সরয়া মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ িাইফুল ইিলাম - 

96 গোন্সরয়া মুন্সিগঞ্জ ন্সিন ইিলাম - 

97 গোন্সরয়া মুন্সিগঞ্জ তাজুল ইিলাম - 

98 গোন্সরয়া মুন্সিগঞ্জ োলাল উন্সিন - 

99 গোন্সরয়া মুন্সিগঞ্জ কাউছার - 

100 গোন্সরয়া মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ দুলাল জহাজিন - 

101 গোন্সরয়া মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ রাজিল -- 

102 গোন্সরয়া মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ রান্সকব - 

103 গোন্সরয়া মুন্সিগঞ্জ োহঙ্গীর আলম - 

104 গোন্সরয়া মুন্সিগঞ্জ রােন - 

105 গোন্সরয়া মুন্সিগঞ্জ োমান - 
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106 গোন্সরয়া মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ আক্তার জহাজিন - 

107 গোন্সরয়া মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ জিাজহল - 

108 গোন্সরয়া মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ ন্সিিার জহাজিন - 

109 গোন্সরয়া মুন্সিগঞ্জ আওলাি জহাজিন -- 

110 গোন্সরয়া মুন্সিগঞ্জ সুমন - 

111 গোন্সরয়া মুন্সিগঞ্জ িান্সহন - 

112 গোন্সরয়া মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ মইন উন্সিন - 

113 গোন্সরয়া মুন্সিগঞ্জ আব্দুল কান্সির - 

114 গোন্সরয়া মুন্সিগঞ্জ আলমগীর জহাজিন - 

115 গোন্সরয়া মুন্সিগঞ্জ জুবাজয়র - 

116 গোন্সরয়া মুন্সিগঞ্জ জমায়াজেম - 

117 গোন্সরয়া মুন্সিগঞ্জ আবু বকর - 

118 গোন্সরয়া মুন্সিগঞ্জ মাযহারুল - 

119 গোন্সরয়া মুন্সিগঞ্জ হান্নান - 

120 গোন্সরয়া মুন্সিগঞ্জ বাবু ন্সময়া - 

121 টংন্সগবান্সি মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ আলাউন্সিন জিখ 01682498776 

122 টংন্সগবান্সি মুন্সিগঞ্জ ন্সলটন পাঠান 01725827403 

123 টংন্সগবান্সি মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ োহাঙ্গীর মাল 01716477104 

124 টংন্সগবান্সি মুন্সিগঞ্জ ন্সিরাে জবপারী 01714375734 

125 টংন্সগবান্সি মুন্সিগঞ্জ ফারুক জমাল্লা 01920207342 

126 টংন্সগবান্সি মুন্সিগঞ্জ োহাঙ্গীর জমাল্লা 01893393791 

127 টংন্সগবান্সি মুন্সিগঞ্জ আক্তার জহাজিন জবপারী 01916985785 
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128 টংন্সগবান্সি মুন্সিগঞ্জ িান্সহন িরিার 01830101106 

129 টংন্সগবান্সি মুন্সিগঞ্জ বাবু জবপারী 01877833526 

130 টংন্সগবান্সি মুন্সিগঞ্জ জিাজলমান মন্ডল  01831541629 

131 টংন্সগবান্সি মুন্সিগঞ্জ আন্সরফ মন্ডল 01995094341 

132 টংন্সগবান্সি মুন্সিগঞ্জ বাবুল জমািল 01719063660 

133 টংন্সগবান্সি মুন্সিগঞ্জ কন্সবর জহাজিন 01924510989 

134 টংন্সগবান্সি মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ োলাল আকন্দ 01719833567 

135 টংন্সগবান্সি মুন্সিগঞ্জ আজবি আলী িি দার 01748400319 

136 টংন্সগবান্সি মুন্সিগঞ্জ জমাস্তফা খান 01714735172 

137 টংন্সগবান্সি মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ আল আন্সমন 01744717274 

138 টংন্সগবান্সি মুন্সিগঞ্জ রন্সবন িরকার 01313566973 

139 টংন্সগবান্সি মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ মাজলক জিওয়ান 01977679212 

140 টংন্সগবান্সি মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ বাজিি মৃধা 01719789491 

141 টংন্সগবান্সি মুন্সিগঞ্জ বাচ্চু ন্সময়া হালিার 01722007845 

142 টংন্সগবান্সি মুন্সিগঞ্জ ইয়ান্সিন মৃধা 01725511419 

143 টংন্সগবান্সি মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ মাসুম জবপারী 01721456712 

144 টংন্সগবান্সি মুন্সিগঞ্জ তন্সরকুল ইিলাম 01998565369 

145 টংন্সগবান্সি মুন্সিগঞ্জ মন্সনর 01946929830 

146 টংন্সগবান্সি মুন্সিগঞ্জ নুরুল ইিলাম জিখ 01720430098 

147 টংন্সগবান্সি মুন্সিগঞ্জ ন্সিরাে জিখ 01937163395 

148 টংন্সগবান্সি মুন্সিগঞ্জ সুেন ঢালী 01947995235 
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149 টংন্সগবান্সি মুন্সিগঞ্জ আোঃ হাই 01735202568 

150 টংন্সগবান্সি মুন্সিগঞ্জ আবু তাজলব 01838926093 

151 শ্রীনগর মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ রুজবল জহাজিন 01751724869 

152 শ্রীনগর মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ মারুফ 01771681868 

153 শ্রীনগর মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ মকবুল 01756086887 

154 শ্রীনগর মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ িামাি 01754805532 

155 শ্রীনগর মুন্সিগঞ্জ োন্সহি হািান 01714890821 

156 শ্রীনগর মুন্সিগঞ্জ জিখ িন্সমর 01954384257 

157 শ্রীনগর মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ আহাি আলম আপি 01995065003 

158 শ্রীনগর মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ মাসুম জমাল্লা 01775662887 

159 শ্রীনগর মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ আবুল জহাজিন 01716971463 

160 শ্রীনগর মুন্সিগঞ্জ িান্সকল জহাজিন 01703946709 

161 শ্রীনগর মুন্সিগঞ্জ মন্সেবর রহমান 01735064479 

162 শ্রীনগর মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ নান্সছর আলী 01712355242 

163 শ্রীনগর মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ রমোন আলী 01947996392 

164 শ্রীনগর মুন্সিগঞ্জ জিখ িন্সহি 01941326097 

165 শ্রীনগর মুন্সিগঞ্জ িীন ইিলাম 01903026255 

166 শ্রীনগর মুন্সিগঞ্জ জিখ নেরুল ইিলাম 01684448265 

167 শ্রীনগর মুন্সিগঞ্জ ইমরান জহাজিন 01889109930 

168 শ্রীনগর মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ হােী িালাম জমাল্লা 01713546224 

169 শ্রীনগর মুন্সিগঞ্জ রাো ন্সময়া 01719176280 
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170 শ্রীনগর মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ আন্সমর জহাজিন 01979928888 

171 শ্রীনগর মুন্সিগঞ্জ েজহর জবপারী 01771030866 

172 শ্রীনগর মুন্সিগঞ্জ কামাল খান 01721777194 

173 শ্রীনগর মুন্সিগঞ্জ জিাজহল জবপারী 01959599811 

174 শ্রীনগর মুন্সিগঞ্জ ন্সমোন জমাল্লা 01731227081 

175 শ্রীনগর মুন্সিগঞ্জ জতাতা ন্সময়া 401740917545 

176 শ্রীনগর মুন্সিগঞ্জ লন্সতফ জবপারী 01737043177 

177 শ্রীনগর মুন্সিগঞ্জ আলী জমাহম্মি 01837446340 

178 শ্রীনগর মুন্সিগঞ্জ রহমান খান 01724583528 

179 শ্রীনগর মুন্সিগঞ্জ জমাোঃ বাবু জবপারী 01879905628 

180 শ্রীনগর মুন্সিগঞ্জ ন্সহরন 01956594247 

     

                                                                                                                        



Rb¯^v¯’¨ myiÿvq †f‡Uwibvwi cvewjK †nj_& mvwf©m †Rvi`viKiY cÖK‡íi AvIZvq gvsm e¨emvqx (eyPvi ) 

cÖwkÿYv_©x‡`র নাম, †gvevBj b¤̂র ও ঠিকানা: 

বিভাগ: ঢাকা                                                                                                            জেলা: গাজীপুর 

ক্রবমক নং উপজজলার নাম জজলার নাম বুচাজরর নাম জমাবাইল নাম্বার 

1 গাজীপুর সদর গাজীপুর ‡mv‡nj 01922616093 

2 গাজীপুর সদর গাজীপুর ‡gvt Avey nvwbd 01715340275 

3 গাজীপুর সদর গাজীপুর ‡gvt †nwjg 01961518023 

4 গাজীপুর সদর গাজীপুর ‡gvt gwbi †nv‡mb 01725707235 

5 গাজীপুর সদর গাজীপুর ‡gvt Rv‡eZ wgqv 01728555962 

6 গাজীপুর সদর গাজীপুর Rwniæj Bmjvg 01938963784 

7 গাজীপুর সদর গাজীপুর ‡gvt Iqv‡R` †nv‡mb 01922661589 

8 গাজীপুর সদর গাজীপুর ‡gvt‡Zvdv¾j †nv‡mb 01854211917 

9 গাজীপুর সদর গাজীপুর ‡gvt kvIb wgqv 01322271425 

10 গাজীপুর সদর গাজীপুর ‡gvt RvwKi †nv‡mb 01721865373 

11 গাজীপুর সদর গাজীপুর ‡gvt Aveyj †nv‡mb 01922183765 

12 গাজীপুর সদর গাজীপুর ‡gvt Zvbfxi 01916288902 

13 গাজীপুর সদর গাজীপুর ‡gvt †njvj DwÏb 01718074557 

14 গাজীপুর সদর গাজীপুর †gvt gvQzg wejøvn 01716380502 

15 গাজীপুর সদর গাজীপুর ‡gvt †ejv‡qZ †nv‡mb 01976507864 

16 গাজীপুর সদর গাজীপুর byi †gvnv¤§` 01876037682 

17 গাজীপুর সদর গাজীপুর ‡gvt D¾j wgqv 01924082141 

18 গাজীপুর সদর গাজীপুর ‡gvt mRxe gxi 01940595266 

19 গাজীপুর সদর গাজীপুর Øxb Bmjvg 01834407573 

20 গাজীপুর সদর গাজীপুর ‡gvmvt ivbx 01763721377 

21 গাজীপুর সদর গাজীপুর bxjv Av³vi 01763721377 

22 গাজীপুর সদর গাজীপুর ‡gvt mvÏvg †nv‡mb 01911022514 
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23 গাজীপুর সদর গাজীপুর ‡gvt †mv‡nj †kL 01967676927 

24 গাজীপুর সদর গাজীপুর ‡`‡jvqvi 01711933012 

25 গাজীপুর সদর গাজীপুর Avkivdzj Bmjvg 01305713830 

26 গাজীপুর সদর গাজীপুর ‡gvnwmb wgqv 01829106189 

27 গাজীপুর সদর গাজীপুর wmivRyj Bmjvg 01760785290 

28 গাজীপুর সদর গাজীপুর Avt Qvjvg MvRx 01987193496 

29 গাজীপুর সদর গাজীপুর Bw`ªm Avjx 01812256168 

30 গাজীপুর সদর গাজীপুর ‡gvK‡jm wgqv 01930485841 

31 কাললয়াককর গাজীপুর ‡gv:AvIjv` †nv‡mb 01731668874 

32 কাললয়াককর গাজীপুর ‡gv: wjUbwgqv 01725050156 

33 কাললয়াককর গাজীপুর ‡gv:Rvnv½xi †nv‡mb 01757207958 

34 কাললয়াককর গাজীপুর ‡gv:kvgmyjnK 01735528477 

35 কাললয়াককর গাজীপুর ‡gv:iæ‡ej †nv‡mb 01755321874 

36 কাললয়াককর গাজীপুর ‡gv:bRiæjBmjvg 01828036864 

37 কাললয়াককর গাজীপুর ‡gv:Qv‡bvqvi †nv‡mb 01837389210 

38 কাললয়াককর গাজীপুর ‡gv:Av:Lv‡jK 01727642081 

39 কাললয়াককর গাজীপুর nhiZAvjx 01715039305 

40 কাললয়াককর গাজীপুর ‡mv‡njivbv 01815888622 

41 কাললয়াককর গাজীপুর ‡gv:KvBqyg 01721612058 

42 কাললয়াককর গাজীপুর ‡gv:gwnDwÏb 01719965572 

43 কাললয়াককর গাজীপুর ‡gv:gvBRyjBmjvg 01726398295 

44 কাললয়াককর গাজীপুর ‡gv:KwdjDwÏb 01717505924 

45 কাললয়াককর গাজীপুর iwdKwgqv 01792384292 
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46 কাললয়াককর গাজীপুর ggZvRKwig 01731594430 

47 কাললয়াককর গাজীপুর ‡gv:ev‡m` wgqv 01739723707 

48 কাললয়াককর গাজীপুর ‡Kvwnbyi 01712481815 

49 কাললয়াককর গাজীপুর kwn` 01722233457 

50 কাললয়াককর গাজীপুর ‡gv:Avwid 01712997433 

51 কাললয়াককর গাজীপুর ‡gv:iv‡mj 01906836095 

52 কাললয়াককর গাজীপুর ‡gvvv:Rvnv½xiAvjg 01790944855 

53 কাললয়াককর গাজীপুর ‡gv:jvjwgqv 01747207910 

54 কাললয়াককর গাজীপুর ‡gv:‡ejøvj †nv‡mb 01761683725 

55 কাললয়াককর গাজীপুর ‡gv:Rvnv½xiAvjg 01720314728 

56 কাললয়াককর গাজীপুর Avwid †nv‡mb 0178168316 

57 কাললয়াককর গাজীপুর gwdRyjBmjvg 01751717911 

58 কাললয়াককর গাজীপুর Gikv` †nv‡mb 01990069885 

59 কাললয়াককর গাজীপুর ‡gv:‡iRvDj Kwig cvbœv 01731594430 

60 কাললয়াককর গাজীপুর Avãyiingvb 01781307701 

61 শ্রীপুর গাজীপুর ‡gvt iæcv wgqv 01755065941 

62 শ্রীপুর গাজীপুর ‡gvt Gkv` û‡mb 01937014836 

63 শ্রীপুর গাজীপুর ‡gvt †mv‡nj 01629300294 

64 শ্রীপুর গাজীপুর gvnveye 01716238215 

65 শ্রীপুর গাজীপুর Rvjvj DwÏb 01716516367 

66 শ্রীপুর গাজীপুর wmivRyj Bmjvg 01749946555 

67 শ্রীপুর গাজীপুর AvZvDi 01715788761 

68 শ্রীপুর গাজীপুর Avey mv‡`K 01712145290 
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69 শ্রীপুর গাজীপুর ‡gvt Aveyj 01724102204 

70 শ্রীপুর গাজীপুর b~i †nv‡mb 01795766514 

71 শ্রীপুর গাজীপুর Avey mvB` 01409079395 

72 শ্রীপুর গাজীপুর Avt Qvgv` 01321685707 

73 শ্রীপুর গাজীপুর ‡gvt Lwjj 01706008256 

74 শ্রীপুর গাজীপুর ‡gvt Av‡gR DwÏb 01762429681 

75 শ্রীপুর গাজীপুর ‡gvt Rqbvj 01736105825 

76 শ্রীপুর গাজীপুর †gvt wejøvj †nv‡mb 01736374934 

77 শ্রীপুর গাজীপুর ‡gvt wgqvR DwÏb 01782966099 

78 শ্রীপুর গাজীপুর ‡gvt diæK †nv‡mb 01619080602 

79 শ্রীপুর গাজীপুর Avwgbyj  Bmjvg 01719005950 

80 শ্রীপুর গাজীপুর IevB`yj Bmjvg 01789551054 

81 শ্রীপুর গাজীপুর nvweeyi ingvb 01761876203 

82 শ্রীপুর গাজীপুর ‡gvt ivBm DwÏb 01761883315 

83 শ্রীপুর গাজীপুর ‡gvt Avjg wgqv 01713517626 

84 শ্রীপুর গাজীপুর ‡gvt eveyj wgqv 01761876202 

85 শ্রীপুর গাজীপুর †gvt Rvdi Avjx 01918940400 

86 শ্রীপুর গাজীপুর ‡gvt iZb wgqv 01720639320 

87 শ্রীপুর গাজীপুর ‡gvt Rvjvj DwÏb 01721918290 

88 শ্রীপুর গাজীপুর ‡gvt Avjvj DwÏb 01732299531 

89 শ্রীপুর গাজীপুর ‡gvt myRb 01741262543 

90 কালীগঞ্জ গাজীপুর ‡gvtbvwQiæjBmjvg 01726900298 

91 কালীগঞ্জ গাজীপুর ‡gvt BKevj miKvi 01751317223 
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92 কালীগঞ্জ গাজীপুর ‡gvt kvwgg 01715822555 

93 কালীগঞ্জ গাজীপুর ‡gvt AvjgMxi 01817005333 

94 কালীগঞ্জ গাজীপুর ‡gvt wmivRDwÏb 01744365246 

95 কালীগঞ্জ গাজীপুর ‡gvt Beªvwng 01683554594 

96 কালীগঞ্জ গাজীপুর †gvt nviæb 01732225035 

97 কালীগঞ্জ গাজীপুর AvIjv` †nv‡mb 01715839246 

98 কালীগঞ্জ গাজীপুর ‡gvt gvmygf’Bqv 01726981607 

99 কালীগঞ্জ গাজীপুর ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb 01403751422 

100 কালীগঞ্জ গাজীপুর ‡gvt bvRgyjû`v 01919857325 

101 কালীগঞ্জ গাজীপুর ‡gvt iweDjBmjvg 01753264309 

102 কালীগঞ্জ গাজীপুর ‡gvt AveyjKvjvg 01734702919 

103 কালীগঞ্জ গাজীপুর †gvt Imgvb 01720038943 

104 কালীগঞ্জ গাজীপুর ‡gvt gvneye nvmvb 01931162668 

105 কালীগঞ্জ গাজীপুর †gvt gywRei ingvb 01870254402 

106 কালীগঞ্জ গাজীপুর †gvt gvngy`yj nvmvb 01753787605 

107 কালীগঞ্জ গাজীপুর †gvt Kwei Bmjvg 01753787605 

108 কালীগঞ্জ গাজীপুর Bgivb miKvi 01724419560 

109 কালীগঞ্জ গাজীপুর ‡gvt wejøvvj 01715317223 

110 কালীগঞ্জ গাজীপুর ‡gvt meyR 01732225035 

111 কালীগঞ্জ গাজীপুর `yjvj wgqv 01715317223 

112 কালীগঞ্জ গাজীপুর †gvt Avj- Avwgb 01732225035 

113 কালীগঞ্জ গাজীপুর †gvt ‡mv‡nj 01877833110 

114 কালীগঞ্জ গাজীপুর ‡LvKb  wgqv 01720030076 
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115 কালীগঞ্জ গাজীপুর Avnmvbyjøvn 01817975855 

116 কালীগঞ্জ গাজীপুর AvwgiPvb 01732104745 

117 কালীগঞ্জ গাজীপুর ‡gvtbRiæjBmjvg 01884543941 

118 কালীগঞ্জ গাজীপুর ‡gvtQvBdzjBmjvg 01677041988 

119 কালীগঞ্জ গাজীপুর ‡gvtbvwQiæjBmjvg 01726900298 

120 কাপালসয়া গাজীপুর bRiæj  Bmjvg 01720229309 

121 কাপালসয়া গাজীপুর ‡QvjvBgvb wmK`vi 01715325772 

122 কাপালসয়া গাজীপুর ‡gvt gvgyb wgqv 01727370024 

123 কাপালসয়া গাজীপুর ‡gvnv¤§` Avjx 01731392297 

124 কাপালসয়া গাজীপুর Avwgbyj Bmjvg 01701369169 

125 কাপালসয়া গাজীপুর wejøv j †nv‡mb 01627102680 

126 কাপালসয়া গাজীপুর nvweeyi ingvb 01724150527 

127 কাপালসয়া গাজীপুর Kvgiæ¾vgvb 01713528447 

128 কাপালসয়া গাজীপুর wgjøvZ †nv‡mb 01725065913 

129 কাপালসয়া গাজীপুর ‡ejv‡qZ †nv‡mb 01969727167 

130 কাপালসয়া গাজীপুর ‡gvt RvnvsMxi 01731593551 

131 কাপালসয়া গাজীপুর Awj Djøvn 01729897539 

132 কাপালসয়া গাজীপুর ‡`‡jvqvi †nv‡mb 01742147932 

133 কাপালসয়া গাজীপুর ‡gvt nhiZ Avjx 01715035332 

134 কাপালসয়া গাজীপুর †gvt RvwKi †nv‡mb 01301751439 

135 কাপালসয়া গাজীপুর †gvt mvBdzj Bmjvg 01705690553 

136 কাপালসয়া গাজীপুর wnib wgqv 01768045541 

137 কাপালসয়া গাজীপুর Avjvwgb g„av 01729786942 
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138 কাপালসয়া গাজীপুর ‡gvt †`‡jvqvi †nv‡mb 01919413150 

139 কাপালসয়া গাজীপুর ‡gvt wejøvj †nv‡mb 01731570209 

 

140 কাপালসয়া গাজীপুর Avt Lv‡jK 01731570209 

 

141 কাপালসয়া গাজীপুর ‡gvt Bqvwmb Kvgvj 01783689126 

142 কাপালসয়া গাজীপুর myiæR wgqv 01779679870 

143 কাপালসয়া গাজীপুর Rqbvj  Av‡e`xb 01717259726 

144 কাপালসয়া গাজীপুর ‡gvt byiæj Bmjvg 01741598766 

145 কাপালসয়া গাজীপুর †gvt Avmv` 01726182485 

146 কাপালসয়া গাজীপুর iæ¯Íg Avjx 01726819477 

147 কাপালসয়া গাজীপুর bvwmi DwÏb 01731602846 

148 কাপালসয়া গাজীপুর kvmmyDwÏb 01726264573 

149 কাপালসয়া গাজীপুর ‡Mvjvc wgqv 01317754988 

 

                                                                                                  



Rb¯^v¯’¨ myiÿvq †f‡Uwibvwi cvewjK †nj_& mvwf©m †Rvi`viKiY cÖK‡íi AvIZvq gvsm e¨emvqx (eyPvi ) 

cÖwkÿYv_©x‡`র নাম, †gvevBj b¤̂র ও ঠিকানা: 

বিভাগ: ঢাকা                                                                                                                  জেলা: নরব িংদী 

ক্রবমক নিং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রশিক্ষণার্থীর নাম জমাবাইল নাম্বার 

1 পলাি নরশ িংদী আবুল হাশেম বময়া 01715161158 

2 পলাি নরশ িংদী জমাোঃ মবনর জহাশ ন 01712382612 

3 পলাি নরশ িংদী জমাোঃ রহমত আলী 01923815922 

4 পলাি নরশ িংদী জমাোঃ কালু বময়া 01821460572 

5 পলাি নরশ িংদী জমাোঃ জিারহান খান 01732402353 

6 পলাি নরশ িংদী জমাোঃ জমািারক জমাল্লা 01732003670 

7 পলাি নরশ িংদী জমাোঃ জহাশ ন বময়া 01731312534 

9 পলাি নরশ িংদী জমাোঃ আবরফ 01307507982 

10 পলাি নরশ িংদী জমাোঃ রুশিল বময়া 01721891993 

11 পলাি নরশ িংদী জমাোঃ রবিন বময়া 01703911347 

12 পলাি নরশ িংদী জমাোঃ রবহম জমাল্লা 01742953129 

13 পলাি নরশ িংদী জমাোঃ জ াশহল জমাল্লা 01724973036 

14 পলাি নরশ িংদী জমাোঃ হারুন বময়া 01732312044 

15 পলাি নরশ িংদী জমাহাম্মদ আলী 01743178316 

16 পলাি নরশ িংদী আোঃ হাবনফ বময়া 01307697240 

17 পলাি নরশ িংদী জমাোঃ েব ম উবিন 01711947543 

18 পলাি নরশ িংদী জমাোঃ ছাবদকুল ই লাম 01912820809 

19 পলাি নরশ িংদী জমাোঃ জিলাশয়ত জহাশ ন 01723770430 

20 পলাি নরশ িংদী জমাোঃ জিলাশয়ত জহাশ ন 01917396076 

21 পলাি নরশ িংদী জমাোঃ আরমান 01731780935 

22 পলাি নরশ িংদী জমাোঃ জদশলায়ার 01784936231 

23 পলাি নরশ িংদী জমাোঃ জমাতাবলি 01719078699 

24 পলাি নরশ িংদী জমাোঃ রাশ ল 01714965539 
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25 পলাি নরশ িংদী জমাোঃ োমাল উবিন 01718685840 

26 পলাি নরশ িংদী জমাোঃ মানসুল হক 01714798755 

27 পলাি নরশ িংদী জমাোঃ এমারত জহাশ ন 01734669268 

28 পলাি নরশ িংদী জমাোঃ আবুল কাশেম 01811366730 

29 পলাি নরশ িংদী জমাোঃ ইমরান বময়া 01723379448 

30 পলাি নরশ িংদী জমাোঃ জমাক্তার জহাশ ন 01890328928 

31 পলাি নরশ িংদী জমাোঃ কুলফু বময়া 01789284355 

32 নরশ িংদী  দর নরশ িংদী আোঃ িাশতন 01731626072 

33 নরশ িংদী  দর নরশ িংদী জমাোঃ জমাশমন জমাল্লা 01935621331 

34 নরশ িংদী  দর নরশ িংদী জমাোঃ আিদুর রহমান 01719720137 

35 নরশ িংদী  দর নরশ িংদী জমাোঃ ফেল 01816714767 

36 নরশ িংদী  দর নরশ িংদী জমাোঃ মবেির রহমান 01720578260 

37 নরশ িংদী  দর নরশ িংদী জমাোঃ জুলহা  বময়া 01938258306 

38 নরশ িংদী  দর নরশ িংদী আবু ছালাম 01608072155 

39 নরশ িংদী  দর নরশ িংদী জহাশ ন আলী 01312334004 

40 নরশ িংদী  দর নরশ িংদী জমাোঃ ছাইফুল ই লাম 01926647216 

41 নরশ িংদী  দর নরশ িংদী জমাোঃ মবনর জহাশ ন 01716444849 

42 নরশ িংদী  দর নরশ িংদী জমাোঃ োলাল বমঞা 01757113097 

43 নরশ িংদী  দর নরশ িংদী জমাোঃ ফারুক 01779957011 

44 নরশ িংদী  দর নরশ িংদী ফবকর জহাশ ন 01642588192 

45 নরশ িংদী  দর নরশ িংদী বলয়াকত আলী 01845601466 

46 নরশ িংদী  দর নরশ িংদী জমাোঃ কালু বমঞা 01813889052 

47 নরশ িংদী  দর নরশ িংদী আওয়াল বময়া 01830483982 

48 নরশ িংদী  দর নরশ িংদী আোঃ কাবদর 01712893995 

49 নরশ িংদী  দর নরশ িংদী জমাোঃ হাশ ন আলী 01712857740 
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50 নরশ িংদী  দর নরশ িংদী ইকিাাল বমঞা 01988749588 

51 নরশ িংদী  দর নরশ িংদী জমাোঃ মবনর জহাশ ন 01966236716 

52 নরশ িংদী  দর নরশ িংদী জমাোঃ বফশরাে বমঞা 019332544210 

53 নরশ িংদী  দর নরশ িংদী জমাোঃ বগয়া  উবিন 01823931799 

54 নরশ িংদী  দর নরশ িংদী জমাোঃ তানভীর আহশমদ 01747142360 

55 নরশ িংদী  দর নরশ িংদী জমাশমন বমঞা 01632033850 

56 নরশ িংদী  দর নরশ িংদী জমাোঃ আলমাছ বময়া 01925755030 

57 নরশ িংদী  দর নরশ িংদী কাবদর বময়া 01682231193 

58 নরশ িংদী  দর নরশ িংদী টুকু বময়া 01634892246 

59 নরশ িংদী  দর নরশ িংদী জমাোঃ আক্তার জহাশ ন 01812763818 

60 নরশ িংদী  দর নরশ িংদী জমাোঃ জহাশ ন বময়া 01721357413 

61 নরশ িংদী  দর নরশ িংদী আলী আেগর -- 

62 রায়পুরা নরশ িংদী 
‡gvt ỳjvj wgqv 01824892254 

63 রায়পুরা নরশ িংদী 
¯̂cb wgqv 01714322339 

64 রায়পুরা নরশ িংদী 
KzÏym wgqv 01719889492 

65 রায়পুরা নরশ িংদী 
†mv‡nj 01404196312 

66 রায়পুরা নরশ িংদী 
nvmvb 01853817030 

67 রায়পুরা নরশ িংদী 
dviæK e¨vcvix 01718803581 

68 রায়পুরা নরশ িংদী 
kvn Avjg e¨vcvix 01728434476 

69 রায়পুরা নরশ িংদী 
‡gvt †gv Í̄dv e¨vcvix 01764854068 

70 রায়পুরা নরশ িংদী 
‡`‡jvqvi †nv‡mb 01780132730 

71 রায়পুরা নরশ িংদী 
iZb wgqv 01642369602 

72 রায়পুরা নরশ িংদী 
KvÂb wgqv 01833480548 

73 রায়পুরা নরশ িংদী 
wkgyj wgqv 01828312574 

74 রায়পুরা নরশ িংদী 
Lv‡jK 01744520584 
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75 রায়পুরা নরশ িংদী 
†Mvjvc wgqv 01719653838 

76 রায়পুরা নরশ িংদী 
mvMi wgqv 01796240118 

77 রায়পুরা নরশ িংদী 
ï°zi Avjx 01742880387 

78 রায়পুরা নরশ িংদী 
†`‡jvqvi †nv‡mb 01780132730 

79 রায়পুরা নরশ িংদী 
Av³vi †nv‡mb 01718814598 

80 রায়পুরা নরশ িংদী 
dRjy wgqv 01921357095 

81 রায়পুরা নরশ িংদী 
‡gvt nvwbdv 01924896730 

82 রায়পুরা নরশ িংদী 
‡gvt Rvnv½xi Avjg 01815496190 

83 রায়পুরা নরশ িংদী 
Avj Avwgb 01836953225 

84 রায়পুরা নরশ িংদী 
KvDmvi Lvb 01827912040 

85 রায়পুরা নরশ িংদী 
AwjDi ingvb 01923122947 

86 রায়পুরা নরশ িংদী 
‡gvt eKzj wgqv 01751598035 

87 রায়পুরা নরশ িংদী 
kvIb wgqv 01518376471 

88 রায়পুরা নরশ িংদী 
ivBQ wgqv 01732541204 

89 রায়পুরা নরশ িংদী 
nvwbd 01704630158 

90 রায়পুরা নরশ িংদী 
iæûj Avwgb 01959663818 

91 রায়পুরা নরশ িংদী 
RvwKi †nv‡mb 01843237806 

92 জবলাব নরশ িংদী ম  োঃ জীবন ১৯৩৭০৮৭৭৮২ 

93 জবলাব নরশ িংদী ম  োঃ ত পস ম য়  ০১৭৭২১৯৭৮৩৫ 

94 জবলাব নরশ িংদী ম  োঃ   সুদ ম য়  ০১৭৭৯৪৯৬০৩৫ 

95 জবলাব নরশ িংদী ম  োঃ মজয় উর র হ  ন ০১৮৬১৫৯৫৮৫৯ 

96 জবলাব নরশ িংদী ম  োঃ মপয় র মহ সসন ০১৭২৮৩৯৭৮৭১ 

97 জবলাব নরশ িংদী ম  োঃ আব্দুল ব মরস ম্ব র ০১৭১৪২৬৫৩০৬ 

98 জবলাব নরশ িংদী ম  োঃ আল মির ম য়  ০১৭৬৩৩০৫৩১৪ 

99 জবলাব নরশ িংদী ম  োঃ আস দ ম য়  - 
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100 জবলাব নরশ িংদী ম  োঃ স সসর ম য়  - 

101 জবলাব নরশ িংদী ম  োঃ স খ ওয় ত ভ ুঁইয়  ০১৬৪৩৫৩৫৬৪১ 

102 জবলাব নরশ িংদী ম  োঃ অন্তর ম য়  - 

103 জবলাব নরশ িংদী ম  োঃ তপন ভ ুঁইয়  ০১৮৩৬২১৩০০৩ 

104 জবলাব নরশ িংদী ম  োঃ ব বুল ভ ুঁইয়  ০১৯৩৩২৫১৫৮৮ 

105 জবলাব নরশ িংদী ম  োঃ জমস  ভ ুঁইয়  ০১৭৭০৯৭১১৯৮ 

106 জবলাব নরশ িংদী ম  োঃ শ হ আল  ০১৭২০৬৫৩৫৮৩ 

107 জবলাব নরশ িংদী ম  োঃ হযরত আলী ০১৭১৩৯৩৯৮৩৫ 

108 জবলাব নরশ িংদী ম  োঃ আব্দুল ০১৯৩৭০৮৭৭৮২ 

109 জবলাব নরশ িংদী ম  োঃ স্য  ল ম য়  ০১৭৩১৫৪৮৮২৬ 

110 জবলাব নরশ িংদী ম  োঃ মবল্ল ল ম য়  ০১৭৩৪২২২৯৫৮ 

111 জবলাব নরশ িংদী ম  োঃ ম র জ উমিন ০১৭৬৫০১৮৬৯১ 

112 জবলাব নরশ িংদী ম  োঃ ম  ত মল্লব - 

113 জবলাব নরশ িংদী ম  ব রক মহ সসন ০১৩০২২৬৫২৭০ 

114 জবলাব নরশ িংদী মসর জ ম য়  ০১৭৬৫৪৩৬০৫৬ 

115 জবলাব নরশ িংদী ‡ejv‡qZ 01716384978 

116 জবলাব নরশ িংদী Av‡bvqvi †nv‡mb 01725 322221 

117 জবলাব নরশ িংদী evwQ` wgqv 01723334455 

118 জবলাব নরশ িংদী ‡ZvZv wgqv 01732214128 

119 জবলাব নরশ িংদী AvZvDi 01732324156 

120 জবলাব নরশ িংদী mcb wgqv 01721612827 

121 জবলাব নরশ িংদী kwn` †nv‡mb 01725564321 

122 শিবপুর নরব িংদী ‡gvt †gv Í̄dv fzBqv 01718033068 

123 শিবপুর নরব িংদী nvbœvb Lvb 01724420448 

124 শিবপুর নরব িংদী kvIb 01941873641 

125 শিবপুর নরব িংদী ‡gvt LiQz wgqv 01853202940 
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126 শিবপুর নরব িংদী eKzj wgqv 01742780376 

127 শিবপুর নরব িংদী ‡gvt wicb wgqv 01703606742 

128 শিবপুর নরব িংদী ‡gvt †mv‡nj AvK›` 01767424599 

129 শিবপুর নরব িংদী AvwRRyj wiKve`vi 01952831551 

130 শিবপুর নরব িংদী wgRvbyi ingvb 01726266292 

131 শিবপুর নরব িংদী BmjvgDwÏb 01312661720 

132 শিবপুর নরব িংদী †gv:‡gv³vi †nv‡mb 01719843812 

133 শিবপুর নরব িংদী nvweeyi ingvb 01712580729 

134 শিবপুর নরব িংদী ‡gvt wejøvj ‡nv‡mb 01787070223 

135 শিবপুর নরব িংদী ‡gvt Avjg 01826058900 

136 শিবপুর নরব িংদী Avãyj Inve 01849249488 

137 শিবপুর নরব িংদী ‡gvt nvwbdv 01776017982 

138 শিবপুর নরব িংদী Avmv` wgqv 01822213948 

139 শিবপুর নরব িংদী ‡gvt gwdRDwÏb 01741670657 

140 শিবপুর নরব িংদী ‡gvt AwjDjøvn 01781896794 

141 শিবপুর নরব িংদী ‡`‡jvqvi †nv‡mb 01780132730 

142 শিবপুর নরব িংদী ‡mv‡nj 01780132730 

143 শিবপুর নরব িংদী Avt ingvb 01727415343 

144 শিবপুর নরব িংদী kvn Avjg 01948202951 

145 শিবপুর নরব িংদী ‡gvt mvÏg †nv‡mb 01713939613 

146 শিবপুর নরব িংদী Rwniæj Bmjvg 01770536285 

147 শিবপুর নরব িংদী AvwRRyj 01988451684 

148 শিবপুর নরব িংদী †gv‡gb 01939871579 

149 শিবপুর নরব িংদী mvjvDwÏb 01981991692 

150 শিবপুর নরব িংদী ‡gvt AvBb DwÏb 01703273597 
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151 শিবপুর নরব িংদী iv‡mj Avn‡¤§` 01763551564 

152 মজনাহরদী নরশ িংদী gvCby Ïxb 01715565760 

153 মজনাহরদী নরশ িংদী gvwbK wgqv 01774116935 

154 মজনাহরদী নরশ িংদী ‡gv: Kvgvj ‡nv‡mb  

155 মজনাহরদী নরশ িংদী ‡gv: nvweeyi ingvb 01796101872 

156 মজনাহরদী নরশ িংদী ‡gv: Avjx †bIqvR 01706633589 

157 মজনাহরদী নরশ িংদী b~i †gvnv¤§` 01783251447 

158 মজনাহরদী নরশ িংদী ‡gv: Av³vi †nv‡mb 01787067911 

159 মজনাহরদী নরশ িংদী ‡gv: iæcvjx †kL 01714716972 

160 মজনাহরদী নরশ িংদী ‡gv: nviæb Ai iwk` 01759672685 

161 মজনাহরদী নরশ িংদী ‡gv: iwdKzj Bmjvg 01798630061 

162 মজনাহরদী নরশ িংদী Avey wgqv 01732861007 

163 মজনাহরদী নরশ িংদী iwe wgqv 01760303814 

164 মজনাহরদী নরশ িংদী Avjx  †nv‡mb 01910406755 

165 মজনাহরদী নরশ িংদী ‡gv: KvDQvi 01624629052 

166 মজনাহরদী নরশ িংদী ‡gv: †ZvZv wgqv 01720326806 

167 মজনাহরদী নরশ িংদী AveŸvmAvjx 01757823611 

168 মজনাহরদী নরশ িংদী Av³vi †nv‡mb 01731681958 

169 মজনাহরদী নরশ িংদী mwn` wgqv 01725257019 

170 মজনাহরদী নরশ িংদী Avwgi †nv‡mb 01746073138 

171 মজনাহরদী নরশ িংদী iwgR DÏxb 01799010319 

172 মজনাহরদী নরশ িংদী ‡gv: nvwim DÏxb - 

173 মজনাহরদী নরশ িংদী ‡gv: kwid wgqv 01727958816 

174 মজনাহরদী নরশ িংদী ‡gv: †gvkvid †nv‡mb 01956414736 

175 মজনাহরদী নরশ িংদী ‡gv:AvBb DÏxb 01715584614 
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176 মজনাহরদী নরশ িংদী ‡gv: eyiæR Avjx 01846262293 

177 মজনাহরদী নরশ িংদী ‡gv: †gv Í̄dv †ecvix 01787067911 

178 মজনাহরদী নরশ িংদী iwdKyj Bmjvg iwe 01731754047 

179 মজনাহরদী নরশ িংদী gwdR wgqv 01731754185 

180 মজনাহরদী নরশ িংদী `yjvj wgqv 01776235196 

181 মজনাহরদী নরশ িংদী ZvBR DÏxb 01795183733 

 

                                                                                                                 



Rb¯^v¯’¨ myiÿvq †f‡Uwibvwi cvewjK †nj_& mvwf©m †Rvi`viKiY cÖK‡íi AvIZvq gvsm e¨emvqx (eyPvi ) 

cÖwkÿYv_©x‡`র নাম, †gvevBj b¤̂র ও ঠিকানা: 

বিভাগ: ঢাকা                                                                                                            জেলা: বকশ ারগঞ্জ 

ক্রবমক নং উপশেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রব ক্ষণার্থীশের নাম জমািাইল নাম্বার 

1 বকশ ারগঞ্জ সের বকশ ারগঞ্জ আব্দুল মুতাবলি 0174544295 

2 বকশ ারগঞ্জ সের বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ োশিে বময়া 01824095400 

3 বকশ ারগঞ্জ সের বকশ ারগঞ্জ জমাহাম্মে জগালাপ বময়া 01710095227 

4 বকশ ারগঞ্জ সের বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ িাচ্চু বময়া 01915979436 

5 বকশ ারগঞ্জ সের বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ ফের আলী 01629247689 

6 বকশ ারগঞ্জ সের বকশ ারগঞ্জ আব্দুল রবফক 01798048946 

7 বকশ ারগঞ্জ সের বকশ ারগঞ্জ আোঃ কাশের 01937119301 

8 বকশ ারগঞ্জ সের বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ  াবহন 01628517436 

9 বকশ ারগঞ্জ সের বকশ ারগঞ্জ আব্দুর রব ে 01600137062 

10 বকশ ারগঞ্জ সের বকশ ারগঞ্জ আলম 01939351622 

11 বকশ ারগঞ্জ সের বকশ ারগঞ্জ আোঃ কাবের 01771926761 

12 বকশ ারগঞ্জ সের বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ  াহাবুবিন 01927604137 

13 বকশ ারগঞ্জ সের বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ রহমত আলী 01632839543 

14 বকশ ারগঞ্জ সের বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ রবিন বময়া 01963467267 

15 বকশ ারগঞ্জ সের বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ জেওয়ান  আলী 01782638399 

16 বকশ ারগঞ্জ সের বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ  াহ আলম 01731762864 

17 বকশ ারগঞ্জ সের বকশ ারগঞ্জ আবুল জহাশসন 01723108250 

18 বকশ ারগঞ্জ সের বকশ ারগঞ্জ ইউনুছ আলী 01986746263 

19 বকশ ারগঞ্জ সের বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ আোঃ ছাত্তার 01763275565 

20 বকশ ারগঞ্জ সের বকশ ারগঞ্জ আোঃ রব ে 01305479009 

21 বকশ ারগঞ্জ সের বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ আয়াত আলী 01788462503 

22 বকশ ারগঞ্জ সের বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ োলাল বময়া 01797200977 

23 বকশ ারগঞ্জ সের বকশ ারগঞ্জ বসরাে বময়া 01989230735 

24 বকশ ারগঞ্জ সের বকশ ারগঞ্জ দুলাল  বময়া 01927604137 



ক্রবমক নং উপশেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রব ক্ষণার্থীশের নাম জমািাইল নাম্বার 

25 বকশ ারগঞ্জ সের বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ জসবলম 01928719345 

26 বকশ ারগঞ্জ সের বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ েবহরুল ইসলাম 01986129347 

27 বকশ ারগঞ্জ সের বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ নয়ন বময়া 01757914414 

28 বকশ ারগঞ্জ সের বকশ ারগঞ্জ আনার বময়া 01930134674 

29 বকশ ারগঞ্জ সের বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ মবতউর রহমান 01706249196 

30 বকশ ারগঞ্জ সের বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ নুর বময়া 01725363649 

31 পাকুবিয়া বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ হাশফে 01799328700 

32 পাকুবিয়া বকশ ারগঞ্জ আোঃ রবহম 01789559473 

33 পাকুবিয়া বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ জ াকন বময়া 01760443976 

34 পাকুবিয়া বকশ ারগঞ্জ আোঃ হাবমে 01733574605 

35 পাকুবিয়া বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ বরটন 01767924411 

36 পাকুবিয়া বকশ ারগঞ্জ আল-আবমন 01751859686 

37 পাকুবিয়া বকশ ারগঞ্জ আবুল জহাশসন 01717940546 

38 পাকুবিয়া বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ বসবিক বময়া 01795247314 

39 পাকুবিয়া বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ বমনহাে বময়া 01735875088 

40 পাকুবিয়া বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ  হীদুল্লাহ 01789552747 

41 পাকুবিয়া বকশ ারগঞ্জ মবতউর 01302234583 

42 পাকুবিয়া বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ মাসুে বময়া 01777349215 

43 পাকুবিয়া বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ মাবনক বময়া 01729981207 

44 পাকুবিয়া বকশ ারগঞ্জ আোঃ কাবের 01735600113 

45 পাকুবিয়া বকশ ারগঞ্জ ছবফর উবিন 01930846995 

46 পাকুবিয়া বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ স্বপন বময়া 01304922796 

47 পাকুবিয়া বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ জমনু বময়া 01933550439 

48 পাকুবিয়া বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ আোঃ  াশলক 01772729850 

49 পাকুবিয়া বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ দুলাল বময়া 01736227867 

50 পাকুবিয়া বকশ ারগঞ্জ িাবুল বময়া 01320303316 



ক্রবমক নং উপশেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রব ক্ষণার্থীশের নাম জমািাইল নাম্বার 

51 পাকুবিয়া বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ খুব িে উবিন 01747070044 

52 পাকুবিয়া বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ হাশসম উবিন 01777594230 

53 পাকুবিয়া বকশ ারগঞ্জ নয়ন বময়া 01771006871 

54 পাকুবিয়া বকশ ারগঞ্জ আবমনুল ইসলাম 01306602360 

55 পাকুবিয়া বকশ ারগঞ্জ রাবেি 01911150401 

56 পাকুবিয়া বকশ ারগঞ্জ মকবুল 01715969184 

57 পাকুবিয়া বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ নেরুল ইসলাম 01756520747 

58 পাকুবিয়া বকশ ারগঞ্জ আব্দুল হাব ম 01768826572 

59 পাকুবিয়া বকশ ারগঞ্জ আলমগীর 01930846995 

60 পাকুবিয়া বকশ ারগঞ্জ রতন বময়া 01747376124 

61 কবরমগঞ্জ বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ আলী  আকির 01746145801 

62 কবরমগঞ্জ বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ মাহতাি 01767924907 

63 কবরমগঞ্জ বকশ ারগঞ্জ আলম বময়া 01982544265 

64 কবরমগঞ্জ বকশ ারগঞ্জ িাচ্চু বময়া 01983326943 

65 কবরমগঞ্জ বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ জ াকন বময়া 01712458686 

66 কবরমগঞ্জ বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ কাশ ম 0175400144 

67 কবরমগঞ্জ বকশ ারগঞ্জ জমাোশম্মল হক 01621704070 

68 কবরমগঞ্জ বকশ ারগঞ্জ আোঃ আহাে 01777594519 

69 কবরমগঞ্জ বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ রইছ উবিন 01930836794 

70 কবরমগঞ্জ বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ ছাইদুর রহমান 01980908591 

71 কবরমগঞ্জ বকশ ারগঞ্জ আোঃ রাজ্জাক 01766601242 

72 কবরমগঞ্জ বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ আবু বময়া 01729301121 

73 কবরমগঞ্জ বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ আলম 01741300391 

74 কবরমগঞ্জ বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ মবতউর রহমান 01931521098 

75 কবরমগঞ্জ বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ হাবিবুর রহমান 01937303711 

76 কবরমগঞ্জ বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ ছাইদুর রহমান 01921785260 

77 কবরমগঞ্জ বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ বসরাজুল হক 01920172295 
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78 কবরমগঞ্জ বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ ফুরকান বময়া 01957867556 

79 কবরমগঞ্জ বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ  াহোহান 01624534292 

80 কবরমগঞ্জ বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ জমাোশম্মল হক 01629713966 

81 কবরমগঞ্জ বকশ ারগঞ্জ আবরফুল ইসলাম 01782963265 

82 কবরমগঞ্জ বকশ ারগঞ্জ আলাবমন 01742097969 

83 কবরমগঞ্জ বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ আোঃ কাশ ম 01711515155 

84 কবরমগঞ্জ বকশ ারগঞ্জ েবসম উবিন 01934494839 

85 কবরমগঞ্জ বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ িাবুল বময়া 01727374677 

86 কবরমগঞ্জ বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ ইবিস আলী 01949970554 

87 কবরমগঞ্জ বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ ফারুক 019259364274 

88 কবরমগঞ্জ বকশ ারগঞ্জ আবমর উবিন 01951202702 

89 কবরমগঞ্জ বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ রতন বময়া 01952853852 

90 কবরমগঞ্জ বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ আোঃ মাশলক বময়া 01909375898 

91 কটিয়ােী বকশ ারগঞ্জ আলালউবিন 01742313687 

92 কটিয়ােী বকশ ারগঞ্জ িব র উবিন 01725518783 

93 কটিয়ােী বকশ ারগঞ্জ মাসুম বময়া 01856018143 

94 কটিয়ােী বকশ ারগঞ্জ িরকত 01772198338 

95 কটিয়ােী বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ রতন বময়া 01718886419 

96 কটিয়ােী বকশ ারগঞ্জ মবঞ্জল বময়া 01784721972 

97 কটিয়ােী বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ আলম 01960141965 

98 কটিয়ােী বকশ ারগঞ্জ মনবেল বময়া 01763411478 

99 কটিয়ােী বকশ ারগঞ্জ বমেনুর রহমান 01785781009 

100 কটিয়ােী বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ আফাে উবিন                                                                                                                                                                                    01707022413 

101 কটিয়ােী বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ জ াকন বময়া 01754585692 

102 কটিয়ােী বকশ ারগঞ্জ আবুল িা ার 01768556459 

103 কটিয়ােী বকশ ারগঞ্জ সুেন 01752500331 

104 কটিয়ােী বকশ ারগঞ্জ মাবনক 01710836211 

105 কটিয়ােী বকশ ারগঞ্জ মুকুল 01762730432 
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106 কটিয়ােী বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ হাবফজুল ইসলাম (বমঠু) 01911831493 

107 কটিয়ােী বকশ ারগঞ্জ জমাহাম্মে বরয়াে উবিন 01710836211 

108 কটিয়ােী বকশ ারগঞ্জ আবতকুর রহমান 01789295488 

109 কটিয়ােী বকশ ারগঞ্জ মাহবুবুর রহমান 01618701502 

110 কটিয়ােী বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ সবুে বময়া 01621913695 

111 কটিয়ােী বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ রায়হান বময়া 01986895078 

112 কটিয়ােী বকশ ারগঞ্জ আব্দুল েব্বার 01610321319 

113 কটিয়ােী বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ মবনর জহাশসন 0196028232 

114 কটিয়ােী বকশ ারগঞ্জ রবফকুল ইসলাম 01726948392 

115 কটিয়ােী বকশ ারগঞ্জ জমাোঃ বমোন বময়া 01752706576 

116 কটিয়ােী বকশ ারগঞ্জ েবহরুল ইসলাম 01760222786 

117 কটিয়ােী বকশ ারগঞ্জ োবহদুল ইসলাম মারুফ 01760931584 

118 কটিয়ােী বকশ ারগঞ্জ  বফকুল ইসলাম 01762378232 

119 কটিয়ােী বকশ ারগঞ্জ িাবু 01705244113 

120 কটিয়ােী বকশ ারগঞ্জ আবুল কালাম আোে 01747986317 

 

                                                                                                                 



Rb¯^v¯’¨ myiÿvq †f‡Uwibvwi cvewjK †nj_& mvwf©m †Rvi`viKiY cÖK‡íi AvIZvq gvsm e¨emvqx (eyPvi ) 

cÖwkÿYv_©x‡`র নাম, †gvevBj b¤̂র ও ঠিকানা: 

বিভাগ: ঢাকা                                                                                                            জেলা: ফরিদপুি 

ক্রবমক নং উপজেলাি নাম জেলাি নাম বুচাি cÖwkÿYv_©x‡`র নাম জমাবাইল নাম্বাি 

1 জবায়ালমারি ফরিদপুি জমাোঃ রেি আলী জেখ 01778636371 

2 জবায়ালমারি ফরিদপুি ছাদ্দাম জ াসেন 01725401918 

3 জবায়ালমারি ফরিদপুি জমাোঃ আলাউবদ্দন 01939457098 

4 জবায়ালমারি ফরিদপুি জমাোঃ মবনরুল ইেলাম 01716719176 

5 জবায়ালমারি ফরিদপুি আব্দুল  ান্নান 01721014880 

6 জবায়ালমারি ফরিদপুি সুমন বময়া 01763490100 

7 জবায়ালমারি ফরিদপুি জমাোঃ মাসেদুল বময়া 01746153734 

8 জবায়ালমারি ফরিদপুি জমাোঃ বমন্টু জেখ 01729865046 

9 জবায়ালমারি ফরিদপুি জমাোঃ োবকল জেখ 01999859793 

10 জবায়ালমারি ফরিদপুি জেখ োলাউবদ্দন 01745809898 

11 জবায়ালমারি ফরিদপুি জমাোঃ নিাি আলী 01712456896 

12 জবায়ালমারি ফরিদপুি জমাোঃ ফেলুর র মান 01710676802 

13 জবায়ালমারি ফরিদপুি বিলাসয়ত জেখ 01795172003 

14 জবায়ালমারি ফরিদপুি দুখু বময়া 01710922803 

15 জবায়ালমারি ফরিদপুি জমাোঃ ছসরায়ার 01712743235 

16 জবায়ালমারি ফরিদপুি আবমন জেখ 01937196029 

17 জবায়ালমারি ফরিদপুি জমাোঃ তাবরকুল ইেলাম 01948174749 

18 জবায়ালমারি ফরিদপুি জমাোঃ রবিন জেখ 01959962811 

19 জবায়ালমারি ফরিদপুি বেয়ারুল জমাল্যা 01749034515 

20 জবায়ালমারি ফরিদপুি জমাোঃ ওু দুল জেখ 01749034515 

21 জবায়ালমারি ফরিদপুি ো াদৎ জমাল্যা 01780455363 

22 জবায়ালমারি ফরিদপুি জমাোঃ োলাল বময়া 01944749010 



ক্রবমক নং উপজেলাি নাম জেলাি নাম বুচাি cÖwkÿYv_©x‡`র নাম জমাবাইল নাম্বাি 

23 জবায়ালমারি ফরিদপুি ইকবতয়ার  জেখ 01748735357 

24 জবায়ালমারি ফরিদপুি জমাোঃ রাজু 01725658345 

25 জবায়ালমারি ফরিদপুি টিটু 01938473659 

26 জবায়ালমারি ফরিদপুি িাবু 01776618880 

27 জবায়ালমারি ফরিদপুি সুমন 01728158434 

28 জবায়ালমারি ফরিদপুি ইোমুল ইেলাম 01911259780 

29 জবায়ালমারি ফরিদপুি বিপ্লি 01710156817 

30 জবায়ালমারি ফরিদপুি বিল্লাল জ াসেন - 

31 bMiKv›`v dwi`cyi ‡KivgZ †ecvix 

 

01784565565 

32 bMiKv›`v ফরিদপুি AveŸvm †ecvix 

 

01777882855 

33 bMiKv›`v ফরিদপুি †gvtKvjvg 

 

01300396619 

34 bMiKv›`v ফরিদপুি †gvtnvmgZAvjx 01776 345666 

35 bMiKv›`v ফরিদপুি cvi‡fR †gvmvid 

 

01771992915 

36 bMiKv›`v ফরিদপুি ev”Py †ecvix 01830 923953 

37 bMiKv›` ফরিদপুি ‡gvt gv›`vi e¨vcvix 01716 763743 

38 bMiKv›`v ফরিদপুি †gvt mni e¨vcvix 01748 541166 

39 bMiKv›`v ফরিদপুি ‡gvt wjsKy e¨vcvix 01317 491544 

40 bMiKv›`v ফরিদপুি gwnDwÏb e¨vcvix 01795 898451 

41 bMiKv›`v ফরিদপুি ‡gvt Ryev‡qi wgqv 01972 738611 

42 bMiKv›`v ফরিদপুি †gvt wbRvg DwÏb †gvj¨v 01764 507099 

43 bMiKv›`v ফরিদপুি ‡gv: Kv‡`i wek^vm 

 

01317 048439 

44 bMiKv›`v ফরিদপুি ‡gv: nvmgZ †kL 

 

01780256233 

45 bMiKv›`v ফরিদপুি gyiv` wek^vm 01744 660776 



ক্রবমক নং উপজেলাি নাম জেলাি নাম বুচাি cÖwkÿYv_©x‡`র নাম জমাবাইল নাম্বাি 

46 bMiKv›`v ফরিদপুি ‡gv:Kvjvg †ecvix 

 

01731 358340 

47 bMiKv›`v ফরিদপুি `yjvj 01731 610572 

48 bMiKv›`v ফরিদপুি cvi‡fR †gvjø¨v 01750 943963 

49 bMiKv›`v ফরিদপুি †mwjg †gvjø¨v 01765 597792 

50 bMiKv›`v ফরিদপুি wjUb †gvjø¨v 01684 380474 

51 bMiKv›`v ফরিদপুি kvnxbdwKi 

 

01745539633 

52 bMiKv›`v ফরিদপুি ‰ZqeAvjx 

 

01781797496 

53 bMiKv›`v ফরিদপুি ‡gv:kvRvnvb ‡ecvix 

 

01736229164 

54 bMiKv›`v ফরিদপুি ‡gv:AvRvnvi †ecvix 

 

01745362563 

55 bMiKv›`v ফরিদপুি cvbœy †mK 01711 485512 

56 bMiKv›`v ফরিদপুি †LvKbdwKi 01857 293952 

57 bMiKv›`v ফরিদপুি Lwjj 

 

01927471049 

58 bMiKv›`v ফরিদপুি wjUb †kL 01935 619726 

59 bMiKv›`v ফরিদপুি AveymvC` 

 

01715868098 

60 bMiKv›`v ফরিদপুি †gvt Zzwnb †nv‡mb 01723 541790 

61 dwi`cyi m`i ফরিদপুি ‡gvt jyrdi †kL 01742068543 

62 dwi`cyi m`i ফরিদপুি ‡gvt Avjv DwÏb 01714410664 

63 dwi`cyi m`i ফরিদপুি ‡gvt wbRvg KvRx 01711039556 

64 dwi`cyi m`i ফরিদপুি mvjgvb †kL 01777-355367 

65 dwi`cyi m`i ফরিদপুি ‡gvt bxj Pvb †kL 01980497641 

66 dwi`cyi m`i ফরিদপুি AvwkK †Kv‡ikx 01927652675 

67 dwi`cyi m`i ফরিদপুি Kv‡`i gÛj - 

68 সালথা ফরিদপুি আব্দুল কুদ্দুস জমাল্লা 01789869638 



ক্রবমক নং উপজেলাি নাম জেলাি নাম বুচাি cÖwkÿYv_©x‡`র নাম জমাবাইল নাম্বাি 

69 সালথা ফরিদপুি জমাোঃ আবুল কালাম রিকদাি 01703410701 

70 সালথা ফরিদপুি িরিদুল জিখ 0173381480 

71 সালথা ফরিদপুি জমাোঃ আসাদ জমাল্লা 01705796542 

72 সালথা ফরিদপুি লুৎফি জমাল্লা 01790654379 

73 সালথা ফরিদপুি সাদ্দাম জিাজসন 01735807923 

74 সালথা ফরিদপুি জমাোঃ মাসুদ জমাল্লা 01780761112 

75 সালথা ফরিদপুি জমাোঃ খাজয়ি জমাল্লা 01760192522 

76 সালথা ফরিদপুি জমাোঃ মামুন জমাল্লা 01739684157 

77 সালথা ফরিদপুি জমাোঃ গফফি জমাল্লা 01776064012 

78 সালথা ফরিদপুি লুৎফি মাতুব্বি  01733122243 

79 সালথা ফরিদপুি জমাোঃ োলাল মাতুব্বি 01725618524 

80 সালথা ফরিদপুি জমাোঃ আবুল জিাজসন 01768255019 

81 সালথা ফরিদপুি জমাোঃ রবল্লাল রিকদাি 01736785931 

82 সালথা ফরিদপুি োপান জিখ 01709307803 

83 সালথা ফরিদপুি সুেোত জমাল্লা 01300338268 

84 সালথা ফরিদপুি সালাম মাতুু্ব্বি 01790019767 

85 সালথা ফরিদপুি জমাোঃ সবুে জমাল্লা 01872208037 

86 সালথা ফরিদপুি জমাোঃ চাতুক মাতুব্বি 01753151598 

87 সালথা ফরিদপুি জমাোঃ ইয়াদ আলী 01734393619 

88 সালথা ফরিদপুি জমাোঃ জিোউল জিখ 01754412488 

89 সালথা ফরিদপুি জমাোঃ আজবদুল ইসলাম 01756121814 

90 সালথা ফরিদপুি জমাোঃ আক্কাছ মাতুব্বি 01756339438 

91 সালথা ফরিদপুি জমাোঃ বািাি জিখ 01854804877 



ক্রবমক নং উপজেলাি নাম জেলাি নাম বুচাি cÖwkÿYv_©x‡`র নাম জমাবাইল নাম্বাি 

92 সালথা ফরিদপুি আোঃ ছাত্তাি খালাসী 01723815554 

93 সালথা ফরিদপুি এনাজয়ত জমাল্লা 01754496423 

94 সালথা ফরিদপুি জমাোঃ পলাি রিকদাি 01784230972 

95 সালথা ফরিদপুি জমাোঃ ইব্রারিম 01863192525 

96 সালথা ফরিদপুি সাচ্চু রবশ্বাস 01784565820 

97 সালথা ফরিদপুি জমাোঃ োলাল জিখ 01781834924 

98 মধুখালী ফরিদপুি জমাোঃ জমাসজলম সিদাি 01911696027 

99 মধুখালী ফরিদপুি রসরেিরদ্দন জিখ 01782246979 

100 মধুখালী ফরিদপুি দজলাল জিখ 01757410832 

101 মধুখালী ফরিদপুি ইসাক জিখ 01733288784 

102 মধুখালী ফরিদপুি চাঁদ আলী 01940546506 

103 মধুখালী ফরিদপুি তরিদুল ইসলাম 01928246163 

104 মধুখালী ফরিদপুি জমাোঃ িামীম জমাল্লা 01734204521 

105 মধুখালী ফরিদপুি রসিাে জিখ 01321403171 

106 মধুখালী ফরিদপুি িাজসল জমাল্লা 01911847190 

107 মধুখালী ফরিদপুি জমাোঃ রমটল জকষ 01745573643 

108 মধুখালী ফরিদপুি জমাোঃ আোঃ িিমান রবশ্বাস 01775532059 

109 মধুখালী ফরিদপুি জমাোঃ রসিাজুল ইসলাম 01763782824 

110 মধুখালী ফরিদপুি জমাোঃ েরমন জিখ 01768510218 

111 মধুখালী ফরিদপুি উরেি জিখ 01754202726 

112 মধুখালী ফরিদপুি রনম মল রবশ্বাস 01708779203 

113 মধুখালী ফরিদপুি রিপন ইসলাম 01721412151 

114 মধুখালী ফরিদপুি আকিাম 01735209126 



ক্রবমক নং উপজেলাি নাম জেলাি নাম বুচাি cÖwkÿYv_©x‡`র নাম জমাবাইল নাম্বাি 

115 মধুখালী ফরিদপুি কােী জিাকন 01776121833 

116 মধুখালী ফরিদপুি আিাদ আলী 01710810752 

117 মধুখালী ফরিদপুি িতন 01733622404 

118 মধুখালী ফরিদপুি েরমরুল রবশ্বাস 01784368233 

119 মধুখালী ফরিদপুি জমাোঃ েীবন রবশ্বাস 01982022694 

120 মধুখালী ফরিদপুি োরিদ রবশ্বাস  01728818818 

121 মধুখালী ফরিদপুি েরমি রবশ্বাস 01921259830 

122 মধুখালী ফরিদপুি জমাোঃ মরিদুল রবশ্বাস 01879254891 

123 মধুখালী ফরিদপুি আবুি বািাি 01957909921 

124 মধুখালী ফরিদপুি িারফজুি 01918357064 

125 মধুখালী ফরিদপুি কালম মৃধা 01321099927 

126 মধুখালী ফরিদপুি মািাবুব 01772758193 

127 মধুখালী ফরিদপুি জখাকন 01300784285 

128 ভাাংগা ফরিদপুি রমিাে আলী 01314830121 

129 ভাাংগা ফরিদপুি জমাোঃ রমিাে জবপািী 01762307109 

130 ভাাংগা ফরিদপুি আদম আলী ফরকি 01717998845 

131 ভাাংগা ফরিদপুি আয়ুব আলী মাতুব্বি 01735627504 

132 ভাাংগা ফরিদপুি জিখ মুরেবি িিমান 01784432853 

133 ভাাংগা ফরিদপুি কুদ্দুছ জবপারি 01307317234 

134 ভাাংগা ফরিদপুি জিখ কাউসাি 01789164095 

135 ভাাংগা ফরিদপুি জমাোঃ ইমািত 0192862600 

136 ভাাংগা ফরিদপুি িায়দাি সিদাি 01780640820 

137 ভাাংগা ফরিদপুি জমাোঃ রলটন তালূকদাি 01740745877 
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138 ভাাংগা ফরিদপুি জমাোঃ আলাউরদ্দন জবপািী 01727900981 

139 ভাাংগা ফরিদপুি জমাোঃ ইয়াদ আলী সিদাি 01727379091 

140 ভাাংগা ফরিদপুি জমাোঃ ততারিদুল ইসলাম 01719121536 

141 ভাাংগা ফরিদপুি জমাোঃ জমািাজিফ সিদাি 01792185801 

142 ভাাংগা ফরিদপুি জমাোঃ রমলন সিদাি 01716455849 

143 ভাাংগা ফরিদপুি জমাোঃ িািাোিান সিদাি 01747486148 

144 ভাাংগা ফরিদপুি মস্তফা জমাল্লা 01742647130 

145 ভাাংগা ফরিদপুি িামীম জমাল্লা 01722280630 

146 ভাাংগা ফরিদপুি ইরলয়াছ জিখ 01754391819 

147 ভাাংগা ফরিদপুি জমাোঃ তাজিকুি িিামন 

খাজলক 

01799384891 

148 ভাাংগা ফরিদপুি জমািািফ জিাজসন 01889308310 

149 ভাাংগা ফরিদপুি জমাোঃ আয়নাল রময়া 01727254939 

150 ভাাংগা ফরিদপুি ইব্রারিম ফরকি 01727676177 

151 ভাাংগা ফরিদপুি আউয়াল ফরকি 01735211150 

152 ভাাংগা ফরিদপুি মািাবুব মুরি 01846227477 

153 ভাাংগা ফরিদপুি মুিাদ মৃধা 0182209766 

154 ভাাংগা ফরিদপুি অরিদুিল মাতুব্ব 01705108202 

155 ভাাংগা ফরিদপুি জদজলাি 01729559011 

156 ভাাংগা ফরিদপুি আক্কাস জমাল্লা 01457255541 

157 ভাাংগা ফরিদপুি রবল্লাল ফরকি 01675248906 

158 আলফাডাঙ্গা ফরিদপুি ওবায়দুি জমাল্যা - 

159 আলফাডাঙ্গা ফরিদপুি জমাোঃ জমাক্তাি জমাল্যা - 

160 আলফাডাঙ্গা ফরিদপুি ইমদাদুল জিখ - 
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161 আলফাডাঙ্গা ফরিদপুি জমাোঃ ইচাক জমাল্যা - 

162 আলফাডাঙ্গা ফরিদপুি নবীি জিাজসন - 

163 আলফাডাঙ্গা ফরিদপুি জমাোঃ ইনাজয়ত জিখ - 

164 আলফাডাঙ্গা ফরিদপুি িািাদাৎ জমাল্যা - 

165 আলফাডাঙ্গা ফরিদপুি আলী জিাজসন - 

166 আলফাডাঙ্গা ফরিদপুি রিোউল জিাজসন - 

167 আলফাডাঙ্গা ফরিদপুি জমাোঃ আল আরমন গােী - 

168 আলফাডাঙ্গা ফরিদপুি জমাোঃ টুলূ জমাল্যা - 

169 আলফাডাঙ্গা ফরিদপুি রলটন জমাল্যা -- 

170 আলফাডাঙ্গা ফরিদপুি িাজিদ জমাল্যা - 

171 আলফাডাঙ্গা ফরিদপুি জমাোঃ ইয়ারছন জমাল্যা - 

172 আলফাডাঙ্গা ফরিদপুি জমাোঃ সামচু জিখ - 

173 আলফাডাঙ্গা ফরিদপুি জমাোঃ জকাবাদ খান - 

174 আলফাডাঙ্গা ফরিদপুি জমাোঃ আোদ রসকদাি - 

175 আলফাডাঙ্গা ফরিদপুি জমাোঃ নারছম জিখ - 

176 আলফাডাঙ্গা ফরিদপুি সামাদ - 

177 আলফাডাঙ্গা ফরিদপুি জমাোঃ িায়দাি জিখ - 

178 আলফাডাঙ্গা ফরিদপুি জমাোঃ আকিাম রিকদাি - 

179 আলফাডাঙ্গা ফরিদপুি জমাোঃ সরিদুল জিখ - 

180 আলফাডাঙ্গা ফরিদপুি জমাোঃ িারকল - 

181 আলফাডাঙ্গা ফরিদপুি মাসুদ িানা - 

182 আলফাডাঙ্গা ফরিদপুি জমাোঃ রিোউল জিখ - 

183 আলফাডাঙ্গা ফরিদপুি জমাোঃ আিাদ খান - 
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184 আলফাডাঙ্গা ফরিদপুি িরিদুল জিখ - 

185 আলফাডাঙ্গা ফরিদপুি নারছি উরদ্দন - 

186 আলফাডাঙ্গা ফরিদপুি জমাোঃ জসাজিল জমাল্যা - 

187 সদিপুি ফরিদপুি চুন্নু জবপািী 01771732568 

188 সদিপুি ফরিদপুি জমাোঃ কুদ্দুস 01814994376 

189 সদিপুি ফরিদপুি জমাোঃ েরলল মুিী 01794004176 

190 সদিপুি ফরিদপুি রছরদ্দক মাতুব্বি 01786356962 

191 সদিপুি ফরিদপুি মুন্নাফ আকন 01729344963 

192 সদিপুি ফরিদপুি আরমনুল ইসলাম 01724557314 

193 সদিপুি ফরিদপুি জসানা রময়া জবপািী 01772838089 

194 সদিপুি ফরিদপুি িািোিান 01884381665 

195 সদিপুি ফরিদপুি জমাোঃ োরকি জিাজসন 01727717413 

196 সদিপুি ফরিদপুি িিমান 01788459012 

197 সদিপুি ফরিদপুি জমাোঃ িরিস 01716715638 

198 সদিপুি ফরিদপুি জমাোঃ রমলন জবপািী 01724652988 

199 সদিপুি ফরিদপুি আল আরমন ফরকি 017122921811 

200 সদিপুি ফরিদপুি িরফক মাতুব্বি 01735725434 

201 সদিপুি ফরিদপুি নুি োমান জবপািী 01749481207 

202 সদিপুি ফরিদপুি জমাোঃ জসািিাব জবপািী 01713581413 

203 সদিপুি ফরিদপুি জদজলায়াি আকন 01731215908 

204 সদিপুি ফরিদপুি সািাোন জিখ 01703537387 

205 সদিপুি ফরিদপুি জমাোঃ পািজভে 01742353379 

206 সদিপুি ফরিদপুি িািোিান বয়াতী 01740871952 
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207 সদিপুি ফরিদপুি মুোফফি জবপািী 01787236131 

208 সদিপুি ফরিদপুি জমাোঃ রিপন জবপািী 01741386919 

209 সদিপুি ফরিদপুি জমাোঃ জখািজিদ িাওলাদাি  01753305442 

210 সদিপুি ফরিদপুি িারসবুল িাসান 01913952332 

211 সদিপুি ফরিদপুি িাোিান খান 0172741172 

212 সদিপুি ফরিদপুি ওয়াদুদ জবপািী 01788506101 

213 সদিপুি ফরিদপুি রুহুল জমাল্যা 01710989402 

214 সদিপুি ফরিদপুি জমাোঃ সজিায়াি জিাজসন 01721159598 

215 সদিপুি ফরিদপুি জমাোঃ জলাকমান জিাজসন 01727717413 

216 সদিপুি ফরিদপুি জমাোঃ জসািাগ জবপািী 01731890740 

217 চিভদ্রাসন ফরিদপুি জমাোঃ িরফক জমাল্যা - 

218 চিভদ্রাসন ফরিদপুি জমাোঃ জসরলম খান - 

219 চিভদ্রাসন ফরিদপুি জমাোঃ িাজসল জিখ - 

220 চিভদ্রাসন ফরিদপুি জসাজিল জবপািী - 

221 চিভদ্রাসন ফরিদপুি জমাওলানা মুইন িাফ - 

222 চিভদ্রাসন ফরিদপুি নাঈি িাজফে - 

223 চিভদ্রাসন ফরিদপুি আরতক মাষ্টাি - 

224 চিভদ্রাসন ফরিদপুি জুজয়ল িানা - 

225 চিভদ্রাসন ফরিদপুি নােমুল িাসান - 

226 চিভদ্রাসন ফরিদপুি আরনসুি িিমান - 

227 চিভদ্রাসন ফরিদপুি জমাোঃ কাইয়ূম - 

228 চিভদ্রাসন ফরিদপুি রিিাব মীি - 

229 চিভদ্রাসন ফরিদপুি জমাবািক - 
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230 চিভদ্রাসন ফরিদপুি জমাোঃ জিোউল - 

231 চিভদ্রাসন ফরিদপুি জমাোঃ িরফউরদ্দন - 

232 চিভদ্রাসন ফরিদপুি জমাোঃ জমািািফ - 

233 চিভদ্রাসন ফরিদপুি জমাোঃ কাউসাি - 

234 চিভদ্রাসন ফরিদপুি আবু তাজিি - 

235 চিভদ্রাসন ফরিদপুি িামছুল িক রমন্টু - 

236 চিভদ্রাসন ফরিদপুি িামীম জিাজসন - 

237 চিভদ্রাসন ফরিদপুি মরেবি িিমান - 

238 চিভদ্রাসন ফরিদপুি জমাোঃ সালাম জমাল্যা - 

239 চিভদ্রাসন ফরিদপুি জিখ িারুন - 

240 চিভদ্রাসন ফরিদপুি ইব্রারিম জমাল্যা - 

241 চিভদ্রাসন ফরিদপুি আনসাি জমাল্যা - 

242 চিভদ্রাসন ফরিদপুি রবল্লাল - 

243 চিভদ্রাসন ফরিদপুি জমাোঃ সুেন রিকদাি - 

244 চিভদ্রাসন ফরিদপুি আব্দুল িাই - 

245 চিভদ্রাসন ফরিদপুি িরফক - 

246 চিভদ্রাসন ফরিদপুি খরললুি িিামন - 

 

                                                                                              



Rb¯^v¯’¨ myiÿvq †f‡Uwibvwi cvewjK †nj_& mvwf©m †Rvi`viKiY cÖK‡íi AvIZvq gvsm e¨emvqx (eyPvi ) 

cÖwkÿYv_©x‡`র নাম, †gvevBj b¤̂র ও ঠিকানা: 

বিভাগ: ঢাকা                                                                                                            জেলা: মাদারীপুর 

ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রশিক্ষণার্থীজদর নাম জমািাইল নাম্বার 

1 শিবচর মাদারীপুর আবুল কাজিম 01703817722 

2 শিবচর মাদারীপুর জমাোঃ হারুন জবপারী 01778426699 

3 শিবচর মাদারীপুর সামচু শময়া 01864103366 

4 শিবচর মাদারীপুর িামীম 01764055738 

5 শিবচর মাদারীপুর নােমুল হুদা 01705008215 

6 শিবচর মাদারীপুর জসাহরাফ জবপারী 01751639597 

7 শিবচর মাদারীপুর নুরুল ইসলাম 01799341235 

8 শিবচর মাদারীপুর খশলল জবপারী 01985232804 

9 শিবচর মাদারীপুর নাশসর উশিন 01838579542 

10 শিবচর মাদারীপুর সাইদুল জবপারী 01778574523 

11 শিবচর মাদারীপুর ইশলয়াছ জিখ 01724865355 

12 শিবচর মাদারীপুর জখাকন 01762383161 

13 শিবচর মাদারীপুর কাশদর জবপারী 01777369436 

14 শিবচর মাদারীপুর কুদ্দুস মাদবর 01703555950 

15 শিবচর মাদারীপুর িাহাদত 01753723905 

16 শিবচর মাদারীপুর নেরুল বপারী 01746377957 

17 শিবচর মাদারীপুর জমাোঃ নুরুল ইসলাম 01745515713 

18 শিবচর মাদারীপুর শফজরাে জবপারী 01794732349 

19 শিবচর মাদারীপুর আলতাফ ফশকর 01762395267 

20 শিবচর মাদারীপুর োহাঙ্গীর 0728798834 

21 শিবচর মাদারীপুর েশলল 01719286064 

22 শিবচর মাদারীপুর হাশকম আলী 01795301660 
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23 শিবচর মাদারীপুর আোঃ সালাম 01985205247 

24 শিবচর মাদারীপুর ইয়াশছন - 

25 শিবচর মাদারীপুর জমাোঃ আলতাফ ফশকর 01713928602 

26 শিবচর মাদারীপুর জমাহনদরী 01976999202 

27 শিবচর মাদারীপুর সাইদুর রহমান 01960024255 

28 শিবচর মাদারীপুর জদজলায়ার জহাজসন 01716680507 

29 শিবচর মাদারীপুর আল আশমন 01703231011 

30 শিবচর মাদারীপুর আলমগীর 01729690467 

31 কালশকশন মাদারীপুর জমাোঃ োশকর 01718901949 

32 কালশকশন মাদারীপুর জমাোঃ রশফক 01729174898 

33 কালশকশন মাদারীপুর আবু তাজলব 01725130292 

34 কালশকশন মাদারীপুর হাশলম 01828176360 

35 কালশকশন মাদারীপুর দুলাল খান 01713007221 

36 কালশকশন মাদারীপুর আব্দুল হক  01753690434 

37 কালশকশন মাদারীপুর মাহাবুল 01751710499 

38 কালশকশন মাদারীপুর এরিাদ জচাকদার  

39 কালশকশন মাদারীপুর েসীম সরদার 01740548201 

40 কালশকশন মাদারীপুর আল আশমন 01795319840 

41 কালশকশন মাদারীপুর জসশলম হাওলাদার 01713926540 

42 কালশকশন মাদারীপুর ফরহাদ খন্দকার 01734483231 

43 কালশকশন মাদারীপুর নুর আলম 01746709910 

44 কালশকশন মাদারীপুর মশেবর 01924238752 

45 কালশকশন মাদারীপুর নাশসর জচাকদার 01727804775 
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46 কালশকশন মাদারীপুর রাশি সরদার 01785449752 

47 কালশকশন মাদারীপুর কালাম সরদার 01738845612 

48 কালশকশন মাদারীপুর শরফাত খাঁ 01306186692 

49 কালশকশন মাদারীপুর জদজলায়ার শসকদার 01632372131 

50 কালশকশন মাদারীপুর জুজয়ল 017542071841 

51 কালশকশন মাদারীপুর দুলাল হাাং 01777793647 

52 কালশকশন মাদারীপুর শনোম জবপারী 01734612844 

53 কালশকশন মাদারীপুর সাহানুর কােী  

54 কালশকশন মাদারীপুর রতন খাঁ 01324320908 

55 কালশকশন মাদারীপুর আবদুল মান্নান 01844255912 

56 কালশকশন মাদারীপুর োমান হাওলাদার 01727435614 

57 কালশকশন মাদারীপুর কাজদর জবপারী 01727435614 

58 কালশকশন মাদারীপুর শমোনুর রহমান 01793103143 

59 কালশকশন মাদারীপুর জবারহান জবপারী 01915115905 

60 কালশকশন মাদারীপুর সুলতান জবপারী 01915115905 

61 রাজেব মাদারীপুর িামীম ফশকর 01799764281 

62 রাজেব মাদারীপুর িাহ আলম জবপারী 01768917102 

63 রাজেব মাদারীপুর নেরুল ইসলাম বয়াতী 01735820655 

64 রাজেব মাদারীপুর রশবউল বয়াতী 01786240085 

65 রাজেব মাদারীপুর আছাদ জিখ 01781987617 

66 রাজেব মাদারীপুর সাইমন ইসলাম 01964483397 

67 রাজেব মাদারীপুর মারুফ জবপারী 01960214757 

68 রাজেব মাদারীপুর ছজনট জিখ 01737850592 
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69 রাজেব মাদারীপুর মশনর বয়াতী 01747847334 

70 রাজেব মাদারীপুর কুদ্দুর ফশকর 01984632655 

71 রাজেব মাদারীপুর ফশরদ জিখ 01727361878 

72 রাজেব মাদারীপুর সুেন হাওলাদার 01862747846 

73 রাজেব মাদারীপুর আব্দুল আশলম শময়া 01745409440 

74 রাজেব মাদারীপুর আব্দুল্লাহ আল মামুন 01739870722 

75 রাজেব মাদারীপুর জমাোঃ জমরাজুল ইসলাম মাতুির 0162711199 

76 রাজেব মাদারীপুর জমাোঃ ইশিস মাতুির 01718850053 

77 রাজেব মাদারীপুর বাদল জহাজসন জিখ 01751689895 

78 রাজেব মাদারীপুর ইসমাইল খান 01748061544 

79 রাজেব মাদারীপুর জমাোঃ দাইয়ূম বয়াতী 01754433531 

80 রাজেব মাদারীপুর আবু সুশফয়ান 01712794048 

81 রাজেব মাদারীপুর জমাোঃ ছালাম হাওলাদার 01795486781 

82 রাজেব মাদারীপুর নুর ইসলাম মাতুির 01739126131 

83 রাজেব মাদারীপুর জমাোঃ আবুল জহাজসন 0176330369 

84 রাজেব মাদারীপুর ছাজনায়ার মাতুির 01998075326 

85 রাজেব মাদারীপুর জমাোঃ শসশিক কােী 0175319430 

86 রাজেব মাদারীপুর জমাোঃ শমলন কােী 01789655443 

87 রাজেব মাদারীপুর েিার জহাসাইন 01718450580 

88 রাজেব মাদারীপুর জমাোঃ জসাহরাব জহাজসন জমাল্লা 01734403029 

89 রাজেব মাদারীপুর জমাোঃ আলমগীর জবপারী 01782788385 

90 রাজেব মাদারীপুর জমাোঃ জুলহাি জবপারী 01728192425 

91 সদর  মাদারীপুর জসাজহল সরদার 01985233454 
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92 সদর  মাদারীপুর চাঁন শময়া 01926716406 

93 সদর  মাদারীপুর জখাকন তাইনী 0192676406 

94 সদর  মাদারীপুর আবদুল েিার খান 01822250549 

95 সদর  মাদারীপুর মশনর জহাজসন - 

96 সদর  মাদারীপুর আশল মাতাির 0760805415 

97 সদর  মাদারীপুর জলাকমান হাওলাদার 01768277767 

98 সদর  মাদারীপুর জমাোঃ আমোদ খান 01722057782 

99 সদর  মাদারীপুর ইউনুস ফশকর 01922321514 

100 সদর  মাদারীপুর শরপন মৃধা 01966907124 

101 সদর  মাদারীপুর জমাোঃ জসাজহল রানা 01947182377 

102 সদর  মাদারীপুর জসাহাগ জিখ 01920318236 

103 সদর  মাদারীপুর আবদুল্লাহ 01307206313 

104 সদর  মাদারীপুর আশেজুল হাওলদার 01982074379 

105 সদর  মাদারীপুর আিরাফ শিকদার 01710411323 

106 সদর  মাদারীপুর জমাোঃ িাহোহান েমািার 01914074635 

107 সদর  মাদারীপুর রশন সরদার 01875931971 

108 সদর  মাদারীপুর শমলন খান 01735363511 

109 সদর  মাদারীপুর জমাোঃ আলাশমন সরদার 01819914172 

110 সদর  মাদারীপুর জমাোঃ মাসুম হাওলাদার 01645443077 

111 সদর  মাদারীপুর যাচ্চু জচৌশকদার 0172440587774 

112 সদর  মাদারীপুর সুেন মৃধা 01729907318 

113 সদর  মাদারীপুর জরোউল আকন 018774795819 

114 সদর  মাদারীপুর জসানা শময়া 01931130249 



ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রশিক্ষণার্থীজদর নাম জমািাইল নাম্বার 

115 সদর  মাদারীপুর চুন্নু মৃধা 01988387928 

116 সদর  মাদারীপুর েশহর মৃধা 01778136026 

117 সদর  মাদারীপুর হাশববুর রহমান হাওলাদার 01739188785 

118 সদর  মাদারীপুর আকমল জহাজসন শরদয় 01905667064 

119 সদর  মাদারীপুর জতাতা জবপারী 01761506702 

120 সদর  মাদারীপুর আফোল খান 01405209256 

 

                                                                                                           



Rb¯^v¯’¨ myiÿvq †f‡Uwibvwi cvewjK †nj_& mvwf©m †Rvi`viKiY cÖK‡íi AvIZvq gvsm e¨emvqx (eyPvi ) 

cÖwkÿYv_©x‡`র নাম, †gvevBj b¤̂র ও ঠিকানা: 

বিভাগ: ঢাকা                                                                                                          জেলা: জগাপালগঞ্জ 

ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রশিক্ষণার্থীজের নাম জমাবাইল নাম্বার 

1 জগাপালগঞ্জ সদর জগাপালগঞ্জ আবরফ জমাল্লা 01739775552 

2 জগাপালগঞ্জ সদর জগাপালগঞ্জ বরপন রবি দাস 01729463699 

3 জগাপালগঞ্জ সদর জগাপালগঞ্জ তপন রবি দাস 017392172770 

4 জগাপালগঞ্জ সদর জগাপালগঞ্জ জলাকমান জ াসসন 01777194789 

5 জগাপালগঞ্জ সদর জগাপালগঞ্জ নুর ইসলাম 01765595796 

6 জগাপালগঞ্জ সদর জগাপালগঞ্জ িাবুল কােী 01748046515 

7 জগাপালগঞ্জ সদর জগাপালগঞ্জ কবির জেখ 01788846444 

8 জগাপালগঞ্জ সদর জগাপালগঞ্জ শুকুর জমাল্লা 01762027844 

9 জগাপালগঞ্জ সদর জগাপালগঞ্জ জিার ান জমাল্লা 01740380659 

10 জগাপালগঞ্জ সদর জগাপালগঞ্জ বেকরুল দাবিয়া 01904395278 

11 জগাপালগঞ্জ সদর জগাপালগঞ্জ োবমম মুবি 01739840278 

12 জগাপালগঞ্জ সদর জগাপালগঞ্জ জমা াম্মদ রুবিউল জেখ 01793338817 

13 জগাপালগঞ্জ সদর জগাপালগঞ্জ রাজ্জাক জমাল্যা 01714816645 

14 জগাপালগঞ্জ সদর জগাপালগঞ্জ জমাোঃ িাবুল  াওলাদার 01816732686 

15 জগাপালগঞ্জ সদর জগাপালগঞ্জ জকরামত আলী 01764232801 

16 জগাপালগঞ্জ সদর জগাপালগঞ্জ ো াদৎ জ াসসন 01930707695 

17 জগাপালগঞ্জ সদর জগাপালগঞ্জ আবখর বসকদার 01310364619 

18 জগাপালগঞ্জ সদর জগাপালগঞ্জ সসতাষ অবিকারী 01982643486 

19 জগাপালগঞ্জ সদর জগাপালগঞ্জ ইসরাবফল জমাল্লা 01828416013 

20 জগাপালগঞ্জ সদর জগাপালগঞ্জ বসরাে জমাল্লা 01766374121 

21 জগাপালগঞ্জ সদর জগাপালগঞ্জ জমাোঃ বেন্নাত জেখ 01924181869 

22 জগাপালগঞ্জ সদর জগাপালগঞ্জ এনামুল খা 01776739079 

23 জগাপালগঞ্জ সদর জগাপালগঞ্জ জমাোঃ রসেবি জেখ 01783697852 

24 জগাপালগঞ্জ সদর জগাপালগঞ্জ কােী মাসুদুর র মান 01920071646 

25 জগাপালগঞ্জ সদর জগাপালগঞ্জ রুহুল কােী 01906113219 

26 জগাপালগঞ্জ সদর জগাপালগঞ্জ  াবফজুর জমাল্লা 01324398525 

27 জগাপালগঞ্জ সদর জগাপালগঞ্জ সাব ন জমাল্লা 014049442930 
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28 জগাপালগঞ্জ সদর জগাপালগঞ্জ নেরুল ইসলাম 01778757611 

29 জগাপালগঞ্জ সদর জগাপালগঞ্জ নুর আলম খান 01776265205 

30 জগাপালগঞ্জ সদর জগাপালগঞ্জ কুটি খা 01302226095 

31 টুবিপািা জগাপালগঞ্জ জমাোঃ বলটু মবল্লক 01949568335 

32 টুবিপািা জগাপালগঞ্জ রাচ্চু জেখ 01930308106 

33 টুবিপািা জগাপালগঞ্জ বসরাে জেখ 01733757573 

34 টুবিপািা জগাপালগঞ্জ আবমনুর জেখ 01960639338 

35 টুবিপািা জগাপালগঞ্জ সাঈদ জেখ 01949568315 

36 টুবিপািা জগাপালগঞ্জ দীন ইসলাম খান 01987384802 

37 টুবিপািা জগাপালগঞ্জ িাচ্চু জেখ 01954497045 

38 টুবিপািা জগাপালগঞ্জ ওিায়দুর র মান (টুটুল) 01913091081 

39 টুবিপািা জগাপালগঞ্জ সসিদ আলী জমাল্লা 01713594663 

40 টুবিপািা জগাপালগঞ্জ রাসসল জেখ 01930192781 

41 টুবিপািা জগাপালগঞ্জ ো াোলাল জমাল্লা 01737408018 

42 টুবিপািা জগাপালগঞ্জ জমাোঃ ইসমাইল কােী 01759777847 

43 টুবিপািা জগাপালগঞ্জ জমাোঃ িাদল কােী 01725787207 

44 টুবিপািা জগাপালগঞ্জ জমাোঃ রবিউল খাঁন 01719876603 

45 টুবিপািা জগাপালগঞ্জ জমাোঃ েবফকুল খাঁন 01742530698 

46 টুবিপািা জগাপালগঞ্জ জমাোঃ জকারিান খাঁন 01905668168 

47 টুবিপািা জগাপালগঞ্জ জমাোঃ কাবলম েরীফ 01724005082 

48 টুবিপািা জগাপালগঞ্জ জমাোঃ নাবেম 01791010281 

49 টুবিপািা জগাপালগঞ্জ জমাোঃ মবনর খাঁন 01648570376 

50 টুবিপািা জগাপালগঞ্জ জমাোঃ োব দুল ইসলাম 01948929932 

51 টুবিপািা জগাপালগঞ্জ জমাোঃ খাবলদ জেখ 01712063661 

52 টুবিপািা জগাপালগঞ্জ বমেিা জমাল্লা 01918224595 

53 টুবিপািা জগাপালগঞ্জ জমাোঃ তািারক জেখ 01799405260 

54 টুবিপািা জগাপালগঞ্জ ইছা গােী 01988304231 

55 টুবিপািা জগাপালগঞ্জ োওন জেখ 01967153271 

56 টুবিপািা জগাপালগঞ্জ আছাদ আলী 01781750339 
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57 টুবিপািা জগাপালগঞ্জ আোদ জমাল্লা 01768510913 

58 টুবিপািা জগাপালগঞ্জ আবুল কালাম জমাল্লা 01966314923 

59 টুবিপািা জগাপালগঞ্জ আব্দুল মবতন জমাল্লা 01988682338 

60 টুবিপািা জগাপালগঞ্জ পাপ্পু জেখ 01731235133 

61     কাশিয়ানী জগাপালগঞ্জ সবুে জিখ - 

62     কাশিয়ানী জগাপালগঞ্জ েীন ইসলাম - 

63     কাশিয়ানী জগাপালগঞ্জ শিপন জমাল্যা - 

64     কাশিয়ানী জগাপালগঞ্জ মাহবুব আলম - 

65     কাশিয়ানী জগাপালগঞ্জ োকাশরয়া জিখ - 

66     কাশিয়ানী জগাপালগঞ্জ মহাশসন জিখ - 

67     কাশিয়ানী জগাপালগঞ্জ চুন্নু জিখ - 

68     কাশিয়ানী জগাপালগঞ্জ মাওলা জমাল্লা - 

69     কাশিয়ানী জগাপালগঞ্জ জমাোঃ িহীদুল জিখ - 

70     কাশিয়ানী জগাপালগঞ্জ জমাোঃ জসাবাহান জিখ - 

71     কাশিয়ানী জগাপালগঞ্জ জমাোঃ রাজু জমাল্লা - 

72     কাশিয়ানী জগাপালগঞ্জ োলাল জমাল্যা - 

73     কাশিয়ানী জগাপালগঞ্জ ইশলয়াস জিখ - 

74     কাশিয়ানী জগাপালগঞ্জ জমাোঃ অন্তর জিখ - 

75     কাশিয়ানী জগাপালগঞ্জ জমাোঃ শবল্লাল জমাল্লা - 

76     কাশিয়ানী জগাপালগঞ্জ জমাোঃ রশবউল হাসান - 

77     কাশিয়ানী জগাপালগঞ্জ জমাোঃ জসজকন্দার জিখ - 

78     কাশিয়ানী জগাপালগঞ্জ জমাোঃ ইশলয়াস জিখ - 

79     কাশিয়ানী জগাপালগঞ্জ জমাোঃ বিার জিখ - 

80     কাশিয়ানী জগাপালগঞ্জ জমাোঃ োফর জিখ - 

81     কাশিয়ানী জগাপালগঞ্জ জমাোঃ এনাজয়ত জহাজসন - 

82     কাশিয়ানী জগাপালগঞ্জ বাবর আলী খান - 

83     কাশিয়ানী জগাপালগঞ্জ জমাোঃ পারজেে জিখ - 

84     কাশিয়ানী জগাপালগঞ্জ কুবাত জমাল্লা - 

85     কাশিয়ানী জগাপালগঞ্জ জমাোঃ রশবউল ইসলাম - 
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86     কাশিয়ানী জগাপালগঞ্জ জমাোঃ িাহাোহান শময়া - 

87     কাশিয়ানী জগাপালগঞ্জ ওশহে জিখ - 

88     কাশিয়ানী জগাপালগঞ্জ জমাোঃ হুমায়ান জিখ - 

89     কাশিয়ানী জগাপালগঞ্জ জমাোঃ আহাে আলী সরোর - 

90     কাশিয়ানী জগাপালগঞ্জ হাশলম হােী - 

91 জকাটালীপাড়া জগাপালগঞ্জ জমাোঃ জসশলম জিখ 01910084288 

92 জকাটালীপাড়া জগাপালগঞ্জ মশিউর োশড়য়া 01858775997 

93 জকাটালীপাড়া জগাপালগঞ্জ জসাহাগ জিখ 01721158815 

94 জকাটালীপাড়া জগাপালগঞ্জ আলী আকবর গােী 01710578033 

95 জকাটালীপাড়া জগাপালগঞ্জ শলটন জিখ 01870128918 

96 জকাটালীপাড়া জগাপালগঞ্জ জগালাম মওলা 01710395579 

97 জকাটালীপাড়া জগাপালগঞ্জ ফেলুল খান 01741750393 

98 জকাটালীপাড়া জগাপালগঞ্জ ওবাইদুল 01932769985 

99 জকাটালীপাড়া জগাপালগঞ্জ শসরাে জিখ 01913831027 

100 জকাটালীপাড়া জগাপালগঞ্জ শসরাে জিখ - 

101 জকাটালীপাড়া জগাপালগঞ্জ আের ঘরামী 01710282400 

102 জকাটালীপাড়া জগাপালগঞ্জ মশনর জিখ 01734313398 

103 জকাটালীপাড়া জগাপালগঞ্জ কুতুব হাওলাোর 01816472440 

104 জকাটালীপাড়া জগাপালগঞ্জ আসাে জমাল্লা 01778717377 

105 জকাটালীপাড়া জগাপালগঞ্জ রাজসল জিখ - 

106 জকাটালীপাড়া জগাপালগঞ্জ আয়ুব আলী জমাল্লা 01927526589 

107 জকাটালীপাড়া জগাপালগঞ্জ ইউসুব ঘরামী 01824803284 

108 জকাটালীপাড়া জগাপালগঞ্জ মাশনক হােরা 01991928737 

109 জকাটালীপাড়া জগাপালগঞ্জ সাখাওয়াত শবশ্বাস 01827523662 

110 জকাটালীপাড়া জগাপালগঞ্জ িামীম হাওলাোর 01962669502 

111 জকাটালীপাড়া জগাপালগঞ্জ টুটুল শিকোর 01745568269 

112 জকাটালীপাড়া জগাপালগঞ্জ ইসমাইল শসকোর 017455628269 

113 জকাটালীপাড়া জগাপালগঞ্জ োশকর জিখ 01765680380 

114 জকাটালীপাড়া জগাপালগঞ্জ মুশবন কােী 01930964950 
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115 জকাটালীপাড়া জগাপালগঞ্জ ইনুস শিকোর 019977327019 

116 জকাটালীপাড়া জগাপালগঞ্জ হারুন শিকোর 01954370193 

117 জকাটালীপাড়া জগাপালগঞ্জ আজনায়ার জহাজসন ভূইয়া 01798422963 

118 জকাটালীপাড়া জগাপালগঞ্জ জলবু জিখ 01722678081 

119 জকাটালীপাড়া জগাপালগঞ্জ নাইম জিখ 01306770754 

120 জকাটালীপাড়া জগাপালগঞ্জ কামাল জিখ 01710395579 

121 মকসুেপুর জগাপালগঞ্জ শমলন শময়া 0725156964 

122 মকসুেপুর জগাপালগঞ্জ সুমন জিখ 01780625681 

123 মকসুেপুর জগাপালগঞ্জ হাশফজুর রহমান 01780205659 

124 মকসুেপুর জগাপালগঞ্জ আল আশমন শনলূ 01718735748 

125 মকসুেপুর জগাপালগঞ্জ ইছহাক 01741028482 

126 মকসুেপুর জগাপালগঞ্জ মশহউশিন জিখ 01735341245 

127 মকসুেপুর জগাপালগঞ্জ সজলমান জমাল্লা 01717223274 

128 মকসুেপুর জগাপালগঞ্জ জমাোঃ আক্কাস জিখ 01779130351 

129 মকসুেপুর জগাপালগঞ্জ সুেন জমাল্লা 07174544239 

130 মকসুেপুর জগাপালগঞ্জ ইশলয়াছ 01780205659 

131 মকসুেপুর জগাপালগঞ্জ আশমর জহাজসন ঝন্টু 01777196110 

132 মকসুেপুর জগাপালগঞ্জ মাহাবুব জিখ 01789059111 

133 মকসুেপুর জগাপালগঞ্জ আজনায়ার জমাল্লা 01792564329 

134 মকসুেপুর জগাপালগঞ্জ মজনায়ার জমাল্যা 01790301140 

135 মকসুেপুর জগাপালগঞ্জ রুহুল আশমন 01781371048 

136 মকসুেপুর জগাপালগঞ্জ শমরাে জবপারী 01743597224 

137 মকসুেপুর জগাপালগঞ্জ আবুল জহাজসন 01855687651 

138 মকসুেপুর জগাপালগঞ্জ শলয়াকত শিকোর 017343229983 

139 মকসুেপুর জগাপালগঞ্জ করম আলী 01790301140 

140 মকসুেপুর জগাপালগঞ্জ জহাজচন জমাল্লা 01703153723 

141 মকসুেপুর জগাপালগঞ্জ কাশবর 01312672895 

142 মকসুেপুর জগাপালগঞ্জ ফটিক 01752864559 

143 মকসুেপুর জগাপালগঞ্জ মশনর  01736257225 
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144 মকসুেপুর জগাপালগঞ্জ ইশলয়াছ জমাল্লা 01736273203 

145 মকসুেপুর জগাপালগঞ্জ ইকলাছ জিখ 01749984420 

146 মকসুেপুর জগাপালগঞ্জ ইমোে কােী 01936095634 

147 মকসুেপুর জগাপালগঞ্জ জবল্লাল জহাজসন 01727845540 

148 মকসুেপুর জগাপালগঞ্জ জমাোঃ শমকাইল ফশকর 01715285331 

149 মকসুেপুর জগাপালগঞ্জ শরপন মৃধা 0172766228 

150 মকসুেপুর জগাপালগঞ্জ হাইউল জমাল্লা 01714544239 

 

                                                                                                

 

 



Rb¯^v¯’¨ myiÿvq †f‡Uwibvwi cvewjK †nj_& mvwf©m †Rvi`viKiY cÖK‡íi AvIZvq gvsm e¨emvqx (eyPvi ) 

cÖwkÿYv_©x‡`র নাম, †gvevBj b¤̂র ও ঠিকানা: 

বিভাগ: ঢাকা                                                                                                               জেলা: রাজবাড়ী 

ক্রবমক নং উপজজলার নাম জজলার নাম eyPvi cÖwkÿYv_©x‡`র নাম জমাবাইল নাম্বার 

1 রাজবাড়ী সদর রাজবাড়ী জমাোঃ আকবর জেখ ০১৭৩৫৩৯০৬১০ 

2 রাজবাড়ী সদর রাজবাড়ী জমাোঃ েহিদ মুহি ০১৭২১৭৫০৪৬০ 

3 রাজবাড়ী সদর রাজবাড়ী জমাোঃইহলয়াস ০১৭১১৫৭৯৩৬২ 

4 রাজবাড়ী সদর রাজবাড়ী জমাোঃ আজবদ আলী জমাল্লা ০১৭৩৬৪২১৫৭৪ 

5 রাজবাড়ী সদর রাজবাড়ী জমাোঃজমািন ০১৭২১৯৭৬৩৯১ 

6 রাজবাড়ী সদর রাজবাড়ী জমাোঃআফাজ জসক ০১৭১৯৮৭৫৪৭১ 

7 রাজবাড়ী সদর রাজবাড়ী জমাোঃআফজাল জদওয়ান ০১৭১৪৭১৯৪৯২ 

8 রাজবাড়ী সদর রাজবাড়ী োহিদখান (জ ালা) ০১৯১৬৭৪৯৮১৭ 

9 রাজবাড়ী সদর রাজবাড়ী জমাোঃজসাজিল ০১৭২১৯৯৭৭৬৭ 

10 রাজবাড়ী সদর রাজবাড়ী জমাোঃ িীরা জেখ ০১৭৪৩৪৫৯৯৩৯ 

11 রাজবাড়ী সদর রাজবাড়ী সাইফুল জেখ ০১৭৭৭০২৫৪৫৯ 

12 রাজবাড়ী সদর রাজবাড়ী জ াকন ০১৭০৬৫০২১১২ 

13 রাজবাড়ী সদর রাজবাড়ী আইয়ুব খাঁন ০১৭৫৮২৯৩৩৬০ 

14 রাজবাড়ী সদর রাজবাড়ী মিাম্মদ আলী বাবু ০১৭১০০১৪১৮২ 

15 রাজবাড়ী সদর রাজবাড়ী আবুল কালাম ০১৭২৮৫১১৯৪১ 

16 রাজবাড়ী সদর রাজবাড়ী জমাোঃবাঁধন জেখ ০১৭৮২৮৪৩৮১৫ 

17 রাজবাড়ী সদর রাজবাড়ী জমাোঃ নুরু জেখ ০১৭২৬২৩৭৪৬৩ 

18 রাজবাড়ী সদর রাজবাড়ী হজলন খাঁন ০১৭৫৮৯০৬৯৫৯ 

19 রাজবাড়ী সদর রাজবাড়ী ইকবাল খাঁ ০১৭৫৮২৯৩৩৬০ 

20 রাজবাড়ী সদর রাজবাড়ী আব্দুল কহরম জমাল্লা ০১৭৮২৯৭৮৩৬৬ 

21 রাজবাড়ী সদর রাজবাড়ী রহফকুল ইসলাম সাত্তার ০১৭২১৯৯৭৮৭৬৭ 

22 রাজবাড়ী সদর রাজবাড়ী জমাোঃ আহনছ সরদার ০১৮৪৬৫১৯৭৮৪ 
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23 রাজবাড়ী সদর রাজবাড়ী জমাোঃসািাবুহিন ০১৭১৭৭৫৩৭০৩ 

24 রাজবাড়ী সদর রাজবাড়ী রানা জিাজসন ০১৭২৮০১৮৬৬০ 

25 রাজবাড়ী সদর রাজবাড়ী জমাোঃহনকবার জিাজসন ০১৭২৪২৪২১৩৫ 

26 রাজবাড়ী সদর রাজবাড়ী আব্দুল মান্নান ০১৭৩১৯৯৭৬০৬ 

27 রাজবাড়ী সদর রাজবাড়ী জামাল ফহকর ০১৭৭৮৮৯৯৬৬৪ 

28 রাজবাড়ী সদর রাজবাড়ী মিারম ০১৯৮৭৩৭১২৭২ 

29 রাজবাড়ী সদর রাজবাড়ী কাওসার মন্ডল ০১৮৭৯৩৫৯৯৮০ 

30 রাজবাড়ী সদর রাজবাড়ী মমন্টু শেখ ০১৭১৮৬৯৭৬৬৯ 

31 জ ায়ালন্দ রাজবাহড় জমাোঃ আইজুবিন জমাল্লা 01794135012 

32 জ ায়ালন্দ রাজবাহড় আলম জমাল্লা 01703208483 

33 জ ায়ালন্দ রাজবাহড় জমাোঃ জুয়েল মন্ডল 01319481430 

34 জ ায়ালন্দ রাজবাহড় আল আবমন 01725795284 

35 জ ায়ালন্দ রাজবাহড় জেখ জমাোঃ মাসুদুন্নিী 01711415891 

36 জ ায়ালন্দ রাজবাহড় জমাোঃ ছায়েক মন্ডল 01738941586 

37 জ ায়ালন্দ রাজবাহড় জমাোঃ ইোকুি জমাল্লা 01784264897 

38 জ ায়ালন্দ রাজবাহড় জমাোঃ েবিক জমাল্লা 01790237165 

39 জ ায়ালন্দ রাজবাহড় আবু রােহান 01781477835 

40 জ ায়ালন্দ রাজবাহড় োলাল জমাল্লা 01946805067 

41 জ ায়ালন্দ রাজবাহড় জমাোঃ এনামুল হক 01872363262 

42 জ ায়ালন্দ রাজবাহড় জমাোঃ বমন্টু জেখ 01629293163 

43 জ ায়ালন্দ রাজবাহড় জমাোঃ ছইেবিন জেখ 01765005720 

44 জ ায়ালন্দ রাজবাহড় জমাোঃ রাবেি জহায়েন 01923773434 

45 জ ায়ালন্দ রাজবাহড় ওোবেম রাে 01723350377 



ক্রবমক নং উপজজলার নাম জজলার নাম eyPvi cÖwkÿYv_©x‡`র নাম জমাবাইল নাম্বার 

46 জ ায়ালন্দ রাজবাহড় জমাোঃ আোঃ কায়ের 01752087299 

47 জ ায়ালন্দ রাজবাহড় জমাোঃ েীিন জিপারী 01745031263 

48 জ ায়ালন্দ রাজবাহড় জমাোঃ মুকুল জহায়েন 01752152570 

49 জ ায়ালন্দ রাজবাহড় জমাোঃ রাজ্জাক জেখ 01790702006 

50 জ ায়ালন্দ রাজবাহড় জমাোঃ লুৎির জেখ 01784755275 

51 জ ায়ালন্দ রাজবাহড় েবুে মৃধা 01934345675 

52 জ ায়ালন্দ রাজবাহড় জমাোঃ োবহন প্রামাবনক 01728313797 

53 জ ায়ালন্দ রাজবাহড় জমাোঃ বমন্টু জেখ 01300763784 

54 জ ায়ালন্দ রাজবাহড় জমাোঃ মবেির জেখ 01736679542 

55 জ ায়ালন্দ রাজবাহড় আোঃ লবিি জমাল্লা 01306900681 

56 জ ায়ালন্দ রাজবাহড় কালাম জমাল্লা 01784264897 

57 জ ায়ালন্দ রাজবাহড় জমাোঃ গােী হাওলাোর 01757221045 

58 জ ায়ালন্দ রাজবাহড় জমাোঃ ইেলাম মৃধা 01797505983 

59 জ ায়ালন্দ রাজবাহড় জমাোঃ জিািা খাঁ 01996548559 

60 জ ায়ালন্দ রাজবাহড় জমাোঃ দুলাল জিপারী 01710583709 

61 পাাংো রাজবাহড় ‡gv: evejy 

 

01717450461 

62 পাাংো রাজবাহড় ‡gv t AvQjvg †kL 

 

01724370620 

63 পাাংো রাজবাহড় ‡gvtBKivg †nv‡mb 

 

01745184510 

64 পাাংো রাজবাহড় ‡gv: iZb 

 

01997903713 

65 পাাংো রাজবাহড় ‡gv t AvjgwMi †nv‡mb 

 

01751521546 

66 পাাংো রাজবাহড় ‡Lvi‡k`mi`vi 

 

01745186006 

67 পাাংো রাজবাহড় Mdzi 

 

01734426704 

68 পাাংো রাজবাহড় AvwidzjBmjvgmygb 01712456110 
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69 পাাংো রাজবাহড় iIkbAvjxwek¦vm 

 

01728671965 

70 পাাংো রাজবাহড় ‡gv: ‡mwjg 

 

01735304484 

71 পাাংো রাজবাহড় ‡gv: Kvjvg †kL 

 

01736700314 

72 পাাংো রাজবাহড় kwidzj 

 

01746416012 

73 পাাংো রাজবাহড় ‡gv: Avãyjøv 

 

01775533309 

74 পাাংো রাজবাহড় ‡gv:meyR 

 

01706913775 

75 পাাংো রাজবাহড় ‡gv t bvwmi 

 

01743195243 

76 পাাংো রাজবাহড় Avwidzj 

 

01706268738 

77 পাাংো রাজবাহড় ‡gv t nviæbAviiwk` 

 

01918787058 

78 পাাংো রাজবাহড় gwÄj 

 

01782961478 

79 পাাংো রাজবাহড় Kv‡`iwek¦vm 

 

01724945959 

80 পাাংো রাজবাহড় wgVzgÛj 

 

01771167665 

81 পাাংো রাজবাহড় kvRvnvbgÛj 

 

01954823579 

82 পাাংো রাজবাহড় iv¾vK gÛj 

 

01752890287 

83 পাাংো রাজবাহড় ‡gv: KzwUwek¦vm 

 

01951995543 

84 পাাংো রাজবাহড় wkivRwek¦vm 

 

0172425174 

85 পাাংো রাজবাহড় wkivRgÛj 

 

01949573216 

86 পাাংো রাজবাহড় Av: jwZd 

 

01736348990 

87 পাাংো রাজবাহড় Rvdi 

 

01765084266 

88 পাাংো রাজবাহড় ‡gv t gvgybwek¦vm 

 

01798466669 

89 পাাংো রাজবাহড় †gv t bKz †kL 01721158925 

90 পাাংো রাজবাহড় ‡gv t e°vi †nv‡mb 01799279935 

91 কালুখালী রাজবাহড় ‡di‰`vm 01729505527 
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92 কালুখালী রাজবাহড় evejy 01719679001 

93 কালুখালী রাজবাহড় nvbœvb 01734290943 

94 কালুখালী রাজবাহড় wRbœv 01752439088 

95 কালুখালী রাজবাহড় ‡gvtBeªvwng †kL 01714698952 

96 কালুখালী রাজবাহড় †mwjg 01719697706 

97 কালুখালী রাজবাহড় AvRv` 01746294540 

98 কালুখালী রাজবাহড় jv”Qz 01745453250 

99 কালুখালী রাজবাহড় Bwjqvm 01721976042 

100 কালুখালী রাজবাহড় g½j 01719582866 

101 কালুখালী রাজবাহড় mv¾v` 01792391273 

102 কালুখালী রাজবাহড় Avjg 01902831613 

103 কালুখালী রাজবাহড় AvgRv` 01756243895 

104 কালুখালী রাজবাহড় Avhv` 01728765059 

105 কালুখালী রাজবাহড় `yjvj 01734314665 

106 কালুখালী রাজবাহড় nvwee 01726665357 

107 কালুখালী রাজবাহড় byiæjBmjvg 01736946235 

108 কালুখালী রাজবাহড় byiæjBmjvg 01724-846583 

109 কালুখালী রাজবাহড় mvjvg 01916552748 

110 কালুখালী রাজবাহড় AvwZqvi 01725802940 

111 কালুখালী রাজবাহড় ‡Zvdv‡¾j 01724-371678 

112 কালুখালী রাজবাহড় kwn ỳj 01939442028 

113 কালুখালী রাজবাহড় eveyj 01722631400 

114 কালুখালী রাজবাহড় KzÏym 01766978600 
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115 কালুখালী রাজবাহড় ïKyi 01982579830 

116 কালুখালী রাজবাহড় wjqvKZ 01700991581 

117 কালুখালী রাজবাহড় g›Uz 01701773530 

118 কালুখালী রাজবাহড় Rq`vidwKi 01872837164 

119 কালুখালী রাজবাহড় wiqvR 01779371531 

120 কালুখালী রাজবাহড় wRqv 01755405070 

121 বাহলয়াকাহন্দ রাজবাহড় হল নজেখ 01984093490 

122 বাহলয়াকাহন্দ রাজবাহড় জমা:সালাউিীনহময়া 01718202423 

123 বাহলয়াকাহন্দ রাজবাহড় জমা:জুজয়লহময়া 01718202423 

124 বাহলয়াকাহন্দ রাজবাহড় জমা:হদলুকসাই 01791559424 

125 বাহলয়াকাহন্দ রাজবাহড় জমা:রহবউলইসলাম 01735070293 

126 বাহলয়াকাহন্দ রাজবাহড় রমজানমূিী 01725130637 

127 বাহলয়াকাহন্দ রাজবাহড় মুসাজেখ 01918689017 

128 বাহলয়াকাহন্দ রাজবাহড় জমা:সামাদজেখ 01706422810 

129 বাহলয়াকাহন্দ রাজবাহড় জিরুলইসলাম 01927308321 

130 বাহলয়াকাহন্দ রাজবাহড় েওকতআলী 01937684205 

131 বাহলয়াকাহন্দ রাজবাহড় মুক্তারজেখ 01821549847 

132 বাহলয়াকাহন্দ রাজবাহড় কামরুলইসলাম 01761524237 

133 বাহলয়াকাহন্দ রাজবাহড় কালামমন্ডল 01926543501 

134 বাহলয়াকাহন্দ রাজবাহড় পাঁজ াকসাই 01752020005 

135 বাহলয়াকাহন্দ রাজবাহড় জমািাম্মদআলী 01924762954 

136 বাহলয়াকাহন্দ রাজবাহড় আজনায়ারহময়া 01943282612 

137 বাহলয়াকাহন্দ রাজবাহড় খাজলকজেখ 01988394178 
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138 বাহলয়াকাহন্দ রাজবাহড় জমা:এহল  01927353226 

139 বাহলয়াকাহন্দ রাজবাহড় আহরফুল ইসলাম 01933146418 

140 বাহলয়াকাহন্দ রাজবাহড় জমা:রাজা হময়া 01739746055 

141 বাহলয়াকাহন্দ রাজবাহড় জমা:ইউনূছ আলী 01749532665 

142 বাহলয়াকাহন্দ রাজবাহড় বািরুল ইসলাম 01782937806 

143 বাহলয়াকাহন্দ রাজবাহড় খহলল হময়া 01718202423 

144 বাহলয়াকাহন্দ রাজবাহড় হসহিক কসাই 01719627438 

145 বাহলয়াকাহন্দ রাজবাহড় বরকত জেখ 01937802802 

146 বাহলয়াকাহন্দ রাজবাহড় জাহকর জেখ 01915863024 

147 বাহলয়াকাহন্দ রাজবাহড় িাজমদ মন্ডল 01905625124 

148 বাহলয়াকাহন্দ রাজবাহড় হলয়াকত আলী খান 01924879788 

149 বাহলয়াকাহন্দ রাজবাহড় জমা: মাহনক কাজী 01707813857 

150 বাহলয়াকাহন্দ রাজবাহড় জমা:আ: রহিম জেখ 01793755242 

 

                                                                                             

 



Rb¯^v¯’¨ myiÿvq †f‡Uwibvwi cvewjK †nj_& mvwf©m †Rvi`viKiY cÖK‡íi AvIZvq gvsm e¨emvqx (eyPvi ) 

cÖwkÿYv_©x‡`র নাম, †gvevBj b¤̂র ও ঠিকানা: 

বিভাগ: ঢাকা                                                                                                               জেলা: শরীয়তপুর 

ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রশশক্ষণার্থীজে‘র নাম জমািাইল নাম্বার 

1 শরীয়তপুর সের শরীয়তপুর এবাদুল সরোর 01922338539 

2 শরীয়তপুর সের শরীয়তপুর আশেজুল মৃধা 01912924946 

3 শরীয়তপুর সের শরীয়তপুর জেমাজয়ত সরোর 01937031790 

4 শরীয়তপুর সের শরীয়তপুর সালাম োওলাোর 01866483412 

5 শরীয়তপুর সের শরীয়তপুর ইকবাল জোজসন 01920130295 

6 শরীয়তপুর সের শরীয়তপুর আশেজুল েক জমারল 01911184690 

7 শরীয়তপুর সের শরীয়তপুর শলটন োওলাোর 01999741895 

8 শরীয়তপুর সের শরীয়তপুর মান্নান জমাল্লা 01982579058 

9 শরীয়তপুর সের শরীয়তপুর আলমগীর জমাড়ল 01930212425 

10 শরীয়তপুর সের শরীয়তপুর োমাল জবপারী 01912911962 

11 শরীয়তপুর সের শরীয়তপুর ইউসুফ শসকোর 0192684138 

12 শরীয়তপুর সের শরীয়তপুর আেশিন মৃধা 01710881371 

13 শরীয়তপুর সের শরীয়তপুর জোজসন বাচ্চু 01937820548 

14 শরীয়তপুর সের শরীয়তপুর কশবর শসকোর 01703646266 

15 শরীয়তপুর সের শরীয়তপুর জমাক্তার  জমাড়ল 01756054048 

16 শরীয়তপুর সের শরীয়তপুর সমরাত খশলফা 01787077771 

17 শরীয়তপুর সের শরীয়তপুর জসশলম আকন 01732443688 

18 শরীয়তপুর সের শরীয়তপুর রাজসল জচৌধুরী 01914454178 

19 শরীয়তপুর সের শরীয়তপুর েশসম খাঁন 01963930933 

20 শরীয়তপুর সের শরীয়তপুর শশেদুল ইসলাম 01963479775 

21 শরীয়তপুর সের শরীয়তপুর বুজলট 01730948227 

22 শরীয়তপুর সের শরীয়তপুর জমাোঃ তশরকুল ইসলাম 01771266700 
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23 শরীয়তপুর সের শরীয়তপুর জরোউল ফশকর 01927053685 

24 শরীয়তপুর সের শরীয়তপুর আোঃ কুদ্দুস খান 01832916975 

25 শরীয়তপুর সের শরীয়তপুর জমাোঃ শবল্লাল জোজসন 01760189765 

26 শরীয়তপুর সের শরীয়তপুর জমাোঃ আক্তার 01915974260 

27 শরীয়তপুর সের শরীয়তপুর জসাবোন জবপারী 01754866900 

28 শরীয়তপুর সের শরীয়তপুর শসশিক  জচাকোর 01942779250 

29 শরীয়তপুর সের শরীয়তপুর সম্রাট কােী 01827833306 

30 শরীয়তপুর সের শরীয়তপুর জসশলম জবপারী 01963930933 

31 োশেরা শরীয়তপুর জমাসজলম ফশকর 01824498216 

32 োশেরা শরীয়তপুর কালাম োওলাোর 01747121007 

33 োশেরা শরীয়তপুর সালাম ফশকর 01762109757 

34 োশেরা শরীয়তপুর বাবুল 01740641777 

35 োশেরা শরীয়তপুর লুৎফর জমাল্লা 01712022968 

36 োশেরা শরীয়তপুর জমাবারক োওলাোর 01719608713 

37 োশেরা শরীয়তপুর জমাবারক ফশকর 01703391713 

38 োশেরা শরীয়তপুর সুেন জবপাশর 01752607085 

39 োশেরা শরীয়তপুর োজনশ মুশি 01775216421 

40 োশেরা শরীয়তপুর জমাোঃ আজনায়ার 01721905408 

41 োশেরা শরীয়তপুর জমাোঃ শলটন জমাড়ল 01757580052 

42 োশেরা শরীয়তপুর শসপন 01301337982 

43 োশেরা শরীয়তপুর নুরুল আশমন - 

44 োশেরা শরীয়তপুর ইশিস মােবর 01733527569 

45 োশেরা শরীয়তপুর শ্রী চরন 01945223461 



ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রশশক্ষণার্থীজের নাম জমািাইল নাম্বার 

46 োশেরা শরীয়তপুর ফারুক - 

47 োশেরা শরীয়তপুর শওকত জবপারী - 

48 োশেরা শরীয়তপুর আোঃ রেমান 01717216200 

49 োশেরা শরীয়তপুর সুবাস চন্দ্র োস 01796371148 

50 োশেরা শরীয়তপুর সুমন শময়া - 

51 োশেরা শরীয়তপুর আশমনুর ইসলাম - 

52 োশেরা শরীয়তপুর ওরােউশিন 017893182095 

53 োশেরা শরীয়তপুর কলম ঢালী - 

54 োশেরা শরীয়তপুর জমাোঃ রতন 01850501551 

55 োশেরা শরীয়তপুর আশেে 0173973277 

56 োশেরা শরীয়তপুর ময়নাল - 

57 োশেরা শরীয়তপুর নাশসর জমাল্লা 01754045064 

58 োশেরা শরীয়তপুর চাঁন শময়া 01703227922 

59 োশেরা শরীয়তপুর নয়ন জমাড়ল 01954667012 

60 োশেরা শরীয়তপুর জমাোঃ আব্দুল জবপারী 01741112637 

61 ডামুডযা শরীয়তপুর স্বপন ছৈয়াল 01852223901 

62 ডামুডযা শরীয়তপুর সুেন 01924531041 

63 ডামুডযা শরীয়তপুর শুকুর আলী 01736864031 

64 ডামুডযা শরীয়তপুর আক্তার 01707150793 

65 ডামুডযা শরীয়তপুর কামাল ঢালী 01921695031 

66 ডামুডযা শরীয়তপুর আোঃ মান্নান  

67 ডামুডযা শরীয়তপুর জবলাজয়ত 01965199297 

68 ডামুডযা শরীয়তপুর কামাল 01740888497 
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69 ডামুডযা শরীয়তপুর শুকুর মােবর  01727271441 

70 ডামুডযা শরীয়তপুর ইচাোক 01742552165 

71 ডামুডযা শরীয়তপুর আজলক চাঁন 01727527533 

72 ডামুডযা শরীয়তপুর পলক 01814773438 

73 ডামুডযা শরীয়তপুর রাশকব 01993516472 

74 ডামুডযা শরীয়তপুর রাশেব মােবর 01721315158 

75 ডামুডযা শরীয়তপুর জমাোঃ আবু োশনফ 01938523830 

76 ডামুডযা শরীয়তপুর জমাোঃ শফজরাে 01894016613 

77 ডামুডযা শরীয়তপুর নুজর আলম মােবর 01918663799 

78 ডামুডযা শরীয়তপুর আক্তার জোজসন 01764862184 

79 ডামুডযা শরীয়তপুর শসরাে মােবর 01942209371 

80 ডামুডযা শরীয়তপুর জমাোঃ মামুন 01718798569 

81 ডামুডযা শরীয়তপুর োমাল জবপারী 01798180582 

82 ডামুডযা শরীয়তপুর োশলম ঢালী 01950527970 

83 ডামুডযা শরীয়তপুর জমাোঃ শাশেন 01920706762 

84 ডামুডযা শরীয়তপুর আলাউশিন সরোর - 

85 ডামুডযা শরীয়তপুর গশন সরোর - 

86 ডামুডযা শরীয়তপুর জমাোঃ রুহুল আশমন - 

87 ডামুডযা শরীয়তপুর জমাোঃ স্বপন - 

88 ডামুডযা শরীয়তপুর জমাোঃ শুকুর আলী - 

89 ডামুডযা শরীয়তপুর জমাোঃ োশলম ঢালী - 

90 ডামুডযা শরীয়তপুর জমাোঃ মাসুম মােবর - 

91 নশড়য়া শরীয়তপুর জমাোঃ ইব্রাশেম জবপারী 01747902490 
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92 নশড়য়া শরীয়তপুর শলটন মােবর 01926235502 

93 নশড়য়া শরীয়তপুর শাোোন জবপারী 01735951036 

94 নশড়য়া শরীয়তপুর জমাোঃ বাবুল সরোর 01786496951 

95 নশড়য়া শরীয়তপুর জসাবোন সরকার 01785009947 

96 নশড়য়া শরীয়তপুর তাজলব আলী সরোর 01785009947 

97 নশড়য়া শরীয়তপুর জমাোঃ জতাতা শময়া কােী 01920376693 

98 নশড়য়া শরীয়তপুর জমাোঃ োশকম 01721645291 

99 নশড়য়া শরীয়তপুর জমাোঃ শশেদুল্লাে ছৈয়াল - 

100 নশড়য়া শরীয়তপুর জমাোঃ মামুন ছৈয়াল - 

101 নশড়য়া শরীয়তপুর জমাোঃ োশফে উশিন মৃধা 01737514952 

102 নশড়য়া শরীয়তপুর জমাোঃ শসরাে জবপারী 01701876157 

103 নশড়য়া শরীয়তপুর তােল শময়া 01610593408 

104 নশড়য়া শরীয়তপুর সাত্তার জবপারী 01941935813 

105 নশড়য়া শরীয়তপুর রুজবল োওলাোর 01323408930 

106 নশড়য়া শরীয়তপুর জমাোঃ ইমরান আকন 01903344343 

107 নশড়য়া শরীয়তপুর জোজচন সরোর 01924707327 

108 নশড়য়া শরীয়তপুর জমাোঃ বাবুল জশখ 01768682066 

109 নশড়য়া শরীয়তপুর রাজসল জশখ  

110 নশড়য়া শরীয়তপুর ইমন আলী জশখ  

111 নশড়য়া শরীয়তপুর জমাোঃ কামাল জবপারী 01718917656 

112 নশড়য়া শরীয়তপুর লালন জমাল্লা 01304373956 

113 নশড়য়া শরীয়তপুর বাবু জমাল্লা  

114 নশড়য়া শরীয়তপুর জসকুল মাল 01772761093 
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115 নশড়য়া শরীয়তপুর শশেে শসকোর 01756357961 

116 নশড়য়া শরীয়তপুর জমাোঃ রমোন আলী 01724586746 

117 নশড়য়া শরীয়তপুর জমাোঃ ফারুক জশখ 01726961217 

118 নশড়য়া শরীয়তপুর জমাোঃ জসাজেল পাজলায়ান 01933326623 

119 নশড়য়া শরীয়তপুর ইউসুফ আলী 01710104023 

120 নশড়য়া শরীয়তপুর কালু মুশি 01731602230 

121 জগাসাইরোট শরীয়তপুর শরপন জেওয়ান 01757424238 

122 জগাসাইরোট শরীয়তপুর জমাোঃ োেন শময়া 01938472761 

123 জগাসাইরোট শরীয়তপুর জরামান শসশিক 01998243534 

124 জগাসাইরোট শরীয়তপুর জমাোঃ শরয়াে 01303720448 

125 জগাসাইরোট শরীয়তপুর জমাোঃ োেন জগালোর 01734500420 

126 জগাসাইরোট শরীয়তপুর ইমান জোজসন 01704762884 

127 জগাসাইরোট শরীয়তপুর বাচ্চু শময়া 01890183336 

128 জগাসাইরোট শরীয়তপুর জমাোঃ েযরত আলী 01966912247 

129 জগাসাইরোট শরীয়তপুর জমাোঃ আলমগীর জোজসন 01733733334 

130 জগাসাইরোট শরীয়তপুর আব্বাস সরোর 01956108731 

131 জগাসাইরোট শরীয়তপুর মশনর জোজসন 01742788494 

132 জগাসাইরোট শরীয়তপুর মেন োওলাোর 0196076423 

133 জগাসাইরোট শরীয়তপুর োেন োওলাোর 017434896234 

134 জগাসাইরোট শরীয়তপুর বাজরক বকাউল 01761881128 

135 জগাসাইরোট শরীয়তপুর শবল্লাল জোজসন খান 01820508895 

136 জগাসাইরোট শরীয়তপুর জসাজেল 01923423690 

137 জগাসাইরোট শরীয়তপুর জমাোঃ বােশা শময়া 01733499192 



ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রশশক্ষণার্থীজের নাম জমািাইল নাম্বার 

138 জগাসাইরোট শরীয়তপুর োশববুর রেমান 01793444055 

139 জগাসাইরোট শরীয়তপুর শরীফ জবপারী 01781154743 

140 জগাসাইরোট শরীয়তপুর শলটন জমাল্লা 01732754576 

141 জগাসাইরোট শরীয়তপুর কাশের গশন জমাল্লা 01722525978 

142 জগাসাইরোট শরীয়তপুর রায়োন সরোর 01912750423 

143 জগাসাইরোট শরীয়তপুর আলমাৈ সরোর 01743891343 

144 জগাসাইরোট শরীয়তপুর আলী আকবর মুতাইত 01718329220 

145 জগাসাইরোট শরীয়তপুর সেীব শময়া 01995314501 

146 জগাসাইরোট শরীয়তপুর কাকন জেওয়ান 01782031888 

147 জগাসাইরোট শরীয়তপুর জমাোঃ সবুে শময়া 01405568494 

148 জগাসাইরোট শরীয়তপুর মাজলক বকাউল 01701628009 

149 জগাসাইরোট শরীয়তপুর জমাোঃ মাশনক 01767752687 

150 জগাসাইরোট শরীয়তপুর জমাোঃ বাবুল শশকোর 01772899220 

151 জেেরগঞ্জ শরীয়তপুর শমলন খান 01746378776 

152 জেেরগঞ্জ শরীয়তপুর    জমাোঃ উজ্জল খান 01766623965 

153 জেেরগঞ্জ শরীয়তপুর স্বপন োওলাোর 01312521593 

154 জেেরগঞ্জ শরীয়তপুর জমাোঃ শুক্কুর সরোর 01718593721 

155 জেেরগঞ্জ শরীয়তপুর    জমাোঃ বাজরক োওলাোর 01726696675 

156 জেেরগঞ্জ শরীয়তপুর জরোউল 01752628450 

157 জেেরগঞ্জ শরীয়তপুর মেন শময়া 01792130583 

158 জেেরগঞ্জ শরীয়তপুর জমাোঃ নুর আলম    01988878628 

159 জেেরগঞ্জ শরীয়তপুর জমাোঃ কালু শময়া 01799604032 

160 জেেরগঞ্জ শরীয়তপুর েশসমউশিন মাশি 01775051773 



ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রশশক্ষণার্থীজের নাম জমািাইল নাম্বার 

161 জেেরগঞ্জ শরীয়তপুর    শমলন সরোর 01927470477 

162 জেেরগঞ্জ শরীয়তপুর জমাোঃ নােমুল 01731026326 

163 জেেরগঞ্জ শরীয়তপুর জমাোঃ সশেদুল ইসলাম ছৈয়াল 01728494841 

164 জেেরগঞ্জ শরীয়তপুর    সাইফুল োওলাোর 01799886430 

165 জেেরগঞ্জ শরীয়তপুর জমাোঃ মুৈা কালী মুল্যাে 01843050319 

166 জেেরগঞ্জ শরীয়তপুর জমাোঃ েয়নাল আজবেীন মাশি 01882532151 

167 জেেরগঞ্জ শরীয়তপুর   আলী আেজমে তাতী 01868762525 

168 জেেরগঞ্জ শরীয়তপুর জসকান্দার শসকোর 01872425373 

169 জেেরগঞ্জ শরীয়তপুর অসীম 01854254001 

170 জেেরগঞ্জ শরীয়তপুর    জমাোঃ মশনর 0131144789 

171 জেেরগঞ্জ শরীয়তপুর জসকান্তর জবপারী 01731791753 

172 জেেরগঞ্জ শরীয়তপুর শরীয়ত উল্লাে 01933472476 

173 জেেরগঞ্জ শরীয়তপুর    মাইনুিীন 01722844807 

174 জেেরগঞ্জ শরীয়তপুর জমাোঃ মাইনুিীন 01724409504 

175 জেেরগঞ্জ শরীয়তপুর জমাোঃ জসালায়মান জবপারী 01763013637 

176 জেেরগঞ্জ শরীয়তপুর    জমাোঃ ৈজলমান 01856921518 

177 জেেরগঞ্জ শরীয়তপুর শেয়াউর রেমান 01757345231 

178 জেেরগঞ্জ শরীয়তপুর    আন্টু খান 01712474640 

179 জেেরগঞ্জ শরীয়তপুর আবু ৈালাম োওলাোর 01758323986 

180 জেেরগঞ্জ শরীয়তপুর জমাোঃ সশফ গােী 01876336433 

 

                                                                                                          





















































Rb¯^v¯’¨ myiÿvq †f‡Uwibvwi cvewjK †nj_& mvwf©m †Rvi`viKiY cÖK‡íi AvIZvq gvsm e¨emvqx (eyPvi ) 

cÖwkÿYv_©x‡`র নাম, †gvevBj b¤̂র ও ঠিকানা: 

বিভাগ: রাজশাহী                                                                                                          জজলা: ivRkvnx 

ক্রবমক নং উপজজলার নাম জজলার নাম বুচার প্রবশক্ষণার্থীজের নাম জমািাইল নাম্বার 

1 evNv ivRkvnx wkiY KmvB - 

2 evNv ivRkvnx iZb Avjx - 

3 evNv ivRkvnx wgjb KmvB - 

4 evNv ivRkvnx ‡gvt nvwdRyj KmvB - 

5 evNv ivRkvnx ‡LvKb KmvB - 

6 evNv ivRkvnx mvB`yj KmvB - 

7 evNv ivRkvnx ‡gvRvddi KmvB - 

8 evNv ivRkvnx KvRj KmvB - 

9 evNv ivRkvnx ‡gv¯Ídv KmvB - 

10 evNv ivRkvnx iweDj KmvB - 

11 evNv ivRkvnx eRjy KmvB - 

12 evNv ivRkvnx ‡gvt gvbœvb KmvB - 

13 evNv ivRkvnx ‡gvt AvjgMxi  KmvB - 

14 evNv ivRkvnx ‡gvt Avwgiæj Bmjvg - 

15 evNv ivRkvnx Avt Qvjvg KmvB - 

16 evNv ivRkvnx we”Qv` Avjx KmvB - 

17 evNv ivRkvnx wg÷vi Avjx - 

18 evNv ivRkvnx †gvt Aveyj Kvjvg - 

19 evNv ivRkvnx bRiæj KmvB - 

20 evNv ivRkvnx ‡gvt bK‡m` Avjx - 

21 evNv ivRkvnx ‡gvt jvjb - 

22 evNv ivRkvnx ‡gvt AvbQvi - 

23 evNv ivRkvnx ‡gvt Avãyj Kv‡`i - 



ক্রবমক নং উপজজলার নাম জজলার নাম বুচার প্রবশক্ষণার্থীজের নাম জমািাইল নাম্বার 

24 evNv ivRkvnx ‡gvt kwid Avjx - 

25 evNv ivRkvnx ‡gvt †gvwgb - 

26 evNv ivRkvnx ‡gvt wRjøyi ingvb - 

27 evNv ivRkvnx ‡gvt Avãyj Kwig - 

28 evNv ivRkvnx ‡gvt Avkivdzj - 

29 evNv ivRkvnx ‡gvt iæ‡ej - 

30 evNv ivRkvnx ‡gvt nvwdRyj - 

31 ~̀M©vcyi ivRkvnx ‡gvt †Mvjvg iveŸvbx 01740483098 

32 `~M©vcyi ivRkvnx †gvt Rwmg DwÏb 01737-679910 

33 `~M©vcyi ivRkvnx ‡gvt Qv‡bvqvi †nv‡mb 01745-134225 

34 `~M©vcyi ivRkvnx ‡gvt Bmjvg DwÏb 01744-703616 

35 `~M©vcyi ivRkvnx ‡gvt AvwZKzi ingvb 01746-851684 

36 `~M©vcyi ivRkvnx ‡gvt jvnvi Avjx 01796-022505 

37 `~M©vcyi ivRkvnx †gvt Avãyj gv‡jK †`Iqvb 01746-076686 

38 `~M©vcyi ivRkvnx ‡gvt Rqbvj Av‡ew`b 01788-252386 

39 `~M©vcyi ivRkvnx ‡gvt bvwRg gÛj 01754-781087 

40 `~M©vcyi ivRkvnx ‡gvt Avt KzÏym 01728-172939 

41 `~M©vcyi ivRkvnx ‡gvt wmwÏK Avjx 01781945113 

42 `~M©vcyi ivRkvnx ‡gvt †b‡ni Avjx 01768-493767 

43 `~M©vcyi ivRkvnx ‡gvt mv&›Uz †gvj¨v 01759-172207 

44 `~M©vcyi ivRkvnx ‡gvt Zwn`yj Bmjvg  

45 `~M©vcyi ivRkvnx ‡gvt Avjg Avjx †gvj¨v 01752-113621 

46 `~M©vcyi ivRkvnx †gvt wg›Uz Avjx †gvj¨v 01859-276485 

47 `~M©vcyi ivRkvnx AvwRR Avjx 01733-708526 

48 `~M©vcyi ivRkvnx ‡gvtAvãym Qvgv` miKvi 01740-093320 



ক্রবমক নং উপজজলার নাম জজলার নাম বুচার প্রবশক্ষণার্থীজের নাম জমািাইল নাম্বার 

49 `~M©vcyi ivRkvnx ‡gvt Bw`ªm Avjx g„av 01745-316124 

50 `~M©vcyi ivRkvnx ‡gvt dvwng Avn‡g` 01710-971481 

51 `~M©vcyi ivRkvnx ‡gvt ivwKe 01770-009451 

52 `~M©vcyi ivRkvnx ‡gvt kwidzj Bmjvg  

53 `~M©vcyi ivRkvnx ‡gvt ˆmq` wgqvwR  

54 `~M©vcyi ivRkvnx ‡gvt AvKivg †nv‡mb 01751-333254 

55 `~M©vcyi ivRkvnx ‡gvt Kvgvj g„av 01714-814559 

56 `~M©vcyi ivRkvnx ‡gvt dviæK †nv‡mb 01739-898053 

57 `~M©vcyi ivRkvnx ‡gvt myRvZ Avjx 01320-433566 

58 `~M©vcyi ivRkvnx GšÍvR Avjx †gvjøv  

59 `~M©vcyi ivRkvnx ‡gvt gwni DwÏb 01705-124018 

60 `~M©vcyi ivRkvnx AvKZvi †nv‡mb 01725-953441 

61 ‡Mv`vMvox ivRkvnx ‡gvt iwdKzj Bmjvg 01688-434510 

62 ‡Mv`vMvox ivRkvnx ‡gvt GKgvgyj nK 01761-758648 

63 ‡Mv`vMvox ivRkvnx gynv¤§` Avãyj Lv‡jK 01754-008040 

64 ‡Mv`vMvox ivRkvnx ‡gvt `yiæj †nv`v 01845-951372 

65 ‡Mv`vMvox ivRkvnx ‡gvt †iRvDj Kwig 01680-971341 

66 ‡Mv`vMvox ivRkvnx ‡gvt Avmv`yj Bmjvg 01677-353662 

67 ‡Mv`vMvox ivRkvnx Rqbvj Av‡e`xb 01938-759799 

68 ‡Mv`vMvox ivRkvnx ‡gvt Avãym mvjvg 01768-577116 

69 ‡Mv`vMvox ivRkvnx ‡gvt dvBg DwÏb 01622-965270 

70 ‡Mv`vMvox ivRkvnx ‡gvt †iRvDj Kwig 01558-471426 

71 ‡Mv`vMvox ivRkvnx ‡gvt †gvM‡j AvRg 01716-721178 

72 ‡Mv`vMvox ivRkvnx ‡gvt Avt iwng 01725-737539 

73 ‡Mv`vMvox ivRkvnx ‡gvt ev`kv 01736-349938 



ক্রবমক নং উপজজলার নাম জজলার নাম বুচার প্রবশক্ষণার্থীজের নাম জমািাইল নাম্বার 

74 ‡Mv`vMvox ivRkvnx ‡gvt gvmyg 01749-231442 

75 ‡Mv`vMvox ivRkvnx ‡gvt b~i nvwgg 01746-853818 

76 ‡Mv`vMvox ivRkvnx ‡gvt mvBdzwÏb 01761-554360 

77 ‡Mv`vMvox ivRkvnx ‡gvt Avj Avwgb nK 01742-442886 

78 ‡Mv`vMvox ivRkvnx ‡gvt kvgmyj Avjg 01734-928226 

79 ‡Mv`vMvox ivRkvnx ‡gvt Bgvg †nv‡mb 01756-266816 

80 ‡Mv`vMvox ivRkvnx ‡gvt AvjgMxi 01761-572603 

81 ‡Mv`vMvox ivRkvnx ‡gvt `yjvj †nv‡mb 01790-32128 

82 ‡Mv`vMvox ivRkvnx ‡gvt iwdKzj Bmjvg 01558-657249 

83 ‡Mv`vMvox ivRkvnx ‡gvt iweDj Bmjvg 01914-706872 

84 ‡Mv`vMvox ivRkvnx ‡gvt Beªvwng Avjx 01733-540835 

85 ‡Mv`vMvox ivRkvnx ‡gvL‡jmyi ingvb 01916-869215 

86 ‡Mv`vMvox ivRkvnx ‡gvt nv‡ZgZvB 01776-361525 

87 ‡Mv`vMvox ivRkvnx IevB`yj Bmjvg 01709-694165 

88 ‡Mv`vMvox ivRkvnx Avwgi nvgRv 01745-003802 

89 ‡Mv`vMvox ivRkvnx AvjZvd †nv‡mb 01720-275754 

90 ‡Mv`vMvox ivRkvnx ‡gvt gvBbyj Bmjvg 01728-131001 

91 ‡gvnbcyi ivRkvnx †gvt †ejvj †nv‡mb 01855690372 

92 ‡gvnbcyi ivRkvnx wR.Gg. wKewiqv 01724-340328 

93 ‡gvnbcyi ivRkvnx ‡gvt mv‡ivqvi Rvnvb 01734-207718 

94 ‡gvnbcyi ivRkvnx ‡gvt ivbv Bmjvg 01312836638 

95 ‡gvnbcyi ivRkvnx ‡gvt Avqbvj nK 01761138204 

96 ‡gvnbcyi ivRkvnx ‡gvt mvwnb 01763880470 

97 ‡gvnbcyi ivRkvnx ‡gvt kwid 01722869562 

98 ‡gvnbcyi ivRkvnx ‡gvt gBbyj 01735593725 



ক্রবমক নং উপজজলার নাম জজলার নাম বুচার প্রবশক্ষণার্থীজের নাম জমািাইল নাম্বার 

99 ‡gvnbcyi ivRkvnx ‡gvt byi Bmjvg 01791817693 

100 ‡gvnbcyi ivRkvnx ‡gvt AvZvDi 01775882690 

101 ‡gvnbcyi ivRkvnx ‡gvt Rwmg 01632102686 

102 ‡gvnbcyi ivRkvnx ‡gvt ivbv 01632102686 

103 ‡gvnbcyi ivRkvnx ‡gvt gyKzj 01772158579 

104 ‡gvnbcyi ivRkvnx ‡gvt ZzRvg 01719669082 

105 ‡gvnbcyi ivRkvnx †gvt Avmv` 01799113157 

106 ‡gvnbcyi ivRkvnx ‡gvt mwid 01722869562 

107 ‡gvnbcyi ivRkvnx ‡gvt wicb 01516317136 

108 ‡gvnbcyi ivRkvnx ‡gvt Gbvgyj 01722884396 

109 ‡gvnbcyi ivRkvnx ‡gvt †gvRvnvi 01773324062 

110 ‡gvnbcyi ivRkvnx ‡gvt gysjv 01857997931 

111 ‡gvnbcyi ivRkvnx ‡gvt iwdKzj 01722706829 

112 ‡gvnbcyi ivRkvnx ‡gvt Kvgvj †nv‡mb 01791863462 

113 ‡gvnbcyi ivRkvnx ‡gvt GKivg 01721585710 

114 ‡gvnbcyi ivRkvnx ‡gvt iwdKzj Bmjvg 01753841953 

115 ‡gvnbcyi ivRkvnx ‡gvt dviæK 01750320821 

116 ‡gvnbcyi ivRkvnx ‡gvt †givR 01709839220 

117 ‡gvnbcyi ivRkvnx ‡gvt nvwbd 01743733501 

118 ‡gvnbcyi ivRkvnx ‡gvt L›`Kvi Avn‡g` 01743733501 

119 ‡gvnbcyi ivRkvnx ‡gvt `yjvj 01797917521 

120 ‡gvnbcyi ivRkvnx ‡gvt dRjy 01799113151 

121 cywVqv  ivRkvnx ‡gvt kvwKj DwÏb 01780698037 

122 cywVqv  ivRkvnx †gvt byiæj Bmjvg 01757250204 

123 cywVqv  ivRkvnx ‡gvtAvt iwk` 01774895998 



ক্রবমক নং উপজজলার নাম জজলার নাম বুচার প্রবশক্ষণার্থীজের নাম জমািাইল নাম্বার 

124 cywVqv  ivRkvnx ‡gvt †LvKb 01738609622 

125 cywVqv  ivRkvnx ‡gvt Avey mv‡q` Avjx 01790121966 

126 cywVqv  ivRkvnx ‡gvt byi †nv‡mb 01782968977 

127 cywVqv  ivRkvnx ‡gvt Av‡Ri Avjx 01797829974 

128 cywVqv  ivRkvnx ‡gvt iweDj Bmjvg 01713814125 

129 cywVqv  ivRkvnx ‡gvt Zv‡Qb Avjx 01747868168 

130 cywVqv  ivRkvnx ‡gvt Avt evwiK 01761532209 

131 cywVqv  ivRkvnx ‡gvt Avt iv¾vK 01714461347 

132 cywVqv  ivRkvnx ‡gvt Avt nvwg` (evey) 01755162417 

133 cywVqv  ivRkvnx ‡gvt Avmjvg Avjx 01744472693 

134 cywVqv  ivRkvnx ‡gvt eveyj †nv‡mb 01796708608 

135 cywVqv  ivRkvnx ‡gvt gybQzi ingvb 01736749786 

136 cywVqv  ivRkvnx ‡gvt gy³vi †nv‡mb 01724338993 

137 cywVqv  ivRkvnx ‡gvt bxjPvb Avjx 01729321289 

138 cywVqv  ivRkvnx ‡gvt Aveyj †nv‡mb 01734545910 

139 cywVqv  ivRkvnx ‡gvt wRbœvZ Avjx 01756952401 

140 cywVqv  ivRkvnx ‡gvt Bbvgyj 01704251518 

141 cywVqv  ivRkvnx ‡gvt mvRvnvb 01744485868 

142 cywVqv  ivRkvnx ‡gvt bRiæj Bmjvg 01724244457 

143 cywVqv  ivRkvnx ‡gvt Szgyi Avjx 01728595499 

144 cywVqv  ivRkvnx ‡gvt †gmevDj nK 01764898193 

145 cywVqv  ivRkvnx ‡gvt nvbœvb Avjx 01788198169 

146 cywVqv  ivRkvnx ‡gvt eveyj †nv‡mb 01722043012 

147 cywVqv  ivRkvnx ‡gvt nvwKg DwÏb 01936961319 

148 cywVqv  ivRkvnx ‡gvt wmwÏK Avjx 01851789449 
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149 cywVqv  ivRkvnx ‡gvt Avnmvb nvexe 01764906599 

150 cywVqv  ivRkvnx ‡gvt kg‡mi Avjx 01713769290 

151 Zv‡bvi ivRkvnx ‡gvt `yjvj miKvi 01740584640 

152 Zv‡bvi ivRkvnx ‡gvt Rvnv½xi Avjg 01739702711 

153 Zv‡bvi ivRkvnx ‡gvt Rvnv½xi Avjg 01750660447 

154 Zv‡bvi ivRkvnx Avãyi iv¾vK 01722726147 

155 Zv‡bvi ivRkvnx †gvt AvZvDi ingvb mi`vi 01826163502 

156 Zv‡bvi ivRkvnx ‡gvt gvBbyj ingvb 01723954104 

157 Zv‡bvi ivRkvnx ‡gvt Avãyj jwZd 01750726177 

158 Zv‡bvi ivRkvnx ‡gvt ev`kv 01742467833 

159 Zv‡bvi ivRkvnx ‡gvt gwni DwÏb 01733526154 

160 Zv‡bvi ivRkvnx ‡gvt Bbmvb gÛj 01739544156 

161 Zv‡bvi ivRkvnx ‡gvt iwdKzj Bmjvg 01755179930 

162 Zv‡bvi ivRkvnx ‡gvt †gvnvq‡gb 01766317590 

163 Zv‡bvi ivRkvnx ‡gvt Avãyj †mvenvb 01780703640 

164 Zv‡bvi ivRkvnx ‡gvt AvRv` Avjx 01746737091 

165 Zv‡bvi ivRkvnx ‡gvt mwidzj Bmjvg 01725670886 

166 Zv‡bvi ivRkvnx ‡gvt †iRvDj Bmjvg 01739542343 

167 Zv‡bvi ivRkvnx ‡gvt AvKei Avjx 01794934291 

168 Zv‡bvi ivRkvnx †gvt ZvBdzi ingvb 01714540837 

169 Zv‡bvi ivRkvnx ‡gvt gwR`yj Bmjvg 01743909244 

170 Zv‡bvi ivRkvnx ‡gvt AvqyDe Avjx 01315707240 

171 Zv‡bvi ivRkvnx ‡gvt †Mvjvg †gv¯Ídv 01745003250 

172 Zv‡bvi ivRkvnx ‡gvt Rvdi 01784440741 

173 Zv‡bvi ivRkvnx ‡gvt Avãyj KzÏym 01729437321 
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174 Zv‡bvi ivRkvnx ‡gvt †mvnvM gÛj 01791791110 

175 Zv‡bvi ivRkvnx ‡gvt nvwdRyi ingvb 01892315376 

176 Zv‡bvi ivRkvnx ‡gvt mvMi Avjx 01701038207 

177 Zv‡bvi ivRkvnx †gvt Rg‡m` Avjx 01751334451 

178 Zv‡bvi ivRkvnx ‡gvt Rvjvj DwÏb 01791111420 

179 Zv‡bvi ivRkvnx †gvt Aveyj †nv‡mb 01834880424 

180 Zv‡bvi ivRkvnx ‡gvt gwZDi ingvb 01378254687 

181 িাগমারা রাজশাহী জমাোঃ জহরুল  ইসলাম 01719823975 

182 িাগমারা রাজশাহী জমাোঃ আমজাে  জহাজসন 01719035253 

183 িাগমারা রাজশাহী জমাোঃ জমাসজলম উবিন 01732353968 

184 িাগমারা রাজশাহী জমাোঃ আফসার আলী 01741545895 

185 িাগমারা রাজশাহী জমাোঃ জাবকর জহাজসন 0175251777 

186 িাগমারা রাজশাহী জমাোঃ সুইট 017126117071 

187 িাগমারা রাজশাহী জমাোঃ আোঃ রাজ্জাক সরোর 01738611423 

188 িাগমারা রাজশাহী জমাোঃ বমলন জহাজসন 01727768190 

189 িাগমারা রাজশাহী জমাোঃ নুরুল জহাজসন 0173411780 

190 িাগমারা রাজশাহী জমাোঃ আোঃ আবজজ 01745171744 

191 িাগমারা রাজশাহী জমাোঃ মইনুর 01748601375 

192 িাগমারা রাজশাহী জমাোঃ নাবসর  আলী 01774704219 

193 িাগমারা রাজশাহী জমাোঃ আক্কাস আলী 01741176619 

194 িাগমারা রাজশাহী জমাোঃ জ ারজশে  আলম 01774704219 

195 িাগমারা রাজশাহী জমাোঃ সামসুল উবিন 01726963733 

196 িাগমারা রাজশাহী জমাোঃ সসয়ে আলী 01738507792 

197 িাগমারা রাজশাহী জমাোঃ মাহাবুর িাগাবি 01724384751 

198 িাগমারা রাজশাহী জমাোঃ কামাল  উবিন 01734640279 



ক্রবমক নং উপজজলার নাম জজলার নাম বুচার প্রবশক্ষণার্থীজের নাম জমািাইল নাম্বার 

199 িাগমারা রাজশাহী জমাোঃ সাইফুল ইসলাম 01735852661 

200 িাগমারা রাজশাহী জমাোঃ আবুল িাগাবি 01727360991 

201 িাগমারা রাজশাহী জমাোঃ রবফক  া 01737332926 

202 িাগমারা রাজশাহী জমাোঃ িাজেশ আলী 01732367938 

203 িাগমারা রাজশাহী জমাোঃ শুকুর আলী 01745463214 

204 িাগমারা রাজশাহী জমাোঃ আোঃ মান্নান িাগাবি 01736631385 

205 িাগমারা রাজশাহী জমাোঃ জুজয়ল কবিরাজ 01738750679 

206 িাগমারা রাজশাহী জমাোঃ িাবুল কবিরাজ 01732760140 

207 িাগমারা রাজশাহী জমাোঃ আব্বাস আলী 01710245781 

208 িাগমারা রাজশাহী জমাোঃ আক্তার  জহাজসন 01768945632 

209 িাগমারা রাজশাহী মকজলছুর রহমান 01724408160 

210 চারঘাট  রাজশাহী জমাোঃ রবন 01763165619 

211 চারঘাট  রাজশাহী জমাোঃ মাহবুবুল 01717256218 

212 চারঘাট  রাজশাহী জমাোঃ মুকুল 01767575730 

213 চারঘাট  রাজশাহী জমাোঃ সুজন 01748161405 

214 চারঘাট  রাজশাহী সাজু 01734266308 

215 চারঘাট  রাজশাহী মুন 01927894681 

216 চারঘাট  রাজশাহী বমলন 01704291095 

217 চারঘাট  রাজশাহী আবজজুল 01708955631 

218 চারঘাট  রাজশাহী রবফকুল ইসলাম 01722504605 

219 চারঘাট  রাজশাহী এজাজ ইসলাম 01725317450 

220 চারঘাট  রাজশাহী আলমগীর জহাজসন 01774418599 

221 চারঘাট  রাজশাহী শাহাবুর রহমান 01793987671 

222 চারঘাট  রাজশাহী জগালিার আলী 01923491172 

223 চারঘাট  রাজশাহী নাজের আলী 01424112992 
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224 চারঘাট  রাজশাহী শাহীদুল ইসলাম 01784037928 

225 চারঘাট  রাজশাহী জমাোঃ িাবুল 01779650750 

226 চারঘাট  রাজশাহী জমাোঃ সজল 01725684685 

227 চারঘাট  রাজশাহী জমাোঃ সাইফূল  01431001386 

228 চারঘাট  রাজশাহী আবুল কালাম আজাে 01752867685 

229 চারঘাট  রাজশাহী মামুন 01722866961 

230 চারঘাট  রাজশাহী জমাোঃ বসহাি উবিন 01706444539 

231 চারঘাট  রাজশাহী জমাোঃ িজলুল হক 01709044790 

232 চারঘাট  রাজশাহী জমাোঃ হান্নান আলী 01796757286 

233 চারঘাট  রাজশাহী জমাোঃ কবির জহাজসন 01714345208 

234 চারঘাট  রাজশাহী জমাোঃ হাজশম 01734122429 

235 চারঘাট  রাজশাহী জমাোঃ িজলূর রহমান 01723504365 

236 চারঘাট  রাজশাহী জমাোঃ আকির আলী 01738475699 

237 চারঘাট  রাজশাহী জমাোঃ বমনারুল ইসলাম 01725455326 

238 চারঘাট  রাজশাহী জমাোঃ মান্নান আলী 01755218754 

239 চারঘাট  রাজশাহী জমাোঃ রায়হানুল হক 01322773868 

240 পিা  রাজশাহী জমাোঃ রবিউল ইসলাম 01727814961 

241 পিা  রাজশাহী জমাোঃ মবিউর রহমান 01723664520 

242 পিা  রাজশাহী জমাোঃ িাবুল সরকার 01722629246 

243 পিা  রাজশাহী জমাোঃ রুজমন 01933984009 

244 পিা  রাজশাহী জমাোঃ জরজাউল 01742110895 

245 পিা  রাজশাহী জমাোঃ ইমরান 01925392295 

246 পিা  রাজশাহী জমাোঃ আবনকুল 01980604348 

247 পিা  রাজশাহী জমাোঃ একরাম আলী 0191268/3710 

248 পিা  রাজশাহী জমাোঃ জমৌয়র ইসলাম 0880513852 
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249 পিা  রাজশাহী জমাোঃ বরপন হাসান 01729733954 

250 পিা  রাজশাহী জমাোঃ বলয়াকি আলী 01761245983 

251 পিা  রাজশাহী জমাোঃ স্বপন - 

252 পিা  রাজশাহী জমাোঃ জরজাউল 01776718572 

253 পিা  রাজশাহী জমাোঃ সবরফূল ইসলাম 01734587968 

254 পিা  রাজশাহী জমাোঃ মান্না - 

255 পিা  রাজশাহী জমাোঃ কাওসার জহাজসন 01731280720 

256 পিা  রাজশাহী জমাোঃ হাবলম 01731280720 

257 পিা  রাজশাহী জমাোঃ সুলিান আলী 01787024128 

258 পিা  রাজশাহী জমাোঃ গ্যাো 01717432126 

259 পিা  রাজশাহী জমাোঃ মুক্তার আলী 01787164824 

260 পিা  রাজশাহী জমাোঃ বমঠন 01306125045 

261 পিা  রাজশাহী জমাোঃ আব্দুল আলীম 01307357850 

262 পিা  রাজশাহী জমাোঃ মাজলক - 

263 পিা  রাজশাহী জমাোঃ সানারুল 01887323819 

264 পিা  রাজশাহী জমাোঃ রবিউল 01772854915 

265 পিা  রাজশাহী জমাোঃ এরসাে আলী 01706819276 

266 পিা  রাজশাহী জমাোঃ আরমান কসাই 01709504261 

267 পিা  রাজশাহী জমাোঃ জামাল উবিন 01926079673 

268 পিা  রাজশাহী জমাোঃ রবিউল ইসলাম 01735069360 

269 পিা  রাজশাহী জমাোঃ আকির আলী 01734007019 

270 পিা  রাজশাহী জমাোঃ জুলহাস বময়া 01826256758 

                                                                                                                                 

                                                                                                                              



Rb¯^v¯’¨ myiÿvq †f‡Uwibvwi cvewjK †nj_& mvwf©m †Rvi`viKiY cÖK‡íi AvIZvq gvsm e¨emvqx (eyPvi ) 

cÖwkÿYv_©x‡`র নাম, †gvevBj b¤̂র ও ঠিকানা: 

বিভাগ: রাজশাহী                                                                                                          জজলা: e¸ov 

ক্রবমক নং উপজজলার নাম জজলার নাম বুচার প্রবশক্ষণার্থীজের নাম জমািাইল নাম্বার 

1 e¸ov m`i e¸ov ‡gvt AvRv` gÛi 01748709017 

2 e¸ov m`i e¸ov ‡gvt gvbœvb cÖvs 01718231542 

3 e¸ov m`i e¸ov iwdKzj Bmjvg 01768911481 

4 e¸ov m`i e¸ov ‡gvt mvÏv` †n‡mb 01728571026 

5 e¸ov m`i e¸ov ‡gvt Rûiæj Bmjvg 01785771937 

6 e¸ov m`i e¸ov ‡gvt dRjyi ingvb 01927041464 

7 e¸ov m`i e¸ov Lvqei Avjx 01925383209 

8 e¸ov m`i e¸ov ‡gvt Rqbvj gÛj 01757129611 

9 e¸ov m`i e¸ov ‡gvt nvwdRyi ingvb 01719129600 

10 e¸ov m`i e¸ov †gvt Pvb AvK›` 01689191389 

11 e¸ov m`i e¸ov ‡gvt Avjg mvwK`vi 01754032793 

12 e¸ov m`i e¸ov ‡gvt mIKZ Avjx 01708095152 

13 e¸ov m`i e¸ov ‡gvt Avgbyj Bmjvg 01767128324 

14 e¸ov m`i e¸ov ‡gvt eKzj †kL 01948810719 

15 e¸ov m`i e¸ov ‡gvt gbRy nK dwKi 01744778882 

16 e¸ov m`i e¸ov ‡gvt jvjy mi`vi 01722376276 

17 e¸ov m`i e¸ov ‡gvt AvwRRyi ingvb 01716408451 

18 e¸ov m`i e¸ov ‡gvt Ry‡qj mi`vi 01783672475 

19 e¸ov m`i e¸ov ‡gvt †mwjg †nv‡mb 01785441645 

20 e¸ov m`i e¸ov ‡gvt AvgRv` †nv‡mb 01811693926 

21 e¸ov m`i e¸ov ‡gvt nviæb Ai iwk` 01742854765 

22 e¸ov m`i e¸ov ‡gvt DR¦j †nv‡mb 01719616480 

23 e¸ov m`i e¸ov ‡gvt gybQzi Avjg evNv 01725824359 
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24 e¸ov m`i e¸ov ‡gvt †m‡K›`vi †ecvix 01854684142 

25 e¸ov m`i e¸ov ‡gvt dviæK †nv‡mb 01821616367 

26 e¸ov m`i e¸ov ‡gvt ivqnvb †nv‡mb 01772531032 

27 e¸ov m`i e¸ov ‡gvt mvBdzj Bmjvg 01755529834 

28 e¸ov m`i e¸ov ‡gvt Avwbm 01754035331 

29 e¸ov m`i e¸ov ‡gvt Avjg evNv 01727121474 

30 e¸ov m`i e¸ov ‡gvt Avmv`yi ingvb 01920402047 

31 wkeMÄ e¸ov ‡gvt Avey e°I wmwÏK 01734719687 

32 wkeMÄ e¸ov ‡gvnv¤§` Avjx 01751298596 

33 wkeMÄ e¸ov ‡gvt Avãym mvgv` 01739626837 

34 wkeMÄ e¸ov ‡gvt Avwgbyj Bmjvg 01788176433 

35 wkeMÄ e¸ov ‡gvt nweei ingvb 01731943059 

36 wkeMÄ e¸ov ‡gvt mvBdzj Bmjvg 01719549623 

37 wkeMÄ e¸ov ‡gvt Avwidzj Bmjvg 01317280386 

38 wkeMÄ e¸ov ‡gvt iRjy dwKi 01781007016 

39 wkeMÄ e¸ov ‡gvt byibex 01704441934 

40 wkeMÄ e¸ov ‡gvt ivwL dwKi 01735845620 

41 wkeMÄ e¸ov ‡gvt iweDj Bmjvg 01755486776 

42 wkeMÄ e¸ov ‡gvt Avey e°i 01725732875 

43 wkeMÄ e¸ov ‡gvt RvwKi †nv‡mb 01761765442 

44 wkeMÄ e¸ov ‡gvt kwdDjøvn †kL 01759714276 

45 wkeMÄ e¸ov ‡gvt ivbv dwKi 01736235234 

46 wkeMÄ e¸ov ‡gvt jyrdi gnmxb 01717927166 

47 wkeMÄ e¸ov ‡gvt Bwjqvm Avjx 01773906300 

48 wkeMÄ e¸ov ‡gvt Avãyi ingvb 01773690755 
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49 wkeMÄ e¸ov ‡gvt Avãyj gvbœvb 01798989116 

50 wkeMÄ e¸ov ‡gvt †gvdv¾j †nv‡mb 01747654767 

51 wkeMÄ e¸ov ‡gvt AvRMi Avjx 01735609400 

52 wkeMÄ e¸ov ‡gvt gvKzg wgqv 01759530000 

53 wkeMÄ e¸ov ‡gvt Avãyi iwk` 01774987761 

54 wkeMÄ e¸ov ‡gvt dRjvi ingvb 01736502985 

55 wkeMÄ e¸ov ‡gvt Avãyj KzÏym 01740157654 

56 wkeMÄ e¸ov ‡gvt †mvbv wgqv 01706823883 

57 wkeMÄ e¸ov ‡gvt Rqbvj mi`vi 01760354673 

58 wkeMÄ e¸ov ‡gvt †LvKv mi`vi 01907575189 

59 wkeMÄ e¸ov ‡gvt AvwRRyj nK 01757993183 

60 wkeMÄ e¸ov ‡gvt Bwjqvm Avjx 01724936970 

61 Av`g`xwN  e¸ov ‡gvt †iv¯Íg Avjx ivR 01715385645 

62 Av`g`xwN  e¸ov ‡gvt AvRvnvi Avjx mi`vi 01761882623 

63 Av`g`xwN  e¸ov ‡gvt mvB`yj Bmivg cÖvgvwbK 01713776855 

64 Av`g`xwN  e¸ov ‡gvt iv¾vK Avjx gÛj 01770943711 

65 Av`g`xwN  e¸ov ‡gvt Avt ev‡Q` 01726083741 

66 Av`g`xwN  e¸ov ‡gvt †ejvj †nv‡mb 01310392756 

67 Av`g`xwN  e¸ov ‡gvt Kwig 01746609165 

68 Av`g`xwN  e¸ov ‡gvt gybQzi Avjx 01741030359 

69 Av`g`xwN  e¸ov ‡gvt Avãyi iwng 01729189678 

70 Av`g`xwN  e¸ov ‡gvt Avãyj gwR` 01756977540 

71 Av`g`xwN  e¸ov ‡gvt †jvKgvb Avjx 01740331531 

72 Av`g`xwN  e¸ov ivqnvb 01747020021 

73 Av`g`xwN  e¸ov ‡gvt AvwbQzi ingvb 01727164012 
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74 Av`g`xwN  e¸ov Avey Kvgvj 01757443459 

75 Av`g`xwN  e¸ov ‡gvt Rvwgj mi`vi 01721545711 

76 Av`g`xwN  e¸ov ‡gvt GKjvQ gÛj bvRy 01781212683 

77 Av`g`xwN  e¸ov ‡gvt AvKivg 01304574173 

78 Av`g`xwN  e¸ov ‡gvt byi Bmjvg 01779974801 

79 Av`g`xwN  e¸ov ‡gvt Av‡Zvqvi †nv‡mb 01727549811 

80 Av`g`xwN  e¸ov ‡gvt Avãyj Rwjj 01740409294 

81 Av`g`xwN  e¸ov ‡gvt mwn`yj Bmjvg 01721126054 

82 Av`g`xwN  e¸ov Avn‡¤§` Avjx †mvbvi 01723920449 

83 Av`g`xwN  e¸ov ‡gvt mvB`yj Bmjvg 01736257787 

84 Av`g`xwN  e¸ov ম  োঃ র য়হ ন ইসল   01760-342937 

85 Av`g`xwN  e¸ov ম  োঃ ফজলুল হক 01715-249252 

86 Av`g`xwN  e¸ov ম  োঃ আজজজুল  ন্ডল 01647-763666 

87 Av`g`xwN  e¸ov ম  োঃ লুৎফর রহ  ন 01726-407200 

88 Av`g`xwN  e¸ov ম  োঃ আকর   মহ সসন 01727-569285 

89 Av`g`xwN  e¸ov ম  োঃ মেল ল মহ সসন  

90 Av`g`xwN  e¸ov ম  োঃ ম  ফ জ্জল মহ সসন 01703-512425 

91 ধুনট েগুড়  শ হজ হ ন আলী 01761-521257 

92 ধুনট েগুড়  ম  োঃ ফজরদ 01725-952588 

93 ধুনট েগুড়  ম  োঃ ল ল চাঁন 01755-195327 

94 ধুনট েগুড়  ম  োঃ রজফকুল ইসল   01745-982582 

95 ধুনট েগুড়  ম  োঃ আজ নুল ইসল   01798-879872 

96 ধুনট েগুড়  ে চ্চু জ য়  01745-334238 

97 ধুনট েগুড়  আোঃ স ল   01727-700018 

98 ধুনট েগুড়  নুরুল হক 01790-181500 
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99 ধুনট েগুড়   য়নুল 01740-949206 

100 ধুনট েগুড়  আজজের 01746621689 

101 ধুনট েগুড়  ম  োঃ আস দুল ইসল   01725-446867 

102 ধুনট েগুড়  ম  োঃ   সুদ 01727-123443 

103 ধুনট েগুড়  ম  োঃ স ইফুল ইসল   01756-664490 

104 ধুনট েগুড়  ম  োঃ ক ল য় মশখ 01722-339811 

105 ধুনট েগুড়  ম  োঃ শ হজ   ল মশখ 01745-151290 

106 ধুনট েগুড়  ম  হ ম্মদ 01736-806387 

107 ধুনট েগুড়  আব্দুল  জ ন 01772-881963 

108 ধুনট েগুড়  ম  োঃ স ইদ হ স ন 01723-294736 

109 ধুনট েগুড়  ম  োঃ আইয়ুে আলী 01735-354986 

110 ধুনট েগুড়  নজরুল ইসল   01737-512659 

111 ধুনট েগুড়  ম  োঃ আস দুল 01737-381456 

112 ধুনট েগুড়  ম  োঃ ইংসরজ 01724018827 

113 ধুনট েগুড়  ম  োঃ নজেদুল 01791-974471 

114 ধুনট েগুড়  ম  োঃ শজহদুল ইসল   01758-621039 

115 ধুনট েগুড়  ম  োঃ ফজরদ 01725-446867 

116 ধুনট েগুড়  ম  োঃ ম  ল   মহ সসন 01725-446867 

117 ধুনট েগুড়  শ হ আল  - 

118 ধুনট েগুড়  আজ  আলী (   র) - 

119 ধুনট েগুড়  ম  োঃ মস সহল র ন  - 

120 ধুনট েগুড়  ম  োঃ হ স ন আলী - 

121 শ জ হ নপুর  েগুড়  ম  োঃ আব্দুর রহ  ন - 

122 শ জ হ নপুর  েগুড়  ম  োঃ মজল হক - 

123 শ জ হ নপুর  েগুড়  ম  োঃ জুমুন উজিন - 
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124 শ জ হ নপুর  েগুড়  ম  োঃ ন সজ  উজিন - 

125 শ জ হ নপুর  েগুড়  ম  োঃ জ জহদ মহ সসন - 

126 শ জ হ নপুর  েগুড়  ম  োঃ আবুল মহ সসন - 

127 শ জ হ নপুর  েগুড়  ম  োঃ ন ন্টু জ য়  - 

128 শ জ হ নপুর  েগুড়  ম  োঃ  জনু প্ ং - 

129 শ জ হ নপুর  েগুড়  ম  োঃ মেল ল মহ সসন  ন্ডল - 

130 শ জ হ নপুর  েগুড়  ম  োঃ স হ দুল ইসল   - 

131 শ জ হ নপুর  েগুড়  ম  োঃ চাঁন জ য়  - 

132 শ জ হ নপুর  েগুড়  ম  োঃ আ  ীর মহ সসন - 

133 শ জ হ নপুর  েগুড়  ম  োঃ আফস র আলী প্ ং - 

134 শ জ হ নপুর  েগুড়  ম  োঃ আফস র উজিন - 

135 শ জ হ নপুর  েগুড়  ম  োঃ আফজ ল - 

136 শ জ হ নপুর  েগুড়  ম  োঃ বুলু জ য়  - 

137 শ জ হ নপুর  েগুড়  ম  োঃ ে দল জ য়  - 

138 শ জ হ নপুর  েগুড়  ম  োঃ আোঃ খ সলক - 

139 শ জ হ নপুর  েগুড়  ম  োঃ সুজন রহ  ন - 

140 শ জ হ নপুর  েগুড়  ম  োঃ ত নত জুল ইসল   - 

141 শ জ হ নপুর  েগুড়  ম  োঃ আল  ীর মহ সসন - 

142 শ জ হ নপুর  েগুড়  ম  োঃ আজেদুর রহ  ন প্   জনক - 

143 শ জ হ নপুর  েগুড়  ম  োঃ আব্দুল হ জল  - 

144 শ জ হ নপুর  েগুড়  ম  োঃ এন মুল হক স হ - 

145 শ জ হ নপুর  েগুড়  ম  োঃ শ জহনুর রহ  ন প্   জনক - 

146 শ জ হ নপুর  েগুড়  ম  োঃ জ লন ম  ল্ল  - 

147 শ জ হ নপুর  েগুড়  ম  োঃ শজহদুল হক ম  ল্ল  - 

148 শ জ হ নপুর  েগুড়  ম  োঃ নীল চাঁন সরক র - 
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149 শ জ হ নপুর  েগুড়  ম  োঃ হ জফজ র রহ  ন - 

150 শ জ হ নপুর  েগুড়  ম  োঃ আোঃ ছ ল   - 

151 স জরয় ক জি েগুড়  ম  োঃ আস দুল জ   ন - 

152 স জরয় ক জি েগুড়  ম  োঃ আব্দুল  জজদ - 

153 স জরয় ক জি েগুড়  ম  োঃ হ জেজ র রহ  ন - 

154 স জরয় ক জি েগুড়  ম  োঃ মহল ল জ য়  - 

155 স জরয় ক জি েগুড়  ম  োঃ আোঃ লজতফ - 

156 স জরয় ক জি েগুড়  ম  োঃ আব্দুল মস ে হ ন - 

157 স জরয় ক জি েগুড়  ম  োঃ জজয় রুল রহ  ন - 

158 স জরয় ক জি েগুড়  ম  োঃ রজফকুল ইসল   - 

159 স জরয় ক জি েগুড়  ম  োঃ স ইদ জ য়  - 

160 স জরয় ক জি েগুড়  ম  োঃ রুসেল জ য়  - 

161 স জরয় ক জি েগুড়  ম  োঃ সুলত ন খাঁ - 

162 স জরয় ক জি েগুড়  ম  োঃ চাঁন জ য়  - 

163 স জরয় ক জি েগুড়  ম  োঃ মদসল য়র মহ সসন - 

164 স জরয় ক জি েগুড়  ম  োঃ ল েলু প্ ং - 

165 স জরয় ক জি েগুড়  ম  োঃ ঠ ন্ড  জ য়  - 

166 স জরয় ক জি েগুড়  ম  োঃ   হবুর রহ  ন - 

167 স জরয় ক জি েগুড়  ম  োঃ আব্দুর রশীদ - 

168 স জরয় ক জি েগুড়  ম  োঃ হ জক  জ য়  - 

169 স জরয় ক জি েগুড়  ম  োঃ শ হ দৎ মহ সসন - 

170 স জরয় ক জি েগুড়  ম  োঃ মজন রুল প্ ং - 

171 স জরয় ক জি েগুড়  ম  োঃ ত সলে আলী - 

172 স জরয় ক জি েগুড়  ম  োঃ ম  ল্ল ত আলী - 

173 স জরয় ক জি েগুড়  ম  োঃ সুলত ন খ াঁ - 
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174 স জরয় ক জি েগুড়  ম  োঃ আবু স ইদ - 

175 স জরয় ক জি েগুড়  ম  োঃ শজফকুল ইসল   - 

176 স জরয় ক জি েগুড়  ম  োঃ রুসেল প্ ং - 

177 স জরয় ক জি েগুড়  ম  োঃ   ন্ন ন প্ ং - 

178 স জরয় ক জি েগুড়  ম  োঃ ছ ইফুল প্ ং - 

179 স জরয় ক জি েগুড়  ম  োঃ রজফকুল ইসল   - 

180 স জরয় ক জি েগুড়  ম  োঃ জিিলু জ য়  - 

181 নজিগ্র   েগুড়  ম  োঃ রজফকুল ইসল   - 

182 নজিগ্র   েগুড়  ম  োঃ ে বু - 

183 নজিগ্র   েগুড়  ম  হ ম্মদ আলী - 

184 নজিগ্র   েগুড়  ম  োঃ জলীল - 

185 নজিগ্র   েগুড়  ম  োঃ ম  ফ জ্জল - 

186 নজিগ্র   েগুড়  ম  োঃ জুসয়ল - 

187 নজিগ্র   েগুড়  ম  োঃ ওে ইদুল - 

188 নজিগ্র   েগুড়  ম  োঃ জস ত উল্ল হ - 

189 নজিগ্র   েগুড়  ম  োঃ শজহদুল ইসল   - 

190 নজিগ্র   েগুড়  ম  োঃ হযরত আলী - 

191 নজিগ্র   েগুড়  আব্দুস স ল   - 

192 নজিগ্র   েগুড়  ম  োঃ আক্ক স আলী - 

193 নজিগ্র   েগুড়  ম  োঃ শ  ছুল হক - 

194 নজিগ্র   েগুড়  ম  োঃ মসসকি র আলী - 

195 নজিগ্র   েগুড়  ম  োঃ মেল ল মহ সসন - 

196 নজিগ্র   েগুড়  ম  োঃ বুলবুল মহ সসন - 

197 নজিগ্র   েগুড়  ম  োঃ ইস  ইল মহ সসন - 

198 নজিগ্র   েগুড়  ম  োঃ ন সয়ে আলী - 
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199 নজিগ্র   েগুড়  আজ র আলী - 

200 নজিগ্র   েগুড়  আনস র আলী - 

201 নজিগ্র   েগুড়  ম  োঃ   মুন রজশদ - 

202 নজিগ্র   েগুড়  ম  োঃ আবুল মহ সসন - 

203 নজিগ্র   েগুড়  ম  োঃ শ  ছুল হক - 

204 নজিগ্র   েগুড়  ম  োঃ ম  খসলছ র রহ  ন - 

205 নজিগ্র   েগুড়  ইজলয় ছ ক ঞ্চন - 

206 নজিগ্র   েগুড়  রজফকুল ইসল   - 

207 নজিগ্র   েগুড়  আোঃ র জ্জ ক - 

208 নজিগ্র   েগুড়  আোঃ   ন্ন ন - 

209 নজিগ্র   েগুড়  আইয়ুে আলী - 

210 নজিগ্র   েগুড়  ম  োঃ  জনু - 

211 ক হ লু েগুড়  ইজিস আলী 01714622677 

212 ক হ লু েগুড়  ম  োঃ হ জফজুল ইসল   01718824936 

213 ক হ লু েগুড়  ম  োঃ নজজরুল ইসল   01750737888 

214 ক হ লু েগুড়  ম  োঃ জ জ নুর রহ  ন 01724272732 

215 ক হ লু েগুড়  ম  োঃ মুকুল মহ সসন 01718824936 

216 ক হ লু েগুড়  ম  োঃ আশর ফ আলী 01321277418 

217 ক হ লু েগুড়  ম  োঃ স  র 01765756493 

218 ক হ লু েগুড়  ম  োঃ আখত র মহ সসন 01724392113 

219 ক হ লু েগুড়  ম  োঃ জদলে র আলী 01748437194 

220 ক হ লু েগুড়  ম  োঃ হ সসন আলী 01740438421 

221 ক হ লু েগুড়  ম  োঃ এজলন 01705744760 

222 ক হ লু েগুড়  ম  োঃ স জ হ ন 01758381557 

223 ক হ লু েগুড়  ম  োঃ আসন য় র মহ সসন 01757305265 
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224 ক হ লু েগুড়  ম  োঃ জ হ ঙ্গীর 01740299611 

225 ক হ লু েগুড়  ম  োঃ জজয়  01739242140 

226 ক হ লু েগুড়  ম  োঃ শ জ হ ন 01835419419 

227 ক হ লু েগুড়  ম  োঃ মল ক  ন আলী 01735519468 

228 ক হ লু েগুড়  ম  োঃ আোঃ রজহ  01785408202 

229 ক হ লু েগুড়  ম  োঃ আোঃ রজশদ 01304863051 

230 ক হ লু েগুড়  ম  োঃ মহল ল ফজকর 01753542340 

231 ক হ লু েগুড়  ম  োঃ জ সেদ আলী 01735703233 

232 ক হ লু েগুড়  ম  োঃ রহ  ন 01738426632 

233 ক হ লু েগুড়  ম  োঃ আইন ল হক 01712492743 

234 ক হ লু েগুড়  ম  োঃ কুদ্দুস 01718409935 

235 ক হ লু েগুড়  ম  োঃ ম  স্তফ  01943611504 

236 ক হ লু েগুড়  ম  োঃ শহীদ 01916446254 

237 ক হ লু েগুড়  ম  োঃ মল ক  ন আলী 01755380587 

238 ক হ লু েগুড়  শজফকুল ইসল   01776220820 

239 ক হ লু েগুড়  ম  োঃ জ সেদ আলী 01703439613 

240 ক হ লু েগুড়  ম  োঃ ি রসেজ আল  01794209025 

241   েতলী েগুড়  ম  োঃ আব্দুল ম  জ ন 01624252265 

242   েতলী েগুড়  ম  োঃ জজল্লুর রহ  ন 01735962511 

243   েতলী েগুড়  ম  োঃ ত সহরুল ইসল   01779238292 

244   েতলী েগুড়  ম  োঃ ম  স্ত জফজ র রহ  ন 01921598330 

245   েতলী েগুড়  ম  োঃ জরিন জ য়  01760794486 

246   েতলী েগুড়  ম  োঃ ম  ল   শ হ 01779544368 

247   েতলী েগুড়  ম  োঃ র ব্ব নী শ হ 01640041436 

248   েতলী েগুড়  ম  োঃ আজরফুল ইসল   01787207669 
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249   েতলী েগুড়  ম  োঃ ম  সসল  উজিন 01952452191 

250   েতলী েগুড়  ম  োঃ জহুরুল ইসল   01771841500 

251   েতলী েগুড়  ম  োঃ খজললুর রহ  ন 01737202607 

252   েতলী েগুড়  ম  োঃ রজফকুল ইসল   01768931764 

253   েতলী েগুড়  ম  োঃ ম সহদুল ইসল   01731915513 

254   েতলী েগুড়  ম  োঃ   জহনুর ইসল   01734101844 

255   েতলী েগুড়  ইয় জছন আজল 01766182989 

256   েতলী েগুড়  ম  োঃ সু ন 01739794426 

257   েতলী েগুড়  ম  োঃ আব্দুল   সলক 01925051150 

258   েতলী েগুড়  ম  োঃ রনজজৎ ম  ল্ল  01726707466 

259   েতলী েগুড়  ম  োঃ ওয় সরছ 01759557814 

260   েতলী েগুড়  ম  োঃ ন ন্নু জ য়  01719826236 

261   েতলী েগুড়  ম  োঃ   রুফ মহ সসন 01720336247 

262   েতলী েগুড়  ম  োঃ ল েলু 01710245706 

263   েতলী েগুড়  ম  োঃ আকত র মহ সসন 01313554128 

264   েতলী েগুড়  ম  োঃ ছজন 01797893371 

265   েতলী েগুড়  ম  োঃ আসন য় র মহ সসন 01772812224 

266   েতলী েগুড়  ম  োঃ ে েলু জ য়  01713780784 

267   েতলী েগুড়  ম  োঃ জিন্টু জ য়  01713780784 

268   েতলী েগুড়  ম  োঃ এন মুল হক ম  ল্ল  01733169960 

269   েতলী েগুড়  ম  োঃ ে দশ  জ য়  01731013010 

270   েতলী েগুড়  ম  োঃ নজরুল ইসল   01309511354 

271 মস ন তল  েগুড়  ম  োঃ আজনজুল হক 01773915065 

272 মস ন তল  েগুড়  ম  োঃ মজল ল মহ সসন 01770399478 

273 মস ন তল  েগুড়  ম  োঃ শ  ছুল হক 01751225072 



ক্রবমক নং উপজজলার নাম জজলার নাম বুচার প্রবশক্ষণার্থীজের নাম জমািাইল নাম্বার 

274 মস ন তল  েগুড়  ম  োঃ জেশু  ন্ডল 01790447954 

275 মস ন তল  েগুড়  ম  োঃ ফুল জ য়  01791403271 

276 মস ন তল  েগুড়  ম  োঃ অজ দুল ইসল   01791907732 

277 মস ন তল  েগুড়  ম  োঃ ক জল জ য়  01768625726 

278 মস ন তল  েগুড়  ম  োঃ শজফকুল ইসল   01733199298 

279 মস ন তল  েগুড়  ম  োঃ জ ন্টু প্ধ ন 01724240787 

280 মস ন তল  েগুড়  ম  োঃ মলবু জ য়  01736135313 

281 মস ন তল  েগুড়  ম  োঃ মেল ল মহ সসন 01783221145 

282 মস ন তল  েগুড়  ম  োঃ আজ নুর রহ  ন 01763852963 

283 মস ন তল  েগুড়  ম  োঃ ম  খসলছ র 01750296307 

284 মস ন তল  েগুড়  ম  োঃ শ হজ হ ন ম  ল্ল  01710872311 

285 মস ন তল  েগুড়  ম  োঃ আব্দুল হ ন্ন ন 01734042124 

286 মস ন তল  েগুড়  ম  োঃ শ হ আল  01710082551 

287 মস ন তল  েগুড়  ম  োঃ মুকুল জ য়  01733563361 

288 মস ন তল  েগুড়  ম  োঃ ওয় সহদুল 01745779487 

289 মস ন তল  েগুড়  ম  োঃ জজল্লুর রহ  ন 01735956317 

290 মস ন তল  েগুড়  ম  োঃ চ ন জ য়  01785592249 

291 মস ন তল  েগুড়  ম  োঃ মরজ উল হক 01723112996 

292 মস ন তল  েগুড়  ম  োঃ টিটু জ য়  01772891781 

293 মস ন তল  েগুড়  ম  োঃ ধলু ব্য ি রী 01727065009 

294 মস ন তল  েগুড়  ম  োঃ জসর জুল ইসল   01797761012 

295 মস ন তল  েগুড়  ম  োঃ আন রুল ইসল   01746010452 

296 মস ন তল  েগুড়  ম  োঃ জ জ নুর রহ  ন 01724621170 

297 মস ন তল  েগুড়  ম  োঃ ত ড়  জ য়  01637166141 

298 মস ন তল  েগুড়  ম  োঃ ফ রুক  ন্ডল 01742485619 
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299 মস ন তল  েগুড়  ম  োঃ ফুল জ য়  01737269045 

300 মস ন তল  েগুড়  ম  োঃ শ জকল রহ  ন 01717733500 

301 মশরপুর েগুড়  ম  োঃ ওস  ন  জি 01303377268 

302 মশরপুর েগুড়  ম  োঃ রজফকুল ইসল   01747209905 

303 মশরপুর েগুড়  ম  োঃ মছ সলই  ন 01797993221 

304 মশরপুর েগুড়  ম  োঃ আোঃ  জজদ 01745565533 

305 মশরপুর েগুড়  ম  োঃ ম  ল   র ব্ব নী 01718306164 

306 মশরপুর েগুড়  ম  োঃ ম  সসল  মশখ 01752873326 

307 মশরপুর েগুড়  ম  োঃ মদসল য় র মহ সসন 01719241961 

308 মশরপুর েগুড়  ম  োঃ আোঃ মস ে হ ন 01736806521 

309 মশরপুর েগুড়  ম  োঃ আলত ে মহ সসন 01740386905 

310 মশরপুর েগুড়  ম  োঃ জফসর জ জ য়  01771189278 

311 মশরপুর েগুড়  ম  োঃ ম  ফ জ্জল মহ সসন 01733166411 

312 মশরপুর েগুড়  ম  োঃ জসজিক আলী 01751200693 

313 মশরপুর েগুড়  ম  োঃ জজয় উর রহ  ন 01774924737 

314 মশরপুর েগুড়  ম  োঃ আল  মশখ 01751200693 

315 মশরপুর েগুড়  ম  োঃ ে দশ  মহ সসন 01714607218 

316 মশরপুর েগুড়  ম  োঃ  জনু জ য়  01745565465 

317 মশরপুর েগুড়  ম  োঃ ন জমুল মশখ 01746072273 

318 মশরপুর েগুড়  ম  োঃ আজ হ র আলী 01739295339 

319 মশরপুর েগুড়  ম  োঃ আোঃ  জজদ 01752033611 

320 মশরপুর েগুড়  ম  োঃ আজজজুল হক 01739460756 

321 মশরপুর েগুড়  ম  োঃ ম সহর আলী 01710733941 

322 মশরপুর েগুড়  ম  োঃ সুলত ন মশখ 01310104371 

323 মশরপুর েগুড়  ম  োঃ ফজলুল হক 01721543927 
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324 মশরপুর েগুড়  ম  োঃ জসজিক মহ সসন 01758595708 

325 মশরপুর েগুড়  ম  োঃ স জু আহস দ 01714210424 

326 মশরপুর েগুড়  ম  োঃ সজহদ 01757005384 

327 মশরপুর েগুড়  ম  োঃ ে েলু মশখ 01719945846 

328 মশরপুর েগুড়  ম  োঃ মস ে হ ন 01719945846 

329 মশরপুর েগুড়  ম  োঃ নুরু মশখ 01745911147 

330 মশরপুর েগুড়  ম  োঃ উজ্জল 01735918350 

331 দুিচাঁজচয়  েগুড়  ম  োঃ শ জহনুর ফজকর 01724773321 

332 দুিচাঁজচয়  েগুড়  ম  োঃ ে বু ফজকর 01737316629 

333 দুিচাঁজচয়  েগুড়  ম  োঃ খ সয়র আলী 01717589964 

334 দুিচাঁজচয়  েগুড়  ম  োঃ জ জহদুল 01757079813 

335 দুিচাঁজচয়  েগুড়  ম  োঃ মহ সসন আলী 01735222833 

336 দুিচাঁজচয়  েগুড়  ম  োঃ আোঃ হ জ দ 01731109117 

337 দুিচাঁজচয়  েগুড়  ম  োঃ িল শ 01727569285 

338 দুিচাঁজচয়  েগুড়  ম  োঃ মত ফ জ্জল ফজকর 01727400392 

339 দুিচাঁজচয়  েগুড়  ম  োঃ আোঃ কজর  ফজকর 01732219636 

340 দুিচাঁজচয়  েগুড়  ম  োঃ ম  স্তফ  (ক নু) 01739460322 

341 দুিচাঁজচয়  েগুড়  ম  োঃ জ জহদুল 01718881001 

342 দুিচাঁজচয়  েগুড়  ম  োঃ ততের রহ  ন 01718280099 

343 দুিচাঁজচয়  েগুড়  ম  োঃ আোঃ আজল  01720662621 

344 দুিচাঁজচয়  েগুড়  ম  োঃ জ সহর 01755828283 

345 দুিচাঁজচয়  েগুড়  ম  োঃ মস সহল 01719951192 

346 দুিচাঁজচয়  েগুড়  ম  োঃ আব্দুল রজশদ 01923037832 

347 দুিচাঁজচয়  েগুড়  ম  োঃ সুলত ন 01733286868 

348 দুিচাঁজচয়  েগুড়  ম  োঃ মহল ল 01752461550 



349 দুিচাঁজচয়  েগুড়  ম  োঃ  মরজুওয় ন 01706204447 

350 দুিচাঁজচয়  েগুড়  ম  োঃ জ লন 01718804691 

351 দুিচাঁজচয়  েগুড়  ম  োঃ ে েলূ 01727463740 

352 দুিচাঁজচয়  েগুড়  ম  োঃ ক   ল 019255724536 

353 দুিচাঁজচয়  েগুড়  ম  োঃ ততয়ে আলী 01751676911 

354 দুিচাঁজচয়  েগুড়  ম  োঃ ঠুনু 01780436230 

355 দুিচাঁজচয়  েগুড়  ম  োঃ ইউনুছ 01735222833 

356 দুিচাঁজচয়  েগুড়  ম  োঃ আজ নুর 01749593072 

357 দুিচাঁজচয়  েগুড়  ম  োঃ জদলের রহ  ন 01761936509 

358 দুিচাঁজচয়  েগুড়  ম  োঃ আকর   01748220945 

359 দুিচাঁজচয়  েগুড়  ম  োঃ দুলূ 01762577228 

360 দুিচাঁজচয়  েগুড়  ম  োঃ ে বু 01768757145 

                                                                                                                                               

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rb¯^v¯’¨ myiÿvq †f‡Uwibvwi cvewjK †nj_& mvwf©m †Rvi`viKiY cÖK‡íi AvIZvq gvsm e¨emvqx (eyPvi ) 

cÖwkÿYv_©x‡`র নাম, †gvevBj b¤̂র ও ঠিকানা: 

বিভাগ: রাজশাহী                                                                                                          জজলা: ি েন  

ক্রবমক নং উপজজলার নাম জজলার নাম বুচার প্রবশক্ষণার্থীজের নাম জমািাইল নাম্বার 

1 ি েন  সদর ি েন  ম  োঃ আল উজিন 01734281289 

2 ি েন  সদর ি েন  ম  োঃ স ব্ব ত প্ োঃ 01736351541 

3 ি েন  সদর ি েন  ম  োঃ ে েলু 01781104322 

4 ি েন  সদর ি েন  ম  োঃ খজলল ব্য ি রী 01740886690 

5 ি েন  সদর ি েন  ম  োঃ আছ ে আলী 01743946245 

6 ি েন  সদর ি েন  ম  োঃ ত সলে ব্য ি রী 01756660562 

7 ি েন  সদর ি েন  ম  োঃ স  ছুল জেশ্ব স 01317338914 

8 ি েন  সদর ি েন  ম  োঃ আল  আলী 01731075532 

9 ি েন  সদর ি েন  ম  োঃ স সন য় র মহ সসন 01742366130 

10 ি েন  সদর ি েন  ম  োঃ আোঃ আজজজ 01716729201 

11 ি েন  সদর ি েন  ম  োঃ আল আজ ন 01730923048 

12 ি েন  সদর ি েন  ম  োঃ আর  ন খাঁ 01731076491 

13 ি েন  সদর ি েন  ম  োঃ আস দুল্ল হ 01716901703 

14 ি েন  সদর ি েন  ম  োঃ আতন ম  ল্ল  01742191766 

15 ি েন  সদর ি েন  ম  োঃ জশিন প্ ং 01753188841 

16 ি েন  সদর ি েন  ম  োঃ নুরুল প্ ং 01740599283 

17 ি েন  সদর ি েন  ম োঃ  জন 01746101650 

18 ি েন  সদর ি েন  আোঃ মস ে হ ন 01768977172 

19 ি েন  সদর ি েন  ম  োঃ মস সয়ে আক্ত র 01711464416 

20 ি েন  সদর ি েন  ম  োঃ জয়ন ল মশখ 01706479010 

21 ি েন  সদর ি েন  ম  োঃ রজফকুল ইসল   01724991018 

22 ি েন  সদর ি েন  ম  োঃ নে ে আলী 01718434662 

23 ি েন  সদর ি েন  ম  োঃ স জ্জ দ মহ সসন 01720314206 
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24 ি েন  সদর ি েন  ম  োঃ আেত ে 01716932542 

25 ি েন  সদর ি েন  ম  োঃ আন রুল ইসল   01726846515 

26 ি েন  সদর ি েন  আব্দুল র জ্জ ক 01772810733 

27 ি েন  সদর ি েন  ম  োঃ ে বু মশখ 01925041277 

28 ি েন  সদর ি েন  ম  োঃ স ল   01718996397 

29 ি েন  সদর ি েন  ম  োঃ জলটন ম  ল্ল  01729671427 

30 ি েন  সদর ি েন  ম  োঃ হ জেবুর রহ  ন 01756962017 

31 সুজ ন র ি েন  ম  ল   র ব্ব নী 01733109167 

32 সুজ ন র ি েন  জেনু মশখ 01726125132 

33 সুজ ন র ি েন  ক ল   প্ ং 01752484221 

34 সুজ ন র ি েন  ফজলু মসখ 01734285646 

35 সুজ ন র ি েন  ম  োঃ র জ  01781672802 

36 সুজ ন র ি েন  ওহ ে সরদ র 01724036728 

37 সুজ ন র ি েন  শজফ 01724036725 

38 সুজ ন র ি েন  ে বু 01735085667 

39 সুজ ন র ি েন  ম  োঃ ফজল ল 01725240636 

40 সুজ ন র ি েন  আোঃ আজল  01728315358 

41 সুজ ন র ি েন  ম  োঃ মহল ল 01742665453 

42 সুজ ন র ি েন  ম  োঃ শ হ জেোঃ 01728365250 

43 সুজ ন র ি েন  র জ্জ ক 01766463671 

44 সুজ ন র ি েন  আোঃ  ফুর 01718971433 

45 সুজ ন র ি েন  র নু 01768604685 

46 সুজ ন র ি েন  জ লন 01776171615 

47 সুজ ন র ি েন  আসল ফ 01716093120 

48 সুজ ন র ি েন  হ সস  আলী 01784548611 
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49 সুজ ন র ি েন  জ   ল 01713737805 

50 সুজ ন র ি েন  ম  োঃ ক সদর আলী 01718613871 

51 সুজ ন র ি েন  রজফক 01730124147 

52 সুজ ন র ি েন  ফ রুক 01754343575 

53 সুজ ন র ি েন  ইউনুস আলী 01739541284 

54 সুজ ন র ি েন  র জ ন 01719532627 

55 সুজ ন র ি েন  র জ্জ ক 01779493298 

56 সুজ ন র ি েন  জন ে আলী 01712498693 

57 সুজ ন র ি েন  ে বু প্ ং 01728053659 

58 সুজ ন র ি েন  মরজ উল  জল্লক 01749367649 

59 সুজ ন র ি েন  জেল্ল ল 01718858498 

60 সুজ ন র ি েন  জ য় স ব্য ি রী 01737522049 

61 আটঘজরয়  ি েন  ম  োঃ ে বুর আক্ত র  

62 আটঘজরয়  ি েন  ম  োঃ ইসল   মহ সসন  

63 আটঘজরয়  ি েন  ম  োঃ আব্দুর রহ  ন  

64 আটঘজরয়  ি েন  ম  োঃ   রুফুল হক  

65 আটঘজরয়  ি েন  ম  োঃ ম  হর আলী  

66 আটঘজরয়  ি েন  ম  োঃ  জহদুল ইসল    

67 আটঘজরয়  ি েন  ম  োঃ ে বু প্   জনক  

68 আটঘজরয়  ি েন  ম  োঃ আল উজিন  

69 আটঘজরয়  ি েন  সুজন আলী  

70 আটঘজরয়  ি েন  ম  োঃ আজ রুল ইসল    

71 আটঘজরয়  ি েন  ম  োঃ মত ফ জ্জল  

72 আটঘজরয়  ি েন  ম  োঃ আোঃ র জ্জ ক  

73 আটঘজরয়  ি েন  ম  োঃ   মুন  
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74 আটঘজরয়  ি েন  ম  োঃ নুর ইসল    

75 আটঘজরয়  ি েন  ম  োঃ মস ে হ ন কস ই  

76 আটঘজরয়  ি েন  ম  োঃ জজল্লুর রহ  ন  

77 আটঘজরয়  ি েন  ম  োঃ আোঃ   ন্ন ন  

78 আটঘজরয়  ি েন  ম  োঃ হ জফজুল  

79 আটঘজরয়  ি েন  ম  োঃ দুল ল  

80 আটঘজরয়  ি েন  ম  োঃ ম  ল   রসুল  

81 আটঘজরয়  ি েন  ই র ন মহ সসন  

82 আটঘজরয়  ি েন  ম  োঃ রজকবুল  

83 আটঘজরয়  ি েন  ইসল    

84 আটঘজরয়  ি েন  ম  োঃ মত র ে আলী  

85 আটঘজরয়  ি েন  ম  োঃ ইব্র হী   

86 আটঘজরয়  ি েন  ম  োঃ স ইদুল ইসল    

87 আটঘজরয়  ি েন  ম  োঃ রজহ   

88 আটঘজরয়  ি েন  ম  োঃ জসজিকুর রহ  ন  

89 আটঘজরয়  ি েন  জহস ল  

90 আটঘজরয়  ি েন  ম  োঃ শজহদুল ইসল    

91 মেড়  ি েন  ম  োঃ আবু স    01743814846 

92 মেড়  ি েন  ম  োঃ আফজ ল মহ সসন 01777851282 

93 মেড়  ি েন  ম  োঃ এন মুল 01747041795 

94 মেড়  ি েন  ম  োঃ সুজন জ য়  01755805543 

95 মেড়  ি েন  ম  োঃ শ হীন মহ সসন 01798427278 

96 মেড়  ি েন  ম  োঃ আলহ জ্ব আলী 01706202651 

97 মেড়  ি েন  ম  োঃ   জনক মহ সসন 01748544226 

98 মেড়  ি েন  ম  োঃ তুলু জ য়  01753295009 
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99 মেড়  ি েন  ম  োঃ আবু স ইদ 01764001961 

100 মেড়  ি েন  ম  োঃ ে চ্চু জ য়  01703702965 

101 মেড়  ি েন  ম  োঃ শ জহন মহ সসন 01757904659 

102 মেড়  ি েন  ম  োঃ দীন আজ ন 01774301873 

103 মেড়  ি েন  ম  োঃ সুজন মহ সসন 01716175263 

104 মেড়  ি েন  ম  োঃ  হজসন মহ সসন 01728927052 

105 মেড়  ি েন  ম  োঃ আল-আজ ন 01760331874 

106 মেড়  ি েন  ম  োঃ স ইদুল ইসল   0173835870 

107 মেড়  ি েন  ম  োঃ শ হজ হ ন 01749154975 

108 মেড়  ি েন  ম  োঃ নুর আজ ন 01741782227 

109 মেড়  ি েন  ম  োঃ রুহুল আজ ন 01703702758 

110 মেড়  ি েন  ম  োঃ আল  জ য়  01714689957 

111 মেড়  ি েন  ম  োঃ জনজ   উজিন 01790220456 

112 মেড়  ি েন  ম  োঃ ফ রুক মহ সসন 01966811090 

113 মেড়  ি েন  ম  োঃ শ জহন 01728927053 

114 মেড়  ি েন  ম  োঃ আজ রুল মহ সসন 01701726971 

115 মেড়  ি েন  ম  োঃ তুজহন 01756257879 

116 মেড়  ি েন  ম  োঃ সু ন জ য়  01933969449 

117 মেড়  ি েন  ম  োঃ আোঃ  জজদ 01722303011 

118 মেড়  ি েন  ম  োঃ জসর জুল মহ সসন 01782056949 

119 মেড়  ি েন  ম  োঃ ন জহদুজ্জ   ন 01711418905 

120 মেড়  ি েন  ম  োঃ আজের 01796217660 

121 চ টস  হর ি েন  ম  োঃ আোঃ কজর  01796445530 

122 চ টস  হর ি েন  ম  োঃ ওহ ে আলী 01749675645 

123 চ টস  হর ি েন  ম  োঃ রব্ব ন মহ সসন 01758162811 
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124 চ টস  হর ি েন  ম  োঃ ল ল চাঁদ 01746165140 

125 চ টস  হর ি েন  ম  োঃ রজফকুল ইসল   01796884726 

126 চ টস  হর ি েন  ম  োঃ রঞ্জু জ য়  01817896488 

127 চ টস  হর ি েন  ম  োঃ আলী উজিন 01799749044 

128 চ টস  হর ি েন  ম  োঃ ওয় জস  উজিন 01719361019 

129 চ টস  হর ি েন  সুকু  র চন্দ্র দ স 01778375763 

130 চ টস  হর ি েন  ম  োঃ আব্ব স আলী 01733657791 

131 চ টস  হর ি েন  ম  োঃ েকুল সরদ র 01736441874 

132 চ টস  হর ি েন  ম  োঃ শ জহন 01770646482 

133 চ টস  হর ি েন  ম  োঃ রজফকুল ইসল   01747870047 

134 চ টস  হর ি েন  ম  োঃ আসন য় র 01741477565 

135 চ টস  হর ি েন  ম  োঃ েকুল মহ সসন 01736441874 

136 চ টস  হর ি েন  ম  োঃ ম  জ ফ্ফর 01767466279 

137 চ টস  হর ি েন  ম  োঃ ইজিস আলী 01735363331 

138 চ টস  হর ি েন  ম  োঃ জ নহ জ উজিন 01705962421 

139 চ টস  হর ি েন  ম  োঃ  জনু জ য়  01782037740 

140 চ টস  হর ি েন  ম  োঃ আশু প্   জনক 01772632499 

141 চ টস  হর ি েন  ম  োঃ লুৎফর রহ  ন 01767463037 

142 চ টস  হর ি েন  ম  োঃ মহ সসন আলী 01706851459 

143 চ টস  হর ি েন  ম  োঃ মশ ে রুল 01737312402 

144 চ টস  হর ি েন  ম  োঃ নুর ইসল   01744538069 

145 চ টস  হর ি েন  ম  োঃ ক লু 01734784727 

146 চ টস  হর ি েন  ম  োঃ র শু 01733681572 

147 চ টস  হর ি েন  ম  োঃ ম সসর আলী 01737817610 

148 চ টস  হর ি েন  ম  োঃ জহরুল ইসল   01737370519 
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149 চ টস  হর ি েন  ম  োঃ জ জ ল উজিন 01714814586 

150 চ টস  হর ি েন  ম  োঃ কজের উজিন 01718304285 

151 ঈশ্বরদী ি েন  ম  োঃ মসন্টু জ য়  01784085224 

152 ঈশ্বরদী,  ঈশ্বরদী,  ম  োঃ  জ নুল হক 01762786288 

153 ঈশ্বরদী,  ঈশ্বরদী,  ম  োঃ আব্দুর   ন্ন ন 01919891557 

154 ঈশ্বরদী,  ঈশ্বরদী,  ম  োঃ ওে ইদুল হক 01724685014 

155 ঈশ্বরদী,  ঈশ্বরদী,  ম  োঃ জুসয়ল র ন  01735388160 

156 ঈশ্বরদী,  ঈশ্বরদী,  ম  োঃ জরজু জ য়  01739410677 

157 ঈশ্বরদী,  ঈশ্বরদী,  ম  োঃ ইজিস আলী 01771195264 

158 ঈশ্বরদী,  ঈশ্বরদী,  ম  োঃ আল  মক র ইশী 01719507216 

159 ঈশ্বরদী,  ঈশ্বরদী,  ম  োঃ মস সহল আলী 01796335854 

160 ঈশ্বরদী,  ঈশ্বরদী,  ম  োঃ র জীে আলী 01822127251 

161 ঈশ্বরদী,  ঈশ্বরদী,  ম  োঃ  জহর উজিন 01722729796 

162 ঈশ্বরদী,  ঈশ্বরদী,  ম  োঃ আন র আলী 01719795769 

163 ঈশ্বরদী,  ঈশ্বরদী,  ম  োঃ  জহদুল ইসল   01729374320 

164 ঈশ্বরদী,  ঈশ্বরদী,  ম  োঃ ন জদ  মহ সসন 01784861223 

165 ঈশ্বরদী,  ঈশ্বরদী,  ম  োঃ ে দল জ য়  01739188855 

166 ঈশ্বরদী,  ঈশ্বরদী,  ম  োঃ মুন্ন  মক র ইশী 01719507216 

167 ঈশ্বরদী,  ঈশ্বরদী,  ম  োঃ স ইদ র মহ সসন  

168 ঈশ্বরদী,  ঈশ্বরদী,  ম  োঃ রসয়ল মহ সসন 01953820737 

169 ঈশ্বরদী,  ঈশ্বরদী,  ম  োঃ ত ল  উজিন 01710609064 

170 ঈশ্বরদী,  ঈশ্বরদী,  ম  োঃ ে নু প্   জনক 01714967078 

171 ঈশ্বরদী,  ঈশ্বরদী,  ম  োঃ জ সেদ মক র ইশী 01981604617 

172 ঈশ্বরদী,  ঈশ্বরদী,  ম  োঃ জুসয়ল ইসল   01725935254 

173 ঈশ্বরদী,  ঈশ্বরদী,  ম  োঃ র ন  মক র ইশী 01728909695 
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174 ঈশ্বরদী,  ঈশ্বরদী,  ম  োঃ আজতকুর রহ  ন 01737101105 

175 ঈশ্বরদী,  ঈশ্বরদী,  ম  োঃ ফজলুল হক 01729959820 

176 ঈশ্বরদী,  ঈশ্বরদী,  ম  োঃ আব্দুর র জ্জ ক 01792378779 

177 ঈশ্বরদী,  ঈশ্বরদী,  ম  োঃ মসজল  উজিন 01726036338 

178 ঈশ্বরদী,  ঈশ্বরদী,  ম  োঃ  জহদুল ইসল   01714560202 

179 ঈশ্বরদী,  ঈশ্বরদী,  ম  োঃ খজললুর রহ  ন 01739791891 

180 সাবর্থয়া পািনা ম  োঃ আলহ জ 01770499895 

181 স জিয়  ি েন  ম  োঃ  জনরুজ্জ   ন 01745322991 

182 স জিয়  ি েন  ম  োঃ   হত ে উজিন 01712345398 

183 স জিয়  ি েন  মুক্ত র মহ সসন 01761724695 

184 স জিয়  ি েন  ম  োঃ সসর য় র ম  ল্ল  01785007995 

185 স জিয়  ি েন  ম  োঃ আলজ হ আলী 01735705109 

186 স জিয়  ি েন  ম  োঃ স ইদুল ইসল   01731294469 

187 স জিয়  ি েন  ম  োঃ শজফকুল ইসল   01780728229 

188 স জিয়  ি েন  ম  োঃ জুনুর আলী 01922075463 

189 স জিয়  ি েন  ম  োঃ জয়ন ল প্ ং 01721340836 

190 স জিয়  ি েন  ম  োঃ আোঃ   সলক 01728659238 

191 স জিয়  ি েন  ম  োঃ   জনক খিক র 01742016149 

192 স জিয়  ি েন  ম  োঃ জুসয়ল র ন  01716882032 

193 স জিয়  ি েন  ম  োঃ আোঃ ে সতন 01730824226 

194 স জিয়  ি েন  ম  োঃ জজকরুল 01779525102 

195 স জিয়  ি েন  ম  োঃ আর  ন ম  ল্ল  01719537130 

196 স জিয়  ি েন  ম  োঃ মরজ উল কজর  01738738810 

197 স জিয়  ি েন  ম  োঃ ই র ন মহ সসন 01746183540 

198 স জিয়  ি েন  ম  োঃ ফজর আলী 01721591721 



ক্রবমক নং উপজজলার নাম জজলার নাম বুচার প্রবশক্ষণার্থীজের নাম জমািাইল নাম্বার 

199 স জিয়  ি েন  ম  োঃ আশর ফ আলী 01710457358 

200 স জিয়  ি েন  ম  োঃ জ জ নুর রহ   ন 01739619404 

201 স জিয়  ি েন  ম  োঃ জ লন আলী 01750263301 

202 স জিয়  ি েন  ম  োঃ েল ই প্ ং 01728365775 

203 স জিয়  ি েন  ম  োঃ জ য়দুল ইসল   01736848136 

204 স জিয়  ি েন  ম  োঃ জসর জুল ইসল   01724426174 

205 স জিয়  ি েন  ম  োঃ সুজন আলী খ ন 01768573152 

206 স জিয়  ি েন  ম  োঃ আোঃ স   দ 01720803515 

207 স জিয়  ি েন  ম  োঃ আজ  র আলী 01724035676 

208 ফজরদপুর ি েন  ম  োঃ ইজিস আলী 01743661611 

209 ফজরদপুর ি েন  কুদ্দুস কস ই 01718300393 

210 ফজরদপুর ি েন  আজজজুল হক 01741279793 

211 ফজরদপুর ি েন  ম  োঃ  রসব্বল 01763890855 

212 ফজরদপুর ি েন  ম  োঃ ট র 01718540109 

213 ফজরদপুর ি েন  ম  োঃ আত উর 01741348770 

214 ফজরদপুর ি েন  ম  োঃ স জব্বর 01771220144 

215 ফজরদপুর ি েন  ম  োঃ চাঁদ 01721850697 

216 ফজরদপুর ি েন  শজরফুল 01725889114 

217 ফজরদপুর ি েন  ম  োঃ আর  ন 01730830695 

218 ফজরদপুর ি েন  ল েলু 01780711255 

219 ফজরদপুর ি েন  ম  োঃ শ হ  আল  01794342589 

220 ফজরদপুর ি েন  ম  োঃ হ ন্ন ন 01715636333 

221 ফজরদপুর ি েন  ম  োঃ আফজ ল 01797306789 

222 ফজরদপুর ি েন  ম  োঃ রজশদ 01764641550 

223 ফজরদপুর ি েন  ম  োঃ জ   ল 01745136385 



224 ফজরদপুর ি েন  ন ই  আলী 01312197837 

225 ফজরদপুর ি েন  ম  োঃ আবু েক্ক র 01724857445 

226 ফজরদপুর ি েন  ম  োঃ জ লন 01741073050 

227 ফজরদপুর ি েন  ম  োঃ  জ ন 01736044217 

228 ফজরদপুর ি েন  ম  োঃ মস ে হ ন 0179119280 

229 ফজরদপুর ি েন  ম  োঃ ে কী 01742179060 

230 ফজরদপুর ি েন  ম  োঃ জ   ল 01799539202 

231 ফজরদপুর ি েন  ম  োঃ আব্দুল  জ ন 01763391004 

232 ফজরদপুর ি েন  ম  োঃ রজফকুল 01733186659 

233 ফজরদপুর ি েন  ম  োঃ শ  ছুল আল  01734858489 

234 ফজরদপুর ি েন  ম  োঃ   হ ত ে 01756824508 

235 ফজরদপুর ি েন  ম  োঃ মকস ত আলী 01718183558 

236 ফজরদপুর ি েন  ম  োঃ শজফ 01718934188 

237 ফজরদপুর ি েন  ম  োঃ জ ইদুল 01756968153 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rb¯^v¯’¨ myiÿvq †f‡Uwibvwi cvewjK †nj_& mvwf©m †Rvi`viKiY cÖK‡íi AvIZvq gvsm e¨emvqx (eyPvi ) 

cÖwkÿYv_©x‡`র নাম, †gvevBj b¤̂র ও ঠিকানা: 

বিভাগ: রাজশাহী                                                                                                          জজলা: PuvcvBbeveMÄ 

ক্রবমক নং উপজজলার নাম জজলার নাম বুচার প্রবশক্ষণার্থীজের নাম জমািাইল নাম্বার 

1 PuvcvBbeveMÄ m`i PuvcvBbeveMÄ ‡gvt Aveyj Kvjvg 0176212625 

2 PuvcvBbeveMÄ m`i PuvcvBbeveMÄ ‡gvt iæ‡ej 01787133688 

3 PuvcvBbeveMÄ m`i PuvcvBbeveMÄ ‡gvt †mivRyj nK - 

4 PuvcvBbeveMÄ m`i PuvcvBbeveMÄ ‡gvt Avey ev°vi 01714656634 

5 PuvcvBbeveMÄ m`i PuvcvBbeveMÄ ‡gvt GKivgyj nK 01720297473 

6 PuvcvBbeveMÄ m`i PuvcvBbeveMÄ ‡gvt †mKv›`vi Avjx 01774665660 

7 PuvcvBbeveMÄ m`i PuvcvBbeveMÄ ‡gvt kwdKzj Bmjvg 01720928275 

8 PuvcvBbeveMÄ m`i PuvcvBbeveMÄ †gvt nRiZ Avjx 01795012217 

9 PuvcvBbeveMÄ m`i PuvcvBbeveMÄ ‡gvt †jvKgvb Avjx 01783868638 

10 PuvcvBbeveMÄ m`i PuvcvBbeveMÄ ‡gvt Avwgb 01782786424 

11 PuvcvBbeveMÄ m`i PuvcvBbeveMÄ ‡gvt gwgb 01782073872 

12 PuvcvBbeveMÄ m`i PuvcvBbeveMÄ ‡gvt Avãyi iv¾vK 01782431666 

13 PuvcvBbeveMÄ m`i PuvcvBbeveMÄ ‡gvt Ry‡qj 01743127795 

14 PuvcvBbeveMÄ m`i PuvcvBbeveMÄ ‡gvt †gv¯Ídv 01780069006 

15 PuvcvBbeveMÄ m`i PuvcvBbeveMÄ ‡gvt kwn`yj Bmjvg 01749022181 

16 PuvcvBbeveMÄ m`i PuvcvBbeveMÄ ‡gvt Avãyi mvËvi 01771269153 

17 PuvcvBbeveMÄ m`i PuvcvBbeveMÄ ‡gvt gvmy` ivbv 01718213300 

18 PuvcvBbeveMÄ m`i PuvcvBbeveMÄ ‡gvt GRveyj nK 01733946909 

19 PuvcvBbeveMÄ m`i PuvcvBbeveMÄ ‡gvt eKzj 01734366332 

20 PuvcvBbeveMÄ m`i PuvcvBbeveMÄ ‡gvt evey 01747042206 

21 PuvcvBbeveMÄ m`i PuvcvBbeveMÄ ‡gvt iweDj Bmjvg 01712373776 

22 PuvcvBbeveMÄ m`i PuvcvBbeveMÄ ‡gvt iv‡mj 01732445304 

23 PuvcvBbeveMÄ m`i PuvcvBbeveMÄ ‡gvt mvgmywÏb 01617257070 



ক্রবমক নং উপজজলার নাম জজলার নাম বুচার প্রবশক্ষণার্থীজের নাম জমািাইল নাম্বার 

24 PuvcvBbeveMÄ m`i PuvcvBbeveMÄ ‡gvt eKzj - 

25 PuvcvBbeveMÄ m`i PuvcvBbeveMÄ ‡gvt Avãj gwZb 0177270890 

26 PuvcvBbeveMÄ m`i PuvcvBbeveMÄ ‡gvt Avnv` Avjx - 

27 PuvcvBbeveMÄ m`i PuvcvBbeveMÄ ‡gvt †gv¯Ídv 01729754842 

28 PuvcvBbeveMÄ m`i PuvcvBbeveMÄ ‡gvt Gg`v`yj nK 01765043213 

29 PuvcvBbeveMÄ m`i PuvcvBbeveMÄ kÖx Kvwjc‡`v 01770014140 

30 PuvcvBbeveMÄ m`i PuvcvBbeveMÄ ‡gvt wicb 01751723507 

31 wkeMÄ PuvcvBbeveMÄ ‡gvt dwUK Avjx 01741785069 

32 wkeMÄ PuvcvBbeveMÄ ‡gvt jyrdj Avjx 01741780272 

33 wkeMÄ PuvcvBbeveMÄ ‡gvt AvKZviæj 01749679255 

34 wkeMÄ PuvcvBbeveMÄ ‡gvt Avt KvBDg Avjx 01740891999 

35 wkeMÄ PuvcvBbeveMÄ ‡gvt iweDj Bmjvg 01729936827 

36 wkeMÄ PuvcvBbeveMÄ ‡gvt `ytL Avjx 01748933750 

37 wkeMÄ PuvcvBbeveMÄ ‡gvt gy³viæj Bmjvg - 

38 wkeMÄ PuvcvBbeveMÄ ‡gvt gneyj Bmjvg 01746851132 

39 wkeMÄ PuvcvBbeveMÄ ‡gvt byiy¾vgvb 01712955829 

40 wkeMÄ PuvcvBbeveMÄ ‡gvt evnvDÏxb 01712442858 

41 wkeMÄ PuvcvBbeveMÄ ‡gvt Zv‡Rj Avjx 01728356040 

42 wkeMÄ PuvcvBbeveMÄ ‡gvt Avbviæj Bmjvg 01724670327 

43 wkeMÄ PuvcvBbeveMÄ ‡gvt †`‡jvqvi †nv‡mb - 

44 wkeMÄ PuvcvBbeveMÄ ‡gvt `yiæj †nv‡mb 01740866017 

45 wkeMÄ PuvcvBbeveMÄ ‡gvt bRiæj Bmjvg 01786600519 

46 wkeMÄ PuvcvBbeveMÄ ‡gvt mvw`Kzj Bmjvg 01739101709 

47 wkeMÄ PuvcvBbeveMÄ ‡gvt Aby Avjx 01785597661 

48 wkeMÄ PuvcvBbeveMÄ ‡gvt Avãyi iwk` 01790630896 
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49 wkeMÄ PuvcvBbeveMÄ ‡gvt Aveyj †nv‡mb 01713936556 

50 wkeMÄ PuvcvBbeveMÄ ‡gvt gwbiæj Bmjvg 01736155925 

51 wkeMÄ PuvcvBbeveMÄ ‡gvt gwbiæj Bmjvg 01737654579 

52 wkeMÄ PuvcvBbeveMÄ ‡gvt †ZvwdK †nv‡mb 01724442125 

53 wkeMÄ PuvcvBbeveMÄ ‡gvt gvmy` Avjx 01738114761 

54 wkeMÄ PuvcvBbeveMÄ ‡gvt †ZvwmKzj Bmjvg 01730937931 

55 wkeMÄ PuvcvBbeveMÄ ‡gvt Avãyi iv¾vK 01728654512 

56 wkeMÄ PuvcvBbeveMÄ ‡gvt iwKe Avjx 01720613906 

57 wkeMÄ PuvcvBbeveMÄ ‡gvt Kv‡qk Avjx 01880877440 

58 wkeMÄ PuvcvBbeveMÄ ‡gvt gyKzj Avjx 01300512177 

59 wkeMÄ PuvcvBbeveMÄ ‡gvt bRiæj Bmjvg 01774959593 

60 wkeMÄ PuvcvBbeveMÄ ‡gvt Avãyj Lv‡jK 01760851325 

61 bv‡Pvj PuvcvBbeveMÄ ‡gvt gybmyi Avjx 01757174669 

62 bv‡Pvj PuvcvBbeveMÄ ‡gvt byiæj Bmjvg 01730936072 

63 bv‡Pvj PuvcvBbeveMÄ ‡gvt †mv‡nj ivbv 01739706757 

64 bv‡Pvj PuvcvBbeveMÄ ‡gvt AvZvDi 01711416623 

65 bv‡Pvj PuvcvBbeveMÄ ‡gvt nvmvb Avjx 01736937693 

66 bv‡Pvj PuvcvBbeveMÄ ‡gvt mwdKzj Bmjvg 01748194128 

67 bv‡Pvj PuvcvBbeveMÄ ‡gvt wiqvR DwÏb 01761512653 

68 bv‡Pvj PuvcvBbeveMÄ ‡gvt AvwRRyi ingvb 01716877059 

69 bv‡Pvj PuvcvBbeveMÄ ‡gvt †gRvj wgqv 01727478668 

70 bv‡Pvj PuvcvBbeveMÄ ‡gvt bvwmi †nv‡mb 01733175789 

71 bv‡Pvj PuvcvBbeveMÄ ‡gvt nvwjg 01733111525 

72 bv‡Pvj PuvcvBbeveMÄ ‡gvt †mivRyj nK 01733455109 

73 bv‡Pvj PuvcvBbeveMÄ ‡gvt AvwdR 01740862968 
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74 bv‡Pvj PuvcvBbeveMÄ ‡gvt mwdKzj Bmjvg 01751723227 

75 bv‡Pvj PuvcvBbeveMÄ ‡gvt †mv‡nj ivbv 01740862971 

76 bv‡Pvj PuvcvBbeveMÄ ‡gvt Bw` ªm Avjx 01784038418 

77 bv‡Pvj PuvcvBbeveMÄ ‡gvt wjUb Avjx 01740379063 

78 bv‡Pvj PuvcvBbeveMÄ ‡gvt †nKgZ Avjx 01705327107 

79 bv‡Pvj PuvcvBbeveMÄ ‡gvt AvjvDwÏb 01728172023 

80 bv‡Pvj PuvcvBbeveMÄ †gvt Avt nvwg` 01756264024 

81 bv‡Pvj PuvcvBbeveMÄ ‡gvt Avbviæj 01733593443 

82 bv‡Pvj PuvcvBbeveMÄ ‡gvt IevB`yi ingvb 01735584292 

83 bv‡Pvj PuvcvBbeveMÄ ‡gvt GRvRyj nK 01722701233 

84 bv‡Pvj PuvcvBbeveMÄ ‡gvt mvÏvg 01757997745 

85 bv‡Pvj PuvcvBbeveMÄ ‡gvt Avmv` Avjx 01754095790 

86 bv‡Pvj PuvcvBbeveMÄ ‡gvt Kvgiy¾vgvb 01740609458 

87 bv‡Pvj PuvcvBbeveMÄ ‡gvt Avwcj 01799180300 

88 bv‡Pvj PuvcvBbeveMÄ ‡gvt ‡Zvdv¾j nK 01737663686 

89 bv‡Pvj PuvcvBbeveMÄ ‡gvt wedj gvnv‡Zv 01727638220 

90 bv‡Pvj PuvcvBbeveMÄ Lv‡`gyj Bmjvg 01737663686 

91 ‡Mvg¯Ívcyi PuvcvBbeveMÄ ‡gvt iæ‡ej - 

92 ‡Mvg¯Ívcyi PuvcvBbeveMÄ ‡gvt ZwiKzj Bmjvg - 

93 ‡Mvg¯Ívcyi PuvcvBbeveMÄ ‡gvt ‰Zgyi ingvb - 

94 ‡Mvg¯Ívcyi PuvcvBbeveMÄ ‡gvt GšÍvR Avjx - 

95 ‡Mvg¯Ívcyi PuvcvBbeveMÄ ‡gvt gwbiæj Bmjvg - 

96 ‡Mvg¯Ívcyi PuvcvBbeveMÄ ‡gvt evey wgqv - 

97 ‡Mvg¯Ívcyi PuvcvBbeveMÄ ‡gvt kwidzj Bmjvg - 

98 ‡Mvg¯Ívcyi PuvcvBbeveMÄ ‡gvt †Lvi‡k` Avjx - 
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99 ‡Mvg¯Ívcyi PuvcvBbeveMÄ ‡gvt kIKZ Avjx (nvej) - 

100 ‡Mvg¯Ívcyi PuvcvBbeveMÄ ‡gvt mv¾v` Avjx - 

101 ‡Mvg¯Ívcyi PuvcvBbeveMÄ ‡gvt mvBdzj Bmjvg - 

102 ‡Mvg¯Ívcyi PuvcvBbeveMÄ ‡gvt KvImvi Avjx - 

103 ‡Mvg¯Ívcyi PuvcvBbeveMÄ ‡gvt wRqvDi ingvb - 

104 ‡Mvg¯Ívcyi PuvcvBbeveMÄ ‡gvt gwbgyj - 

105 ‡Mvg¯Ívcyi PuvcvBbeveMÄ ‡gvt Avt RveŸvi - 

106 ‡Mvg¯Ívcyi PuvcvBbeveMÄ Avbviæj Bmjvg - 

107 ‡Mvg¯Ívcyi PuvcvBbeveMÄ ‡gvt †`vjv KmvB - 

108 ‡Mvg¯Ívcyi PuvcvBbeveMÄ ‡gvt wg›Uz wgqv - 

109 ‡Mvg¯Ívcyi PuvcvBbeveMÄ ‡gvt Bqvwmb Avjx - 

110 ‡Mvg¯Ívcyi PuvcvBbeveMÄ ‡gvt mv`iæj Bmjvg - 

111 ‡Mvg¯Ívcyi PuvcvBbeveMÄ ‡gvt Avnv` Avjx - 

112 ‡Mvg¯Ívcyi PuvcvBbeveMÄ ‡gvt iv‡k` Avjx - 

113 ‡Mvg¯Ívcyi PuvcvBbeveMÄ ‡gvt Aveyj Kvjvg - 

114 ‡Mvg¯Ívcyi PuvcvBbeveMÄ ‡gvt Kvgiæ¾vgvb - 

115 ‡Mvg¯Ívcyi PuvcvBbeveMÄ ‡gvt Avimv` Avjx - 

116 ‡Mvg¯Ívcyi PuvcvBbeveMÄ ‡gvt gwbiæj Bmjvg - 

117 ‡Mvg¯Ívcyi PuvcvBbeveMÄ ‡gvt wKqvgZ Avjx - 

118 ‡Mvg¯Ívcyi PuvcvBbeveMÄ ‡gvt gvmyg †iRv - 

119 ‡Mvg¯Ívcyi PuvcvBbeveMÄ ‡gvt wgRvbyi ingvb - 

120 ‡Mvg¯Ívcyi PuvcvBbeveMÄ ‡gvt Avkivdzj Bmjvg - 

121 জভালাহাট চাপাইনিািগঞ্জ জমাোঃ ডাকু ইসলাম 01719897982 

122 জভালাহাট চাপাইনিািগঞ্জ জমাোঃ জসাজহল রানা 01758032567 

123 জভালাহাট চাপাইনিািগঞ্জ জমাোঃ বিশু 01781190781 
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124 জভালাহাট চাপাইনিািগঞ্জ জমাোঃ িাবু 01774535977 

125 জভালাহাট চাপাইনিািগঞ্জ জমাোঃ বহটু 01772223583 

126 জভালাহাট চাপাইনিািগঞ্জ জমাোঃ জিাবরকুল ইসলাম 01764774367 

127 জভালাহাট চাপাইনিািগঞ্জ জমাোঃ সাবেকুল ইসলাম 01737496557 

128 জভালাহাট চাপাইনিািগঞ্জ জমাোঃ জিাজামুল হক 01763072126 

129 জভালাহাট চাপাইনিািগঞ্জ জমাোঃ মধু ইসলাম 01723580481 

130 জভালাহাট চাপাইনিািগঞ্জ জমাোঃ ভুট্রু 0175033565 

131 জভালাহাট চাপাইনিািগঞ্জ জমাোঃ কামাল 01737644015 

132 জভালাহাট চাপাইনিািগঞ্জ জমাোঃ ইমান জহাজসন 01768294773 

133 জভালাহাট চাপাইনিািগঞ্জ জমাোঃ রহমি আলী 01741350056 

134 জভালাহাট চাপাইনিািগঞ্জ জমাোঃ মবনরুল ইসলাম 01748118227 

135 জভালাহাট চাপাইনিািগঞ্জ জমাোঃ মাহু জশ  01748751129 

136 জভালাহাট চাপাইনিািগঞ্জ জমাোঃ বুদ্দু 01743053816 

137 জভালাহাট চাপাইনিািগঞ্জ জমাোঃ নাজমুল ইসলাম 01756906199 

138 জভালাহাট চাপাইনিািগঞ্জ জমাোঃ বমজানুর রহমান 01781032422 

139 জভালাহাট চাপাইনিািগঞ্জ বনজাম উবিন 01719682084 

140 জভালাহাট চাপাইনিািগঞ্জ রাবজি জহাজসন 01716105631 

141 জভালাহাট চাপাইনিািগঞ্জ সাগর ইসলাম 01831372891 

142 জভালাহাট চাপাইনিািগঞ্জ শাজহনশাহ 01827274277 

143 জভালাহাট চাপাইনিািগঞ্জ রাজসল আহজমে 01850212613 

144 জভালাহাট চাপাইনিািগঞ্জ মাহবুি আলম 01821140514 

145 জভালাহাট চাপাইনিািগঞ্জ বলটন  ন্দকার 01735520351 

146 জভালাহাট চাপাইনিািগঞ্জ জুজয়ল রানা 01736458686 

147 জভালাহাট চাপাইনিািগঞ্জ জিাফাজ্জল জহাজসন 01856549687 

148 জভালাহাট চাপাইনিািগঞ্জ মবনরুল ইসলাম 01723568489 
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149 জভালাহাট চাপাইনিািগঞ্জ জকরামি আলী 01723568945 

150 জভালাহাট চাপাইনিািগঞ্জ জলবু বিশ্বাস 01758686545 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rb¯^v¯’¨ myiÿvq †f‡Uwibvwi cvewjK †nj_& mvwf©m †Rvi`viKiY cÖK‡íi AvIZvq gvsm e¨emvqx (eyPvi ) 

cÖwkÿYv_©x‡`র নাম, †gvevBj b¤̂র ও ঠিকানা: 

বিভাগ: রাজশাহী                                                                                                          জজলা: জসর জ ঞ্জ 

ক্রবমক নং উিসজল র ন   মজল র ন   বুচ র প্জশক্ষি িীসদর ন   জমািাইল নাম্বার 

1 ত ড় শ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ মস হ ন আহসম্মদ 01728865565 

2 ত ড় শ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ ওয় সরছ আলী বুদু 01745895706 

3 ত ড় শ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ এন মুল মহ সসন 01305806657 

4 ত ড় শ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আসন য় র মহ সসন 01737865984 

5 ত ড় শ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ মসজল  ত লুকদ র 01768248679 

6 ত ড় শ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ মদসল য় র মহ সসন 01714723600 

7 ত ড় শ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ জ সহর মহ সসন 01724325213 

8 ত ড় শ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ ইস  ইল মহ সসন 01723964005 

9 ত ড় শ  জসর জ ঞ্জ আলহ জ্ব আলী আহসম্মদ 01738852655 

10 ত ড় শ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ নুর আ ীন 01713771868 

11 ত ড় শ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ ে বুল জেশ্ব স 01740954303 

12 ত ড় শ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ স ইফুল ইসল   01767141876 

13 ত ড় শ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ শজহদুল ইসল   01796439777 

14 ত ড় শ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ ক  রুল ইসল   01705848912 

15 ত ড় শ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ ম  ক্ত র মহ সসন 01761892927 

16 ত ড় শ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ রুহুল আজ ন 01733289294 

17 ত ড় শ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ সুলত ন মসখ 01706817995 

18 ত ড় শ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ স সহে আলী 01740879618 

19 ত ড় শ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ র য়হ ন আলী 01796432139 

20 ত ড় শ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ মরজ উল কজর  01747333902 

21 ত ড় শ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ শজফকুল ইসল   01733177268 

22 ত ড় শ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ ছ হের মহ সসন 0177039934 

23 ত ড় শ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ মস ন বুল্ল হ 01773266217 
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24 ত ড় শ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ ক ল   01727994306 

25 ত ড় শ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আসন য় র মহ সসন 01743574166 

26 ত ড় শ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ রজফকুল ইসল   01773838765 

27 ত ড় শ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ নজরুল ইসল   01773266217 

28 ত ড় শ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ  জতয় র রহ  ন 01733290344 

29 ত ড় শ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ ইসল   সরক র 01733113903 

30 ত ড় শ  জসর জ ঞ্জ জছজিক প্   জনক 01738253446 

31 ক জজপুর জসর জ ঞ্জ ম  োঃ মসজল  মরজ  01777168407 

32 ক জজপুর জসর জ ঞ্জ ম  োঃ ইকে ল 01790944457 

33 ক জজপুর জসর জ ঞ্জ ম  োঃ শ হ আল  01735075515 

34 ক জজপুর জসর জ ঞ্জ ম  োঃ রজফকুল ইসল   01760974369 

35 ক জজপুর জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আোঃ মস ে হন 017706634884 

36 ক জজপুর জসর জ ঞ্জ ম  োঃ স সন য় র মহ সসন 01761520909 

37 ক জজপুর জসর জ ঞ্জ ম  োঃ জ নু 01729659327 

38 ক জজপুর জসর জ ঞ্জ ম  োঃ র ন  01705123899 

39 ক জজপুর জসর জ ঞ্জ ম  োঃ জলটন 01730985134 

40 ক জজপুর জসর জ ঞ্জ ম  োঃ ফজলু 01776720731 

41 ক জজপুর জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আব্দুল সবুর 017332886849 

42 ক জজপুর জসর জ ঞ্জ ম  োঃ শজহদুল ইসল   017612074452 

43 ক জজপুর জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আোঃ মস ে হ ন 01716095276 

44 ক জজপুর জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আজজজুল রহ  ন 01740130215 

45 ক জজপুর জসর জ ঞ্জ ম  োঃ ফজরদ 01784058169 

46 ক জজপুর জসর জ ঞ্জ ম  োঃ সুয যত 01748224967 

47 ক জজপুর জসর জ ঞ্জ ম  োঃ স ইফুল 01730943504 

48 ক জজপুর জসর জ ঞ্জ ম  োঃ জ   ল উজিন 01725880038 
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49 ক জজপুর জসর জ ঞ্জ ম  োঃ নুরু 01309397219 

50 ক জজপুর জসর জ ঞ্জ ম  োঃ হ স ন আলী 01738473771 

51 ক জজপুর জসর জ ঞ্জ ম  োঃ জ   ল 01302492210 

52 ক জজপুর জসর জ ঞ্জ ম  োঃ তুজ   01781880662 

53 ক জজপুর জসর জ ঞ্জ ম  োঃ  ঞ্জুরুল 01774990136 

54 ক জজপুর জসর জ ঞ্জ ম  োঃ দুল ল 01741258343 

55 ক জজপুর জসর জ ঞ্জ ম  োঃ জেশ  জ য়  01707542097 

56 ক জজপুর জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আক্ত র মহ সসন 01705988510 

57 ক জজপুর জসর জ ঞ্জ ম  োঃ শুক্কুর আন  01648802335 

58 ক জজপুর জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আোঃ স ত্ত র 01774366677 

59 ক জজপুর জসর জ ঞ্জ ম  োঃ মখ কন জ য়  01557855476 

60 ক জজপুর জসর জ ঞ্জ ম  োঃ জজন্ন হ 019202980077 

61 জসর জ ঞ্জ সদর জসর জ ঞ্জ জমাোঃ আব্দুস সামাে 01718063050 

62 জসর জ ঞ্জ সদর জসর জ ঞ্জ জমাোঃ নুর ইসলাম 01739385696 

63 জসর জ ঞ্জ সদর জসর জ ঞ্জ জমাোঃ িাচ্চু জশ  01711187028 

64 জসর জ ঞ্জ সদর জসর জ ঞ্জ জমাহাম্মে আলী বজন্নাহ 01719240769 

65 জসর জ ঞ্জ সদর জসর জ ঞ্জ জমাোঃ শবফকুল ইসলাম 01767641282 

66 জসর জ ঞ্জ সদর জসর জ ঞ্জ জমাোঃ আব্দুল্লাহ 01730905024 

67 জসর জ ঞ্জ সদর জসর জ ঞ্জ জমাোঃ ফবরে - 

68 জসর জ ঞ্জ সদর জসর জ ঞ্জ জমাোঃ কবরম 01751889404 

69 জসর জ ঞ্জ সদর জসর জ ঞ্জ জমাোঃ গুটু - 

70 জসর জ ঞ্জ সদর জসর জ ঞ্জ জমাোঃ ফালু বময়া - 

71 জসর জ ঞ্জ সদর জসর জ ঞ্জ জমাোঃ শামীম আহাজম্মে 01749243525 

72 জসর জ ঞ্জ সদর জসর জ ঞ্জ জমাোঃ আব্দুল আবলম 01717678950 

73 জসর জ ঞ্জ সদর জসর জ ঞ্জ জমাোঃ বমলন 01749243525 
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74 জসর জ ঞ্জ সদর জসর জ ঞ্জ জমাোঃ জসবলম আহাজম্মে 01723668874 

75 জসর জ ঞ্জ সদর জসর জ ঞ্জ জমাোঃ রুজিল জহাজসন 01871284814 

76 শ হজ দপুর জসর জ ঞ্জ জমাোঃ মামুন বময়া - 

77 শ হজ দপুর জসর জ ঞ্জ জমাোঃ মবহর জশ  - 

78 শ হজ দপুর জসর জ ঞ্জ জমাোঃ হাসান আলী - 

79 শ হজ দপুর জসর জ ঞ্জ জমাোঃ কবির জহাজসন - 

80 শ হজ দপুর জসর জ ঞ্জ আবু িক্কর - 

81 শ হজ দপুর জসর জ ঞ্জ জমাোঃ মজনু জশ  - 

82 শ হজ দপুর জসর জ ঞ্জ জমাোঃ জমাক্তার জহাজসন - 

83 শ হজ দপুর জসর জ ঞ্জ জমাোঃ মাসুে  ান - 

84 শ হজ দপুর জসর জ ঞ্জ জমাোঃ আফান আলী - 

85 শ হজ দপুর জসর জ ঞ্জ রিন - 

86 শ হজ দপুর জসর জ ঞ্জ জমাোঃ জসালায়মান বময়া - 

87 শ হজ দপুর জসর জ ঞ্জ জমাোঃ জাকাবরয়া ইসলাম - 

88 শ হজ দপুর জসর জ ঞ্জ জমাোঃ বলটন জশ  - 

89 শ হজ দপুর জসর জ ঞ্জ জমাোঃ রউফ প্রামাবনক -- 

90 শ হজ দপুর জসর জ ঞ্জ জগাবিন্দ্র োস - 

91 শ হজ দপুর জসর জ ঞ্জ জমাোঃ বজল্লুর রহমান - 

92 শ হজ দপুর জসর জ ঞ্জ জমাোঃ আব্দুর রবহম - 

93 শ হজ দপুর জসর জ ঞ্জ জমাোঃ আবসস আলী - 

94 শ হজ দপুর জসর জ ঞ্জ জমাোঃ আব্দুল হাজশম - 

95 শ হজ দপুর জসর জ ঞ্জ জমাোঃ শাহােৎ জশ  - 

96 র য় ঞ্জ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ জ   ল উজিন 0124020710 

97 র য় ঞ্জ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আজ র মহ সসন 01783827477 
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98 র য় ঞ্জ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ ক সজ  আলী 01933212841 

99 র য় ঞ্জ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ মস ে হ ন আলী 01710257736 

100 র য় ঞ্জ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ জ   ত আলী 01754360612 

101 র য় ঞ্জ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আব্দুর রজশদ - 

102 র য় ঞ্জ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ ে বু মশখ 01771670631 

103 র য় ঞ্জ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ নুরনেী 01724068457 

104 র য় ঞ্জ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ শ হ দ ত মহ সসন 01734754770 

105 র য় ঞ্জ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ েকুল জ য়  01718838820 

106 র য় ঞ্জ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ স জু 01761334261 

107 র য় ঞ্জ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আোঃ র জ্জ ক 01743945351 

108 র য় ঞ্জ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ শ হ দত মহ সসন 01716429001 

109 র য় ঞ্জ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আোঃ ছ ত্ত র 01973828595 

110 র য় ঞ্জ  জসর জ ঞ্জ েজদউজ্জ   ন 01951368695 

111 র য় ঞ্জ  জসর জ ঞ্জ চাঁন জ য়  01719348869 

112 র য় ঞ্জ  জসর জ ঞ্জ ন জমুল হ স ন 01880774404 

113 র য় ঞ্জ  জসর জ ঞ্জ   জনক 01845600040 

114 র য় ঞ্জ  জসর জ ঞ্জ আক্ত র মহ সসন 01793557742 

115 র য় ঞ্জ  জসর জ ঞ্জ  জনু মশখ 01737506773 

116 র য় ঞ্জ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ ফজরদুল ইসল   01737696343 

117 র য় ঞ্জ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ ছ সন য় র মহ সসন - 

118 র য় ঞ্জ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আোঃ   ন্ন ন - 

119 র য় ঞ্জ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ মক ে দ আলী - 

120 র য় ঞ্জ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ তজরকুল ইসল   01961751655 

121 র য় ঞ্জ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ ম  ত্ত সলে মহ সসন 01710458893 

122 র য় ঞ্জ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আল  01906260523 
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123 র য় ঞ্জ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ ম  সসল  উজিন 01713740405 

124 র য় ঞ্জ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ মজল হক - 

125 র য় ঞ্জ  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আোঃ ে জরক - 

126 মেলকুজচ জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আজ হ র আলী - 

127 মেলকুজচ জসর জ ঞ্জ ম  োঃ এন্ত জ আলী - 

128 মেলকুজচ জসর জ ঞ্জ ম  োঃ   জনক চ ন - 

129 মেলকুজচ জসর জ ঞ্জ ম  োঃ মসজল  - 

130 মেলকুজচ জসর জ ঞ্জ ম  োঃ শজহদ - 

131 মেলকুজচ জসর জ ঞ্জ ম  হ ম্মদ আলী জজন্ন হ - 

132 মেলকুজচ জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আব্দুর র জ্জ ক - 

133 মেলকুজচ জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আসখর মশখ - 

134 মেলকুজচ জসর জ ঞ্জ ম  োঃ ে ষ  - 

135 মেলকুজচ জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আফ জ উজিন - 

136 মেলকুজচ জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আব্দুস স ল   - 

137 মেলকুজচ জসর জ ঞ্জ ম  োঃ স ইদুল ইসল   - 

138 মেলকুজচ জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আব্দুল   সলক - 

139 মেলকুজচ জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আল আ ীন - 

140 মেলকুজচ জসর জ ঞ্জ ম  োঃ নুর নেী ম  ল্ল  - 

141 মেলকুজচ জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আক্ত র মহ সসন - 

142 মেলকুজচ জসর জ ঞ্জ ম  োঃ   জনক - 

143 মেলকুজচ জসর জ ঞ্জ নুরুল আ ীন - 

144 মেলকুজচ জসর জ ঞ্জ ইউসুফ আলী - 

145 মেলকুজচ জসর জ ঞ্জ জজস  উজিন - 

146 মেলকুজচ জসর জ ঞ্জ আলহ জ আকর   মহ সসন - 

147 মেলকুজচ জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আজরফুর রহ  ন - 
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148 মেলকুজচ জসর জ ঞ্জ ম  োঃ  জনু - 

149 মেলকুজচ জসর জ ঞ্জ ম  োঃ ইয় জহয়  - 

150 মেলকুজচ জসর জ ঞ্জ ম  োঃ মহল ল জ য়  - 

151 মেলকুজচ জসর জ ঞ্জ ম  োঃ  রজফকুল ইসল   - 

152 মেলকুজচ জসর জ ঞ্জ ম  োঃ নুরুল ইসল   - 

153 মেলকুজচ জসর জ ঞ্জ ম  োঃ সুলত ন জ য়  - 

154 মেলকুজচ জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আবু ত সলে - 

155 মেলকুজচ জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আজ রুল ইসল   - 

156 ক   রখি জসর জ ঞ্জ ম  োঃ ঠ ন্ডু জ য়  01746210254 

157 ক   রখি জসর জ ঞ্জ ম  োঃ ম  লে র আকি 01759975220 

158 ক   রখি জসর জ ঞ্জ ম  োঃ জলটন আলী  আকি 01741487163 

159 ক   রখি জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আোঃ  জজদ মশখ 01724506936 

160 ক   রখি জসর জ ঞ্জ ম  োঃ মুজ হ র আলী আকি 01713713796 

161 ক   রখি জসর জ ঞ্জ ম  োঃ শজহদুল ইসল   01718880304 

162 ক   রখি জসর জ ঞ্জ ম  োঃ ম  ক সিস সরক র 01917541752 

163 ক   রখি জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আলত ে মহ সসন 01908962871 

164 ক   রখি জসর জ ঞ্জ ম  োঃ নুর েক্ত 01739687346 

165 ক   রখি জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আয়ন ল আকি 01740407978 

166 ক   রখি জসর জ ঞ্জ ম  োঃ র সসল আকি 01757195368 

167 ক   রখি জসর জ ঞ্জ ম  োঃ জেশ  সরক র 01784228512 

168 ক   রখি জসর জ ঞ্জ ম  োঃ ছস দ আলী  ন্ডল 01773291555 

169 ক   রখি জসর জ ঞ্জ ম  োঃ রজফকুল ইসল   01316842757 

170 ক   রখি জসর জ ঞ্জ ম  োঃ সুরুৎজ   ন 01766049917 

171 ক   রখি জসর জ ঞ্জ ম  োঃ   জনক  ন্ডল 01722944693 

172 ক   রখি জসর জ ঞ্জ ম  োঃ ম  ল   ম  স্তফ  01749555236 
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173 ক   রখি জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আোঃ র জ্জ ক 01404320364 

174 ক   রখি জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আসন য় র মহ সসন 01735238749 

175 ক   রখি জসর জ ঞ্জ ম  োঃ ে বুল আক্ত র 01736233452 

176 ক   রখি জসর জ ঞ্জ ম  োঃ ইব্র হী  01722117151 

177 ক   রখি জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আলহ জ আলী 01915046752 

178 ক   রখি জসর জ ঞ্জ ম  োঃ ফজল করী  01773094584 

179 ক   রখি জসর জ ঞ্জ ম  োঃ রঞ্জু মশখ 01790769228 

180 ক   রখি জসর জ ঞ্জ ম  োঃ নুর েক্ত 01766049917 

181 ক   রখি জসর জ ঞ্জ জ ক জরয়  মশখ 01724506936 

182 ক   রখি জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আত উর রহ  ন 01705315239 

183 ক   রখি জসর জ ঞ্জ ম  োঃ  জহর উজিন 01724506936 

184 ক   রখি জসর জ ঞ্জ ম  োঃ মহল ল ত লুকদ র 01795905111 

185 ক   রখি জসর জ ঞ্জ ম  স্তফ  ত লুকদ র 01908962871 

186 উল্ল ি ড়  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ ওস  ন  জন 01956162529 

187 উল্ল ি ড়  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ নুর ম  হ ম্মদ 01731360257 

 188 উল্ল ি ড়  জসর জ ঞ্জ আজনছ 01743422891 

 189 উল্ল ি ড়  জসর জ ঞ্জ র  জ ন 01713772462 

190 উল্ল ি ড়  জসর জ ঞ্জ আোঃ রজহ  01719707040 

 191 উল্ল ি ড়  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আক্কস 01743970309 

192 উল্ল ি ড়  জসর জ ঞ্জ স ইফুল 01749136023 

 193 উল্ল ি ড়  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আসন য় র 01751072846 

194 উল্ল ি ড়  জসর জ ঞ্জ আোঃ ক সদর 01785501137 

 195 উল্ল ি ড়  জসর জ ঞ্জ হুকু  আলী 01703370713 

196 উল্ল ি ড়  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ হ জফজুর 01704968865 

 197 উল্ল ি ড়  জসর জ ঞ্জ আোঃ ক সদর 01761599471 
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198 উল্ল ি ড়  জসর জ ঞ্জ আোঃ খ সলক 01718422917 

 199 উল্ল ি ড়  জসর জ ঞ্জ আল জ ন 01766727580 

200 উল্ল ি ড়  জসর জ ঞ্জ আোঃ খ সলক 01728675684 

 201 উল্ল ি ড়  জসর জ ঞ্জ রজশদ 01765926622 

202 উল্ল ি ড়  জসর জ ঞ্জ শ জকে 01713622307 

203 উল্ল ি ড়  জসর জ ঞ্জ আউয় ল 01777443669 

204 উল্ল ি ড়  জসর জ ঞ্জ ন ন্নু 01721421594 

 205 উল্ল ি ড়  জসর জ ঞ্জ আল  01770132881 

206 উল্ল ি ড়  জসর জ ঞ্জ আোঃ ক সদর 01761599720 

 207 উল্ল ি ড়  জসর জ ঞ্জ রজফকুল ইসল   01754731517 

208 উল্ল ি ড়  জসর জ ঞ্জ শজফকুল 01715436997 

 209 উল্ল ি ড়  জসর জ ঞ্জ  জনরুল 01756162917 

210 উল্ল ি ড়  জসর জ ঞ্জ রঞ্জু 01790769228 

 211 উল্ল ি ড়  জসর জ ঞ্জ আোঃ হ ন্ন ন 01737834530 

212 উল্ল ি ড়  জসর জ ঞ্জ ম  োঃ ের ত আলী 01718995558 

 213 উল্ল ি ড়  জসর জ ঞ্জ ম  হ ম্মদ আলী 01731360257 

214 উল্ল ি ড়  জসর জ ঞ্জ  জতন আলী 01724683943 

 215 উল্ল ি ড়  জসর জ ঞ্জ ফুল ন 01794546702 

216 মচৌহ জল জসর জ ঞ্জ ম  োঃ  আসন য় র মহ সসন 01821246850 

217 মচৌহ জল জসর জ ঞ্জ ম  োঃ শ হ আল  মেি রী 017355844496 

218 মচৌহ জল জসর জ ঞ্জ ম  োঃ সসন্ত ষ আলী 01728055237 

219 মচৌহ জল জসর জ ঞ্জ ম  োঃ নুর আল  01762354796 

220 মচৌহ জল জসর জ ঞ্জ ম  োঃ শজফউল আল  01767497212 

221 মচৌহ জল জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আসন য় র মহ সসন 01775377743 

222 মচৌহ জল জসর জ ঞ্জ ম  োঃ সু ন মশখ - 
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223 মচৌহ জল জসর জ ঞ্জ ম  োঃ ক লূ মশখ - 

224 মচৌহ জল জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আোঃ   সলক 01729573296 

225 মচৌহ জল জসর জ ঞ্জ ম  োঃ র সসল মশখ 01300876425 

226 মচৌহ জল জসর জ ঞ্জ ম  োঃ ন জজর মশখ 01964324711 

227 মচৌহ জল জসর জ ঞ্জ ম  োঃ মশর আলী  ীর 01768689064 

228 মচৌহ জল জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আব্দুল খ সলক 01774589027 

229 মচৌহ জল জসর জ ঞ্জ হ সু মেি রী 01707907837 

230 মচৌহ জল জসর জ ঞ্জ ম  োঃ বুদ্দু মশখ 01741920554 

231 মচৌহ জল জসর জ ঞ্জ ম  োঃ আব্দুস  স ল   খোঃ 01775500387 

232 মচৌহ জল জসর জ ঞ্জ ম  ল   ম  স্তফ  01766049733 

233 মচৌহ জল জসর জ ঞ্জ ম  োঃ জ ক জরয়  01714660229 

234 মচৌহ জল জসর জ ঞ্জ হযরত আলী 01914523060 

235 মচৌহ জল জসর জ ঞ্জ স জ্জ দ জ জয  01634106106 

236 মচৌহ জল জসর জ ঞ্জ জ জয  ম  োঃ জফসর জ 0191406882 

237 মচৌহ জল জসর জ ঞ্জ আব্দুল আওয় ল 0726804006 

238 মচৌহ জল জসর জ ঞ্জ ম  োঃ ম  জ সম্মল মশখ 0164724939 

239 মচৌহ জল জসর জ ঞ্জ আর  ন আলী 01938753902 

240 মচৌহ জল জসর জ ঞ্জ ম  োঃ  আলী 01721829408 

241 মচৌহ জল জসর জ ঞ্জ ম  ল   জকেজরয়  01714565854 

242 মচৌহ জল জসর জ ঞ্জ আব্দুল  জব্ব র 01735585236 

243 মচৌহ জল জসর জ ঞ্জ র য়হ ন 01354698785 

244 মচৌহ জল জসর জ ঞ্জ আব্দুল ছ ত্ত র 01725586879 

245 মচৌহ জল জসর জ ঞ্জ ম  োঃ হ জল  01825658987 

  



Rb¯^v¯’¨ myiÿvq †f‡Uwibvwi cvewjK †nj_& mvwf©m †Rvi`viKiY cÖK‡íi AvIZvq gvsm e¨emvqx (eyPvi ) 

cÖwkÿYv_©x‡`র নাম, †gvevBj b¤̂র ও ঠিকানা: 

বিভাগ: রাজশাহী                                                                                                          জজলা: জয়পুরহাট 

ক্রবমক নং উিসজল র ন   মজল র ন   বুচ র প্জশক্ষি িীসদর ন   ম  ে ইল ন ম্ব র 

1 পাঁচবিবি জয়পুরহাট জমাোঃ মুবমন 01759151118 

2 পাঁচবিবি জয়পুরহাট জমাোঃ  জজািায়দুল 01920270669 

3 পাঁচবিবি জয়পুরহাট জমাোঃ জমািাজলি 01951746089 

4 পাঁচবিবি জয়পুরহাট জমাোঃ মামুন 01930915133 

5 পাঁচবিবি জয়পুরহাট মাহমুদুল হাসান িাজরক 01716278169 

6 পাঁচবিবি জয়পুরহাট জমাোঃ মকবুল জহাজসন 019094784401 

7 পাঁচবিবি জয়পুরহাট জমাোঃ ফারুক জহাজসন 01984969323 

8 পাঁচবিবি জয়পুরহাট জমাোঃ আবু সালাম 01962793506 

9 পাঁচবিবি জয়পুরহাট জমাোঃ জাবহদুল ইসলাম 01957453059 

10 পাঁচবিবি জয়পুরহাট জমাোঃ জমাজনায়ার জহাজসন 01932658836 

11 পাঁচবিবি জয়পুরহাট জমাোঃ িবফজ 01771834600 

12 পাঁচবিবি জয়পুরহাট জমাোঃ আোঃ আবলম 01795382393 

13 পাঁচবিবি জয়পুরহাট শাহাজান 01916360036 

14 পাঁচবিবি জয়পুরহাট জমাোঃ ইসমাইল 01784032856 

15 পাঁচবিবি জয়পুরহাট জমাোঃ হাবমদুল 01741757738 

16 পাঁচবিবি জয়পুরহাট জমাোঃ জফরোউস 01911146130 

17 পাঁচবিবি জয়পুরহাট বনজপন  চন্দ্র 01756584151 

18 পাঁচবিবি জয়পুরহাট জমাোঃ জসািহান আলী 01636290260 

19 পাঁচবিবি জয়পুরহাট জমাোঃ শবহে জহাজসন 01733553554 

20 পাঁচবিবি জয়পুরহাট জমাোঃ মবিয়ার রহমান 01705944276 

21 পাঁচবিবি জয়পুরহাট জমাোঃ আোঃ আলীম 01728316714 

22 পাঁচবিবি জয়পুরহাট জমাোঃ মাবনক জহাজসন 01950832351 

23 পাঁচবিবি জয়পুরহাট জমাোঃ োইদুল ইসলাম 01989283190 



ক্রবমক নং উিসজল র ন   মজল র ন   বুচ র প্জশক্ষি িীসদর ন   ম  ে ইল ন ম্ব র 

24 পাঁচবিবি জয়পুরহাট জমাোঃ োজয়ে আলী 01753683273 

25 পাঁচবিবি জয়পুরহাট জমাোঃ আোঃ োত্তার 01751275851 

26 পাঁচবিবি জয়পুরহাট জমাোঃ মবশউর রহমান 01761008077 

27 পাঁচবিবি জয়পুরহাট মাসুম িাবু 01751490640 

28 পাঁচবিবি জয়পুরহাট মবিন 01735661911 

29 পাঁচবিবি জয়পুরহাট জগালাম রাবব্ব 01761288228 

30 পাঁচবিবি জয়পুরহাট িক্কর 01716375038 

31 আজক্কলপুর জয়পুরহাট জমাোঃ রমজান আলী 01783663647 

32 আজক্কলপুর জয়পুরহাট জমাোঃ উজ্জল  জহাজসন 01739749658 

33 আজক্কলপুর জয়পুরহাট জমাোঃ জালাল উবিন 01731242819 

34 আজক্কলপুর জয়পুরহাট জিলাল জহাজসন 01731391154 

35 আজক্কলপুর জয়পুরহাট জমাোঃ স্বাধীন 01732083962 

36 আজক্কলপুর জয়পুরহাট জমাোঃ নজরুল ইসলাম 01783663647 

37 আজক্কলপুর জয়পুরহাট জগালাম জমাস্তফা 01761815611 

38 আজক্কলপুর জয়পুরহাট জমাত্তাজলি 01741184299 

39 আজক্কলপুর জয়পুরহাট শাজাহান 01729189734 

40 আজক্কলপুর জয়পুরহাট আিাউর রহমান 01928622595 

41 আজক্কলপুর জয়পুরহাট রবশে 01754037467 

42 আজক্কলপুর জয়পুরহাট আফিাফ জহাজসন  01312510721 

43 আজক্কলপুর জয়পুরহাট সালাউবিন বিকাশ 01728200828 

44 আজক্কলপুর জয়পুরহাট মাছুে রানা 01727932230 

45 আজক্কলপুর জয়পুরহাট আবুল কালাম 01313723018 

46 আজক্কলপুর জয়পুরহাট ফবরে 01728405131 

47 আজক্কলপুর জয়পুরহাট মাছুে রানা 01728158570 

48 আজক্কলপুর জয়পুরহাট জমাবমন 01778264535 



ক্রবমক নং উিসজল র ন   মজল র ন   বুচ র প্জশক্ষি িীসদর ন   ম  ে ইল ন ম্ব র 

49 আজক্কলপুর জয়পুরহাট োলাম 01728175857 

50 আজক্কলপুর জয়পুরহাট রবফকুল ইসলাম 01733157176 

51 আজক্কলপুর জয়পুরহাট আোঃ িাবরক 01729576182 

52 আজক্কলপুর জয়পুরহাট জাহাঙ্গীর আলম 01753242978 

53 আজক্কলপুর জয়পুরহাট আজনায়ার 01729119958 

54 আজক্কলপুর জয়পুরহাট বিপ্লি জহাজসন 01749872148 

55 আজক্কলপুর জয়পুরহাট জমাোঃ রবফকুল ইসলাম 01733157176 

56 আজক্কলপুর জয়পুরহাট জমাোঃ িকুল 01761288303 

57 আজক্কলপুর জয়পুরহাট জমাোঃ িাবু 01773729534 

58 আজক্কলপুর জয়পুরহাট জমাোঃআবজজার 01771837145 

59 আজক্কলপুর জয়পুরহাট জমাোঃ হাজরজ 01922271136 

60 আজক্কলপুর জয়পুরহাট মাসুম বিল্লাহ 01317985464 

61 কালাই জয়পুরহাট জমাোঃ িােশা বময়া 01724392138 

62 কালাই জয়পুরহাট জমাোঃ রায়হান 01780864291 

63 কালাই জয়পুরহাট জমাোঃ জিাফাজ্জল জহাজসন 01773511653 

64 কালাই জয়পুরহাট জমাোঃ সাইদুর প্রামাবনক 01786785114 

65 কালাই জয়পুরহাট জমাোঃ  ফারুক বময়া 01991524040 

66 কালাই জয়পুরহাট জমাোঃ জমাজাহার 01736596842 

67 কালাই জয়পুরহাট জমাোঃ সুজাউল ইসলাম মন্ডল 01710057113 

68 কালাই জয়পুরহাট জমাোঃ আব্দুল ওহাি 01729328115 

69 কালাই জয়পুরহাট জমাোঃ জহলাল 01990897575 

70 কালাই জয়পুরহাট জমাোঃ আলম জহাজসন 01725522136 

71 কালাই জয়পুরহাট জমাোঃ জনোর প্রামাবনক 01760534576 

72 কালাই জয়পুরহাট জমাোঃ জমজহদুল 01738088950 

73 কালাই জয়পুরহাট জমাোঃ জিাজাজম্মল ফবকর 01754036723 



ক্রবমক নং উিসজল র ন   মজল র ন   বুচ র প্জশক্ষি িীসদর ন   ম  ে ইল ন ম্ব র 

74 কালাই জয়পুরহাট জমাোঃ জমাকজসে আলী 01953016669 

75 কালাই জয়পুরহাট জমাোঃ শাহীন 01723936877 

76 কালাই জয়পুরহাট জমাোঃ বুজলা বময়া 01747678765 

77 কালাই জয়পুরহাট জমাোঃ আবু হাসান 01758572977 

78 কালাই জয়পুরহাট জমাোঃ নজরুল ইসলাম 01735101348 

79 কালাই জয়পুরহাট জমাোঃ আোঃ রবহম 01768145057 

80 কালাই জয়পুরহাট জমাোঃ জিলায়াি জহাজসন 01405527151 

81 কালাই জয়পুরহাট জমাোঃ বফজরাজ বময়া 01739085297 

82 কালাই জয়পুরহাট জমাোঃ জাজহদুল ইসলাম            

01722935763 

83 কালাই জয়পুরহাট জমাোঃ রমজান আলী প্রামাবনক 01723165804 

84 কালাই জয়পুরহাট জমাোঃ রাজীি 01737888818 

85 কালাই জয়পুরহাট জমাোঃ িকুল 01713936428 

86 কালাই জয়পুরহাট জমাোঃ নওশাে 01910987603 

87 কালাই জয়পুরহাট জমাোঃ আব্দুল ওহাি 01746991734 

88 কালাই জয়পুরহাট জমাোঃ সাইফূল 01745370385 

89 কালাই জয়পুরহাট জমাোঃ শবরফ 01724625306 

90 কালাই জয়পুরহাট জমাোঃ রিন 01783029252 

91 জয়পুরহাট সের জয়পুরহাট শবফকুল 01711787935 

92 জয়পুরহাট সের জয়পুরহাট রাজ্জাক 01735518701 

93 জয়পুরহাট সের জয়পুরহাট সুমন 01701713172 

94 জয়পুরহাট সের জয়পুরহাট ফয়সাল 01943634221 

95 জয়পুরহাট সের জয়পুরহাট শান্ত 01799610155 

96 জয়পুরহাট সের জয়পুরহাট জসাহরাি 01915571843 

97 জয়পুরহাট সের জয়পুরহাট জমাস্তাক 01754969681 

98 জয়পুরহাট সের জয়পুরহাট জয় 01752837271 



ক্রবমক নং উিসজল র ন   মজল র ন   বুচ র প্জশক্ষি িীসদর ন   ম  ে ইল ন ম্ব র 

99 জয়পুরহাট সের জয়পুরহাট ইবিে 01733876072 

100 জয়পুরহাট সের জয়পুরহাট জেলূয়ার 01756684463 

101 জয়পুরহাট সের জয়পুরহাট সাইদুল 01981651474 

102 জয়পুরহাট সের জয়পুরহাট নবহম 01961551715 

103 জয়পুরহাট সের জয়পুরহাট বমঠু 01307453613 

104 জয়পুরহাট সের জয়পুরহাট সাইদুল 01745852684 

105 জয়পুরহাট সের জয়পুরহাট হাবমে 01761030389 

106 জয়পুরহাট সের জয়পুরহাট আলম 01728587650 

107 জয়পুরহাট সের জয়পুরহাট শবরফুল 01723272217 

108 জয়পুরহাট সের জয়পুরহাট বফজরাজ 01771837918 

109 জয়পুরহাট সের জয়পুরহাট বমলন 01940463361 

110 জয়পুরহাট সের জয়পুরহাট শাবহন 01925391359 

111 জয়পুরহাট সের জয়পুরহাট িাবু 01725568576 

112 জয়পুরহাট সের জয়পুরহাট আবজির 01923282270 

113 জয়পুরহাট সের জয়পুরহাট োইদুল 01920780667 

114 জয়পুরহাট সের জয়পুরহাট সুলিান 01736061029 

115 জয়পুরহাট সের জয়পুরহাট শবফ 01921975226 

116 জয়পুরহাট সের জয়পুরহাট জমাোঃ আব্দুল রাজ্জাক 01929515348 

117 জয়পুরহাট সের জয়পুরহাট জমাোঃ োইদুল প্রামাবনক 01738403592 

118 জয়পুরহাট সের জয়পুরহাট আলাল উবিন 01748991755 

119 জয়পুরহাট সের জয়পুরহাট জমাোঃ হাজেশ আলী 01955710183 

120 জয়পুরহাট সের জয়পুরহাট জমাোঃ জেলূয়ার জহাজসন 01922093427 

121 মক্ষতল ল জয়পুরহ ট ম  োঃ ছ সন য় র মহ সসন - 

122 মক্ষতল ল জয়পুরহ ট ম  োঃ আোঃ ছ   দ মুজি - 

123 মক্ষতল ল জয়পুরহ ট ম  োঃ মদসল য় র মহ সসন - 



ক্রবমক নং উিসজল র ন   মজল র ন   বুচ র প্জশক্ষি িীসদর ন   ম  ে ইল ন ম্ব র 

124 মক্ষতল ল জয়পুরহ ট ম  োঃ আসত য় র মহ সসন - 

125 মক্ষতল ল জয়পুরহ ট ম  োঃ খসয়র আলী মচৌধুরী - 

126 মক্ষতল ল জয়পুরহ ট ম  োঃ ছ সন য় র মহ সসন - 

127 মক্ষতল ল জয়পুরহ ট ম  োঃ জসর জুল ইসল   - 

128 মক্ষতল ল জয়পুরহ ট ম  োঃ মত ফ জ্জল  ন্ডল - 

129 মক্ষতল ল জয়পুরহ ট নুর ম  হ ম্মদ - 

130 মক্ষতল ল জয়পুরহ ট ম  োঃ মদসল য় র  মহ সসন - 

131 মক্ষতল ল জয়পুরহ ট ম  োঃ স জকল মহ সসন - 

132 মক্ষতল ল জয়পুরহ ট ম  োঃ আোঃ হ ন্ন ন - 

133 মক্ষতল ল জয়পুরহ ট ম  োঃ শ জ হ ন খাঁন - 

134 মক্ষতল ল জয়পুরহ ট ম  োঃ ছ  সুল ইসল   - 

135 মক্ষতল ল জয়পুরহ ট ম  োঃ উজ্জল মহ সসন - 

136 মক্ষতল ল জয়পুরহ ট ম  োঃ জফত  সরদ র - 

137 মক্ষতল ল জয়পুরহ ট ম  োঃ ছ সন য় র সরদ র - 

138 মক্ষতল ল জয়পুরহ ট ম  োঃ রজফকুল ইসল   - 

139 মক্ষতল ল জয়পুরহ ট ম  োঃ আছস  ত আলী মস ন র - 

140 মক্ষতল ল জয়পুরহ ট ম  োঃ আব্দুল্ল হ আকি - 

141 মক্ষতল ল জয়পুরহ ট ম  োঃ মুছ  স  র - 

142 মক্ষতল ল জয়পুরহ ট ম  োঃ রজহ  আকি - 

143 মক্ষতল ল জয়পুরহ ট ম  োঃ ছ  সুল আল  - 

144 মক্ষতল ল জয়পুরহ ট ম  োঃ শজহদ - 

145 মক্ষতল ল জয়পুরহ ট ম  োঃ নুর ইসল   - 

146 মক্ষতল ল জয়পুরহ ট ম  োঃ ফজলুর রহ  ন শজহদ - 

147 মক্ষতল ল জয়পুরহ ট ম  োঃ আজ দ মস ন র - 

148 মক্ষতল ল জয়পুরহ ট ম  োঃ  ীর আলী  ন্ডল - 



 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্রবমক নং উিসজল র ন   মজল র ন   বুচ র প্জশক্ষি িীসদর ন   ম  ে ইল ন ম্ব র 

149 মক্ষতল ল জয়পুরহ ট ম  োঃ  জজের প্   জনক - 

150 মক্ষতল ল জয়পুরহ ট ম  োঃ ওয় সজদ আলী খিক র - 



Rb¯^v¯’¨ myiÿvq †f‡Uwibvwi cvewjK †nj_& mvwf©m †Rvi`viKiY cÖK‡íi AvIZvq gvsm e¨emvqx (eyPvi ) 

cÖwkÿYv_©x‡`র নাম, †gvevBj b¤̂র ও ঠিকানা: 

বিভাগ: রাজশাহী                                                                                                          জজলা: নওগাঁ 

ক্রবমক নং উিসজল র ন   মজল র ন   বুচ র প্জশক্ষি িীর ন   ম  ে ইল ন ম্ব র 

1 নওগা সের নওগা জমাোঃ টিটু 01774181812 

2 নওগা সের নওগা জমাোঃ নুরুজ্জামান 01760644703 

3 নওগা সের নওগা জমাোঃ আবুল কাজশম 01719531907 

4 নওগা সের নওগা জমাোঃ আব্দুল মবজে 01742877925 

5 নওগা সের নওগা জমাোঃ রবফকুল ইসলাম 01736154441 

6 নওগা সের নওগা জমাোঃ নাবসর জকারাইশী 01307386508 

7 নওগা সের নওগা জমাোঃ মমিাজ উিীন 01307041444 

8 নওগা সের নওগা আজনায়ার জহাজসন মন্ডল 01727805158 

9 নওগা সের নওগা জমাোঃ আব্দুস সামাে 01724698752 

10 নওগা সের নওগা জমাোঃ কাওোর প্রামাবনক 01764276346 

11 নওগা সের নওগা জমাোঃ উজ্জল জহাজসন 01705509140 

12 নওগা সের নওগা জমাোঃ ফজলুর রহমান 01925379576 

13 নওগা সের নওগা জমাোঃ বসরাজুল ইসলাম 01740257479 

14 নওগা সের নওগা জমাোঃ কুদ্দুে 01557017280 

15 নওগা সের নওগা জমাোঃ আহমে প্রাং 01745963596 

16 নওগা সের নওগা জমাোঃ হারুন অর রবশে 01554027998 

17 নওগা সের নওগা আব্দুল কাহার বসবিকী 01612773350 

18 নওগা সের নওগা জমাোঃ ইসমাইল জহাজসন 01747255684 

19 নওগা সের নওগা জমাোঃ মামুন জহাজসন 01321439626 

20 নওগা সের নওগা জমাোঃ এমরান জহাজসন 01795850832 

21 নওগা সের নওগা জমাোঃ আব্দুল িাজরক মন্ডল 01768624660 



ক্রবমক নং উিসজল র ন   মজল র ন   বুচ র প্জশক্ষি িীর ন   ম  ে ইল ন ম্ব র 

22 নওগা সের নওগা জমাোঃ আজাহার মন্ডল 01750346641 

23 নওগা সের নওগা জমাোঃ িািলু সরকার 01739064988 

24 নওগা সের নওগা জমাোঃ জমািাহার জহাজসন 013245875325 

25 নওগা সের নওগা জমাোঃ আব্দুল রাজ্জাক 01725016879 

26 নওগা সের নওগা জমাোঃ আবমনুল হক (রসুল) 01883886924 

27 নওগা সের নওগা জমাোঃ বশমুল কবিরাজ 01726670486 

28 নওগা সের নওগা জমাোঃ জরাস্তম আলী 01712398159 

29 নওগা সের নওগা জমাোঃ রুজিল 01974728531 

30 নওগা সের নওগা জমাোঃ িজলুর রহমান 01747383566 

31 শাবল া নওগা জমাোঃ মাহাবসন জমাল্লা 01731737356 

32 শাবল া নওগা জমাোঃ কালাম জহাজসন 01745511769 

33 শাবল া নওগা জমাোঃ ইবলয়াস মুবি 01860216140 

34 শাবল া নওগা জমাোঃ সাগর আহজমে 01911644854 

35 শাবল া নওগা জমাোঃ জসৌরভ জহাজসন 01793468660 

36 শাবল া নওগা জমাোঃ রাজসল জমাল্লা 01845596482 

37 শাবল া নওগা জমাোঃ িবরকুল ইসলাম 01821979449 

38 শাবল া নওগা জমাোঃ বমরাজ জহাজসন 01776301735 

39 শাবল া নওগা জমাোঃ ইউনুচ আলী 01721588682 

40 শাবল া নওগা জমাোঃ নিাি আলী 01316831661 

41 শাবল া নওগা জমাোঃ সবজি জমাল্লা 01818737931 

42 শাবল া নওগা ইউনুচ আলী 01710731141 

43 শাবল া নওগা জমাোঃ আলম 01710390534 

44 শাবল া নওগা িবজিার জমাল্যা 01747856972 

45 শাবল া নওগা ইকিল জহাজসন মন্টু 01753809123 
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46 শাবল া নওগা জমাোঃ মবফজুর রহমান 01721950138 

47 শাবল া নওগা জাবকর জহাজসন 01706146969 

48 শাবল া নওগা নুরুল পাজটায়াবর 01753149568 

49 শাবল া নওগা জমাাোঃ শবরফূল ইসলাম 01734450951 

50 শাবল া নওগা কাজলা মন্ডল 01761401207 

51 শাবল া নওগা আেম বিশ্বাস 01875104370 

52 শাবল া নওগা জমাোঃ িবিির জমাল্যা 01981672701 

53 শাবল া নওগা জমাোঃ আলী আহম্মে বিোঃ 01981672701 

54 শাবল া নওগা জমাোঃ িাবুল জমাল্যা 01723189921 

55 শাবল া নওগা জমাস্তাক জমাল্যা 01917103619 

56 শাবল া নওগা হারুন জমাল্যা 01919470472 

57 শাবল া নওগা জমাোঃ সজলমান 01754655326 

58 শাবল া নওগা জমাোঃ জামাি আলী বিশ্বাস 01745306845 

59 শাবল া নওগা জগালাম জমাস্তফা 01821979449 

60 শাবল া নওগা জমাোঃ িবকবুর রহমান 01817628535 

61 আত্র ই নও   জমাোঃ আোঃ জবলল 01714273057 

62 আত্র ই নও   জসাজহল রানা 01714674190 

63 আত্র ই নও   সসয়ে আলী 01314200299 

64 আত্র ই নও   রুস্তম আলী 01784931817 

65 আত্র ই নও   জমাোঃ বজল্লুর রহমান 01736899824 

66 আত্র ই নও   জমাোঃ সজল প্রাং 01764828743 

67 আত্র ই নও   জমাোঃ আলমগীর 01750249917 

68 আত্র ই নও   জমাোঃ আোঃ কবরম সরোর 01780775221 

69 আত্র ই নও   জমাোঃ বমন্টু প্রাং 01709187706 
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70 আত্র ই নও   জমাোঃ বজয়াউর রহমান 01732689990 

71 আত্র ই নও   জমাোঃ কমর উবিন মন্ডল 01794367813 

72 আত্র ই নও   জমাোঃ  হান্নান প্রাং 01766003905 

73 আত্র ই নও   জমাোঃ রবন  প্রাং 01735842702 

74 আত্র ই নও   জমাোঃ িাবু 01767429465 

75 আত্র ই নও   আনোর আলী 01739203151 

76 আত্র ই নও   জমাোঃ িকস আলী 01739203151 

77 আত্র ই নও   জমাোঃ মহবসন আলী 01789404067 

78 আত্র ই নও   জমাোঃ সাইফুল ইসলাম 01772871315 

79 আত্র ই নও   জমাোঃ আবজর 01776170012 

80 আত্র ই নও   জমাোঃ জসন্টু বপয়াো 01761593097 

81 আত্র ই নও   জমাোঃ বরয়াজ উবিন 0172761927 

82 আত্র ই নও   জমাোঃ শাবহন 01716568211 

83 আত্র ই নও   জমাোঃ আজিায়ার প্রামাবনক 01727475108 

84 আত্র ই নও   জমাোঃ বিপ্লি 01745868762 

85 আত্র ই নও   জমাোঃ আহসান 01750366900 

86 আত্র ই নও   জমাোঃ মজজেম 01741021484 

87 আত্র ই নও   জমাোঃ মজজেম আলী 01725904597 

88 আত্র ই নও   জমাোঃ নুর ইসলাম 01741137334 

89 আত্র ই নও   জমাোঃ আলিাি জহাজসন 01748162789 

90 আত্র ই নও   জমাোঃ আমজাে 01737370263 

91 েদল  ছী নও   জমাোঃ হাবিবুর রহমান 01737439105 

92 েদল  ছী নও   জমাোঃ মাজজদুল হক 01740212299 

93 েদল  ছী নও   জমাোঃ িাবু 01717680566 
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94 েদল  ছী নও   জমাোঃ ইসলাম উবিন 01712480405 

95 েদল  ছী নও   জমাোঃ সবহদুল 01796926876 

96 েদল  ছী নও   জমাোঃ হাইদুল 017351350177 

97 েদল  ছী নও   জমাোঃ জসাজহল রানা 01723998982 

98 েদল  ছী নও   জমাোঃ বসরাজুল 01725839491 

99 েদল  ছী নও   বমলন 01734563399 

100 েদল  ছী নও   জমাোঃ সাইফূল ইসলাম 01739626935 

101 েদল  ছী নও   জমাোঃ সবফকুল ইসলাম 01735660624 

102 েদল  ছী নও   জমাোঃ জেজলায়ার জহাজসন 01724357133 

103 েদল  ছী নও   জমাোঃ বসবিক 01718681980 

104 েদল  ছী নও   জমাোঃ ওসমান গুবন 01726923231 

105 েদল  ছী নও   জমাোঃ শবহদুল ইসলাম 01756768110 

106 েদল  ছী নও   জমাোঃ বজল্লুর রহমান 01722375994 

107 েদল  ছী নও   জমাোঃ রিন 01737202239 

108 েদল  ছী নও   জমাোঃ অফীর উবিন 01846058838 

109 েদল  ছী নও   জমাোঃ িাবু 01726310826 

110 েদল  ছী নও   জমাোঃ নাবসর উবিন 01725046115 

111 েদল  ছী নও   জমাোঃ এরশাে আলী 01322768545 

112 েদল  ছী নও   জমাোঃ মাসুম 01710493395 

113 েদল  ছী নও   জমাোঃ িাবু 01725544340 

114 েদল  ছী নও   জমাোঃ মাহমুদুল ইসলাম 01761729739 

115 েদল  ছী নও   জমাোঃ এনামুল 01771298287 

116 েদল  ছী নও   জমাোঃ  ায়রুল ইসলাম 01759649654 

117 েদল  ছী নও   জমাোঃ সাইদুল ইসলাম 01763210316 



ক্রবমক নং উিসজল র ন   মজল র ন   বুচ র প্জশক্ষি িীর ন   ম  ে ইল ন ম্ব র 

118 েদল  ছী নও   জমাোঃ আসলাম 01722688461 

119 েদল  ছী নও   জমাোঃ জরজাউল 01743578831 

120 েদল  ছী নও   জমাোঃ দুলাল 01745364828 

121   ি  নও   জমাোঃ শবহদুল ইসলাম 01797834946 

122   ি  নও   জমাোঃ সাজেকুল ইসলাম 01745457238 

123   ি  নও   জমাোঃ জিলাল জহাজসন 01737509218 

124   ি  নও   মাসুে রানা 01732443075 

125   ি  নও   জমাোঃ িজয়ন উবিন মন্ডল 01786936409 

126   ি  নও   জমাোঃ আব্দুল মান্নান 01739742879 

127   ি  নও   জমাোঃ জোজলমান আলী 01733656885 

128   ি  নও   জমাোঃ একরামুল হক 01772441368 

129   ি  নও   জমাোঃ বগয়াস উবিন 01725085867 

130   ি  নও   শান্ত কুমার 017217017460 

131   ি  নও   জমাোঃ জমািাহার 01746253891 

132   ি  নও   সুিাস কুমার 01739442180 

133   ি  নও   জমাোঃ হান্নান 01707716588 

134   ি  নও   পবিত্র কুমার 01741074065 

135   ি  নও   জমাোঃ হাবিবুর 01716526113 

136   ি  নও   জমাোঃ এমোদুল 01760640599 

137   ি  নও   জমাোঃ রবফকুল ইসলাম 01713762195 

138   ি  নও   জমাোঃ ফবরদুল 01757142026 

139   ি  নও   জমাোঃ কালাম 01725677612 

140   ি  নও   জমাোঃ মজফর 01793064806 

141   ি  নও   জমাোঃ জজজহর 01729970258 
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142   ি  নও   জমাোঃ অবময় চন্দ্র মন্ডল 01781563768 

143   ি  নও   জমাোঃ আক্কাে আলী 01774535399 

144   ি  নও   জমাোঃ  জহলাল 01787897503 

145   ি  নও   জমাোঃ আলমগীর 01720192033 

146   ি  নও   জমাোঃ আজাে 01726426824 

147   ি  নও   জমাোঃ জমাকজেে প্রাং 01767409507 

148   ি  নও   জমাোঃ আিাউর রহমান 01749567364 

149   ি  নও   জমাোঃ জগালাম জমাস্তফা 01733621550 

150   ি  নও   জমাোঃ সাইফুল 01724668829 

151 র িীন র নও   জমাোঃ আলাবমন জহাজসন 01754595900 

152 র িীন র নও   জমাোঃ আহম্মে আলী 01745535545 

153 র িীন র নও   জমাোঃ আবজমুবিন কবিরাজ 01913445652 

154 র িীন র নও   জমাোঃ গুলজার জহাজসন 01714606287 

155 র িীন র নও   জমাোঃ হজরি আলী 01724391411 

156 র িীন র নও   জমাোঃ হাবনফ 01772866011 

157 র িীন র নও   জমাোঃ সাবু সরোর 01751599029 

158 র িীন র নও   জমাোঃ রুজহল 01743161987 

159 র িীন র নও   জমাোঃ হাসান আলী 01742473122 

160 র িীন র নও   আসলাম আলী 01752660586 

161 র িীন র নও   মাসুে জহাজসন 01751658544 

162 র িীন র নও   জমাোঃ আবনছুর প্রাোঃ 01747000225 

163 র িীন র নও   জমাোঃ হাবফজুল 01768910398 

164 র িীন র নও   জমাোঃ শাহাজান আলী 01763440774 

165 র িীন র নও   জমাোঃ রবহদুল 01757008281 
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166 র িীন র নও   জমাোঃ জাবকর জহাজসন 01718279923 

167 র িীন র নও   জমাোঃ আবরফুল 01727319616 

168 র িীন র নও   জমাোঃ হাবফজুর 01753390705 

169 র িীন র নও   জমাোঃ ফরহাে 01785233202 

170 র িীন র নও   জমাোঃ বফরুজ আলী 01763641744 

171 র িীন র নও   জমাস্তাক আলী 01729518394 

172 র িীন র নও   এরশাে আলী 01719139998 

173 র িীন র নও   আহম্মে সরকার 01727445614 

174 র িীন র নও   হক সাজহি 01775598861 

175 জনয়  তপুর নও াঁ জমাোঃ মুসজলম 01722834058 

176 জনয়  তপুর নও াঁ জমাোঃ ধলূ 01793832286 

177 জনয়  তপুর নও াঁ জমাোঃ আলিাফ 01745134561 

178 জনয়  তপুর নও াঁ জমাোঃ ইবিশ 01741780133 

179 জনয়  তপুর নও াঁ জমাোঃ ফবহমুবিন 01739543664 

180 জনয়  তপুর নও াঁ জমাোঃ নজরুল 01755219591 

181 জনয়  তপুর নও াঁ জমাোঃ জমাজাহারুল 01791836450 

182 জনয়  তপুর নও াঁ জমাোঃ আোঃ িাবরক 01750498662 

183 জনয়  তপুর নও াঁ জমাোঃ মবনরুল 01745561014 

184 জনয়  তপুর নও াঁ জমাোঃ আবজমুবিন 01733756550 

185 জনয়  তপুর নও াঁ জমাোঃ হাবফজুর 01742818330 

186 জনয়  তপুর নও াঁ জমাোঃ আকির আলী 01791190569 

187 জনয়  তপুর নও াঁ জমাোঃ জুজয়ল 01768948944 

188 জনয়  তপুর নও াঁ জমাোঃ আল মামুন 01735359695 

189 জনয়  তপুর নও াঁ জমাোঃ মাজলক 01746428985 
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190 জনয়  তপুর নও াঁ জমাোঃ ইয়াবসন 01763457065 

191 জনয়  তপুর নও াঁ জমাোঃ ফুলচান 01737748449 

192 জনয়  তপুর নও াঁ জমাোঃ সবফকুল  01776169629 

193 জনয়  তপুর নও াঁ জমাোঃ হায়োর 01724026859 

194 জনয়  তপুর নও াঁ জমাোঃ গেই 01745678553 

195 জনয়  তপুর নও াঁ জমাোঃ জমাকবুল 01745678553 

196 জনয়  তপুর নও াঁ জমাোঃ একরামুল হক 01726989101 

197 জনয়  তপুর নও াঁ জমাোঃ আশরাফুল ইসলাম 01745133064 

198 জনয়  তপুর নও াঁ জমাোঃ আবরফ জহাজসন 01737951400 

199 জনয়  তপুর নও াঁ জমাোঃ আোঃ সালাম 01703816294 

200 জনয়  তপুর নও াঁ জমাোঃ মুসা 01775190696 

201 জনয়  তপুর নও াঁ জমাোঃ আলম 01714473685 

202 জনয়  তপুর নও াঁ জমাোঃ জামাল 01737683771 

203 জনয়  তপুর নও াঁ জমাোঃ জমাকজলসার রহমান 01791835734 

204 জনয়  তপুর নও াঁ জমাোঃ ওমর ফারুক 01730983325 

205  হ সদেপুর নও াঁ জমাোঃ জরজাউল ইসলাম - 

206  হ সদেপুর নও াঁ আব্দুল হাই িাবু - 

207  হ সদেপুর নও াঁ আবিকুল - 

208  হ সদেপুর নও াঁ জাহাঙ্গীর আলম - 

209  হ সদেপুর নও াঁ আব্দুস সালাম - 

210  হ সদেপুর নও াঁ আব্দুল আবলম - 

211  হ সদেপুর নও াঁ জমাোঃ কাউোর - 

212  হ সদেপুর নও াঁ আব্দুল আবজজ - 

213  হ সদেপুর নও াঁ আবজজার - 
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214  হ সদেপুর নও াঁ আরমান - 

215  হ সদেপুর নও াঁ জমাোঃ ইমরান -- 

216  হ সদেপুর নও াঁ জমাোঃ জ ারজশে আলম - 

217  হ সদেপুর নও াঁ জমাোঃ নয়ন জহাজসন - 

218  হ সদেপুর নও াঁ আবুল কালাম - 

219  হ সদেপুর নও াঁ বমলন - 

220  হ সদেপুর নও াঁ রায়হান - 

221  হ সদেপুর নও াঁ জমা জলোর রহমান - 

222  হ সদেপুর নও াঁ জমাোঃ জাবহদুল -- 

223  হ সদেপুর নও াঁ সুজন - 

224  হ সদেপুর নও াঁ আরমান - 

225  হ সদেপুর নও াঁ জমাোঃ আজামুল জহাজসন - 

226  হ সদেপুর নও াঁ জমাোঃ িাবুল - 

227  হ সদেপুর নও াঁ জমাোঃ আফোর আলী - 

228  হ সদেপুর নও াঁ জমাোঃ কুরিান আলী - 

229  হ সদেপুর নও াঁ জমাোঃ আমজাে জহাজসন - 

230  হ সদেপুর নও াঁ জমাোঃ শাহজাহান - 

231  হ সদেপুর নও াঁ জমাোঃ নজর আলী - 

232  হ সদেপুর নও াঁ জমাোঃ রান্টু - 

233  হ সদেপুর নও াঁ জমাোঃ  বলল - 

234  হ সদেপুর নও াঁ জমাোঃ িাজেন আলী - 

235 িত্নীতল  নও াঁ জমাোঃ জেজলায়ার 01766139924 

236 িত্নীতল  নও াঁ জমাোঃ এজাজুল 01728401834 

237 িত্নীতল  নও াঁ জজমাোঃ জসজকন্দার 01712401705 
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238 িত্নীতল  নও াঁ জমাোঃ েজিদুল ইসলাম 01747648396 

239 িত্নীতল  নও াঁ জমাোঃ রবফকুল ইসলাম 01762506780 

240 িত্নীতল  নও াঁ জমা: জমাশাজরফ জহাজসন 01767766486 

241 িত্নীতল  নও াঁ জমাোঃ জয়নল আজিেীন 01737268747 

242 িত্নীতল  নও াঁ জমাোঃ ইব্রাবহম 01718747249 

243 িত্নীতল  নও াঁ জমাোঃ মাহবুি 01762616045 

244 িত্নীতল  নও াঁ জমাোঃ জরজাউল 01746081680 

245 িত্নীতল  নও াঁ জমাোঃ হাবকম 01729437165 

246 িত্নীতল  নও াঁ জমাোঃ জসাজহল রানা 01768938546 

247 িত্নীতল  নও াঁ জমাোঃ জলাকমান 01739486649 

248 িত্নীতল  নও াঁ জমাোঃ আবজজার রহমান 01724339399 

249 িত্নীতল  নও াঁ জমাোঃ আবু িক্কর বেবিক 01745740242 

250 িত্নীতল  নও াঁ জমাোঃ স্বপন 01721033026 

251 িত্নীতল  নও াঁ জমাোঃ আবনছুর 01307559268 

252 িত্নীতল  নও াঁ জমাোঃ মনছুর আলী 01750539956 

253 িত্নীতল  নও াঁ জমাোঃ শামীম রানা 01792096975 

254 িত্নীতল  নও াঁ জমাোঃ জসািহান 01743053332 

255 িত্নীতল  নও াঁ আোঃ মান্নান 01710061657 

256 িত্নীতল  নও াঁ শাহজাহান 01735934254 

257 িত্নীতল  নও াঁ আোঃ সাত্তার 01707938616 

258 িত্নীতল  নও াঁ ফয়জুল ইসলাম 01754265448 

259 িত্নীতল  নও াঁ জমাোঃ আলিাফ জহাজসন 01770632333 

260 িত্নীতল  নও াঁ জমাোঃ নুর আলম 01854617092 

261 িত্নীতল  নও াঁ ওজহে 01742617725 



ক্রবমক নং উিসজল র ন   মজল র ন   বুচ র প্জশক্ষি িীর ন   ম  ে ইল ন ম্ব র 

262 িত্নীতল  নও াঁ জমাোঃ হাবমদুল ইসলাম 01730951026 

263 িত্নীতল  নও াঁ জমাোঃ জমািাজলি জহাসাইন 01737502913 

264 িত্নীতল  নও াঁ জমাোঃ িাবুল 01312903498 

265 ধ  ইরহ ট নও াঁ জমাোঃ আবিকুর রহমান 01714505189 

266 ধ  ইরহ ট নও াঁ জমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম 01739606458 

267 ধ  ইরহ ট নও াঁ জমাোঃ রাজসল বময়া 01724393064 

268 ধ  ইরহ ট নও াঁ জমাোঃ রাজু আহজম্মে 01745489509 

269 ধ  ইরহ ট নও াঁ জমাোঃ সাজকায়াি 01725017185 

270 ধ  ইরহ ট নও াঁ জমাোঃ মবি 01739618194 

271 ধ  ইরহ ট নও াঁ জমাোঃ আসলাম 01780451900 

272 ধ  ইরহ ট নও াঁ জমাোঃ জিলাল জহাজসন 01790346731 

273 ধ  ইরহ ট নও াঁ জমাোঃ জরজাউল ইসলাম 01775238344 

274 ধ  ইরহ ট নও াঁ জমাোঃ আলিাফ বময়া 01734118344 

275 ধ  ইরহ ট নও াঁ জমাোঃ জিলাল জহাজসন 01313628636 

276 ধ  ইরহ ট নও াঁ জমাোঃ বুলবুল 01770925994 

277 ধ  ইরহ ট নও াঁ জমাোঃ িকুল জহাজসন 01724161981 

278 ধ  ইরহ ট নও াঁ জমাোঃ জসাজহল 01738758960 

279 ধ  ইরহ ট নও াঁ জমাোঃ আবু জহাজসন 01750993406 

280 ধ  ইরহ ট নও াঁ জমাোঃ জমজহেী জহাসান 01767188402 

281 ধ  ইরহ ট নও াঁ সাজহি আলী 01737897890 

282 ধ  ইরহ ট নও াঁ জমাোঃ জাফর 01774050984 

283 ধ  ইরহ ট নও াঁ জমাোঃ িাজরক রহমান 01785300598 

284 ধ  ইরহ ট নও াঁ জমাোঃ ওসমান আলী 01311330231 

285 ধ  ইরহ ট নও াঁ জমাোঃ বফজরাজ জহাজসন 01725954773 



ক্রবমক নং উিসজল র ন   মজল র ন   বুচ র প্জশক্ষি িীর ন   ম  ে ইল ন ম্ব র 

286 ধ  ইরহ ট নও াঁ জমাোঃ উজ্জল 01724860337 

287 ধ  ইরহ ট নও াঁ জমাোঃ বমন্টু 01737636619 

288 ধ  ইরহ ট নও াঁ জমাোঃ জলবু 01715483837 

289 ধ  ইরহ ট নও াঁ জমাোঃ সাইফুল ইসলাম 01738253074 

290 ধ  ইরহ ট নও াঁ জমাোঃ রুহুল আবমন 01719000696 

291 ধ  ইরহ ট নও াঁ জমাোঃ ইসমাইল জহাজসন 01755323424 

292 ধ  ইরহ ট নও াঁ জমাোঃ আবজজুল হক 01300561578 

293 ধ  ইরহ ট নও াঁ জমাোঃ রবিউল ইসলাম 01768798713 

294 ধ  ইরহ ট নও াঁ জমাোঃ রবফকুল ইসলাম 01736820256 

 

                                                                                                                                                                                                                               



Rb¯^v¯’¨ myiÿvq †f‡Uwibvwi cvewjK †nj_& mvwf©m †Rvi`viKiY cÖK‡íi AvIZvq gvsm e¨emvqx (eyPvi ) 

cÖwkÿYv_©x‡`র নাম, †gvevBj b¤̂র ও ঠিকানা: 

বিভাগ: রংপুর                                                                                                               জেলা: রংপুর 

ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রবিক্ষণার্খীদের নাম জমািাইল নাম্বার 

1 সদর রংপুর †gvt Avt KvBqyg 01714566383 

2 সদর রংপুর ‡gvt mv¾v` †nv‡mb 01762881764 

3 সদর রংপুর ‡gvt ‡mv‡nj ivbv  

4 সদর রংপুর ‡gvt †Mvjvg Kv‡`i 01712776243 

5 সদর রংপুর ‡gvt Avt iv¾vK 01750570369 

6 সদর রংপুর ‡gvt myjZvb wgqv 01719380451 

7 সদর রংপুর ‡gvt Gikv` 01862972219 

8 সদর রংপুর ‡gvt Avt nvwg` 01751089627 

9 সদর রংপুর ‡gvt iwdKzj Bmjvg 01648245628 

10 সদর রংপুর †gvt Avt KvwQg 01746969035 

11 সদর রংপুর ‡gvt kvwnb wgqv 01786753544 

12 সদর রংপুর ‡gvt Avt gwZb 01773167880 

13 সদর রংপুর ‡gvt iwdKzj Bmjvg 01762947239 

14 সদর রংপুর ‡gvt AvjvDwÏb 01710871836 

15 সদর রংপুর ‡gvt gKeyj †nv‡mb 01722584597 

16 সদর রংপুর ‡gvt Mddvi †nv‡mb 01774273445 

17 সের রংপুর ‡gvt Gev`yj nK 01723167105 

18 সদর রংপুর ‡gvt GRgviæj Bmjvg 01773817572 

19 সদর রংপুর ‡gvt S›Uz wgqv 01722736404 

20 সদর রংপুর ‡gvt AvwRRyj Bmjvg 01721541348 

21 সদর রংপুর ‡gvt iwdKzj Bmjvg 01871102721 



ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রবিক্ষণার্খীদের নাম জমািাইল নাম্বার 

22 সদর রংপুর ‡gvt BmivBj 01940302049 

23 সদর রংপুর ‡gvt iægb Avjx 01785304031 

24 সদর রংপুর ‡gvt Avt Kwig 01829171765 

25 সদর রংপুর ‡gvt ivbv †nv‡mb 01731481448 

26 সদর রংপুর ‡gvt Rvwn` †nv‡mb 01739209551 

27 সদর রংপুর ‡gvt Avigvb 01722588211 

28 সদর রংপুর ‡gvt †mv‡nj ivbv 01859905221 

29 সদর রংপুর ‡gvt BDmyd Avjx 01751402757 

30 সদর রংপুর ‡gvt Bqvwmb AvivdvZ 01826349581 

31 মমঠাপুকুর রংপুর ‡gvt †gvqv‡¾g †nv‡mb 01750827176 

32 মমঠাপুকুর রংপুর ‡gvt †gvK‡Q` Avjx 01721948107 

33 মমঠাপুকুর রংপুর ‡gvt Rwjj wgqv 01714715575 

34 মমঠাপুকুর রংপুর ‡gvt †iRvDj Kwig 01744330870 

35 মমঠাপুকুর রংপুর ‡gvt dqjyj nK 01729430799 

36 মমঠাপুকুর রংপুর ‡gvt bvRgyj wgqv 01747034711 

37 মমঠাপুকুর রংপুর ‡gvt nvwg`yi Rvgvb 01785443725 

38 মমঠাপুকুর রংপুর ‡gvt Avkivdzj 01750889781 

39 মমঠাপুকুর রংপুর †gvt ev`kv wgqv 01751372364 

40 মমঠাপুকুর রংপুর ‡gvt mvBdzj Avjg 01717441326 

41 মমঠাপুকুর রংপুর ‡gvt †jey wgqv 01304045754 

42 মমঠাপুকুর রংপুর ‡gvt iÄy wgqv 01757609964 

43 মমঠাপুকুর রংপুর ‡gvt †`‡jvqvi †nv‡mb 01828316450 



ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রবিক্ষণার্খীদের নাম জমািাইল নাম্বার 

44 মমঠাপুকুর রংপুর ‡gv t g›Uz wgqv 01780824465 

45 মমঠাপুকুর রংপুর ‡gvt gvneyj wgqv 01767189479 

46 মমঠাপুকুর রংপুর ‡gvt dKiæj Bmjvg 01744348012 

47 মমঠাপুকুর রংপুর ‡gvt myRv wgqv 01789478518 

48 মমঠাপুকুর রংপুর ‡gvt jvBRy wgqv 01719123761 

49 মমঠাপুকুর রংপুর ‡gvt mvey wgqv 01786961128 

50 মমঠাপুকুর রংপুর ‡gvt AvKgj †nv‡mb 01720582176 

51 মমঠাপুকুর রংপুর ‡gvt meyR wgqv 01793891989 

52 মমঠাপুকুর রংপুর ‡gvt Avt iwk` wgqv 01767213156 

53 মমঠাপুকুর রংপুর ‡gvt †Rvev‡qi Avn‡g` 01796834414 

54 মমঠাপুকুর রংপুর ‡gvt AvjgMxi †nv‡mb 01751119675 

55 মমঠাপুকুর রংপুর ‡gvt wiqv` wgqv 01780493494 

56 মমঠাপুকুর রংপুর ‡gvt wgRvbyi ingvb 01792784754 

57 মমঠাপুকুর রংপুর ‡gvt Rvnv½xi Avjg 01913929580 

58 মমঠাপুকুর রংপুর ‡gvt kvn Avjg 01736357021 

59 মমঠাপুকুর রংপুর ‡gvt mvRy wgqv 01774613498 

60 মমঠাপুকুর রংপুর ‡gvt †gv¯Ídv 01744710499 

61 মমঠাপুকুর রংপুর ‡gvt kwdKzj Bmjvg 01751488146 

62 পীরগঞ্জ রংপুর ‡gvt gvgyb gÛj 01934066827 

63 পীরগঞ্জ রংপুর ‡gvt Qv‡`K zj Bmjvg 01783275688 

64 পীরগঞ্জ রংপুর ‡gvt Rniæj Bmjvg 01786952701 

65 পীরগঞ্জ রংপুর ‡gvt Avkivdzj Bmjvg 01796885168 



ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রবিক্ষণার্খীদের নাম জমািাইল নাম্বার 

66 পীরগঞ্জ রংপুর ‡gvt Rvn½xi Avjg 01755736308 

67 পীরগঞ্জ রংপুর ‡gvt eveyj wgqv 01797849661 

68 পীরগঞ্জ রংপুর ‡gvt AvjgMxi wgqv 01722807981 

69 পীরগঞ্জ রংপুর ‡gvt dzj wgqv 01713711296 

70 পীরগঞ্জ রংপুর ‡gvt †gv¯Ídv wgqv 01730848969 

71 পীরগঞ্জ রংপুর ‡gvt iIkb wgqv 01706831079 

72 পীরগঞ্জ রংপুর ‡gvt Qv‡`Kzj Bmjvg 01763208331 

73 পীরগঞ্জ রংপুর ‡gvt KvRj wgqv 01755197066 

74 পীরগঞ্জ রংপুর ‡gvt dzj wgqv 01754914160 

75 পীরগঞ্জ রংপুর ‡gvt kvn Avjg 01750558574 

76 পীরগঞ্জ রংপুর ‡gvt ev`j wgqv 01774616453 

77 পীরগঞ্জ রংপুর ‡gvt QvgQzj wgqv 01734022092 

78 পীরগঞ্জ রংপুর ‡gvt dzj wgqv 01722998395 

79 পীরগঞ্জ রংপুর ‡gvt kvgxg Lvb 01724323835 

80 পীরগঞ্জ রংপুর ‡gvt kwidzj Bmjvg 01751435901 

81 পীরগঞ্জ রংপুর ‡gvt Zv‡ni wgqv 01750254982 

82 পীরগঞ্জ রংপুর ‡gvt Avjg wgqv 01750558574 

83 পীরগঞ্জ রংপুর ‡gvt Avey ivqnvb 01788152605 

84 পীরগঞ্জ রংপুর ‡gvt †gv¯Ídv  

85 পীরগঞ্জ রংপুর ‡gvt Rvnv½xi 01722728334 

86 পীরগঞ্জ রংপুর ‡gvt Lykx mÏ©vi 01794983206 

87 পীরগঞ্জ রংপুর ‡gvt †Mvjvg †gv¯Ídv 01719509307 



ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রবিক্ষণার্খীদের নাম জমািাইল নাম্বার 

88 পীরগঞ্জ রংপুর ‡gvt `yjv wgqv 01740051123 

89 পীরগঞ্জ রংপুর ‡gvt Rvwn`yj Bmjvg 01774589785 

90 পীরগঞ্জ রংপুর ‡gvt mvRy wgqv 01701553326 

91 কাউমনয়া রংপুর ‡gvt Avey mvB` 01718935533 

92 কাউমনয়া রংপুর ‡gvt †mv‡nj ivbv 017100279603 

93 কাউমনয়া রংপুর ‡gvt Avey Zv‡ni 01719027583 

94 কাউমনয়া রংপুর ‡gvt gwZqvi ingvb 01939501174 

95 কাউমনয়া রংপুর ‡gvt Aveyj Kv‡mg 01742003279 

96 কাউমনয়া রংপুর ‡gvt byi Avwgb 01740135319 

97 কাউমনয়া রংপুর ‡gvt knx`yj Bmjvg 01722111743 

98 কাউমনয়া রংপুর ‡gvt AvwRRyj Bmjvg 01911272685 

99 কাউমনয়া রংপুর ‡gvnv¤§` Avjx 01744669230 

100 কাউমনয়া রংপুর ‡gvt Avt gwZb 01785442808 

101 কাউমনয়া রংপুর ‡gvt iwdKzj Bmjvg 01784997564 

102 কাউমনয়া রংপুর ‡gvt †gv Í̄dv 01747124576 

103 কাউমনয়া রংপুর Avey wmwÏ 01986427681 

104 কাউমনয়া রংপুর ‡gvt AvRci Avjx 01752244065 

105 কাউমনয়া রংপুর ‡gvt Avt mvjvg 01735678710 

106 কাউমনয়া রংপুর ‡gvt AvDqvj 01774046178 

107 কাউমনয়া রংপুর ‡gvt gbRyiæj 01720562843 

108 কাউমনয়া রংপুর ‡gvt AvwQgywÏb 01729804967 

109 কাউমনয়া রংপুর ‡gvt Qqdj 01786850230 



ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রবিক্ষণার্খীদের নাম জমািাইল নাম্বার 

110 কাউমনয়া রংপুর ‡gvt iwdKzj 01773056067 

111 কাউমনয়া রংপুর †gvt Rv‡n ỳj 01739451101 

112 কাউমনয়া রংপুর ‡gvt Rv‡Kiƒj 01734373545 

113 কাউমনয়া রংপুর ‡gvt Avwgbyj 01984690952 

114 কাউমনয়া রংপুর ‡gvt kixdzj Bmjvg 01740228161 

115 কাউমনয়া রংপুর ‡gvt BDbym Avjx 01931173042 

116 কাউমনয়া রংপুর ‡gvt wRqviæj Bmjvg 01868626765 

117 কাউমনয়া রংপুর ‡gvt cvš‘ wgqv 01763241820 

118 কাউমনয়া রংপুর ‡gvt wniæ wgqv 01960705509 

119 কাউমনয়া রংপুর ‡gvt Avey Kvjvg 01788036912 

120 কাউমনয়া রংপুর ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb 01868626765 

121 গংগাচড়া রংপুর ‡gvt jvj wgqv 01916508430 

122 গংগাচড়া রংপুর ‡gvt mv‡`Kzj 01867720334 

123 গংগাচড়া রংপুর ‡gvt Sv›Uz wgqv 01750779327 

124 গংগাচড়া রংপুর ‡gvt kvwnb wgqv 01768911929 

125 গংগাচড়া রংপুর ‡gvt †jey wgqv 01725022648 

126 গংগাচড়া রংপুর ‡gvt jvfjy wgqv 01734006731 

127 গংগাচড়া রংপুর ‡gvt mvBdzj wgqv 01990993249 

128 গংগাচড়া রংপুর ‡gvt byi Bmjvg 01724510914 

129 গংগাচড়া রংপুর ‡gvt kvgQzj Avjg 01751068380 

130 গংগাচড়া রংপুর ‡gvt ZzLvi Avjx 01839849448 

131 গংগাচড়া রংপুর ‡gvt myRv wgqv 01964743656 
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132 গংগাচড়া রংপুর ‡gv t iBQzj 01761075783 

133 গংগাচড়া রংপুর ‡gvt wmivRyj Bmjvg 01768291222 

134 গংগাচড়া রংপুর ‡gvt Aveyj dRj wgqv 01772823584 

135 গংগাচড়া রংপুর ‡gvt Kvweb 01722099162 

136 গংগাচড়া রংপুর ‡gvt jvj wgqv 01824258182 

137 গংগাচড়া রংপুর ‡gvt gwn`yj Bmjvg 01723513044 

138 গংগাচড়া রংপুর ‡gvt gwRei 01773966906 

139 গংগাচড়া রংপুর Avãyj gvbœvb 01741452388 

140 গংগাচড়া রংপুর ‡gvnv¤§` Avjx 01813358523 

141 গংগাচড়া রংপুর ‡gvt †jey wgqv 01305135207 

142 গংগাচড়া রংপুর ‡gvt †gvL‡jQvi 01740188861 

143 গংগাচড়া রংপুর ‡gvt Gbvgyj nK 01318093504 

144 গংগাচড়া রংপুর ‡gvt Gikv` 01762736385 

145 গংগাচড়া রংপুর ‡gvt mweiæj Bmjvg 01773857825 

146 গংগাচড়া রংপুর ‡gvt Avãyi nvwKg 01922829075 

147 গংগাচড়া রংপুর ‡gvt Avwidzj Bmjvg 01750391699 

148 তারাগঞ্জ রংপুর ‡gvt gÄyiæj Bmjvg 01707466146 

149 তারাগঞ্জ রংপুর ‡gvt wRqviæj Bmjvg 01940672665 

150 তারাগঞ্জ রংপুর ‡gvt AvdRvj †nv‡mb 01785101903 

151 তারাগঞ্জ রংপুর ‡gvt byiæj nK 01763087077 

152 তারাগঞ্জ রংপুর ‡gvt iwn`yj 01729105292 

153 তারাগঞ্জ রংপুর ‡gvt †mvbv wgqv 01798379856 

154 তারাগঞ্জ রংপুর ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb 01723705059 

155 তারাগঞ্জ রংপুর ‡gvt byi †gvnv¤§` 01730933234 

156 তারাগঞ্জ রংপুর ‡gvt Lwjjyi ingvb 01752888096 

157 তারাগঞ্জ রংপুর ‡gvt †kL mvw` 01723694659 
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158 তারাগঞ্জ রংপুর ‡gvt ZvivRyj Bmjvg 01809277114 

159 তারাগঞ্জ রংপুর ‡gvt kwdKzj Bmjvg 01795691377 

160 তারাগঞ্জ রংপুর ‡gvt AvwkKzj ingvb 01763122427 

161 তারাগঞ্জ রংপুর ‡gvt jvjb wgqv 01736777514 

162 তারাগঞ্জ রংপুর ‡gvt Avãym mvËvi 01723621079 

163 তারাগঞ্জ রংপুর ‡gvt gwkqvi ingvb 01719268281 

164 তারাগঞ্জ রংপুর ‡gvt nvwdRyj Bmjvg 01774501811 

165 তারাগঞ্জ রংপুর ‡gvt meyR wgqv 01791956689 

166 তারাগঞ্জ রংপুর ‡gvt †gvK‡Q`yj Bmjvg 01757687602 

167 তারাগঞ্জ রংপুর kvwnbyi 01710728758 

168 তারাগঞ্জ রংপুর ‡gvt AvBqye Avjx 01957855225 

169 তারাগঞ্জ রংপুর c‡Uvj P›`ª ivq 01773154466 

170 তারাগঞ্জ রংপুর ‡gvt gvwbK wgqv 01777190454 

171 তারাগঞ্জ রংপুর ‡gvt Avãyi iwk` 01791723181 

172 তারাগঞ্জ রংপুর ‡gvt kwn`yj Bmjvg 01751163367 

173 তারাগঞ্জ রংপুর ‡gvt jyrdi ingvb 01778745450 

174 তারাগঞ্জ রংপুর ‡gvt kwidzj Bmjvg 01764815211 

175 তারাগঞ্জ রংপুর ‡gvt Av‡e`yj Bmjvg 01765936497 

176 তারাগঞ্জ রংপুর ‡gvt gwkDi ingvb 01730462416 

177 তারাগঞ্জ রংপুর ‡gvt GKivgyj nK 01784925784 

178 পীরগাছা রংপুর ‡gvt kvgQzR †Rvnv 01717678034 

179 পীরগাছা রংপুর †gvt Avmv`yj Bmjvg 01780774546 

180 পীরগাছা রংপুর ‡gvt ivwKeyj Bmjvg 01780755230 

181 পীরগাছা রংপুর ‡gvt AvZvDi ingvb 01725546918 
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182 পীরগাছা রংপুর ‡gvt †g‡ni DwÏb 01762985453 

183 পীরগাছা রংপুর ‡gvt mvBdzj Bmjvg 01744809011 

184 পীরগাছা রংপুর ‡gvt byiæj Bmjvg 01792994893 

185 পীরগাছা রংপুর ‡gvt Rvnv½xi Avjg 01723271118 

186 পীরগাছা রংপুর ‡gvt nvweeyi ingvb 01720502660 

187 পীরগাছা রংপুর ‡gvt kvwnb wgqv 01764883425 

188 পীরগাছা রংপুর ‡gvt †gvRvnvi Avjx 01954727374 

189 পীরগাছা রংপুর ‡gvt kvn Avjg wgqv 01718783861 

190 পীরগাছা রংপুর ‡gvt gwZqvi ingvb 01786746590 

191 পীরগাছা রংপুর ‡gvt BDQze Avjx 01937181597 

192 পীরগাছা রংপুর ‡gvt ev`kv wgqv 01725997283 

193 পীরগাছা রংপুর ‡gvt mvBdzj Bmjvg 01756540380 

194 পীরগাছা রংপুর byi Avjg 01842539557 

195 পীরগাছা রংপুর ‡gvt mvBdzj Bmjvg 01729748661 

196 পীরগাছা রংপুর meyR wgqv 01757986192 

197 পীরগাছা রংপুর AvjgMxi †nv‡mb 01311665966 

198 পীরগাছা রংপুর myjZvb wgqv 01834922185 

199 পীরগাছা রংপুর nhiZ Avjx 01785435246 

200 পীরগাছা রংপুর ‡gvZv‡je 01744827123 

201 পীরগাছা রংপুর ingZ Lvb 01751008529 

202 পীরগাছা রংপুর gvgybi iwk` 01738274895 

203 পীরগাছা রংপুর AvLZvi †nv‡mb 01720665788 

204 পীরগাছা রংপুর byiæj û`v 01737530293 
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205 পীরগাছা রংপুর bRiæj Bmjvg 01744396430 

206 পীরগাছা রংপুর gwRei ingvb 01734243466 

207 পীরগাছা রংপুর AvgRv` †nv‡mb 01796834232 

208 বদরগঞ্জ রংপুর জমাোঃ বুলু বময়া - 

209 বদরগঞ্জ রংপুর জমাোঃ আনারুল বময়া - 

210 বদরগঞ্জ রংপুর জমাোঃ আমোে বময়া - 

211 বদরগঞ্জ রংপুর জমাোঃ জেয়াদুল বময়া - 

212 বদরগঞ্জ রংপুর জমাোঃ সবিয়ার রহমান - 

213 বদরগঞ্জ রংপুর জমাোঃ আবুল কালাম - 

214 বদরগঞ্জ রংপুর জমাোঃ হাবনফুল - 

215 বদরগঞ্জ রংপুর জমাোঃ আবরফুল - 

216 বদরগঞ্জ রংপুর জমাোঃ জমদহেী - 

217 বদরগঞ্জ রংপুর জমাোঃ হাবনফুল - 

218 বদরগঞ্জ রংপুর জমাোঃ মনজুল হক - 

219 বদরগঞ্জ রংপুর জমাোঃ দুলাল বময়া - 

220 বদরগঞ্জ রংপুর জমাোঃ হায়োর আলী - 

221 বদরগঞ্জ রংপুর জমাোঃ োবহদুল হক - 

222 বদরগঞ্জ রংপুর জমাোঃ মুকুল বময়া - 

223 বদরগঞ্জ রংপুর জমাোঃ আবরফুল ইসলাম - 

224 বদরগঞ্জ রংপুর জমাোঃ আবনছ বময়া - 

225 বদরগঞ্জ রংপুর জমাোঃ আদনায়ার বময়া - 
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226 বদরগঞ্জ রংপুর জমাোঃ কবিরুল বময়া - 

227 বদরগঞ্জ রংপুর জমাোঃ সাইোর রহমান - 

228 বদরগঞ্জ রংপুর জমাোঃ আবমরুল ইসলাম - 

229 বদরগঞ্জ রংপুর জমাোঃ আোে বময়া - 

230 বদরগঞ্জ রংপুর জমাোঃ জমাস্তাবিোর 

রহমান 

- 

231 বদরগঞ্জ রংপুর জমাোঃ িবিকুর রহমান - 

232 বদরগঞ্জ রংপুর জমাোঃ জমাক্তারুল ইসলাম - 

233 বদরগঞ্জ রংপুর জমাোঃ েয়নাল আদিেীন - 

234 বদরগঞ্জ রংপুর জমাোঃ আলাল বময়া - 

235 বদরগঞ্জ রংপুর জমাোঃ বেয়াদুল হক - 

236 বদরগঞ্জ রংপুর জমাোঃ ওমর আলী - 

 

 

                            

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rb¯^v¯’¨ myiÿvq †f‡Uwibvwi cvewjK †nj_& mvwf©m †Rvi`viKiY cÖK‡íi AvIZvq gvsm e¨emvqx (eyPvi ) 

cÖwkÿYv_©x‡`র নাম, †gvevBj b¤̂র ও ঠিকানা: 

বিভাগ: রংপুর                                                                                                               জেলা: কুবিগ্রাম 

ক্রবমক নং উপদেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রবিক্ষণার্থীদের নাম জমািাইল নাম্বার 

1 
KzwoMÖvg m`i KzwoMÖvg ‡gvt i¯Íg Avjx 01954289021 

2 KzwoMÖvg m`i KzwoMÖvg ‡gvt Avjg wgTv 01717591230 

3 KzwoMÖvg m`i KzwoMÖvg ‡gvt myjZvb Avjx - 

4 KzwoMÖvg m`i KzwoMÖvg ‡gvt mygb wgqv 01921662054 

5 KzwoMÖvg m`i KzwoMÖvg ‡gvt †ejvj †nv‡mb 01746716860 

6 KzwoMÖvg m`i KzwoMÖvg ‡gvt †gv¯Ídv 01735009885 

7 KzwoMÖvg m`i KzwoMÖvg ‡gvt Avwgbyj Bmjvg 01705935863 

8 KzwoMÖvg m`i KzwoMÖvg ‡gvt iweDj Bmjvg 01918074795 

9 KzwoMÖvg m`i KzwoMÖvg ‡gvt gbmyi Avjx 01723464056 

10 KzwoMÖvg m`i KzwoMÖvg ‡gvt Avwidzj Bmjvg 01784044545 

11 KzwoMÖvg m`i KzwoMÖvg ‡gvt evei Avjx 01787910557 

12 KzwoMÖvg m`i KzwoMÖvg Avqbvj nK 01732936510 

13 KzwoMÖvg m`i KzwoMÖvg ‡gvt kwn`yi ingvb 01750828203 

14 KzwoMÖvg m`i KzwoMÖvg ‡gvt gûi Avjx 01738693907 

15 KzwoMÖvg m`i KzwoMÖvg ‡gvt Kv‡`i Avjx 01755346833 

16 KzwoMÖvg m`i KzwoMÖvg ‡gvt mvB`yj nK 01713636621 

17 KzwoMÖvg m`i KzwoMÖvg ‡gvt AvDqvj †kL 01737793241 

18 KzwoMÖvg m`i KzwoMÖvg ‡gvt kigZ Avjx 01715385118 

19 KzwoMÖvg m`i KzwoMÖvg ‡gvt Zviv wgqv 01725339255 

20 KzwoMÖvg m`i KzwoMÖvg ‡gvt †gvšÍvR Avjx 01719545907 

21 KzwoMÖvg m`i KzwoMÖvg ‡gvt wgjb wgqv 01737846210 

22 KzwoMÖvg m`i KzwoMÖvg ‡gvt Puv` wgqv 01772904648 

23 KzwoMÖvg m`i KzwoMÖvg ‡gvt †gvL‡jQzi ingvb 017520834363 

24 KzwoMÖvg m`i KzwoMÖvg ‡gvt AvRMvi Avjx 01797602825 
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25 KzwoMÖvg m`i KzwoMÖvg ‡gvt gwZqvi ingvb 01770831861 

26 KzwoMÖvg m`i KzwoMÖvg ‡gvt kvgQzj nK 01751748840 

27 KzwoMÖvg m`i KzwoMÖvg ‡gvt †Qvevb Avjx 01722106787 

28 KzwoMÖvg m`i KzwoMÖvg ‡gvt ZvRyj Bmjvg 01719175445 

29 KzwoMÖvg m`i KzwoMÖvg ‡gvt ˆZqe Avjx 01770704807 

30 KzwoMÖvg m`i KzwoMÖvg ‡gvt Avkivdzj nK 01770954898 

31 
Dwjcyi KzwoMÖvg ‡gvt Avãyi ikx` 01730990978 

32 Dwjcyi KzwoMÖvg ‡gvt Aveyj Kvjvg 01990040545 

33 Dwjcyi KzwoMÖvg ‡gvt iwdKzj Bmjvg 01308142227 

34 Dwjcyi KzwoMÖvg ‡gvt iv¾vK 01966040945 

35 Dwjcyi KzwoMÖvg ‡gvt bIkv` wgqv 01902323434 

36 Dwjcyi KzwoMÖvg ‡gvt iweDj Bmjvg 01735009997 

37 Dwjcyi KzwoMÖvg ‡gvt mvB`yj Bmjvg 01797635904 

38 Dwjcyi KzwoMÖvg ‡gvt nvwdRyi ingvb 01797635732 

39 Dwjcyi KzwoMÖvg ‡gvt BmvnvK Avjx 01405506091 

40 Dwjcyi KzwoMÖvg ‡gvt Avey e°i wgqv 01767168206 

41 Dwjcyi KzwoMÖvg ‡gvt ivby wgqv 01744813928 

42 Dwjcyi KzwoMÖvg ‡gvt Gikv`yj nK 01767275904 

43 Dwjcyi KzwoMÖvg ‡gvt Q°z wgqv 01737737140 

44 Dwjcyi KzwoMÖvg ‡gvt e³vi Avjx 01706245859 

45 Dwjcyi KzwoMÖvg ‡gvt `yjvj wgqv 01988737665 

46 Dwjcyi KzwoMÖvg ‡gvt Av‡e` Avjx 01319131744 

47 Dwjcyi KzwoMÖvg ‡gvt nviæb wgqv 01951230996 

48 Dwjcyi KzwoMÖvg জমাোঃ মবিয়ার রহমান 01752323160 

49 Dwjcyi KzwoMÖvg জমাোঃ আবুল র্খাদয়র 01941905410 
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50 Dwjcyi KzwoMÖvg বেয়াউল ইসলাম 01710232335 

51 Dwjcyi KzwoMÖvg িবরদুল ইসলাম 01710418031 

52 Dwjcyi KzwoMÖvg নেরুল ইসলাম 01929892759 

53 Dwjcyi KzwoMÖvg জমাোঃ আবুল কালাম 01999180910 

54 Dwjcyi KzwoMÖvg জমাোঃ লূৎির রহমান 01796903130 

55 Dwjcyi KzwoMÖvg জমাোঃ িকুল বময়া 01725192069 

56 Dwjcyi KzwoMÖvg জমাোঃ চাঁে বময়া 01884728666 

57 Dwjcyi KzwoMÖvg নুরুল হক 01725934381 

58 Dwjcyi KzwoMÖvg জমাোঃ আনোর আলী 01789389270 

59 Dwjcyi KzwoMÖvg জমাোঃ িাবুল বময়া 01765963420 

60 Dwjcyi KzwoMÖvg জমাোঃ আোঃ েবলল 01798978580 

61 চর রাবেিপুর কুবিগ্রাম জমাোঃ বরপন সরকার 01924962418 

62 চর রাবেিপুর কুবিগ্রাম জমাোঃ আোঃ কবরম 01917368200 

63 চর রাবেিপুর কুবিগ্রাম জমাোঃ জসানা বময়া 01922225520 

64 চর রাবেিপুর কুবিগ্রাম জমাোঃ িােিা বময়া 01922957806 

65 চর রাবেিপুর কুবিগ্রাম জমাোঃ িহর আলী  

66 চর রাবেিপুর কুবিগ্রাম জমাোঃ লুৎির রহমান 01920746820 

67 চর রাবেিপুর কুবিগ্রাম জমাোঃ শুকুর আলী 01932138079 

68 চর রাবেিপুর কুবিগ্রাম জমাোঃ মাইদুল ইসলাম 01925443729 

69 চর রাবেিপুর কুবিগ্রাম জমাোঃ আবুল বময়া 01796368416 

70 চর রাবেিপুর কুবিগ্রাম জমাোঃ োহাঙ্গীর আলম 01951211270 

71 চর রাবেিপুর কুবিগ্রাম জমাোঃ রুদিল বময়া 01902642719 

72 চর রাবেিপুর কুবিগ্রাম জমাোঃ রবিউল ইসলাম 01969596092 

73 চর রাবেিপুর কুবিগ্রাম জমাোঃ জর্খাকন বময়া 01992193690 

74 চর রাবেিপুর কুবিগ্রাম জমাোঃ দুলাল জহাদসন 01944970565 
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75 চর রাবেিপুর কুবিগ্রাম জমাোঃ জর্খাকন বময়া 01755015054 

76 চর রাবেিপুর কুবিগ্রাম জমাোঃ সুলাইমান 01952148690 

77 চর রাবেিপুর কুবিগ্রাম জমাোঃ আবুল জহাদসন 01724970031 

78 চর রাবেিপুর কুবিগ্রাম জমাোঃ িাহোহান  

79 চর রাবেিপুর কুবিগ্রাম জমাোঃ সসয়ে আলী 01997928501 

80 চর রাবেিপুর কুবিগ্রাম জমাোঃ িবহদুল ইসলাম  

81 চর রাবেিপুর কুবিগ্রাম জমাোঃ িাহ আলম 01999459156 

82 চর রাবেিপুর কুবিগ্রাম জমাোঃ িাদহর আলী 01933875355 

83 চর রাবেিপুর কুবিগ্রাম জমাোঃ িাবুল বময়া 01778845577 

84 চর রাবেিপুর কুবিগ্রাম জমাোঃ আোঃ কুদ্দুস 01922957806 

85 চর রাবেিপুর কুবিগ্রাম জমাোঃ িাহ আলম 01928478972 

86 চর রাবেিপুর কুবিগ্রাম জমাোঃ আেম আলী 01912824272 

87 চর রাবেিপুর কুবিগ্রাম জমাোঃ িবি আলম 01936139931 

88 চর রাবেিপুর কুবিগ্রাম জমাোঃ ইব্রাবহম 01648109630 

89 চর রাবেিপুর কুবিগ্রাম জমাোঃ আবুল কালাম 01916637546 

90 চর রাবেিপুর কুবিগ্রাম জমাোঃ িােল বময়া 01756014909 

91 ফুলিািী কুবিগ্রাম জমাোঃ সাইফুল রহমান 01721948117 

92 ফুলিািী কুবিগ্রাম িাহ আলম 01783795859 

93 ফুলিািী কুবিগ্রাম িবছর উবিন 01743712251 

94 ফুলিািী কুবিগ্রাম আব্দুল্লাহ 01757507922 

95 ফুলিািী কুবিগ্রাম রবিকুল 01773271247 

96 ফুলিািী কুবিগ্রাম িমদসর মুবি 01780116030 

97 ফুলিািী কুবিগ্রাম আোঃ সালাম 01734381724 

98 ফুলিািী কুবিগ্রাম আদিে আলী 01774798658 

99 ফুলিািী কুবিগ্রাম ইবিস আলী 01767051045 
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100 ফুলিািী কুবিগ্রাম আেম আলী  

101 ফুলিািী কুবিগ্রাম আোঃ হাবকম 01770704807 

102 ফুলিািী কুবিগ্রাম আবু আলী 01745828814 

103 ফুলিািী কুবিগ্রাম িাবু বময়া 01737342931 

104 ফুলিািী কুবিগ্রাম আবুল কালাম 01740363886 

105 ফুলিািী কুবিগ্রাম আদনায়ারুল হক 01732193105 

106 ফুলিািী কুবিগ্রাম সাহেি আলী 01737438823 

107 ফুলিািী কুবিগ্রাম রবিউল 01791550112 

108 ফুলিািী কুবিগ্রাম সািাম 01705649149 

109 ফুলিািী কুবিগ্রাম রবিকুল 01722612273 

110 ফুলিািী কুবিগ্রাম িাবুল 01706743680 

111 ফুলিািী কুবিগ্রাম িবছর 01752101220 

112 ফুলিািী কুবিগ্রাম সিয়ি 01797791828 

113 ফুলিািী কুবিগ্রাম আনছার 01315127911 

114 ফুলিািী কুবিগ্রাম মনছুর 01746715979 

115 ফুলিািী কুবিগ্রাম রবিকুল 01719820030 

116 ফুলিািী কুবিগ্রাম সাইফুল 01721948117 

117 ফুলিািী কুবিগ্রাম নুর আলম 01631189362 

118 ফুলিািী কুবিগ্রাম নয়ন 01759388383 

119 ফুলিািী কুবিগ্রাম হক বময়া 01740416349 

120 ফুলিািী কুবিগ্রাম সাহা আলম 01783795859 ট 

121 রাোরহাট কুবিগ্রাম জমাোঃ সাইফুল ইসলাম 01750503171 

122 রাোরহাট কুবিগ্রাম জমাোঃ িারুক জহাদসন 01731591837 

123 রাোরহাট কুবিগ্রাম জমাোঃ আবরফুল ইসলাম 01742553955 

124 রাোরহাট কুবিগ্রাম জমাোঃ ছির উবিন 01750503171 
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125 রাোরহাট কুবিগ্রাম জমাোঃ মকবুল জহাদসন 01725822337 

126 রাোরহাট কুবিগ্রাম জমাোঃ আব্বাস আলী 01745342149 

127 রাোরহাট কুবিগ্রাম জমাোঃ মবেদুল ইসলাম 01762905297 

128 রাোরহাট কুবিগ্রাম জমাোঃ আবু সাইে 01724123568 

129 রাোরহাট কুবিগ্রাম জমাোঃ জরোউল হক 01722373952 

130 রাোরহাট কুবিগ্রাম জমাোঃ িাহনুর আলম 01744468516 

131 রাোরহাট কুবিগ্রাম জমাোঃ হাবিল জহাদসন 01724122365 

132 রাোরহাট কুবিগ্রাম জমাোঃ ইসহাক আলী 01738552779 

133 রাোরহাট কুবিগ্রাম জমাোঃ হারুন িােিা 01980207462 

134 রাোরহাট কুবিগ্রাম জমাোঃ রাদিদুল ইসলাম 01786924082 

135 রাোরহাট কুবিগ্রাম জমাোঃ মবেদুল ইসলাম 01738174563 

136 রাোরহাট কুবিগ্রাম জমাোঃ রাদিদুল ইসলাম 01701922570 

137 রাোরহাট কুবিগ্রাম জমাোঃ িবরফুল ইসলাম 01736688032 

138 রাোরহাট কুবিগ্রাম জমাোঃ আকিার জহাদসন 01711415857 

139 রাোরহাট কুবিগ্রাম জমাোঃ মবমনুল ইসলাম 01711415857 

140 রাোরহাট কুবিগ্রাম জমাোঃ আকিার আলী 01704261222 

141 রাোরহাট কুবিগ্রাম জমাোঃ আবমনুল ইসলাম 01741365810 

142 রাোরহাট কুবিগ্রাম জমাোঃ কুদ্দুস 01944378862 

143 রাোরহাট কুবিগ্রাম জমাোঃ েয়নাল 0174489788 

144 রাোরহাট কুবিগ্রাম জমাোঃ আবেজুর রহমান 01734685241 

145 রাোরহাট কুবিগ্রাম জমাোঃ জগালোর আলী 01306174772 

146 রাোরহাট কুবিগ্রাম জমাোঃ িাহা উিীন 01720373289 

147 রাোরহাট কুবিগ্রাম জমাোঃ আবুল জহাদসন 01781557934 

148 রাোরহাট কুবিগ্রাম জমাোঃ মবহর উবিন 01746609675 

149 রাোরহাট কুবিগ্রাম জমাোঃ আব্দুল্লাহ 01750314517 
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150 রাোরহাট কুবিগ্রাম শ্রী অজুনু রায় 01770700026 

151 ভুরুঙ্গমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ জমাোদেল হক 01750734050 

152 ভুরুঙ্গমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ আনারুল ইসলাম 01710051480 

153 ভুরুঙ্গমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ োদহদুল ইসলাম 01727970993 

154 ভুরুঙ্গমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ োবকর জহাদসন 01745228895 

155 ভুরুঙ্গমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ সাহবুল ইসলাম 01719199019 

156 ভুরুঙ্গমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ লাভলু বময়া 01773864969 

157 ভুরুঙ্গমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ মাইদুল ইসলাম 01773271027 

158 ভুরুঙ্গমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ সাোহান আলী 01717456643 

159 ভুরুঙ্গমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ সাইদুল ইসলাম 01781558080 

160 ভুরুঙ্গমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ সাদেক বময়া 01725023159 

161 ভুরুঙ্গমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ িাবহনুর ইসলাম 01779813540 

162 ভুরুঙ্গমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ হাব্বলু বময়া 01747763696 

163 ভুরুঙ্গমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ িবিয়ার রহমান 01745113025 

164 ভুরুঙ্গমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ জরাকন বময়া 01318117982 

165 ভুরুঙ্গমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ এরিাে আলী 01783824770 

166 ভুরুঙ্গমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ আয়নাল হক 01721217619 

167 ভুরুঙ্গমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ হাবিজুর রহমান 01750842908 

168 ভুরুঙ্গমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ জগালোর রহমান 01723578317 

169 ভুরুঙ্গমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ রবিকুল ইসলাম 01750645232 

170 ভুরুঙ্গমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ সাহাবুল ইসলাম 01789883443 

171 ভুরুঙ্গমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ আমোে জহাদসন 01719245901 

172 ভুরুঙ্গমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ িেলুল হক 01749691926 

173 ভুরুঙ্গমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ িািলু জহাদসন 01750645321 

174 ভুরুঙ্গমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ আলা উবিন 01310177469 
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175 ভুরুঙ্গমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ ওদহে আলী 01753752162 

176 ভুরুঙ্গমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ োলাল জহাদসন 01725183667 

177 ভুরুঙ্গমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ রবিকুল ইসলাম 01763443751 

178 ভুরুঙ্গমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ বসবিক আলী 01750589448 

179 ভুরুঙ্গমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ বমোনুর রহমান 01751405050 

180 ভুরুঙ্গমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ বুলু বময়া 01725408564 

181 জরৌমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ আব্দুস সালাম - 

182 জরৌমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ সামছুল হুে - 

183 জরৌমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ ওিাইদুল ইসলাম - 

184 জরৌমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ জগালাম িহীে - 

185 জরৌমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ িকুল বময়া - 

186 জরৌমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ মেনু বময়া - 

187 জরৌমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ জমামদেল জহাদসন - 

188 জরৌমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ জগালোর জহাদসন - 

189 জরৌমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ রহম আলী - 

190 জরৌমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ রাবিদুল হক - 

191 জরৌমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ নিীি জির্খ - 

192 জরৌমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ মুকুল বময়া - 

193 জরৌমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ িকুল বময়া - 

194 জরৌমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ জরাকনুজ্জামান - 

195 জরৌমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ আব্দুস ছবুর - 

196 জরৌমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ আবমনুল ইসলাম - 

197 জরৌমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ জমাস্তিা - 

198 জরৌমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ দুলাল বময়া - 

199 জরৌমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ আবু িাদলি - 
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200 জরৌমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ আোঃ সালাম -- 

201 জরৌমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ রাে বময়া -- 

202 জরৌমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ েবহর উবিন -- 

203 জরৌমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ এিােি আলী -- 

204 জরৌমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ ছাদনায়ার ইসলাম -- 

205 জরৌমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ মবনরুজ্জামান -- 

206 জরৌমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ আোঃ কবরম - 

207 জরৌমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ মাইদুল ইসলাম - 

208 জরৌমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ িবহদুল বময়া - 

209 জরৌমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ আোঃ হাবমে - 

210 জরৌমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ িবকর চাঁন - 

211 বচলমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ রবিকুল ইসলাম - 

212 বচলমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ িেলুর রহমান - 

213 বচলমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ মহুির রহমান - 

214 বচলমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ িকুল বময় - 

215 বচলমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ জরোউল কবরম - 

216 বচলমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ নুর ইসলাম - 

217 বচলমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ স্বাধীন বময়া - 

218 বচলমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ িবহে আলী - 

219 বচলমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ আমোে আলী - 

220 বচলমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ আবমনুল ইসলাম - 

221 বচলমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ এসরাি আলী - 

222 বচলমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ সাজু বময়া - 

223 বচলমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ গিিার মুবি - 

224 বচলমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ নুর িক্ত ব্যাপারী - 
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225 বচলমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ আব্দুল মাদলক - 

226 বচলমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ মবমনুল ইসলাম - 

227 বচলমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ মাইদুল ইসলাম - 

228 বচলমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ িেলুল হক - 

229 বচলমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ মহুির রহমান - 

230 বচলমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ সাজু বময়া - 

231 বচলমারী কুবিগ্রাম আব্দুল মাদলক - 

232 বচলমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ স্বাধীন বময়া - 

233 বচলমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ লাভলু বময়া - 

234 বচলমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ বমনাল বময়া - 

235 বচলমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ িাহোহান আলী - 

236 বচলমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ গওছল বময়া - 

237 বচলমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ িবিকুল ইসলাম - 

238 বচলমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ রবিকুল ইসলাম - 

239 বচলমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ বরজু বময়া - 

240 বচলমারী কুবিগ্রাম জমাোঃ োির আলী - 

241 নাদগশ্বরী কুবিগ্রাম জমাোঃ আবু হাবনিা 01751333172 

242 নাদগশ্বরী কুবিগ্রাম আলমগীর জহাদসন 01797641022 

243 নাদগশ্বরী কুবিগ্রাম জমাোঃ রুহুল আবমন 01796848997 

244 নাদগশ্বরী কুবিগ্রাম জমাোঃ মবিজুল হক 01743010915 

245 নাদগশ্বরী কুবিগ্রাম জমাোঃ বসরাজুল ইসলাম 01717049298 

246 নাদগশ্বরী কুবিগ্রাম জমাোঃ দুলু বময়া 401770980611 

247 নাদগশ্বরী কুবিগ্রাম জমাোঃ আদিে আলী 01724290152 

248 নাদগশ্বরী কুবিগ্রাম জমাোঃ আবমনুর জহাদসন 01735097749 

249 নাদগশ্বরী কুবিগ্রাম জমাোঃ সবি 01739835138 

250 নাদগশ্বরী কুবিগ্রাম জমাোঃ আবু বসবিক 01748229000 
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251 নাদগশ্বরী কুবিগ্রাম জমাোঃ বমোনুর রহমান 01902946309 

252 নাদগশ্বরী কুবিগ্রাম জমাোঃ আবনসুর রহমান 01721699623 

253 নাদগশ্বরী কুবিগ্রাম জমাোঃ মবিজুল ইসলাম 01774139407 

254 নাদগশ্বরী কুবিগ্রাম জমাোঃ িবরদুল ইসলাম 01766009560 

255 নাদগশ্বরী কুবিগ্রাম জমাোঃ িাহাে আলী 01740123891 

256 নাদগশ্বরী কুবিগ্রাম জমাোঃ িাবু বময়া 01722138952 

257 নাদগশ্বরী কুবিগ্রাম জমাোঃ েহর আলী 01767329448 

258 নাদগশ্বরী কুবিগ্রাম জমাোঃ িহর আলী 01735030192 

259 নাদগশ্বরী কুবিগ্রাম জমাোঃ নাবসর উবিন 01774463226 

260 নাদগশ্বরী কুবিগ্রাম জমাোঃ আব্দুল েব্বার 01734601236 

261 নাদগশ্বরী কুবিগ্রাম জমাোঃ জিলাল জহাদসন 01793856293 

262 নাদগশ্বরী কুবিগ্রাম জমাোঃ কুেরি আলী 01709346992 

263 নাদগশ্বরী কুবিগ্রাম জমাোঃ িবিকুল ইসলাম 01734654101 

264 নাদগশ্বরী কুবিগ্রাম জমাোঃ িাচ্চু বময়া 01718617277 

265 নাদগশ্বরী কুবিগ্রাম জমাোঃ কানচু বময়া 01744920951 

266 নাদগশ্বরী কুবিগ্রাম জমাোঃ দুলাল বময়া 01723634546 

267 নাদগশ্বরী কুবিগ্রাম জমাোঃ এমোদুল হক 01721699419 

268 নাদগশ্বরী কুবিগ্রাম জমাোঃ আঙ্গুর রহমান 01310961011 

269 নাদগশ্বরী কুবিগ্রাম জমাোঃ জিলাল জহাদসন 01739907226 

270 নাদগশ্বরী কুবিগ্রাম জমাোঃ োলাল উবিন  01791391194 
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cÖwkÿYv_©x‡`র নাম, †gvevBj b¤̂র ও ঠিকানা: 

বিভাগ: রংপুর                                                                                                               জেলা: গাইবান্ধা 
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1 সদর উপজেলা গাইবান্ধা জমাোঃ আব্দুর রবহম আকন্দ 01717424060 

2 সদর উপজেলা গাইবান্ধা জমাোঃ জরোউল কবরম 0176104360 

3 সদর উপজেলা গাইবান্ধা জমাোঃ জরদোয়ান 01994141844 

4 সদর উপজেলা গাইবান্ধা জমাোঃ িবরে বময়া 01947327379 

5 সদর উপজেলা গাইবান্ধা জমাোঃ আব্দুল কবরম 01766380083 

6 সদর উপজেলা গাইবান্ধা জমাোঃ ছাদেক 01718969814 

7 সদর উপজেলা গাইবান্ধা জমাোঃ আদনায়ার বময়া 01765752663 

8 সদর উপজেলা গাইবান্ধা জমাোঃ িাহ আলম 01798301851 

9 সদর উপজেলা গাইবান্ধা জমাোঃ আব্দুর রহমান 01757810745 

10 সদর উপজেলা গাইবান্ধা জমাোঃ আবনস 01793283560 

11 সদর উপজেলা গাইবান্ধা জমাোঃ মাবনক 01733146732 

12 সদর উপজেলা গাইবান্ধা আিাউর রহমান 01770209219 

13 সদর উপজেলা গাইবান্ধা জমাদিেু বময়া 01774862080 

14 সদর উপজেলা গাইবান্ধা বমন্টু বময়া 01786752928 

15 সদর উপজেলা গাইবান্ধা জমাোঃ মবিউর 01759304099 

16 সদর উপজেলা গাইবান্ধা জমাোঃ িাহ আলম 01774206840 

17 সদর উপজেলা গাইবান্ধা জমাোঃ িাবহন বময়া 01781639241 

18 সদর উপজেলা গাইবান্ধা জমাোঃ রাো বময়া 01739386717 

19 সদর উপজেলা গাইবান্ধা জমাোঃ মবমন বময়া 01753909307 

20 সদর উপজেলা গাইবান্ধা জমাোঃ আনারুল ইসলাম 01744541824 

21 সদর উপজেলা গাইবান্ধা জমাোঃ মাবনক 01780648408 

22 সদর উপজেলা গাইবান্ধা জমাোঃ রুহুল আবমন 01759300436 

23 সদর উপজেলা গাইবান্ধা জমাোঃ েীিন বময়া 01724356090 

24 সদর উপজেলা গাইবান্ধা জমাোঃ সাবমউল 01717927371 



ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রমিক্ষণার্থীজদর নাম জমাবাইল নাম্বার 

25 সদর উপজেলা গাইবান্ধা জমাোঃ জরোউল বময়া 01753125032 

26 সদর উপজেলা গাইবান্ধা জমাোঃ আবেে 01305155479 

27 সদর উপজেলা গাইবান্ধা জমাোঃ জর্খাকন বময়া 01701943267 

28 সদর উপজেলা গাইবান্ধা জমাোঃ বমোনুর রহমান 01300212874 

29 সদর উপজেলা গাইবান্ধা জমাোঃ আোদুল ইসলাম 01887849031 

30 সদর উপজেলা গাইবান্ধা জমাোঃ িাহোহান 01721542593 

31 জগাবিন্দগঞ্জ গাইিান্ধা জমাোঃ েবলল 01767114763 

32 জগাবিন্দগঞ্জ গাইিান্ধা জমাোঃ মনছুর 01751059993 

33 জগাবিন্দগঞ্জ গাইিান্ধা জমাোঃ রবিে 01787925260 

34 জগাবিন্দগঞ্জ গাইিান্ধা িাবহনুর রহমান 01773186979 

35 জগাবিন্দগঞ্জ গাইিান্ধা জমাোঃ উজ্জল জহাদসন 01733877248 

36 জগাবিন্দগঞ্জ গাইিান্ধা জমাোঃ সাবু 01772841085 

37 জগাবিন্দগঞ্জ গাইিান্ধা সেরুল ইসলাম 01766995221 

38 জগাবিন্দগঞ্জ গাইিান্ধা বেল্লুর রহমান 01713616818 

39 জগাবিন্দগঞ্জ গাইিান্ধা জরোউল 01921965212 

40 জগাবিন্দগঞ্জ গাইিান্ধা মবিয়ার রহমান 01789608224 

41 জগাবিন্দগঞ্জ গাইিান্ধা জমাোঃ জসাদলমান আলী 01737562779 

42 জগাবিন্দগঞ্জ গাইিান্ধা জমাোঃ আবমরুল ইসলাম 01300195213 

43 জগাবিন্দগঞ্জ গাইিান্ধা আছর উবিন জির্খ 01751438952 

44 জগাবিন্দগঞ্জ গাইিান্ধা মেনু বময়া সরকার 01736788966 

45 জগাবিন্দগঞ্জ গাইিান্ধা জমাোঃ ছাদেকুল 01773560442 

46 জগাবিন্দগঞ্জ গাইিান্ধা জমাোঃ দুলাল 01798911471 

47 জগাবিন্দগঞ্জ গাইিান্ধা জমাোঃ িাদেল 01735692704 

48 জগাবিন্দগঞ্জ গাইিান্ধা জমাোঃ েহরুল ইসলাম 01780647583 

49 জগাবিন্দগঞ্জ গাইিান্ধা জমাোঃ জসদকন্দার গাছু 01772894729 

50 জগাবিন্দগঞ্জ গাইিান্ধা আবু িক্কর বসবিক 01727591099 
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51 জগাবিন্দগঞ্জ গাইিান্ধা িাবু বময়া 01791895994 

52 জগাবিন্দগঞ্জ গাইিান্ধা জমাোঃ জুদয়ল 01948812976 

53 জগাবিন্দগঞ্জ গাইিান্ধা িাবহন জির্খ 01960495598 

54 জগাবিন্দগঞ্জ গাইিান্ধা জমাোঃ সাবু 01751182859 

55 জগাবিন্দগঞ্জ গাইিান্ধা জমাোঃ িাহােৎ 01737903016 

56 জগাবিন্দগঞ্জ গাইিান্ধা জমাোঃ আোঃ কাদের 0191327061 

57 জগাবিন্দগঞ্জ গাইিান্ধা এনামুল হক 01716347357 

58 জগাবিন্দগঞ্জ গাইিান্ধা জমাোঃ বেিরুল জহাদসন 01712856208 

59 জগাবিন্দগঞ্জ গাইিান্ধা জমাোঃ কবির জহাদসন 01717140047 

60 সাঘাটা গাইিান্ধা †gvt AvjgMxi †nv‡mb 01792675386 

61 সাঘাটা গাইিান্ধা †gvt dinv` Avn‡¤§` evey 01728570849 

62 সাঘাটা গাইিান্ধা †gvt AvdvmDwÏb 01782373033 

63 সাঘাটা গাইিান্ধা †gvt mvey 01777204521 

64 সাঘাটা গাইিান্ধা †gvt  Avãyj gÛj 01917933369 

65 সাঘাটা গাইিান্ধা ‡gvt †gvL‡Q`yi ingvb 01797544826 

66 সাঘাটা গাইিান্ধা ‡gv t Iqv‡iR 01723272782 

67 সাঘাটা গাইিান্ধা gbmyi 01719771366 

68 সাঘাটা গাইিান্ধা Gbvgyj 01718876524 

69 সাঘাটা গাইিান্ধা ‡gv t iwdKzj Bmjvg 01742408702 

70 সাঘাটা গাইিান্ধা ‡gv t gধু wgqv 01922128391 

71 সাঘাটা গাইিান্ধা ‡gv t Avwbmyi ingvb 01724121781 

72 সাঘাটা গাইিান্ধা †gv t AvwZKzi 01703088116 

73 সাঘাটা গাইিান্ধা ‡gvt Avmv`yj Bmjvg 01994639711 

74 সাঘাটা গাইিান্ধা †gvt AvwbQzi ingvb 01999191519 

75 সাঘাটা গাইিান্ধা ‡gv t Rv‡n`yj 01640310588 

76 সাঘাটা গাইিান্ধা ‡gvt RvwKi †nv‡mb 01962620665 
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77 সাঘাটা গাইিান্ধা dRjyj 01789898312 

78 সাঘাটা গাইিান্ধা ‡gvt ‡gvwgb wgqv 01774009162 

79 সাঘাটা গাইিান্ধা ‡gvt Rvnv½xi Avjg 01768796019 

80 সাঘাটা গাইিান্ধা ‡gvt kwdKzj 01926730447 

81 সাঘাটা গাইিান্ধা ‡gvt gvQz` ivbv 01784084817 

82 সাঘাটা গাইিান্ধা ‡gvt Lwjj wgqv 01720314702 

83 সাঘাটা গাইিান্ধা †gvt mv‡ne Avjx 01799485020 

84 সাঘাটা গাইিান্ধা ‡gvt  Avt iwng 01742165912 

85 সাঘাটা গাইিান্ধা ‡gvt Avbmvi Avjx 01727569177 

86 সাঘাটা গাইিান্ধা ‡gvt nvmvb Avjx 01716086962 

87 সাঘাটা গাইিান্ধা ‡gvt iÄy wgqv 0178097377 

88 সাঘাটা গাইিান্ধা ‡gvt Avãyj gwZb 01750406708 

89 সাঘাটা গাইিান্ধা ‡gvt  myKzi Avwj 01735030322 

90 mv`yjøvcyi MvBevÜv ‡gvt nvq`vi Avjx 01784-060627 

91 mv`yjøvcyi MvBevÜv ‡gvt gvmy` wgqv 01717-305224 

92 mv`yjøvcyi MvBevÜv ‡gvt wmiæ wgqv 01762-106081 

93 mv`yjøvcyi MvBevÜv ‡gvt mvB`vi ingvb 01793-206101 

94 mv`yjøvcyi MvBevÜv ‡gvt Rwgiæj 01763-040949 

95 mv`yjøvcyi MvBevÜv ‡gvt mvRy wgqv 01784-061963 

96 mv`yjøvcyi MvBevÜv ‡gvt dviæK wgqv 01729-576358 

97 mv`yjøvcyi MvBevÜv ‡gvt mv‡`K wgqv 01737-925333 

98 mv`yjøvcyi MvBevÜv ‡gvt ivRv wgqv 01721-545552 

99 mv`yjøvcyi MvBevÜv ‡gvt LvRv wgqv 01796-920822 

100 mv`yjøvcyi MvBevÜv ‡gvt gvgyb wgqv 01763-051102 

101 mv`yjøvcyi MvBevÜv ‡gvt ˆmq` Avjx 01764-839534 

102 mv`yjøvcyi MvBevÜv ‡gvt kwn`yj Bmjvg 01719-347709 
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103 mv`yjøvcyi MvBevÜv ‡gvt GKivgyj 01790-546265 

104 mv`yjøvcyi MvBevÜv ‡gvt Avkivdzj 01724-121108 

105 mv`yjøvcyi MvBevÜv ‡gvt nvq`vi Avjx 01763-259695 

106 mv`yjøvcyi MvBevÜv ‡gvt †iRvDj cÖvgvwbK 01716-746498 

107 mv`yjøvcyi MvBevÜv ‡gvt Avt gwZb 01793-206087 

108 mv`yjøvcyi MvBevÜv ‡gvt †gvRv‡¤§j 01761-450722 

109 mv`yjøvcyi MvBevÜv ‡gvt gxi eKk 01732-305135 

110 mv`yjøvcyi MvBevÜv ‡gvt gwkDi ingvb 01745-363831 

111 mv`yjøvcyi MvBevÜv wgVz miKvi 01706-706877 

112 mv`yjøvcyi MvBevÜv ‡gvt mweRj 01797-819081 

113 mv`yjøvcyi MvBevÜv ‡Rjvj †kL 01794-831669 

114 mv`yjøvcyi MvBevÜv ‡gvt nvmvb Avjx 01705-887577 

115 mv`yjøvcyi MvBevÜv ‡gvt gvmy` wgqv 01790-546265 

116 mv`yjøvcyi MvBevÜv ‡gvt iZb wgqv 01790-546265 

117 mv`yjøvcyi MvBevÜv ‡gvt †gvi‡k`yj 01770-641358 

118 mv`yjøvcyi MvBevÜv ‡gvt †MvjRvi †nv‡mb 01758-377953 

119 mv`yjøvcyi MvBevÜv ‡gvt Lwjj wgqv 01746-497037 

120 ফুলছমড় গাইবান্ধা জমাোঃ রমিক 01788213361 

121 ফুলছমড় গাইবান্ধা জমাোঃ িহীদ মময়া 01794475266 

122 ফুলছমড় গাইবান্ধা জমাোঃ পাসান মময়া 01745941966 

123 ফুলছমড় গাইবান্ধা জমাোঃ বমদউজ্জামান 01741231653 

124 ফুলছমড় গাইবান্ধা জমাোঃ আোদ মময়া 01779281615 

125 ফুলছমড় গাইবান্ধা জমাোঃ খাজয়র মময়া 01969572105 

126 ফুলছমড় গাইবান্ধা জমাোঃ আব্দুর রিীদ 01743446361 

127 ফুলছমড় গাইবান্ধা জমাোঃ িামহন মময়া 01781979650 

128 ফুলছমড় গাইবান্ধা জমাোঃ হামিোর মময়া 01910763402 
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129 ফুলছমড় গাইবান্ধা জমাোঃ নেরুল ইসলাম 01774060800 

130 ফুলছমড় গাইবান্ধা জমাোঃ োমহদ মময়া 01710455696 

131 ফুলছমড় গাইবান্ধা জমাোঃ েমন মময়া 01795307560 

132 ফুলছমড় গাইবান্ধা আইেল হক 01737963175 

133 ফুলছমড় গাইবান্ধা আব্দুল মমতন ভূট্টু 01724174681 

134 ফুলছমড় গাইবান্ধা জমাোঃ সাজহব আলী 01851478501 

135 ফুলছমড় গাইবান্ধা জমাোঃ বকুল মময়া 01745180521 

136 ফুলছমড় গাইবান্ধা জমাোঃ ইমিস আলী 01750744520 

137 ফুলছমড় গাইবান্ধা জমাোঃ আরিাদ আলী 01751678741 

138 ফুলছমড় গাইবান্ধা জমাোঃ েহরুল হক 01749055443 

139 ফুলছমড় গাইবান্ধা জমাোঃ আোহার 01824644998 

140 ফুলছমড় গাইবান্ধা জমাোঃ সাদা মময়া 01925643369 

141 ফুলছমড় গাইবান্ধা জমাোঃ হযরত আলী 01710906459 

142 ফুলছমড় গাইবান্ধা জমাোঃ িরহাদ মময়া 01726714218 

143 ফুলছমড় গাইবান্ধা জমাোঃ মামুন মময়া 01783412104 

144 ফুলছমড় গাইবান্ধা জমাোঃ আমনছুর রহমান 01981198773 

145 ফুলছমড় গাইবান্ধা জমাোঃ আোঃ মান্নান 01751452575 

146 ফুলছমড় গাইবান্ধা জমাোঃ জমাতাজলব 01731665330 

147 সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা জমাোঃ জলবু বময়া 01723425425 

148 সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা জমাোঃ রাদিদুল ইসলাম 01723412524 

149 সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা জমাোঃ েবমউল ইসলাম 01750276593 

150 সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা জমাোঃ িবরফুল ইসলাম 01762872627 

151 সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা জমাোঃ িাহালম বময়া 01723729773 

152 সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা জমাোঃ আলমগীর জহাদসন 01796131425 

153 সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা জমাোঃ মাাসুে বময়া 01774577570 

154 সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা জমাোঃ জরোউল ইসলাম 01780565548 
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155 সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা জমাোঃ জসাদহল বময়া 01305159390 

156 সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা জমাোঃ জমাো বময়া 01733152247 

157 সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা জমাোঃ দুলু বময়া 0172358843 

158 সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা জমাোঃ রবিকুল ইসলাম 01765054068 

159 সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা জমাোঃ সবুে বময়া 01774789671 

160 সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা জমাোঃ চাঁন বময়া 01775628529 

161 সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা জমাোঃ আনারুল ইসলাম 01780648196 

162 সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা জমাোঃ সবুে বময়া 01936887526 

163 সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা জমাোঃ বকিবরয়া 01764950523 

164 সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা জমাোঃ জোিাইদুল ইসলাম 01885921433 

165 সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা জমাোঃ আদিক আলী 01750994715 

166 সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা জমাোঃ িেলু বময়া 01783166936 

167 সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা জমাোঃ আবেে বময়া 01785311190 

168 সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা জমাোঃ িবহদুল ইসলাম 01718364089 

169 সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা জমাোঃ োবহদুল ইসলাম 01921647580 

170 সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা জমাোঃ জিলাল বময়া 01761206371 

171 সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা আলমগীর বময়া - 

172 সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা হাবিোর রহমান - 

173 সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা নুরুল হক - 

174 সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা আনারুল - 

175 সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা আদিায়ার রহমান -- 

176 সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা কাচু বময়া - 

177 পলািবাড়ী গাইবান্ধা জমাোঃ বলটন বময়া 01774726378 

178 পলািবাড়ী গাইবান্ধা জমাোঃ িােিা মন্ডল 01757998350 

179 পলািবাড়ী গাইবান্ধা আোঃ কাদের 01757998350 

180 পলািবাড়ী গাইবান্ধা জমাোঃ িাবু বময়া 01750776278 
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181 পলািবাড়ী গাইবান্ধা জমাোঃ মহবসন আলী 01722287396 

182 পলািবাড়ী গাইবান্ধা জমাোঃ আেহার আলী 01743949833 

183 পলািবাড়ী গাইবান্ধা জমাোঃ জমাস্তা বময়া 01799182045 

184 পলািবাড়ী গাইবান্ধা জমাোঃ িািলূ বময়া 01749372648 

185 পলািবাড়ী গাইবান্ধা জমাোঃ মমিাে 01751153725 

186 পলািবাড়ী গাইবান্ধা িবহদুল 01747117396 

187 পলািবাড়ী গাইবান্ধা সাইদুল 01783026511 

188 পলািবাড়ী গাইবান্ধা জমাোঃ সাো বময়া 01728532758 

189 পলািবাড়ী গাইবান্ধা সাবু 01740348639 

190 পলািবাড়ী গাইবান্ধা জমাোঃ দুদু বময়া 01767333557 

191 পলািবাড়ী গাইবান্ধা জমাোঃ আোঃ সাত্তার বময়া 01318142445 

192 পলািবাড়ী গাইবান্ধা মবিয়ার রহমান মধু 01996738431 

193 পলািবাড়ী গাইবান্ধা রাো বময়া 01714526615 

194 পলািবাড়ী গাইবান্ধা বরপন বময়া 01792627126 

195 পলািবাড়ী গাইবান্ধা উজ্জল বময়া 01779223769 

196 পলািবাড়ী গাইবান্ধা িবরকুল ইসলাম 01986939561 

197 পলািবাড়ী গাইবান্ধা জমাোঃ োমাল 01724149197 

198 পলািবাড়ী গাইবান্ধা জমাোঃ জরোউল কবরম 01751452708 

199 পলািবাড়ী গাইবান্ধা জমাোঃ রবিক 01726719672 

200 পলািবাড়ী গাইবান্ধা রমোন আলী 01925714292 

201 পলািবাড়ী গাইবান্ধা আলম 01406061110 

202 পলািবাড়ী গাইবান্ধা োবহদুল 01319105251 

203 পলািবাড়ী গাইবান্ধা আোঃ র্খাদলক 01701977082 

204 পলািবাড়ী গাইবান্ধা জসাহরাি জহাদসন 01966812677 

205 পলািবাড়ী গাইবান্ধা জমাোঃ মাসুে 01755101427 

206 পলািবাড়ী গাইবান্ধা জমাোঃ বিদরাে  কবির 01722212531 



Rb¯^v¯’¨ myiÿvq †f‡Uwibvwi cvewjK †nj_& mvwf©m †Rvi`viKiY cÖK‡íi AvIZvq gvsm e¨emvqx (eyPvi ) 

cÖwkÿYv_©x‡`র নাম, †gvevBj b¤̂র ও ঠিকানা: 

বিভাগ: রংপুর                                                                                                               জেলা: বেনােপুর 

ক্রবমক নং উপদেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রবিক্ষণার্থীদের নাম জমািাইল নাম্বার 

1 জঘািাঘাট বেনােপুর জমাোঃ ইসরাইল জহাদসন 01718839647 

2 জঘািাঘাট বেনােপুর জমাোঃ জলবু বময়া 01739893972 

3 জঘািাঘাট বেনােপুর জমাোঃ িামীম বময়া 01315363111 

4 জঘািাঘাট বেনােপুর জমাোঃ ইব্রাবহম 01930721269 

5 জঘািাঘাট বেনােপুর জমাোঃ আিরাফুল ইসলাম 01703924017 

6 জঘািাঘাট বেনােপুর জমাোঃ মাহবুবুর রহমান 01745210633 

7 জঘািাঘাট বেনােপুর জমাোঃ রাজু বময়া 01796876600 

8 জঘািাঘাট বেনােপুর জমাোঃ িবরফুল ইসলাম 01773355028 

9 জঘািাঘাট বেনােপুর জমাোঃ মাবনক বময়া 01737202750 

10 জঘািাঘাট বেনােপুর জমাোঃ আলম 01730966767 

11 জঘািাঘাট বেনােপুর জমাোঃ সাবু বময়া 017011946604 

12 জঘািাঘাট বেনােপুর জমাোঃ জমাস্তাবিজুর রহমান 01758361431 

13 জঘািাঘাট বেনােপুর জমাোঃ োলাল উিীন 01799086629 

14 জঘািাঘাট বেনােপুর জমাোঃ রবিউল ইসলাম 01734911868 

15 জঘািাঘাট বেনােপুর জমাোঃ সুলিান আহেে 01776979234 

16 জঘািাঘাট বেনােপুর জমাোঃ মাহবুবুল হক 01761954075 

17 জঘািাঘাট বেনােপুর জমাোঃ িবিকুল ইসলাম 01773354990 

18 জঘািাঘাট বেনােপুর জমাোঃ আব্দুল গফুর 01722692741 

19 জঘািাঘাট বেনােপুর জমাোঃ আদিায়ার রহমান 01742490155 

20 জঘািাঘাট বেনােপুর জমাোঃ িেদল রাবব্ব নয়ন 01744707535 

21 জঘািাঘাট বেনােপুর জমাোঃ জোব্বার আলী 01796936205 

22 জঘািাঘাট বেনােপুর জমাোঃ বিপন বময়া 01722412399 

23 জঘািাঘাট বেনােপুর জমাোঃ িাবুল জহাদসন 01710586354 

24 জঘািাঘাট বেনােপুর জমাোঃ িবরফুল ইসলাম 01728151065 



ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রমিক্ষণার্থীজদর নাম জমাবাইল নাম্বার 

25 জঘািাঘাট বেনােপুর জমাোঃ মিবিকুর রহমান 01722670666 

26 জঘািাঘাট বেনােপুর জমাোঃ আবনছূর রহমান 01760586800 

27 জঘািাঘাট বেনােপুর জমাোঃ আনারুল বময়া 01748950231 

    28 জঘািাঘাট বেনােপুর জমাোঃ বমোনুর ইসলাম 01748950230 

29 জঘািাঘাট বেনােপুর জমাোঃ আইনুল ইসলাম 01773803395 

30 জঘািাঘাট বেনােপুর জমাোঃ বসরাজুল ইসলাম 01748694922 

31 হাবকমপুর বেনােপুর জমাোঃ আবিকুর রহমান 01740818977 

32 হাবকমপুর বেনােপুর জমাোঃ আছমান আলী 01821121943 

33 হাবকমপুর বেনােপুর জমাোঃ নুর আলম জভলু 01983878195 

34 হাবকমপুর বেনােপুর জমাোঃ মনু বময়া 01308445902 

35 হাবকমপুর বেনােপুর জমাোঃ িবরফুল ইসলাম 01721786174 

36 হাবকমপুর বেনােপুর জমাোঃ সাইে 01955008637 

37 হাবকমপুর বেনােপুর জমাোঃ রবিউল ইসলাম 01991290809 

38 হাবকমপুর বেনােপুর জমাোঃ োহাঙ্গীর আলম 01761972183 

39 হাবকমপুর বেনােপুর জমাোঃ োহাঙ্গীর আলম 01764710472 

40 হাবকমপুর বেনােপুর জমাোঃ ইমরান জহাদসন িােল 01943602349 

41 হাবকমপুর বেনােপুর জমাোঃ িবরকুল ইসলাম 01946334618 

42 হাবকমপুর বেনােপুর জমাোঃ আবিয়ার রহমান 01739503354 

43 হাবকমপুর বেনােপুর জমাোঃ রবিকুল ইসলাম 01314530967 

44 হাবকমপুর বেনােপুর জমাোঃ মামুনর রিীে  

45 হাবকমপুর বেনােপুর জমাোঃ উজ্জল 01714947050 

46 হাবকমপুর বেনােপুর জমাোঃ শূকুর আলী 01723367138 

47 হাবকমপুর বেনােপুর জমাোঃ রবিদুল ইসলাম 01820859558 

48 হাবকমপুর বেনােপুর জমাোঃ িারুক জহাদসন 01789928924 

49 হাবকমপুর বেনােপুর জমাোঃ জসাদহল রানা 01983585930 

50 হাবকমপুর বেনােপুর জমাোঃ বমলন জহাদসন 01738258556 
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51 হাবকমপুর বেনােপুর জমাোঃ আরমান আলী 01951728847 

52 হাবকমপুর বেনােপুর জমাোঃ আব্দুল লবিি 01749704450 

53 হাবকমপুর বেনােপুর জমাোঃ এনামুল হক 01939941772 

54 হাবকমপুর বেনােপুর জমাোঃ বেয়াউর রহমান 01944376116 

55 হাবকমপুর বেনােপুর জমাোঃ আসলাম আলী 01722229500 

56 হাবকমপুর বেনােপুর জমাোঃ আছমান আলী 01318954328 

57 হাবকমপুর বেনােপুর জমাোঃ আক্কাস আলী 01792532612 

58 হাবকমপুর বেনােপুর জমাোঃ নােমুল জহাদসন 01737094114 

59 হাবকমপুর বেনােপুর জমাোঃ সবরয়ি মন্ডল 01760854947 

60 হাবকমপুর বেনােপুর জমাোঃ হারুন অর রবিে 01307300987 

61 weivgcyi w`bvRcyi 
‡gvt AvwjgywÏb 01740035282 

62 weivgcyi w`bvRcyi ‡gvt ivRy Avnv‡¤§` 01782231048 

63 weivgcyi w`bvRcyi ‡gvt ReŸvi 01738370292 

64 weivgcyi w`bvRcyi ‡gvt RvjvjDwÏb 01315748256 

65 weivgcyi w`bvRcyi †gvt gvmy` 01740353926 

66 weivgcyi w`bvRcyi ‡gvt cievDj 01760164471 

67 weivgcyi w`bvRcyi ‡gvt jvey wgqv 01740205032 

68 weivgcyi w`bvRcyi ‡gvt kwn ỳj Bmjvg 01786653247 

69 weivgcyi w`bvRcyi ‡gvt gvbœvb 01762851660 

70 weivgcyi w`bvRcyi †gvt myjZvb 01746310822 

71 weivgcyi w`bvRcyi ‡gvt `weiæj Bmjvg 01740799715 

72 weivgcyi w`bvRcyi ‡gvt gy³vi †nv‡mb 01324133023 

73 weivgcyi w`bvRcyi ‡gvt gnwmb 01880683787 

74 weivgcyi w`bvRcyi ‡gvt wRqviDi ingvb 01742821971 

75 weivgcyi w`bvRcyi †gvt iwdKzj Bmjvg 01773748219 

76 weivgcyi w`bvRcyi †gvt mvB ỳj Bmjvg 01720511061 
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77 weivgcyi w`bvRcyi †gvt eveyj †nv‡mb 017737748219 

78 weivgcyi w`bvRcyi †gvt Aveyj Kv‡kg 01729488402 

79 weivgcyi w`bvRcyi ‡gvt gRby 01709184428 

80 weivgcyi w`bvRcyi †gvt  Avãym mvjvg 01719205257 

81 weivgcyi w`bvRcyi ‡gvt Avey Zv‡ni 017106293777 

82 weivgcyi w`bvRcyi ‡gvt ỳjvj †nv‡mb 01719420256 

83 weivgcyi w`bvRcyi †gvt †gvdv¾j †nv‡mb 01718987764 

84 weivgcyi w`bvRcyi ‡gvt Imgvb Avjx 01967258896 

85 weivgcyi w`bvRcyi ‡gvt Avwgi †nv‡mb 01735318392 

86 weivgcyi w`bvRcyi †gvt AvwRg 01744805177 

87 weivgcyi w`bvRcyi †gvt AvRgj †nv‡mb 01750663454 

88 weivgcyi w`bvRcyi ‡gvt Kvgvj ‡nv‡mb 01718201923 

89 weivgcyi w`bvRcyi †gvt Avj Avwgb 01723132083 

90 weivgcyi w`bvRcyi ‡gvt †mwjg 01892508703 

91 বিরল বেনােপুর জমাোঃ আবেোর রহমান 01729521053 

92 বিরল বেনােপুর জমাোঃ দুলাল 01763118956 

93 বিরল বেনােপুর বিপ্লি চন্দ্র কমকুার 01315209358 

94 বিরল বেনােপুর জমাোঃ সুরি আলী 01798930292 

95 বিরল বেনােপুর জমাোঃ আহাে আলী 01742699758 

96 বিরল বেনােপুর জমাোঃ নুর ইসলাম 01729408234 

97 বিরল বেনােপুর আব্দুল ছুপুর 01744699292 

98 বিরল বেনােপুর রুদিল ইসলাম 01738655337 

99 বিরল বেনােপুর উিা িমাু 01762965950 

100 বিরল বেনােপুর জমাোঃ আকরাম আলী 01796817925 

101 বিরল বেনােপুর জমাোঃ র্খাইরুল ইসলাম 01787971327 

102 বিরল বেনােপুর জমাোঃ আবুল কালাম আোে 01783092042 
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103 বিরল বেনােপুর জমাোঃ জহলাল 01764809073 

104 বিরল বেনােপুর জমাোঃ আইয়ুি আলী 01741700440 

105 বিরল বেনােপুর জমাোঃ ছাইফুল ইসলাম 01942627520 

106 বিরল বেনােপুর জমাোঃ দুলাল িাবু 01744408382 

107 বিরল বেনােপুর জমাোঃ আিছার আলী 01717638865 

108 বিরল বেনােপুর জমাোঃ দুলার 01733014994 

109 বিরল বেনােপুর জমাোঃ নেরুল ইসলাম 01737572159 

110 বিরল বেনােপুর দুলাল জহাদসন 01751140374 

111 বিরল বেনােপুর জমাোঃ িবেরুল ইসলাম 01745250678 

112 বিরল বেনােপুর জমাোঃ হাসমি আলী 01754929425 

113 বিরল বেনােপুর জমাোঃ মাদেদুর রহমান 01794928633 

114 বিরল বেনােপুর জমাোঃ হাদসন আলী 01755170325 

115 ফুলিাবি বেনােপুর জমাোঃ মুরাে জহাদসন - 

116 ফুলিাবি বেনােপুর জমাোঃ জমাছাদিক - 

117 ফুলিাবি বেনােপুর জমাোঃ আবমনুল ইসলাম - 

118 ফুলিাবি বেনােপুর িমদসর আলী - 

119 ফুলিাবি বেনােপুর জমাোঃ আোঃ রাজ্জাক - 

120 ফুলিাবি বেনােপুর জমাোঃ আবমনুল ইসলাম - 

121 ফুলিাবি বেনােপুর জমাোঃ আলমগীর - 

122 ফুলিাবি বেনােপুর জমাোঃ িবহদুল ইসলাম - 

123 ফুলিাবি বেনােপুর জমাোঃ কাইয়ুম আলী - 

124 ফুলিাবি বেনােপুর জমাোঃ িাবু - 

125 ফুলিাবি বেনােপুর জমাোঃ িাবু মন্ডল - 

126 ফুলিাবি বেনােপুর আবমর - 

127 ফুলিাবি বেনােপুর িােিা - 

128 ফুলিাবি বেনােপুর িবরফুল ইসলাম - 
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129 ফুলিাবি বেনােপুর নেরুল - 

130 ফুলিাবি বেনােপুর জমাোঃ আব্দুর রবহম - 

131 ফুলিাবি বেনােপুর োদিে - 

132 ফুলিাবি বেনােপুর আইনুল – মবমন - 

133 ফুলিাবি বেনােপুর মবিনুর - 

134 ফুলিাবি বেনােপুর আব্দুর রবিে - 

135 ফুলিাবি বেনােপুর জমািাজ্জল - 

136 ফুলিাবি বেনােপুর আিোল - 

137 ফুলিাবি বেনােপুর নুরুল - 

138 ফুলিাবি বেনােপুর আসাদুল - 

139 ফুলিাবি বেনােপুর রবক - 

140 ফুলিাবি বেনােপুর জমািারি জহাদসন - 

141 ফুলিাবি বেনােপুর নুরুল ইসলাম - 

142 ফুলিাবি বেনােপুর মঞ্জুরুল - 

143 ফুলিাবি বেনােপুর ছািাম - 

144 ফুলিাবি বেনােপুর িবিকুল - 

155 সের বেনােপুর জমাোঃ আিসার আলী 01722093016 

156 সের বেনােপুর জমাোঃ এনামুল হক 01722560337 

157 সের বেনােপুর জমাোঃ জসাহরাি আলী 01797847769 

158 সের বেনােপুর জমাোঃ জুদয়ল ইসলাম 01766398651 

159 সের বেনােপুর জমাোঃ হাবমদুর রহমান 01733189258 

160 সের বেনােপুর জমাোঃ আব্দুল লবিি 01795399942 

161 সের বেনােপুর জমাোঃ মবমনুল ইসলাম 01743694744 

162 সের বেনােপুর জমাোঃ িাবুল আকিার িাবু 01725748641 

163 সের বেনােপুর জমাোঃ বমোনুর রহমান 01737567726 

164 সের বেনােপুর জমাোঃ নুর ইসলাম 01754929123 
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165 সের বেনােপুর জমাোঃ িারুক জহাদসন 01755980866 

166 সের বেনােপুর জমাোঃ সাদয়ি আলী 01301123820 

167 সের বেনােপুর জমাোঃ িােিা বময়া 01726315443 

168 সের বেনােপুর জমাোঃ সাইদুর রহমান 01731255509 

169 সের বেনােপুর জমাোঃ ভুদরা 01727553930 

170 সের বেনােপুর জমাোঃ সবুর 01787975640 

171 সের বেনােপুর জমাোঃ িারুক জহাদসন 01719403760 

172 সের বেনােপুর জমাোঃ সনু 01710242181 

173 সের বেনােপুর জমাোঃ রমোন আলী 01750651965 

174 সের বেনােপুর জমাোঃ আল আবমন 01755293014 

175 সের বেনােপুর জমাোঃ সসয়ে োহাঙ্গীর আলম 01719042874 

176 সের বেনােপুর জমাোঃ আলমগীর 01770392725 

177 সের বেনােপুর জমাোঃ সিয়ি আলী 01740253013 

178 সের বেনােপুর জমাোঃ মাহাবুর রহমান 01866478217 

179 সের বেনােপুর জমাোঃ আক্তার জহাদসন 01779392117 

180 সের বেনােপুর জমাোঃ মমিাে আলী 01719666217 

181 সের বেনােপুর জমাোঃ আদনায়ার জহাদসন 01735479456 

182 সের বেনােপুর জমাোঃ েদিে আলী 01724108225 

183 সের বেনােপুর জমাোঃ আব্দুস সামাে 01720689067 

184 সের বেনােপুর জমাোঃ সাজু 01821599879 

185 িীরগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ আলী হায়োর 01796971427 

186 িীরগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ মজুল হক 01862260381 

187 িীরগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ হাবমদুল 01774900360 

188 িীরগঞ্জ বেনােপুর আব্দুল কবরম 01747484609 

189 িীরগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ সবহদুল ইসলাম 01761316794 

190 িীরগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ লাল বময়া 01788928574 
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191 িীরগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ িকুল বময়া 01749101262 

192 িীরগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ আবু ছাত্তার 01981830891 

193 িীরগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ িারুক 01737831193 

194 িীরগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ আরি আলী 01746967446 

195 িীরগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ আবমনুল হক 01773618830 

196 িীরগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ সবুে 01792992157 

197 িীরগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ িবরকুল ইসলাম 01719346051 

198 িীরগঞ্জ বেনােপুর সুরুে বময়া 01779309217 

199 িীরগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ েবলল ইসলাম 01717313373 

200 িীরগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ ওয়াবসম 01969216337 

201 িীরগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম 01319111949 

202 িীরগঞ্জ বেনােপুর জসাহাগ 01315170398 

203 িীরগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ আদনায়ার ইসলাম 01786833745 

204 িীরগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ সরুজ্জামান 01878367590 

205 িীরগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ আোঃ রবহম 01755353627 

206 িীরগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ সবুে উবিন 01719042829 

207 িীরগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ মহর আলী 01755126937 

208 িীরগঞ্জ বেনােপুর বমলন বময়া 01725874485 

209 িীরগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ োমাল বময়া 01724678540 

210 িীরগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ োমাল 01797702682 

211 িীরগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ নবের জহাদসন 01722434996 

212 িীরগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ মাবনক জহাদসন 01738756335 

213 িীরগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ আয়নাল জহাদসন - 

214 িীরগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ িাহোলাল - 

215 জিাচাগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ ওয়াবলে 01761107705 

216 জিাচাগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ িাবুল ইসলাম 01737187564 
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217 জিাচাগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ োহাঙ্গীর আলম 01722021991 

218 জিাচাগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ জিলাল জহাদসন 01742636810 

219 জিাচাগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ মহবসন আলী 01713783282 

220 জিাচাগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ জমাস্তাবিজুর রহমান 01744552331 

221 জিাচাগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ জমাস্তিা 01731244961 

222 জিাচাগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ রবিউল ইসলাম 01727131526 

223 জিাচাগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ রবিউল ইসলাম 01750747178 

224 জিাচাগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ আবরফুল ইসলাম 01776900707 

225 জিাচাগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ িাহবরয়া হাবিি বমন্টু 01768951088 

226 জিাচাগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ রবিকুল ইসলাম 01763127764 

227 জিাচাগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ হুমায়ন 01749183886 

228 জিাচাগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ সাজ্জাে জহাদসন 01773519176 

229 জিাচাগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ আোঃ মবেে 01747088090 

230 জিাচাগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ হাবিবুর রহমান 01749470363 

231 জিাচাগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ মুন্না 01312902991 

232 জিাচাগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ োহাঙ্গীর 017156025785 

233 জিাচাগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ োদকর জহাদসন 01737662833 

234 জিাচাগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ ভরু 01735889801 

235 জিাচাগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ আনারুল হক 01774603220 

236 জিাচাগঞ্জ বেনােপুর সবুে 01761611019 

237 জিাচাগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ মনিাজুর রহমান 01792767957 

238 জিাচাগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ আসলাম ইসলাম 01758092490 

239 জিাচাগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ রাবিদুল ইসলাম 01776004038 

240 জিাচাগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ আইনূল হক 01755271490 

241 জিাচাগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ বমন্টু 064947005 

242 জিাচাগঞ্জ বেনােপুর জমদহেী হাসান 017222392099 
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243 জিাচাগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ আকির আলী 0178899476 

244 জিাচাগঞ্জ বেনােপুর জমাোঃ রুস্তম 01738584443 

245 কাহাদরাল বেনােপুর েীন নার্থ রায় 0179412516 

246 কাহাদরাল বেনােপুর রােকুমার 01722809147 

247 কাহাদরাল বেনােপুর িাবুল চন্দ্র রায় 01723651630 

248 কাহাদরাল বেনােপুর জমাোঃ হাবিির রহমান 01740111447 

249 কাহাদরাল বেনােপুর জপ্রম কুমার রায় 01734997099 

250 কাহাদরাল বেনােপুর জমাোঃ জিািাজ্জল জহাদসন 01744764634 

251 কাহাদরাল বেনােপুর জমাোঃ হাইদুল ইসলাম 01705817016 

252 কাহাদরাল বেনােপুর জমাোঃ বলয়াকি আলী 01734234289 

253 কাহাদরাল বেনােপুর জমাোঃ ইবলয়াছ 01725303857 

254 কাহাদরাল বেনােপুর গদেন চন্দ্র রায় 017188993414 

255 কাহাদরাল বেনােপুর জমাোঃ আিছার আলী 01701995710 

256 কাহাদরাল বেনােপুর জমাোঃ িারুক জহাদসন 01764728631 

257 কাহাদরাল বেনােপুর বিমল রায় 01744732019 

258 কাহাদরাল বেনােপুর জমাোঃ িাবহন আলম 01749411911 

259 কাহাদরাল বেনােপুর জমাোঃ মবমনুল ইসলাম 01786856412 

260 কাহাদরাল বেনােপুর শ্রী লক্ষীন্দ্র নার্থ রায় 017939706095 

261 কাহাদরাল বেনােপুর রনবেৎ কুমার রায় 01759225767 

262 কাহাদরাল বেনােপুর বিেয় কুমার 01794953064 

263 কাহাদরাল বেনােপুর জমাোঃ নাবেম উবিন 01817484334 

264 কাহাদরাল বেনােপুর জমাোঃ মবেির রহমান 01734832853 

265 কাহাদরাল বেনােপুর জমাোঃ হাবিির রহমান 01750172943 

266 কাহাদরাল বেনােপুর জমাোঃ আবরফুল ইসলাম 01797983443 

267 কাহাদরাল বেনােপুর জমাোঃ লাবু বময়া 01734832853 

268 কাহাদরাল বেনােপুর জেদিন্দ্রনার্থ রায় 01727976493 



ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রমিক্ষণার্থীজদর নাম জমাবাইল নাম্বার 

269 কাহাদরাল বেনােপুর বিেয় চন্দ্র রায় 01743580891 

270 কাহাদরাল বেনােপুর জমাোঃ ছাদেক আলী 01797981885 

271 কাহাদরাল বেনােপুর সুকুমার রায় 01750749789 

272 কাহাদরাল বেনােপুর বেয়ারুল ইসলাম 01767036654 

273 কাহাদরাল বেনােপুর মবেির রহমান 01747839490 

274 কাহাদরাল বেনােপুর োলাল উবিন 01748929309 

275 বচবররিন্দর বেনােপুর জমাাোঃ িাবকল জহাদসন 01761316568 

276 বচবররিন্দর বেনােপুর জমাোঃ মদনায়ার জহাদসন 01796860709 

277 বচবররিন্দর বেনােপুর জমাোঃ িবিকুল ইসলাম 01732433850 

278 বচবররিন্দর বেনােপুর জমাোঃ রাবিদুল ইসলাম 01770803578 

279 বচবররিন্দর বেনােপুর জমাোঃ িাবু 01761707236 

280 বচবররিন্দর বেনােপুর জমাোঃ সামছুল হক 01725303571 

281 বচবররিন্দর বেনােপুর শ্রী প্রভাস চন্দ্র রায় 01751343805 

282 বচবররিন্দর বেনােপুর শ্রী েয়দেি চন্দ্র রায় 01740242332 

283 বচবররিন্দর বেনােপুর বরপন রায় 01723142739 

284 বচবররিন্দর বেনােপুর বিশ্বণার্থ রায় 01735298904 

285 বচবররিন্দর বেনােপুর জমাোঃ হাসমি আলী 01742006538 

286 বচবররিন্দর বেনােপুর জমাোঃ বসরাজুল ইসলাম 01786662503 

287 বচবররিন্দর বেনােপুর জমাোঃ সাইদুর ইসলাম 01770819822 

288 বচবররিন্দর বেনােপুর জমািাজ্জল জহাদসন 01724556109 

289 বচবররিন্দর বেনােপুর জমাোঃ রবহম িােিা 01717471905 

290 বচবররিন্দর বেনােপুর জমাোঃ জিরদেৌস মন্ডল 01737693822 

291 বচবররিন্দর বেনােপুর জমাোঃ আবনছুর 01797006384 

292 বচবররিন্দর বেনােপুর জমাোঃ রবিকুল ইসলাম 01761659977 

293 বচবররিন্দর বেনােপুর জমাোঃ সাইফুজ্জামান 01751221579 

294 বচবররিন্দর বেনােপুর জমাোঃ মবিউর রহমান 01585894871 



ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রমিক্ষণার্থীজদর নাম জমাবাইল নাম্বার 

295 বচবররিন্দর বেনােপুর জমাোঃ বরয়াজুল হক 01725303571 

296 বচবররিন্দর বেনােপুর জমাোঃ কাল্টু 1727961077 

297 বচবররিন্দর বেনােপুর জমাোঃ সামছুল হক 01723313027 

298 বচবররিন্দর বেনােপুর জমাোঃ আব্দুর ছাত্তার 01753817746 

299 বচবররিন্দর বেনােপুর জমাোঃ িািলূ 01737629694 

300 বচবররিন্দর বেনােপুর জমাোঃ রবিদুল  01740102785 

301 বচবররিন্দর বেনােপুর জমাোঃ হাচান আলী 01730943628 

302 বচবররিন্দর বেনােপুর জমাোঃ আবিকুর 01727960364 

303 বচবররিন্দর বেনােপুর জমাোঃ িািলূ 01783802690 

304 বচবররিন্দর বেনােপুর জমাোঃ মাহাবুর রহমান 01737503786 

305 পািিুীপুর  বেনােপুর জমাোঃ দুলাল জহাদসন 01926597180 

306 পািিুীপুর  বেনােপুর জমাোঃ আলিাি জহাদসন 01710631494 

307 পািিুীপুর  বেনােপুর জমাোঃ আবরি 01785352450 

308 পািিুীপুর  বেনােপুর জগালোর 01710631732 

309 পািিুীপুর  বেনােপুর জমাোঃ আবনছুর রহমান 01787926219 

310 পািিুীপুর  বেনােপুর জমাোঃ জহলাল 01966705842 

311 পািিুীপুর  বেনােপুর জমাোঃ অবনক 01761388764 

312 পািিুীপুর  বেনােপুর জমাোঃ ইমরান আলী 01735262960 

313 পািিুীপুর  বেনােপুর জমাোঃ জেদলায়ার জহাদসন 01737647240 

314 পািিুীপুর  বেনােপুর জমাোঃ মনিাজুল 01784497142 

315 পািিুীপুর  বেনােপুর জমাোঃ ইউনুছ আলী 01717480715 

316 পািিুীপুর  বেনােপুর জমাোঃ আদনায়ারুল ইসলাম 01875177097 

317 পািিুীপুর  বেনােপুর জমাোঃ রবিকুল ইসলাম 01767191632 

318 পািিুীপুর  বেনােপুর জমাোঃ বুলবুল - 

319 পািিুীপুর  বেনােপুর জমাোঃ জমাসদলম 01967231046 

320 পািিুীপুর  বেনােপুর জমাোঃ পারদভে 01761319640 
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321 পািিুীপুর  বেনােপুর জমাোঃ জমািারি জহাদসন 01942228668 

322 পািিুীপুর  বেনােপুর জমাোঃ চুটকী 01727036358 

323 পািিুীপুর  বেনােপুর জমাোঃ আমোে জহাদসন 01966708842 

324 পািিুীপুর  বেনােপুর আবমনুল ইসলাম 019322750516 

325 পািিুীপুর  বেনােপুর জমাোঃ ওদমে আলী 01854349844 

326 পািিুীপুর  বেনােপুর জমাোঃ নাবছর আলম 01751323080 

327 পািিুীপুর  বেনােপুর আবরি উবিন 01796974522 

328 পািিুীপুর  বেনােপুর ওবহদুল ইসলাম 01727856306 

329 পািিুীপুর  বেনােপুর ইমরান জহাদসন রিন 01916719704 

330 পািিুীপুর  বেনােপুর রবিউল 01916719704 

331 পািিুীপুর  বেনােপুর সুমন আলী 01735768183 

332 পািিুীপুর  বেনােপুর নাবেমুল ইসলাম - 

333 পািিুীপুর  বেনােপুর জমাোঃ িাবুল জহাদসন 01406475669 

334 পািিুীপুর  বেনােপুর জমাক্তার জহাদসন 01776340844 
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cÖwkÿYv_©x‡`র নাম, †gvevBj b¤̂র ও ঠিকানা: 

বিভাগ: রংপুর                                                                                                               জেলা: লালমবনরহাট 
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1 হাবিিান্ধা লালমবনরহাট জমাোঃ আদনায়ার জহাদসন 01723102093 

2 হাবিিান্ধা লালমবনরহাট জমাোঃ রাদসল রানা 01873558714 

3 হাবিিান্ধা লালমবনরহাট জমাোঃ োহাঙ্গীর আলম 01764763811 

4 হাবিিান্ধা লালমবনরহাট জমাোঃ বমন্টু বময়া 01717847450 

5 হাবিিান্ধা লালমবনরহাট জমাোঃ আলিাি জহাদসন 01727914506 

6 হাবিিান্ধা লালমবনরহাট জমাোঃ হাবিজুল ইসলাম 01774152768 

7 হাবিিান্ধা লালমবনরহাট জমাোঃ আপিাি আলী 01749249962 

8 হাবিিান্ধা লালমবনরহাট জমাোঃ মন্জ্ঞুরুল ইসলাম 01750039703 

9 হাবিিান্ধা লালমবনরহাট জমাোঃ বেন্নাি আলী 01724137584 

10 হাবিিান্ধা লালমবনরহাট জমাোঃ রব্বানী বময়া 01797792673 

11 হাবিিান্ধা লালমবনরহাট জমাোঃ মন্টু বময়া 01764885034 

12 হাবিিান্ধা লালমবনরহাট জমাোঃ সাইদুল ইসলাম 01722614708 

13 হাবিিান্ধা লালমবনরহাট জমাোঃ আব্দুস সাত্তার 01719387167 

14 হাবিিান্ধা লালমবনরহাট জমাোঃ আমোে জহাদসন 01774466576 

15 হাবিিান্ধা লালমবনরহাট জমাোঃ আবছর উবিন 01774385337 

16 হাবিিান্ধা লালমবনরহাট জমাোঃ জলবু বময়া 01796977355 

17 হাবিিান্ধা লালমবনরহাট জমাোঃ আবমনুর রহমান - 

18 হাবিিান্ধা লালমবনরহাট জমাোঃ জগালোর জহাদসন 01723210724 

19 হাবিিান্ধা লালমবনরহাট জমাোঃ িামছুল হক 01755422748 

20 হাবিিান্ধা লালমবনরহাট জমাোঃ রবিকুল আসলাম 01742128809 

21 হাবিিান্ধা লালমবনরহাট জমাোঃ সবহোর রহমান 01765483334 

22 হাবিিান্ধা লালমবনরহাট জমাোঃ হাবসম আলী 01788202773 
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23 হাবিিান্ধা লালমবনরহাট জমাোঃ মবিজুল ইসলাম 01744953647 

24 হাবিিান্ধা লালমবনরহাট জমাোঃ আবলয়ার রহমান 01752377045 

25 হাবিিান্ধা লালমবনরহাট জমাোঃ িবরফুল ইসলাম 01791813167 

26 হাবিিান্ধা লালমবনরহাট জমাোঃ আমোে জহাদসন 01760043406 

27 হাবিিান্ধা লালমবনরহাট জমাোঃ আদিে আলী 01767182763 

28 হাবিিান্ধা লালমবনরহাট জমাোঃ আবেোর রহমান 0178311305 

29 হাবিিান্ধা লালমবনরহাট জমাোঃ োদমদুল ইসলাম 01737694167 

30 হাবিিান্ধা লালমবনরহাট জমাোঃ নােমুল হক 01710386296 

31 সের লালমবনরহাট জমাোঃ আলী আেগর 01918392844 

32 সের লালমবনরহাট জমাোঃ োমাল উবিন 01764176688 

33 সের লালমবনরহাট জমাোঃ আবরফুল ইসলাম 01307651069 

34 সের লালমবনরহাট জমাোঃ িবিকুল ইসলাম 01914189476 

35 সের লালমবনরহাট জমাোঃ রাজু জকারাইবি 01834766919 

36 সের লালমবনরহাট জমাোঃ মাসুম বময়া 01719037953 

37 সের লালমবনরহাট জমাোঃ িবিকুল ইসলাম 01935066329 

38 সের লালমবনরহাট জমাোঃ আমছার আলী 01721218240 

39 সের লালমবনরহাট জমাোঃ ইকিাল জহাদসন 01608195168 

40 সের লালমবনরহাট জমাোঃ জগালাম জমাহােে জটনু 01630792119 

41 সের লালমবনরহাট জমাোঃ মাসুম র্খাঁ 01757837849 

42 সের লালমবনরহাট জমাোঃ মবিয়ার রহমান 01718972491 

43 সের লালমবনরহাট জমাোঃ মবেির রহমান 01918835043 

44 সের লালমবনরহাট জমাোঃ িবিনুর ইসলাম 01917238265 

45 সের লালমবনরহাট জমাোঃ আবেজুর 01751007749 

46 সের লালমবনরহাট বনরঞ্জন চন্দ্র রায় 01773956571 

47 সের লালমবনরহাট জমাোঃ বেয়া 01738439963 
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48 সের লালমবনরহাট জমাোঃ আিাহার জকারাইবস 01854916409 

49 সের লালমবনরহাট জমাোঃ আবছর সরকার 01816940890 

50 সের লালমবনরহাট জমাোঃ আোঃ রাজ্জাক 01724323560 

51 সের লালমবনরহাট জমাোঃ িােিা বময়া 01798664243 

52 সের লালমবনরহাট জমাোঃ িবহে বময়া 01750713754 

53 সের লালমবনরহাট জমাোঃ আনছার উবিন 01737692596 

54 সের লালমবনরহাট জমাোঃ হযরি আলী 01734658627 

55 সের লালমবনরহাট জমাোঃ রাো বময়া 01757877742 

56 সের লালমবনরহাট জমাোঃ আোঃ ছালাম 01734061699 

57 সের লালমবনরহাট জমাোঃ িহীে আলী 01780801220 

58 সের লালমবনরহাট জমাোঃ িােিা আলম 01728301416 

59 সের লালমবনরহাট জমাোঃ রাো বময়া 0175787742 

60 সের লালমবনরহাট জমাোঃ একরাে আলী 0172354889 

61 কালীগঞ্জ লালমবনরহাট জমাোঃ িাহআলম - 

62 কালীগঞ্জ লালমবনরহাট জমাোঃ রইস উবিন - 

63 কালীগঞ্জ লালমবনরহাট জমাোঃ মহুিার রহমান - 

64 কালীগঞ্জ লালমবনরহাট এমোদুল হক - 

65 কালীগঞ্জ লালমবনরহাট সুরুে আলী - 

66 কালীগঞ্জ লালমবনরহাট বহদল্লাল রহমান - 

67 কালীগঞ্জ লালমবনরহাট জমাোঃ রেি আলী - 

68 কালীগঞ্জ লালমবনরহাট জমাোঃ রাদহবুল - 

69 কালীগঞ্জ লালমবনরহাট জমাোঃ িবরদুল ইসলাম - 

70 কালীগঞ্জ লালমবনরহাট জমাোঃ আলী জহাদসন - 

71 কালীগঞ্জ লালমবনরহাট জমাোঃ রবিকুল ইসলাম - 

72 কালীগঞ্জ লালমবনরহাট জমাোঃ সবহদুল  - 



  

ক্রবমক নং উপদেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রবিক্ষণার্থীদের নাম জমািাইল নাম্বার 

73 কালীগঞ্জ লালমবনরহাট জমাোঃ কপ্পা - 

74 কালীগঞ্জ লালমবনরহাট জমাোঃ আিরাফুল - 

75 কালীগঞ্জ লালমবনরহাট রেি আলী - 

76 কালীগঞ্জ লালমবনরহাট জমাোঃ নাজু - 

77 কালীগঞ্জ লালমবনরহাট জমাোঃ আব্দুল জহাদসন - 

78 কালীগঞ্জ লালমবনরহাট জমাোঃ মবিরুল ইসলাম - 

79 কালীগঞ্জ লালমবনরহাট জমাোঃ ঈিা -- 

80 কালীগঞ্জ লালমবনরহাট জমাোঃ ইয়াবসন - 

81 কালীগঞ্জ লালমবনরহাট জমাোঃ সাইফুল - 

82 কালীগঞ্জ লালমবনরহাট জমাোঃ নেরুল জহাদসন - 

83 কালীগঞ্জ লালমবনরহাট জমাোঃ আবু িাদলি - 

84 কালীগঞ্জ লালমবনরহাট জমাোঃ সবহোর রহমান - 

85 কালীগঞ্জ লালমবনরহাট ছাবমনুর রহমান - 

86 কালীগঞ্জ লালমবনরহাট নুরনিী - 

87 কালীগঞ্জ লালমবনরহাট জমাোঃ লাভলূ বময়া - 

88 কালীগঞ্জ লালমবনরহাট জমাোঃ হাবিি - 

89 কালীগঞ্জ লালমবনরহাট বিপুল - 

90 কালীগঞ্জ লালমবনরহাট নুর ইসলাম - 

91 আবেিমারী লালমবনরহাট জমাোঃ বলটন বময়া 01773468192 

92 আবেিমারী লালমবনরহাট জমাোঃ নুর ইসলাম 01704372185 

93 আবেিমারী লালমবনরহাট জমাোঃ নুর ির্খি বময়া 01746313215 

94 আবেিমারী লালমবনরহাট জমাোঃ আিাদুল হক 0176938725 

95 আবেিমারী লালমবনরহাট জমাোঃ িােল বময়া 01751493196 

96 আবেিমারী লালমবনরহাট জমাোঃ আিোল জহাদসন 01751192190 

97 আবেিমারী লালমবনরহাট জমাোঃ নাবিয়ার রহমান 01784049471 
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98 আবেিমারী লালমবনরহাট জমাোঃ িাবু বময়া 01798969464 

99 আবেিমারী লালমবনরহাট জমাোঃ আোঃ মবেে 01780914684 

100 আবেিমারী লালমবনরহাট জমাোঃ রবিউল ইসলাম 01745195239 

101 আবেিমারী লালমবনরহাট জমাোঃ মন্টু বময়া 01790625735 

102 আবেিমারী লালমবনরহাট জমাোঃ বিটুল বময়া 01739426559 

103 আবেিমারী লালমবনরহাট জমাোঃ হাবমোর রহমান 01709797321 

104 আবেিমারী লালমবনরহাট জমাোঃ মনজু বময়া 01981135148 

105 আবেিমারী লালমবনরহাট জমাোঃ আবেজুল ইসলাম 01797271313 

106 আবেিমারী লালমবনরহাট জমাোঃ ইসাহাক বময়া 01751027577 

107 আবেিমারী লালমবনরহাট জমাোঃ মবিয়ার রহমান 01912920833 

108 আবেিমারী লালমবনরহাট জমাোঃ মেমুল হক 01741395516 

109 আবেিমারী লালমবনরহাট জমাোঃ আবেোর রহমান 01774305342 

110 আবেিমারী লালমবনরহাট জমাোঃ আবিয়ার রহমান 01924045212 

111 আবেিমারী লালমবনরহাট জমাোঃ িক্কর বময়া 01746313215 

112 আবেিমারী লালমবনরহাট জমাোঃ মবেদুল হক 01704305263 

113 আবেিমারী লালমবনরহাট জমাোঃ লাল বমঞা 01930328597 

114 আবেিমারী লালমবনরহাট একরামুল হক 01755437188 

115 আবেিমারী লালমবনরহাট জমাোঃ জমাোদেল হক 01996382371 

116 আবেিমারী লালমবনরহাট জমাোঃ আবনচুর রহমান 01780787242 

117 আবেিমারী লালমবনরহাট জমাোঃ জুদয়ল বময়া 01737613148 

118 আবেিমারী লালমবনরহাট জমাোঃ দুলাল বময়া 01755235607 

119 পাটগ্রাম লালমবনরহাট জমাোঃ উজ্জল  01758810655 

120 পাটগ্রাম লালমবনরহাট জমাোঃ মবমনুর ইসলাম 01917033622 

121 পাটগ্রাম লালমবনরহাট জমাোঃ হাবিোর রহমান 01712559646 

122 পাটগ্রাম লালমবনরহাট জমাোঃ আোঃ রহমান বিশ্বাস 01760465015 
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123 পাটগ্রাম লালমবনরহাট রায়হান কবির 01782361014 

124 পাটগ্রাম লালমবনরহাট ওমর িারুক 01729502504 

125 পাটগ্রাম লালমবনরহাট জমাোঃ মাকবুল 01761824187 

126 পাটগ্রাম লালমবনরহাট জমাোঃ জগাদলমান 01928492367 

127 পাটগ্রাম লালমবনরহাট জমাোঃ আবু সাদয়ে 01725158542 

128 পাটগ্রাম লালমবনরহাট আবেজুল ইসলাম 01709043680 

129 পাটগ্রাম লালমবনরহাট জমাোঃ এজ্জুল হক 01748129598 

130 পাটগ্রাম লালমবনরহাট জমাোঃ নেরুল ইসলাম 01318023158 

131 পাটগ্রাম লালমবনরহাট রাদসল আলী 01784936500 

132 পাটগ্রাম লালমবনরহাট বলমন 01782361014 

133 পাটগ্রাম লালমবনরহাট জমাোঃ আবরি 01948054129 

134 পাটগ্রাম লালমবনরহাট জমাোঃ ইবিস আলী 01761880374 

135 পাটগ্রাম লালমবনরহাট জমাোঃ দুলাল 01738560414 

136 পাটগ্রাম লালমবনরহাট জমাোঃ জরোউল 01750487176 

137 পাটগ্রাম লালমবনরহাট জমাোঃ রবিদুল 01713737842 

138 পাটগ্রাম লালমবনরহাট জমাোঃ বসরাজুল ইসলাম 01755490193 

139 পাটগ্রাম লালমবনরহাট আব্দুল েবলল 01933437025 

140 পাটগ্রাম লালমবনরহাট জমাোঃ সুেন বময়া 01747613653 

141 পাটগ্রাম লালমবনরহাট জমাোঃ হাসান 01710358061 

142 পাটগ্রাম লালমবনরহাট জমাোঃ হুমায়ন 01788142445 

143 পাটগ্রাম লালমবনরহাট জমাোঃ সাজু 01946317362 

144 পাটগ্রাম লালমবনরহাট জমাোঃ নুরুজ্জামান 01774394620 

145 পাটগ্রাম লালমবনরহাট জমাোঃ নুর হাসান 01318047721 

146 পাটগ্রাম লালমবনরহাট জমাোঃ কালাম জহাদসন 01928492367 



 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147 পাটগ্রাম লালমবনরহাট জমাোঃ জমাসদলমুবিন 01911638044 

148 পাটগ্রাম লালমবনরহাট জমাোঃ আদহে আলী 01767871200 



Rb¯^v¯’¨ myiÿvq †f‡Uwibvwi cvewjK †nj_& mvwf©m †Rvi`viKiY cÖK‡íi AvIZvq gvsm e¨emvqx (eyPvi ) 

cÖwkÿYv_©x‡`র নাম, †gvevBj b¤̂র ও ঠিকানা: 

বিভাগ: রংপুর                                                                                                               জেলা: bxjdvgvix 

ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রমিক্ষণার্থীজদর নাম জমাবাইল নাম্বার 

1 bxjdvgvix m`i bxjdvgvix wnUjvi Avjx 01723596052 

2 bxjdvgvix m`i bxjdvgvix mvBdzj Bmjvg 01914033452 

3 bxjdvgvix m`i bxjdvgvix mg‡Qi Avjx 01719158276 

4 bxjdvgvix m`i bxjdvgvix ‡mvnvM Avjx 01794338612 

5 bxjdvgvix m`i bxjdvgvix byi Rvgvj 01874190581 

6 bxjdvgvix m`i bxjdvgvix mvby †nv‡mb 01781060615 

7 bxjdvgvix m`i bxjdvgvix Avãyj Kwig 01719161093 

8 bxjdvgvix m`i bxjdvgvix kvwKj Bmjvg 01797693280 

9 bxjdvgvix m`i bxjdvgvix ‡gvkvid †nv‡mb 01760492806 

10 bxjdvgvix m`i bxjdvgvix ‡jey Bmjvg 01910849185 

11 bxjdvgvix m`i bxjdvgvix b~i Kvjvg 01773503393 

12 bxjdvgvix m`i bxjdvgvix RvnvsMxi Avjg 01723331275 

13 bxjdvgvix m`i bxjdvgvix wg›Uz Avjx 01750648559 

14 bxjdvgvix m`i bxjdvgvix iwk`yj Bmjvg 01705930672 

15 bxjdvgvix m`i bxjdvgvix AvgRv` †nv‡mb 01312832126 

16 bxjdvgvix m`i bxjdvgvix ‡mvnvM Bmjvg 01761662574 

17 bxjdvgvix m`i bxjdvgvix iweDj Bmjvg 01717327450 

18 bxjdvgvix m`i bxjdvgvix ‡gvnv¤§` Avjx 01740343002 

19 bxjdvgvix m`i bxjdvgvix gwZqvi ingvb 01783122957 

20 bxjdvgvix m`i bxjdvgvix Rvnv½xi Avjg 01734741015 

21 bxjdvgvix m`i bxjdvgvix Avwgb Avjx 01750086903 

22 bxjdvgvix m`i bxjdvgvix BkcvK †nv‡mb 01996448782 



ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রমিক্ষণার্থীজদর নাম জমাবাইল নাম্বার 

23 bxjdvgvix m`i bxjdvgvix ‡gvt Avt Qvjvg 01749636914 

24 bxjdvgvix m`i bxjdvgvix ‡gvt iwdKzj Bmjvg 01797947319 

25 bxjdvgvix m`i bxjdvgvix ‡gvt gwgbyi ingvb 01983722639 

26 bxjdvgvix m`i bxjdvgvix AvwRRyj Bmjvg 01920000283 

27 bxjdvgvix m`i bxjdvgvix ‡gvt ivqnvb Avjx 01794360445 

28 bxjdvgvix m`i bxjdvgvix ‡LvKb evey 01826870145 

29 bxjdvgvix m`i bxjdvgvix ‡gvt bvRgyj †nv‡mb 01980985188 

30 bxjdvgvix m`i bxjdvgvix ‡gv¯ÍvwdRyi ingvb 01770387147 

31 RjXvKv bxjdvgvix ‡gvt wRjøyi ingvb 01722890665 

32 RjXvKv bxjdvgvix gvndzRvi ingvb 01770396135 

33 RjXvKv bxjdvgvix ‡gvt gwn`yj Bmjvg 01318936810 

34 RjXvKv bxjdvgvix evey 01739582533 

35 RjXvKv bxjdvgvix jvfjy 01713708350 

36 RjXvKv bxjdvgvix ‡gvt `yjvj †nv‡mb 01735729073 

37 RjXvKv bxjdvgvix Avj Bgivb 01733473517 

38 RjXvKv bxjdvgvix Zv‡ni DÏxb 01780804435 

39 RjXvKv bxjdvgvix ‡gvt AvwRRvi ingvb 01765234363 

40 RjXvKv bxjdvgvix Rniæj nK 01735977609 

41 RjXvKv bxjdvgvix ‡gvt Rv‡ebyi †nv‡mb 01740101517 

42 RjXvKv bxjdvgvix gvwbK 01318018581 

43 RjXvKv bxjdvgvix mv‡ne 01750833076 

44 RjXvKv bxjdvgvix ‡gvt wgivRyj Bmjvg 01785312748 

45 RjXvKv bxjdvgvix AvdRvRyj nK 01789728442 

46 RjXvKv bxjdvgvix Kni DwÏb 01707735146 



ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রমিক্ষণার্থীজদর নাম জমাবাইল নাম্বার 

47 RjXvKv bxjdvgvix gKQz`vi 01750080361 

48 RjXvKv bxjdvgvix gKQz`vi ingvb 01796725224 

49 RjXvKv bxjdvgvix ‡gvbveŸyj 01760286562 

50 RjXvKv bxjdvgvix †gvm‡jg DwÏb 01717392062 

51 RjXvKv bxjdvgvix Aveyj Kvjvg 01742131023 

52 RjXvKv bxjdvgvix ‡gvRvd&di †nv‡mb 01746311724 

53 RjXvKv bxjdvgvix Avt mvjvg 01735201018 

54 RjXvKv bxjdvgvix nvq`vi Avjx 01778313214 

55 RjXvKv bxjdvgvix wUUz Bmjvg 01717912801 

56 RjXvKv bxjdvgvix Av‡bvqvi 01770396133 

57 RjXvKv bxjdvgvix ev”PvD 01770396154 

58 RjXvKv bxjdvgvix Avwbmyi ingvb 01732817290 

59 RjXvKv bxjdvgvix ‡gvt ivRv 01313320352 

60 RjXvKv bxjdvgvix bRiæj 01733828636 

61 জ ামার নীলিামারী জমাোঃ আল আমমন রহমান 01718524413 

62 জ ামার নীলিামারী জমাোঃ মমনরুল ইসলাম 01751461534 

63 জ ামার নীলিামারী মমিয়ার রহমান 01318097884 

64 জ ামার নীলিামারী জমাোঃ মবদয় 01722120613 

65 জ ামার নীলিামারী জমাোঃ জমামমনুর ইসলাম 01786986345 

66 জ ামার নীলিামারী জমাোঃ বাবু 01722694769 

67 জ ামার নীলিামারী জমাোঃ আমলমুল হক 01751013310 

68 জ ামার নীলিামারী জমাোঃ িাোহান আলী 01734684953 

69 জ ামার নীলিামারী রমিকুল ইসলাম 01743982469 

70 জ ামার নীলিামারী আোঃ লমতি 01768842592 
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71 জ ামার নীলিামারী আতাউর রহমান 01717826659 

72 জ ামার নীলিামারী আমলমুল হক 01737182559 

73 জ ামার নীলিামারী রমবউল ইসলাম 01735427394 

74 জ ামার নীলিামারী েমসয়ার রহমান 01717174217 

75 জ ামার নীলিামারী জমাোঃ িামহনুর 01773598766 

76 জ ামার নীলিামারী জমাোঃ জমাসজলম আলী 01792754446 

77 জ ামার নীলিামারী জমাোঃ োমহদুল ইসলাম 01744756366 

78 জ ামার নীলিামারী বুলবুল ইসলাম 01733601153 

79 জ ামার নীলিামারী জমাোঃ আোহারুল ইসলাম 01750649186 

80 জ ামার নীলিামারী জমাোঃ জগালাম রাব্বানী 017985751672 

81 জ ামার নীলিামারী জমাোঃ োমমনুর রহমান 01743583504 

82 জ ামার নীলিামারী জমাোঃ আমমর জহাজসন 01794531430 

83 জ ামার নীলিামারী জমাোঃ আমিজুল ইসলাম 01723935079 

84 জ ামার নীলিামারী জমাোঃ আব্বাস আলী 017405042725 

85 জ ামার নীলিামারী জমাোঃ আবু িাহীন 01768909292 

86 জ ামার নীলিামারী জমাোঃ মমলন 01768909291 

87 জ ামার নীলিামারী রুস্তম আলী 01740144947 

88 জ ামার নীলিামারী জমাোঃ মাোহারুল হক 01727228109 

89 জ ামার নীলিামারী োমমউল ইসলাম 01761246210 

90 জ ামার নীলিামারী মজহজসন আলী 01735977431 

91 ম মলা  নীলিামারী জমাোঃ রামিদুল ইসলাম 01722254978 

92 ম মলা  নীলিামারী জমাোঃ হামমদুল ইসলাম 01737475731 

93 ম মলা  নীলিামারী জমাোঃ বাবুল জহাজসন 01792817327 

94 ম মলা  নীলিামারী জমাোঃ সাইফূল ইসলাম 01723021873 
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95 ম মলা  নীলিামারী জমাোঃ তমহদুল ইসলাম 01723902458 

96 ম মলা  নীলিামারী জমাোঃ কুদ্দুস আলী 01773471394 

97 ম মলা  নীলিামারী জমাোঃ আইনুল হক 01764720143 

98 ম মলা  নীলিামারী জমাোঃ মাহাতাব আলী 01764731729 

99 ম মলা  নীলিামারী জমাোঃ হামিজুল ইসলাম 01784961730 

100 ম মলা  নীলিামারী জমাোঃ হামববুর রহমান 01737478291 

101 ম মলা  নীলিামারী জমাোঃ মেয়ারুল ইসলাম 01788055748 

102 ম মলা  নীলিামারী জমাোঃ আমতয়ার রহমান 01737478319 

103 ম মলা  নীলিামারী জমাোঃ আসাদুজ্জামান 01313325976 

104 ম মলা  নীলিামারী জমাোঃ মহসীন আলী 01755476060 

105 ম মলা  নীলিামারী জমাোঃ তইবুল ইসলাম 01744862652 

106 ম মলা  নীলিামারী জমাোঃ আলমগীর জহাজসন 01318014527 

107 ম মলা  নীলিামারী জমাোঃ রুজবল ইসলাম 01762027472 

108 ম মলা  নীলিামারী জমাোঃ অমিউমিন 01722569576 

109 ম মলা  নীলিামারী জমাোঃ মমল্লাত জহাজসন 01761675830 

110 ম মলা  নীলিামারী জমাোঃ েবান আলী 01701936154 

111 ম মলা  নীলিামারী জমাোঃ আমমনুর রহমান 01773448123 

112 ম মলা  নীলিামারী জমাোঃ জসমলম ইসলাম 01722512630 

113 ম মলা  নীলিামারী জমাোঃ অমহদুল ইসলাম 01733137262 

114 ম মলা  নীলিামারী জমাোঃ আমেজুল ইসলাম 01733137304 

115 ম মলা  নীলিামারী জমাোঃ আমমনুর রহমান 01733137315 

116 ম মলা  নীলিামারী জমাোঃ োমহদুল ইসলাম 01782904319 

117 ম মলা  নীলিামারী জমাোঃ রমক ইসলাম 01797948766 

118 ম মলা  নীলিামারী জমাোঃ মমিোর রহমান 01739834045 
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119 ম মলা  নীলিামারী জমাোঃ হামমদুর রহমান 01705811461 

120 ম মলা  নীলিামারী জমাোঃ হাবলূ 01790779350 

121 সসয়দপুর নীলিামারী নামদম জকারাইিী 01704266182 

122 সসয়দপুর নীলিামারী সনু জকারাইিী 01773245503 

123 সসয়দপুর নীলিামারী আেগর জকারাইিী 01716318812 

124 সসয়দপুর নীলিামারী মুসমলম জকারাইিী 01310137122 

125 সসয়দপুর নীলিামারী েমন জকারাইিী 01961861841 

126 সসয়দপুর নীলিামারী মর্তেুা জকারাইিী 01942165980 

127 সসয়দপুর নীলিামারী আরমান জকারাইিী 01846015606 

128 সসয়দপুর নীলিামারী ইমরান জকারাইিী 01784051781 

129 সসয়দপুর নীলিামারী রামু জকারাইিী 01956178132 

130 সসয়দপুর নীলিামারী ইরিান জকারাইিী 01786899735 

131 সসয়দপুর নীলিামারী জমরাে জকারাইিী 01715909954 

132 সসয়দপুর নীলিামারী পাপ্পু জকারাইিী 01716916202 

133 সসয়দপুর নীলিামারী নবাব জকারাইিী 01796007488 

134 সসয়দপুর নীলিামারী চুন্নু জকারাইিী 0199042254 

135 সসয়দপুর নীলিামারী রমক জকারাইিী 01822440582 

136 সসয়দপুর নীলিামারী মমঠুন জকারাইিী 01764918305 

137 সসয়দপুর নীলিামারী জসাহরাব জহাজসন 01978039993 

138 সসয়দপুর নীলিামারী োমহদ 01885443833 

139 সসয়দপুর নীলিামারী িামহদ 01822691007 

140 সসয়দপুর নীলিামারী জসাজহল 01735648383 

141 সসয়দপুর নীলিামারী আমনছ 01905692707 

142 সসয়দপুর নীলিামারী মলটন 01743929357 
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143 সসয়দপুর নীলিামারী আব্দুস সামাদ 01764801180 

144 সসয়দপুর নীলিামারী মমতয়ার রহমান 01725180850 

145 সসয়দপুর নীলিামারী িামকল 01811699887 

146 সসয়দপুর নীলিামারী জসমলম 01977137783 

147 সসয়দপুর নীলিামারী বাদিা 01728332224 

148 সসয়দপুর নীলিামারী সরিরাে 01729866788 

149 সসয়দপুর নীলিামারী বদরুজ্জামান 01913747099 

150 সসয়দপুর নীলিামারী মাহফুে 01838155705 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rb¯^v¯’¨ myiÿvq †f‡Uwibvwi cvewjK †nj_& mvwf©m †Rvi`viKiY cÖK‡íi AvIZvq gvsm e¨emvqx (eyPvi ) 

cÖwkÿYv_©x‡`র নাম, †gvevBj b¤̂র ও ঠিকানা: 

বিভাগ: রংপুর                                                                                                               জেলা: জনাদটার 

ক্রবমক নং উপেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রবিক্ষণার্থীদের নাম জমািাইল নাম্বার 

1 নলডাঙ্গা নাদটার জমাোঃ আদনায়ার জহাদসন 01745833979 

2 নলডাঙ্গা নাদটার জমাোঃ আবনছুর রহমান 01834103375 

3 নলডাঙ্গা নাদটার মেনু জমাহােে 01734196386 

4 নলডাঙ্গা নাদটার জমাোঃ বমোনুর রহমান 01719303310 

5 নলডাঙ্গা নাদটার জমাোঃ হৃেয় জহাদসন 01930436352 

6 নলডাঙ্গা নাদটার জমাোঃ আদয়ন উবিন 01762865125 

7 নলডাঙ্গা নাদটার জমাোঃ কাদয়ম উবিন 01718734681 

8 নলডাঙ্গা নাদটার জমাোঃ োহাঙ্গীর আলম 01744411770 

9 নলডাঙ্গা নাদটার জমাোঃ আকরাম জহাদসন 01930435850 

10 নলডাঙ্গা নাদটার জমাোঃ আবেজুল ইসলাম 01725084439 

11 নলডাঙ্গা নাদটার জমাোঃ বমোনুর রহমান 01791340580 

12 নলডাঙ্গা নাদটার জমাোঃ জর্খারদিে আলম 01727417568 

13 নলডাঙ্গা নাদটার বকয়ামি 01726853432 

14 নলডাঙ্গা নাদটার জমাোঃ েয়নাল আলী 01753674823 

15 নলডাঙ্গা নাদটার জমাোঃ আবু সাইে 01719612314 

16 নলডাঙ্গা নাদটার জমাাোঃ ওসমান আলী 01775881677 

17 নলডাঙ্গা নাদটার জমাোঃ রবহদুল ইসলাম 01785382821 

18 নলডাঙ্গা নাদটার জমাোঃ বেন্নাি আলী 01785382821 

19 নলডাঙ্গা নাদটার জমাোঃ সুেন আল 01738435329 

20 নলডাঙ্গা নাদটার জমাোঃ সবির উবিন 01716077439 

21 নলডাঙ্গা নাদটার জমাোঃ নেরুল ইসলাম 01772302170 

22 নলডাঙ্গা নাদটার জমাোঃ িাইজুর রহমান 01751959174 

23 নলডাঙ্গা নাদটার ইয়াে আলী 01723542966 

24 নলডাঙ্গা নাদটার জমাোঃ রাবকবুল ইসলাম 01912556143 
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25 নলডাঙ্গা নাদটার জমাোঃ কালাম জহাদসন 01724909427 

26 নলডাঙ্গা নাদটার জমাোঃ বিদুুি 01932742890 

27 নলডাঙ্গা নাদটার জমাোঃ হাবিজুর 01991607387 

28 নলডাঙ্গা নাদটার জমাোঃ জসাহাগ আলী 01743029119 

29 নলডাঙ্গা নাদটার জমাোঃ লালন 01926352874 

30 নলডাঙ্গা নাদটার জমাোঃ কালাম 01926542966 

31 গুরুোসপুর  নাদটার জমাোঃ জমািারক মন্ডল 01744473224 

32 গুরুোসপুর  নাদটার জমাোঃ খুদু 01744422879 

33 গুরুোসপুর  নাদটার জমাোঃ মধু মন্ডল 01740636448 

34 গুরুোসপুর  নাদটার জমাোঃ জসািাহান মন্ডল 01729112717 

35 গুরুোসপুর  নাদটার জমাোঃ েবরি  মন্ডল 01763384774 

36 গুরুোসপুর  নাদটার জমাোঃ নেিি মন্ডল 01718880205 

37 গুরুোসপুর  নাদটার জমাোঃ োমু্ব 01745510162 

38 গুরুোসপুর  নাদটার জমাোঃ সরজুল 01710866591 

39 গুরুোসপুর  নাদটার জমাোঃ োহাঙ্গীর মন্ডল 01717289072 

40 গুরুোসপুর  নাদটার জমাোঃ আবু সাইে 01744562918 

41 গুরুোসপুর  নাদটার জমাোঃ িাটুল 01719976977 

42 গুরুোসপুর  নাদটার জমাোঃ মকবুল জহাদসন 01734196112 

43 গুরুোসপুর  নাদটার জমাোঃ ইমন আলী 01908758684 

44 গুরুোসপুর  নাদটার জমাোঃ বলটন 01739379196 

45 গুরুোসপুর  নাদটার জমাোঃ োির প্রাং 01706091332 

46 গুরুোসপুর  নাদটার জমাোঃ আবেজুল 01938503280 

47 গুরুোসপুর  নাদটার জমাোঃ আসলাম জমাল্লা 01720989559 

48 গুরুোসপুর  নাদটার জমাোঃ আোঃ মবমন 01786859679 

49 গুরুোসপুর  নাদটার জমাোঃ মামুন 01737242085 

50 গুরুোসপুর  নাদটার জমাোঃ র্খাদেম 01740379843 
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51 গুরুোসপুর  নাদটার জমাোঃ জগালাম জমাস্তিা 01902025375 

52 গুরুোসপুর  নাদটার জমাোঃ সবুে হাসান 01763139584 

53 গুরুোসপুর  নাদটার জমাোঃ আোঃ সামাে 01767163888 

54 গুরুোসপুর  নাদটার জমাোঃ আিরাি আলী 01774298719 

55 গুরুোসপুর  নাদটার জমাোঃ জমািাররি 01747480189 

56 গুরুোসপুর  নাদটার জমাোঃ িামীম জরো 01301128297 

57 গুরুোসপুর  নাদটার জমাোঃ আোঃ আবলম 01719094122 

58 গুরুোসপুর  নাদটার জমাোঃ নাজু জমাল্লা 01710244439 

59 গুরুোসপুর  নাদটার জমাোঃ েিান মন্ডল 01744473224 

60 গুরুোসপুর  নাদটার জমাোঃ আোঃ আবেে 01921465766 

61 সের নাদটার জমাোঃ চন্দন 01706858519 

62 সের নাদটার জমাোঃ িবহদুল ইসলাম 01797807201 

63 সের নাদটার জমাোঃ আলাবমন 01739987379 

64 সের নাদটার জমাোঃ ছাবব্বর 01862746015 

65 সের নাদটার জমাোঃ বমন্টু 01732489763 

66 সের নাদটার জমাোঃ আবু িাদহর 01846172836 

67 সের নাদটার জমাোঃ ইউনুচ আলী 01729951706 

68 সের নাদটার জমাোঃ আল আমীন জহাদসন 01709788427 

69 সের নাদটার জমাোঃ কালাম 01774993000 

70 সের নাদটার আনসান আলী 01918652500 

71 সের নাদটার জমাোঃ জসাহাগ আলী 01780688302 

72 সের নাদটার জমাোঃ মাসুে রানা 01755245828 

73 সের নাদটার জমাোঃ জমাোিির 01782600887 

74 সের নাদটার জমাোঃ আোঃ রবহম 01780747823 

75 সের নাদটার জমাোঃ িবিকুল ইসলাম 01725789221 

76 সের নাদটার জমাোঃ ইনিাে আলী 01740602863 
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77 সের নাদটার জমাোঃ িাবু 01758763905 

78 সের নাদটার জমাোঃ সাবকম উবিন 01713725655 

79 সের নাদটার জমাোঃ রঞ্জু জির্খ 01735608572 

80 সের নাদটার জমাোঃ কাদের সিুার 01740578268 

81 সের নাদটার িামীম জহাদসন 01723186681 

82 সের নাদটার জমাোঃ আলিাি জহাদসন - 

83 সের নাদটার বেলীপ 01816271850 

84 সের নাদটার বিদরাে আহদমে 01782400443 

85 সের নাদটার জমাোঃ বেয়াউর রহমান 01753024179 

86 সের নাদটার বমঠুন 01780904575 

87 সের নাদটার বলটন 01916533766 

88 সের নাদটার জমাোঃ রুহুল আবমন 01784817735 

89 সের নাদটার মাবনক 01744511664 

90 সের নাদটার রিন 01754344347 

91 বসংিা নাদটার নাদয়ি আলী 01749112303 

92 বসংিা নাদটার কােল জমাল্লা 01757839415 

93 বসংিা নাদটার জমাোঃ ইউনুস আলী 01755040094 

94 বসংিা নাদটার জমাোঃ নেরুল ইসলাম 01773057387  

95 বসংিা নাদটার জমাোঃ রমোন প্রামাবনক 01756503942 

96 বসংিা নাদটার জমাোঃ োহাঙ্গীর আলম 01799133769 

97 বসংিা নাদটার জমাোঃ জসন্টু 0768923463 

98 বসংিা নাদটার জমাোঃ দুলাল 01745292910 

99 বসংিা নাদটার জমাোঃ বমন্টু 01715349667 

100 বসংিা নাদটার জমাোঃ িামীম 017844317844 

101 বসংিা নাদটার জমাোঃ মেনু 01768924468 

102 বসংিা নাদটার জমাোঃ আব্দুল মবেে 01709168131 
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103 বসংিা নাদটার জমাোঃ োন্টু আলী 01750599110 

104 বসংিা নাদটার জমাোঃ বমলন 01763543124 

105 বসংিা নাদটার সাইদুল ইসলাম 01786782372 

106 বসংিা নাদটার িবহদুল ইসলাম 01740327977 

107 বসংিা নাদটার জমাোঃ সািাম জহাদসন 01767012073 

108 বসংিা নাদটার জমাোঃ আবমন 01796922123 

109 বসংিা নাদটার বমঠু প্রামাবনক 01773641250 

110 বসংিা নাদটার জমাোঃ িাবু 01724349571 

111 বসংিা নাদটার জমাোঃ জছাদলামান 01925256525 

112 বসংিা নাদটার জমাোঃ সুমন 01719771468 

113 বসংিা নাদটার জমাোঃ কামাল 01764009860 

114 বসংিা নাদটার আবনছুর 01720497178 

115 বসংিা নাদটার আইয়ুি আলী 01726434472 

116 বসংিা নাদটার জমাোঃ ওসমান 01888440400 

117 বসংিা নাদটার নাবহে হাসান 01632128503 

118 বসংিা নাদটার সুেন মন্ডল 01770008544 

119 বসংিা নাদটার জমাোঃ িাহােৎ জহাদসন 01767424933 

120 বসংিা নাদটার জমাোঃ বমন্টু মৃধা 01733715571 

121 লারপুর নাদটার জমাোঃ িকুল জহাদসন 01711428341 

122 লারপুর নাদটার জমাোঃ বমন্টু কসাই - 

123 লারপুর নাদটার জমাোঃ সাদহি মাল 01712034894 

124 লারপুর নাদটার জমাোঃ িাবুল জহাদসন 01712586643 

125 লারপুর নাদটার জমাোঃ রানজু মাল 01719084506 

126 লারপুর নাদটার জমাোঃ রবকি কসাই 01732334806 

127 লারপুর নাদটার জমাোঃ আব্দুল হাবকম 01714968013 

128 লারপুর নাদটার জমাোঃ জলাকমান জহাদসন 01743444738 
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129 লারপুর নাদটার জমাোঃ পটল কসাই 01764726537 

130 লারপুর নাদটার জমাোঃ রওিন কসাই 01764726537 

131 লারপুর নাদটার সাজুল কসাই 01739981083 

132 লারপুর নাদটার জমাোঃ আলমগীর মাল 01719120807 

133 লারপুর নাদটার জমাোঃ বিপ্লি কসাই 01725442913 

134 লারপুর নাদটার জমাোঃ হাদিে কসাই 01780964249 

135 লারপুর নাদটার জমাোঃ রুদিল কসাই 01712034894 

136 লারপুর নাদটার জমাোঃ সামাে আলী 01706374251 

137 লারপুর নাদটার জমাোঃ আমোে জহাদসন 01917855622 

138 লারপুর নাদটার জমাোঃ রাবেি জহাদসন 01783270600 

139 লারপুর নাদটার জমাোঃ সাইফূল ইসলাম 01746164580 

140 লারপুর নাদটার জমাোঃ জরোউল কবরম 01725097 

141 লারপুর নাদটার আব্দুল মান্নান 01738445206 

142 লারপুর নাদটার জমাোঃ সবিকুল ইসলাম 01788433781 

143 লারপুর নাদটার জমাোঃ আবমরুল ইসলাম 01748958288 

144 লারপুর নাদটার জিলাল প্রামাবনক 0738304108 

145 লারপুর নাদটার আব্দুল িাদরক 01737297719 

146 লারপুর নাদটার জমাোঃ আলম জির্খ 01721173789 

147 লারপুর নাদটার জমাোঃ িবরফুল ইসলাম 01713707927 

148 লারপুর নাদটার জমাোঃ নােমুল হাসান 01781025465 

189 লারপুর নাদটার জমাোঃ আওয়াল জহাদসন 01763293673 

150 লারপুর নাদটার জমাোঃ োবকরুল ইসলাম 01736693250 

 

                                                                                                                       



Rb¯^v¯’¨ myiÿvq †f‡Uwibvwi cvewjK †nj_& mvwf©m †Rvi`viKiY cÖK‡íi AvIZvq gvsm e¨emvqx (eyPvi ) 

cÖwkÿYv_©x‡`র নাম, †gvevBj b¤̂র ও ঠিকানা: 

বিভাগ: রংপুর                                                                                                               জেলা: পঞ্চগি 

ক্রবমক নং উপদেলার নাম জেলার  নাম বুচার প্রবিক্ষণার্থীদের নাম জমািাইল নাম্বার 

1 জেিীগঞ্জ পঞ্চগি রবিকুল ইসলাম 01744762578 

2 জেিীগঞ্জ পঞ্চগি জমাোঃ হাবসবুল ইসলাম 01994104510 

3 জেিীগঞ্জ পঞ্চগি জমাোঃ আিরাফুল ইসলাম 01706566032 

4 জেিীগঞ্জ পঞ্চগি জমাোঃ জুদয়ল 01710212057 

5 জেিীগঞ্জ পঞ্চগি আবনছার রহমান 01788929387 

6 জেিীগঞ্জ পঞ্চগি িাবুল জহাদসন 01729421063 

7 জেিীগঞ্জ পঞ্চগি জেদলায়ার জহাদসন 01752243261 

8 জেিীগঞ্জ পঞ্চগি জমাোঃ মামুন 01729421063 

9 জেিীগঞ্জ পঞ্চগি মবনরুজ্জামান িাবু 01955293212 

10 জেিীগঞ্জ পঞ্চগি িয়জুল ইসলাম 01738422034 

11 জেিীগঞ্জ পঞ্চগি মাবনক জহাদসন 01793702612 

12 জেিীগঞ্জ পঞ্চগি আলমগীর জহাদসন 01405758952 

13 জেিীগঞ্জ পঞ্চগি জমাোঃ বহমন 01750882419 

14 জেিীগঞ্জ পঞ্চগি জমাোঃ লালু বময়া 01785392211 

15 জিাো পঞ্চগি জমাোঃ নুর ইসলাম  

16 জিাো পঞ্চগি জমাোঃ মবিউর রহমান  

17 জিাো পঞ্চগি জমাোঃ মবিজুল ইসলাম  

18 জিাো পঞ্চগি সবিকুল  

19 জিাো পঞ্চগি আহসান হাবিি  

20 জিাো পঞ্চগি জমাোঃ িাবহনুর ইসলাম  

21 জিাো পঞ্চগি মাসুে আলম  

22 জিাো পঞ্চগি জমাোঃ আবমনুর ইসলাম  

23 জিাো পঞ্চগি অবল  
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24 জিাো পঞ্চগি জমাোঃ বমোনুর ইসলাম  

25 জিাো পঞ্চগি জমাোঃ োমাল  

26 জিাো পঞ্চগি সবিকুল ইসলাম  

27 জিাো পঞ্চগি আব্দুল আবেে  

28 জিাো পঞ্চগি সাইে  

29 জিাো পঞ্চগি িবেউর োমাল  

30 জিাো পঞ্চগি এরিাদুল ইসলাম  

31 জিাো পঞ্চগি জমাোঃ হাবমদুল ইসলাম  

32 জিাো পঞ্চগি সবহদুল ইসলাম  

33 জিাো পঞ্চগি রবহম  

34 জিাো পঞ্চগি জমাোঃ জসাদহল রানা  

35 জিাো পঞ্চগি জমাোঃ সবুে  

36 জিাো পঞ্চগি জমাোঃ ইব্রাহীম (বুধারু)  

37 জিাো পঞ্চগি জমাোঃ মবনরুল ইসলাম  

38 জিাো পঞ্চগি অদকনুর ইসলাম  

39 জিাো পঞ্চগি িাবুল  

40 জিাো পঞ্চগি জমাোঃ জিলাল  

41 জিাো পঞ্চগি জমাোঃ িবহদুল ইসলাম  

42 জিাো পঞ্চগি জমাোঃ িবিকুল আলম  

43 জিাো পঞ্চগি জমাোঃ মবমনুল ইসলাম  

44 জিাো পঞ্চগি জমাোঃ ময়নুল ইসলাম  

45 আদটায়ারী পঞ্চগি জমাোঃ েবিরুল ইসলাম 01784982186 

46 আদটায়ারী পঞ্চগি জমাোঃ আব্দুল মবেে 01721461033 

47 আদটায়ারী পঞ্চগি জমাোঃ োদমবরয়া 01773256127 

48 আদটায়ারী পঞ্চগি জমাোঃ মামুনুর রবিে 01744857013 

49 আদটায়ারী পঞ্চগি জমাোঃ জসরাজুল ইসলাম 01757329722 



ক্রবমক নং উপদেলার নাম জেলার  নাম বুচার প্রবিক্ষণার্থীদের নাম জমািাইল নাম্বার 

50 আদটায়ারী পঞ্চগি জমাোঃ সবহদুল ইসলাম 01743405801 

51 আদটায়ারী পঞ্চগি জমাোঃ আনারুল 01733028388 

52 আদটায়ারী পঞ্চগি জমাোঃ আলমগীর 01748066300 

53 আদটায়ারী পঞ্চগি জমাোঃ মাদেদুল রহমান 01305192172 

54 আদটায়ারী পঞ্চগি গোধর চন্দ্র িমনু 01785278036 

55 আদটায়ারী পঞ্চগি জমাোঃ আবেজুল 01774284934 

56 আদটায়ারী পঞ্চগি জমাোঃ আবেে 01755467775 

57 আদটায়ারী পঞ্চগি জমাোঃ আদনায়ার জহাদসন 01315970876 

58 আদটায়ারী পঞ্চগি িংবকম চন্দ্র িমনু 01735955482 

59 আদটায়ারী পঞ্চগি জমাোঃ দুলাল জহাদসন 01743355554 

60 আদটায়ারী পঞ্চগি জমাোঃ পবিরুল ইসলাম 01737201350 

61 আদটায়ারী পঞ্চগি জমাোঃ জিলাল জহাদসন 01751477636 

62 আদটায়ারী পঞ্চগি জমাোঃ রাদসল জহাদসন 01796033527 

63 আদটায়ারী পঞ্চগি জমাোঃ িাচ্চু 01751159255 

64 আদটায়ারী পঞ্চগি জমাোঃ েবমরউবিন 01788069781 

65 আদটায়ারী পঞ্চগি জমাোঃ নুর ইসলাম 01735563815 

66 আদটায়ারী পঞ্চগি জমাোঃ আব্দুল গফুর 01786884917 

67 আদটায়ারী পঞ্চগি কাবিকু চন্দ্র িমনু 01763610267 

68 আদটায়ারী পঞ্চগি জমাোঃ আব্দুল কাদের 01722609457 

69 আদটায়ারী পঞ্চগি জমাোঃ মনছুল আলী 01794846067 

70 আদটায়ারী পঞ্চগি জমাোঃ হাবসবুল ইসলাম 01739689229 

71 আদটায়ারী পঞ্চগি জমাোঃ েবমর উবিন 01315573117 

72 আদটায়ারী পঞ্চগি জমাোঃ আব্দুল রবিে 01922970050 

73 আদটায়ারী পঞ্চগি আবু িকর বসবিক 01782993162 

74 আদটায়ারী পঞ্চগি জমাোঃ জমাসদলম উবিন 01722996496 

  



ক্রবমক নং উপদেলার নাম জেলার  নাম বুচার প্রবিক্ষণার্থীদের নাম জমািাইল নাম্বার 

75 পঞ্চগি সের পঞ্চগি োমারুল ইসলাম  

76 পঞ্চগি সের পঞ্চগি জমাোঃ োবকরুল ইসলাম  

77 পঞ্চগি সের পঞ্চগি জমাোঃ িকুল  

78 পঞ্চগি সের পঞ্চগি জমাোঃ নাবছরুল ইসলাম  

79 পঞ্চগি সের পঞ্চগি জমাোঃ িাবহরুল ইসলাম  

80 পঞ্চগি সের পঞ্চগি জমাোঃ আবলয়ার রহমান  

81 পঞ্চগি সের পঞ্চগি জমাোঃ আোঃ হাবমে  

82 পঞ্চগি সের পঞ্চগি জমাোঃ আলম হক  

83 পঞ্চগি সের পঞ্চগি জমাোঃ আবলয়ার রহমান  

84 পঞ্চগি সের পঞ্চগি জমাোঃ িবহদুল  ইসলাম  

85 পঞ্চগি সের পঞ্চগি জমাোঃ আলম  

86 পঞ্চগি সের পঞ্চগি জমাোঃ কবিরুল ইসলাম  

87 পঞ্চগি সের পঞ্চগি জমাোঃ আলম জহাদসন   

88 পঞ্চগি সের পঞ্চগি জমাোঃ আব্দুল কাদের  

89 পঞ্চগি সের পঞ্চগি জমাোঃ আবহদুল ইসলাম  

90 পঞ্চগি সের পঞ্চগি জমাোঃ এমোদুল হক  

91 পঞ্চগি সের পঞ্চগি জমাোঃ আিরাফুল   

92 পঞ্চগি সের পঞ্চগি জমাোঃ আবুল হাসান   

93 পঞ্চগি সের পঞ্চগি জমাোঃ মবিউর রহমান  

94 পঞ্চগি সের পঞ্চগি জমাোঃ মকদছে আলী  

95 পঞ্চগি সের পঞ্চগি জমাোঃ মামুনুর রবিে  

96 পঞ্চগি সের পঞ্চগি জমাোঃ হায়াোর আলী  

97 পঞ্চগি সের পঞ্চগি জমাোঃ ছবপয়ার রহমান  

98 পঞ্চগি সের পঞ্চগি জমাোঃ িাবহনুর ইসলাম  

  



ক্রবমক নং উপদেলার নাম জেলার  নাম বুচার প্রবিক্ষণার্থীদের নাম জমািাইল নাম্বার 

99 পঞ্চগি সের পঞ্চগি জমাোঃ আবনছুর রহমান  

100 পঞ্চগি সের পঞ্চগি জমাোঃ সািাম  

101 পঞ্চগি সের পঞ্চগি জমাোঃ িারাজুল ইসলাম  

102 পঞ্চগি সের পঞ্চগি জমাোঃ শুকুর আলী  

103 পঞ্চগি সের পঞ্চগি জমাোঃ মনসুর আলী  

104 পঞ্চগি সের পঞ্চগি জমাোঃ নুর োমাল  

105 জেঁতুবলয়া পঞ্চগি জমাোঃ বসরাজুল ইসলাম 01783096543 

106 জেঁতুবলয়া পঞ্চগি জমাোঃ হারুন 01717768114 

107 জেঁতুবলয়া পঞ্চগি জমাোঃ পাবরজুল ইসলাম 01733600893 

108 জেঁতুবলয়া পঞ্চগি জমাোঃ রাজু 01789324075 

109 জেঁতুবলয়া পঞ্চগি জমাোঃ আলী উিীন 01788031274 

110 জেঁতুবলয়া পঞ্চগি জমাোঃ নাবসর উিীন 01773477151 

111 জেঁতুবলয়া পঞ্চগি জমাোঃ জিািাজ্জল ইসলাম 01737934796 

112 জেঁতুবলয়া পঞ্চগি জমাোঃ সাইদুল ইসলাম 01727220051 

113 জেঁতুবলয়া পঞ্চগি িারাবুল ইসলাম  

114 জেঁতুবলয়া পঞ্চগি আব্দুর রহমান 01706871304 

115 জেঁতুবলয়া পঞ্চগি জমাোঃ িবিকুল ইসলাম 01750123875 

116 জেঁতুবলয়া পঞ্চগি জমাোঃ বমোনুর রহমান 01758038781 

117 জেঁতুবলয়া পঞ্চগি জমাোঃ আোঃ মাদলক 01746664199 

118 জেঁতুবলয়া পঞ্চগি রাবেউল ইসলাম 01796734570 

119 জেঁতুবলয়া পঞ্চগি মানারুল হক 01723706974 

120 জেঁতুবলয়া পঞ্চগি রবিউল ইসলাম 01741075123 

121 জেঁতুবলয়া পঞ্চগি জমাকদছদুল ইসলাম 01740333779 

122 জেঁতুবলয়া পঞ্চগি জমাোঃ জসাদহল 01751026530 

  



ক্রবমক নং উপদেলার নাম জেলার  নাম বুচার প্রবিক্ষণার্থীদের নাম জমািাইল নাম্বার 

123 জেঁতুবলয়া পঞ্চগি জমাোঃ সািাম 01739581598 

124 জেঁতুবলয়া পঞ্চগি জমাোঃ জেলু 01746205374 

125 জেঁতুবলয়া পঞ্চগি জিািা জমাহােে 017701365894 

126 জেঁতুবলয়া পঞ্চগি জমাোঃ বেয়া উিীন 01750123835 

127 জেঁতুবলয়া পঞ্চগি জমাোঃ বিদরাে আলম 01760580154 

128 জেঁতুবলয়া পঞ্চগি জমাোঃ আোঃ রবহম 01738439790 

129 জেঁতুবলয়া পঞ্চগি জমাোঃ আবসস উবিন 01749250415 

130 জেঁতুবলয়া পঞ্চগি জমাোঃ রেি আলী 01738537289 

131 জেঁতুবলয়া পঞ্চগি জমাোঃ সাদেকুল ইসলাম 017400119969 

132 জেঁতুবলয়া পঞ্চগি জমাোঃ রবিকুল ইসলাম 01780175094 

133 জেঁতুবলয়া পঞ্চগি জমাোঃ আইবুল ইসলাম 01717692075 

134 জেঁতুবলয়া পঞ্চগি জমাোঃ সবপকুল ইসলাম 01710799736 

  

 

 

  



















































































































































Rb¯^v¯’¨ myiÿvq †f‡Uwibvwi cvewjK †nj_& mvwf©m †Rvi`viKiY cÖK‡íi AvIZvq gvsm e¨emvqx (eyPvi ) 

cÖwkÿYv_©x‡`র নাম, †gvevBj b¤̂র ও ঠিকানা: 

বিভাগ: ময়মনব িংহ                                                                                                          জেলা: ময়মনব িংহ 

ক্রবমক নিং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রশিক্ষণার্থীজের নাম জমাবাইল নাম্বার 

1 ভালুকা ময়মনশ িংহ ‡gvt wgRvbyi ingvb 01712197538 

2 ভালুকা ময়মনশ িংহ Rvjvj DwÏb 01947231636 

3 ভালুকা ময়মনশ িংহ Rwniæj Bmjvg 01922297546 

4 ভালুকা ময়মনশ িংহ iZb 01611327625 

5 ভালুকা ময়মনশ িংহ Avkivd Avjx 01725129856 

6 ভালুকা ময়মনশ িংহ ‡njvj DwÏb 01760387017 

7 ভালুকা ময়মনশ িংহ Kvgvj †nv‡mb 01731581677 

8 ভালুকা ময়মনশ িংহ Avãyj evwiK 01783774069 

9 ভালুকা ময়মনশ িংহ ‡gvt Rwniæj Bmjvg 01763524827 

10 ভালুকা ময়মনশ িংহ kvgmyj nK 01705286695 

11 ভালুকা ময়মনশ িংহ Avwjg 01758587397 

12 ভালুকা ময়মনশ িংহ Avt gwZb 01731151630 

13 ভালুকা ময়মনশ িংহ gwbi †nv‡mb e¨vcvix  

14 ভালুকা ময়মনশ িংহ BDmyd 01734191135 

15 ভালুকা ময়মনশ িংহ igRvb Avjx 01726465485 

16 ভালুকা ময়মনশ িংহ LvBiæj Bmjvg 01720450869 

17 ভালুকা ময়মনশ িংহ ‡gvZv‡j dwKi 01741356029 

18 ভালুকা ময়মনশ িংহ nviæb wgqv 01611610964 

19 ভালুকা ময়মনশ িংহ ‡gvt AvwRRyj nK 01796218359 

20 ভালুকা ময়মনশ িংহ ‡Qveyi Avjx 01759851762 

21 ভালুকা ময়মনশ িংহ ‡mvnvM wgqv 01713733175 

22 ভালুকা ময়মনশ িংহ dviæK 01728690624 



ক্রবমক নিং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রশিক্ষণার্থীজের নাম জমাবাইল নাম্বার 

23 ভালুকা ময়মনশ িংহ wMqvm DwÏb 01787384866 

24 ভালুকা ময়মনশ িংহ meyR Lvb 01730162737 

25 ভালুকা ময়মনশ িংহ Zv‡iK 01745970534 

26 ভালুকা ময়মনশ িংহ eveyj 01747491607 

27 ভালুকা ময়মনশ িংহ bvRgyj nK 01749968540 

28 ভালুকা ময়মনশ িংহ Av‡bvqvi †nv‡mb 01712397813 

29 ভালুকা ময়মনশ িংহ ‡gvt gvneyj Avjg 01721827923 

30 ভালুকা ময়মনশ িংহ Avãyj AvwRR 01746188926 

31 মুক্তাগাছা ময়মনশ িংহ ‡gvt kwidzj Bmjvg 01952197252 

32 মুক্তাগাছা ময়মনশ িংহ ‡gvt †gvdv‡¾j †nv‡mb 01894033806 

33 মুক্তাগাছা ময়মনশ িংহ ‡gvt Avãyi iwng 01956782614 

34 মুক্তাগাছা ময়মনশ িংহ ‡gvt Avwgbyj Bmjvg 01952819844 

35 মুক্তাগাছা ময়মনশ িংহ ‡gvt byiæj Bmjvg 01743808006 

36 মুক্তাগাছা ময়মনশ িংহ ‡gvt AveŸvQ Avjx 01741647471 

37 মুক্তাগাছা ময়মনশ িংহ ‡gvt wejøvj †nv‡mb 01906530834 

38 মুক্তাগাছা ময়মনশ িংহ ‡gvt ZvRyj Bmjvg 01924584268 

39 মুক্তাগাছা ময়মনশ িংহ Avjvj DwÏb 01932806392 

40 মুক্তাগাছা ময়মনশ িংহ Avt AvwRR 01946209330 

41 মুক্তাগাছা ময়মনশ িংহ ‡gvt Avt nvwjg  

42 মুক্তাগাছা ময়মনশ িংহ Aveyj Kvjvg 01728335233 

43 মুক্তাগাছা ময়মনশ িংহ ‡gvt mvBdzj Bmjvg 01792445983 

44 মুক্তাগাছা ময়মনশ িংহ ‡gvt Pvb wgqv 01708877381 

45 মুক্তাগাছা ময়মনশ িংহ Bgivb 01857966472 
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46 মুক্তাগাছা ময়মনশ িংহ AvBbyj nK 01748693691 

47 মুক্তাগাছা ময়মনশ িংহ Lmiæ wgqv 01992192585 

48 মুক্তাগাছা ময়মনশ িংহ kvRvnvb  

49 মুক্তাগাছা ময়মনশ িংহ BDbym  

50 মুক্তাগাছা ময়মনশ িংহ iwdK 01994273785 

51 মুক্তাগাছা ময়মনশ িংহ Rwni DwÏb 01757543351 

52 মুক্তাগাছা ময়মনশ িংহ gbQzi KmvB 01729524812 

53 মুক্তাগাছা ময়মনশ িংহ Igi dviæK 01733288026 

54 মুক্তাগাছা ময়মনশ িংহ mvBdzj Bmjvg 01720024170 

55 মুক্তাগাছা ময়মনশ িংহ Aveyj Kvjvg 01728335233 

56 মুক্তাগাছা ময়মনশ িংহ kwdKzj Bmjvg 01952197252 

57 মুক্তাগাছা ময়মনশ িংহ kwidzj Bmjvg 01745116596 

58 মুক্তাগাছা ময়মনশ িংহ ‡gvt wmivR 01928162298 

59 মুক্তাগাছা ময়মনশ িংহ ‡gvt gbÄyiæj nK 01939082092 

60 ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনশ িংহ ‡n`v‡qZzjøvn 01794171090 

61 ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনশ িংহ ‡gvt Aveyj Kvjvg 019222008948 

62 ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনশ িংহ ‡gvt wknve DwÏb 01717078703 

63 ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনশ িংহ ‡gvt AvwRg DwÏb 01917276684 

64 ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনশ িংহ ‡gvt Avey e°i 01716360635 

65 ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনশ িংহ ‡gvt Avt Qvjvg 01770633900 

66 ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনশ িংহ bRiæi Bmjvg 01781531877 

67 ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনশ িংহ ‡gvt myRb wgqv 01930731181 

68 ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনশ িংহ ‡gvt †LvKb wgqv 01719114028 
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69 ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনশ িংহ ‡gvt †gv¯ÍvwKg ingvb 01710152033 

70 ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনশ িংহ ‡gvt Kvgvj 01746950218 

71 ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনশ িংহ ‡gvt †gv³vi DwÏb 01734148308 

72 ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনশ িংহ ‡gvt ivwRe 01403294668 

73 ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনশ িংহ ‡gvt meyR wgqv 01791945602 

74 ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনশ িংহ ‡gvt wejøvj wgqv 01986116051 

75 ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনশ িংহ ‡gvt AvwbQzj nK 01611581870 

76 ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনশ িংহ ‡gvt dRjy wgqv 01761554830 

77 ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনশ িংহ ‡gvt Avt Rwjj 01759477233 

78 ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনশ িংহ ‡gvt byiæj Bmjvg 01791945602 

79 ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনশ িংহ ‡gvt eveyj wgqv 01739257713 

80 ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনশ িংহ ‡gvt AvkÖve Avjx  

81 ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনশ িংহ ‡gvt LvBiæj Bmjvg 01955415238 

82 ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনশ িংহ ûgvqyb AvKei 01922008948 

83 ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনশ িংহ ‡gvt Aveyj gbmyi 01754819478 

84 ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনশ িংহ ‡gvt dwi` wgqv 01318428895 

85 ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনশ িংহ ‡gvt eveyj wgqv 01937125835 

86 ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনশ িংহ Avjx AvKei  

87 ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনশ িংহ ‡gvt igRvb Avjx 01914265847 

88 ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনশ িংহ ‡gvt iZb wgqv 01913192668 

89 ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনশ িংহ Bgvg †g‡n`x 01876371143 

90 ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনশ িংহ ‡gvt Kvgvj 01977231821 

91 জগৌরীপুর ময়মনশ িংহ জমাোঃ িাহোহান  
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92 জগৌরীপুর ময়মনশ িংহ জমাোঃ  রশিকুল ই লাম  

93 জগৌরীপুর ময়মনশ িংহ জমাোঃ বাচ্চু শময়া  

94 জগৌরীপুর ময়মনশ িংহ নয়ন শময়া  

95 জগৌরীপুর ময়মনশ িংহ জমাোঃ  াইফুল ই লাম  

96 জগৌরীপুর ময়মনশ িংহ িহীদুল ই লাম  

97 জগৌরীপুর ময়মনশ িংহ জমাোঃ হাশবব উল্লাহ  

98 জগৌরীপুর ময়মনশ িংহ জমাোঃ িেলূল হক  

99 জগৌরীপুর ময়মনশ িংহ লাল চান  

100 জগৌরীপুর ময়মনশ িংহ জমাোঃ শরপন  

101 জগৌরীপুর ময়মনশ িংহ রুহুল আশমন  

102 জগৌরীপুর ময়মনশ িংহ মশিউর রহমান  

103 জগৌরীপুর ময়মনশ িংহ জমাোঃ আবু চান  

104 জগৌরীপুর ময়মনশ িংহ িারহান হা ান েয়  

105 জগৌরীপুর ময়মনশ িংহ জমাোঃ খায়রুম  

106 জগৌরীপুর ময়মনশ িংহ আশেজুল ই লাম  

107 জগৌরীপুর ময়মনশ িংহ জমাোঃ স্বপন শময়া  

108 জগৌরীপুর ময়মনশ িংহ জ শলম  

109 জগৌরীপুর ময়মনশ িংহ আহাম্মে আলী  

110 জগৌরীপুর ময়মনশ িংহ জমাোঃ নুর নবী  

111 জগৌরীপুর ময়মনশ িংহ জমাোঃ রাজু  

112 জগৌরীপুর ময়মনশ িংহ জমাোঃ বাবুল শময়া  

113 জগৌরীপুর ময়মনশ িংহ জমাোঃ কছম আলী  

114 জগৌরীপুর ময়মনশ িংহ জমাোঃ রশহম উশিন  
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115 জগৌরীপুর ময়মনশ িংহ জমাোঃ  শেব শময়া  

116 জগৌরীপুর ময়মনশ িংহ জমাস্তাশকম  

117 জগৌরীপুর ময়মনশ িংহ জমাোঃ শহরন শময়া  

118 জগৌরীপুর ময়মনশ িংহ িশহে উল্লাহ  

119 জগৌরীপুর ময়মনশ িংহ আবুল কাজিম  

120 জগৌরীপুর ময়মনশ িংহ জমাোঃ িশরফুল ই লাম  

121 ফুলপুর ময়মনশ িংহ আঃ  াত্তার 01761932329 

122 ফুলপুর ময়মনশ িংহ মাবনক বময়া 01643539095 

123 ফুলপুর ময়মনশ িংহ জমাঃ ইবলয়া  01934741135 

124 ফুলপুর ময়মনশ িংহ জমাঃ জেললায়ার জহাল ন 01872439080 

125 ফুলপুর ময়মনশ িংহ জমাঃ বগয়া  উবিন 01984648084 

126 ফুলপুর ময়মনশ িংহ জমাঃ আবুল কালাম 01732148364 

127 ফুলপুর ময়মনশ িংহ জমাঃ হাব ম উবিন 01765702194 

128 ফুলপুর ময়মনশ িংহ জমাঃ নাবেম উবিন 01792682408 

129 ফুলপুর ময়মনশ িংহ জমাঃ হাবিজুল হক 01764577104 

130 ফুলপুর ময়মনশ িংহ আবু তালহর 01751861082 

131 ফুলপুর ময়মনশ িংহ আঃ হাবলম 01936293892 

132 ফুলপুর ময়মনশ িংহ জমাঃ আব্দুল জহবকম 01727346505 

133 ফুলপুর ময়মনশ িংহ আব্দুল জহবলম 01850024655 

134 ফুলপুর ময়মনশ িংহ  াইফুল ই লাম 01741202216 

135 ফুলপুর ময়মনশ িংহ জমাঃ রবিকুল ই লাম 01729625158 

136 ফুলপুর ময়মনশ িংহ জমাঃ আবমনুল ই লাম 01917750581 

137 ফুলপুর ময়মনশ িংহ জমাঃ  াইদুল ই লাম 01724834638 
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138 ফুলপুর ময়মনশ িংহ এরশাে হােী াি 01720107595 

139 ফুলপুর ময়মনশ িংহ নুর ই লাম 01902288265 

140 ফুলপুর ময়মনশ িংহ মরমুে আলী 01860002038 

141 ফুলপুর ময়মনশ িংহ জমািাজ্জল জহাল ন 01937301748 

142 ফুলপুর ময়মনশ িংহ শ্রী বনিারন 01922914176 

143 ফুলপুর ময়মনশ িংহ আঃ রবশে 01790188689 

144 ফুলপুর ময়মনশ িংহ জমাঃ মারিত আলী 01936881319 

145 ফুলপুর ময়মনশ িংহ জমাঃ বলকায়ত আলী 01747022862 

146 ফুলপুর ময়মনশ িংহ জতাতা বময়া 01722240071 

147 ফুলপুর ময়মনশ িংহ আবু িাক্কার 01752580378 

148 ফুলপুর ময়মনশ িংহ ওিায়দুল হক 01626868985 

149 ফুলপুর ময়মনশ িংহ আলনায়ার জহাল ন তারা 

বময়া 

01735450177 

150 ফুলপুর ময়মনশ িংহ জলয়াকত আলী 01747022862 

151 MdiMuvI gqgbwmsn ‡gvt myRb wgqv 01780-019364 

152 MdiMuvI gqgbwmsn ‡gvt bqb wgqv 01732-492214 

153 MdiMuvI gqgbwmsn ‡gvt Avwidzj Bmjvg 01729-496702 

154 MdiMuvI gqgbwmsn ‡gvt gvgyb wgqv 01743-069183 

155 MdiMuvI gqgbwmsn ‡gvt Kwei Avn‡¤§` 01625-504180 

156 MdiMuvI gqgbwmsn ‡gvt QvB`yj Bmjvg 01741-353001 

157 MdiMuvI gqgbwmsn mv¾v` †nv‡mb 01783-635274 

158 MdiMuvI gqgbwmsn ‡gvt Avcb wgqv 01601-641717 

159 MdiMuvI gqgbwmsn ‡gvt kvRvnvb 01732-953297 

160 MdiMuvI gqgbwmsn Rvjvj DwÏb 01704-909732 
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161 MdiMuvI gqgbwmsn bRiæj Bmjvg 01720-474434 

162 MdiMuvI gqgbwmsn gwRei 01726-604485 

163 MdiMuvI gqgbwmsn ‡gvt wejøvj 01751-910024 

164 MdiMuvI gqgbwmsn ‡gvt wgmwKb 01771-521893 

165 MdiMuvI gqgbwmsn ‡gvt eveyj wgqv 01745-522972 

166 MdiMuvI gqgbwmsn Avj – Avwgb 01794-061942 

167 MdiMuvI gqgbwmsn ‡gvt byiæj Bmjvg 01726-040376 

168 MdiMuvI gqgbwmsn ‡gvt Kv‡`i 01760-255801 

169 MdiMuvI gqgbwmsn ‡gvt iv‡mj 01726-466926 

170 MdiMuvI gqgbwmsn ‡gvt AvjZvd 01729-423663 

171 MdiMuvI gqgbwmsn mvBdzj 01771-823561 

172 MdiMuvI gqgbwmsn ‡gvt mwdKzj Bmjvg 01726-159843 

173 MdiMuvI gqgbwmsn iwdKzj Bmjvg 01712-831989 

174 MdiMuvI gqgbwmsn ‡gvt iv‡mj wgqv 01639-412398 

175 MdiMuvI gqgbwmsn ‡gvt wdiæR wgqv 01733-015680 

176 MdiMuvI gqgbwmsn wgRvb 01742-569217 

177 MdiMuvI gqgbwmsn †gvt Rwgi DwÏb 01986-705546 

178 MdiMuvI gqgbwmsn ‡gvt †gvkvid †nv‡mb 01648-469322 

179 MdiMuvI gqgbwmsn †gvt Avjg wgqv 01780-291295 

180 নান্দাইল ময়মনশ িংহ আবুল বািার - 

181 নান্দাইল ময়মনশ িংহ জমাোঃ আলম - 

182 নান্দাইল ময়মনশ িংহ জহশকম - 

183 নান্দাইল ময়মনশ িংহ আবুল কাজিম - 
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184 নান্দাইল ময়মনশ িংহ শকরণ শময়া - 

185 নান্দাইল ময়মনশ িংহ োমাল উশিন - 

186 নান্দাইল ময়মনশ িংহ ইব্রাশহম - 

187 নান্দাইল ময়মনশ িংহ হাশে  শময়া - 

188 নান্দাইল ময়মনশ িংহ আাোঃ গশণ - 

189 নান্দাইল ময়মনশ িংহ  শিকুল ই লাম - 

190 নান্দাইল ময়মনশ িংহ ইউসুি শময়া - 

191 নান্দাইল ময়মনশ িংহ হারুন শময়া - 

192 নান্দাইল ময়মনশ িংহ রমোন শময়া - 

193 নান্দাইল ময়মনশ িংহ রিন শময়া - 

194 নান্দাইল ময়মনশ িংহ খাইরুল ই লাম - 

195 নান্দাইল ময়মনশ িংহ রশিকুল ই লাম - 

196 নান্দাইল ময়মনশ িংহ  রুে শময়া - 

197 নান্দাইল ময়মনশ িংহ িশিকুল ই লাম - 

198 নান্দাইল ময়মনশ িংহ কাঞ্চন শময়া - 

199 নান্দাইল ময়মনশ িংহ জহলাল - 

200 নান্দাইল ময়মনশ িংহ জুলহা  - 

201 নান্দাইল ময়মনশ িংহ িশিকুল ই লাম - 

202 নান্দাইল ময়মনশ িংহ মঞ্জু শময়া - 

203 নান্দাইল ময়মনশ িংহ আব্দুর রশহম - 

204 নান্দাইল ময়মনশ িংহ নেরুল ই লাম - 

205 নান্দাইল ময়মনশ িংহ আব্দুল  ালাম - 

206 নান্দাইল ময়মনশ িংহ লাল শময়া - 
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207 নান্দাইল ময়মনশ িংহ মেনু শময়া - 

208 নান্দাইল ময়মনশ িংহ হাশেছ শময়া - 

209 নান্দাইল ময়মনশ িংহ আব্দুল বাজরক - 

210  ের  ময়মনশ িংহ জমাোঃ হা নাইন আলম হা ান 01716627571 

211  ের ময়মনশ িংহ জমাোঃ ওয়াশহে কুরাইিী 01734369877 

212  ের ময়মনশ িংহ জমাোঃ আশিকুল ই লাম 01716022878 

213  ের ময়মনশ িংহ জমাোঃ নাশের জহাজ ন 01722066306 

214  ের ময়মনশ িংহ জমাোঃ বােিা শময়া 01948449502 

215  ের ময়মনশ িংহ জমাোঃ মু জলম কুরাইিী 01716854867 

216  ের ময়মনশ িংহ জমাোঃ রাো 01775859382 

217  ের ময়মনশ িংহ জমাোঃ ঊলিি জহাজ ন 01917866450 

218  ের ময়মনশ িংহ নুরুল হুো 01772235657 

219  ের ময়মনশ িংহ জমাোঃ মান্নান শময়া 01748573457 

220  ের ময়মনশ িংহ জমাোঃ মুরাে জহাজ ন 01912158847 

221  ের ময়মনশ িংহ জমাোঃ  াজ্জাি কশরম রানা 01919297839 

222  ের ময়মনশ িংহ জমাোঃ আশমন (নানকা) 01913356696 

223  ের ময়মনশ িংহ জমাোঃ নুরুল ই লাম 01991115117 

224  ের ময়মনশ িংহ জমাোঃ ইন্তাে 01685588459 

225  ের ময়মনশ িংহ জমাোঃ পাপ্পু 01718186339 

226  ের ময়মনশ িংহ জমাোঃ িারা শময়া 01987811528 

227  ের ময়মনশ িংহ জমাোঃ চুন্নু শময়া 01749665421 

228  ের ময়মনশ িংহ জমাোঃ িাশকল 01719116493 

229  ের ময়মনশ িংহ জমাোঃ পাপ্পু কুরাইিী 01734930831 
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230  ের ময়মনশ িংহ েীবন কুমার জ াষ 01787414549 

231  ের ময়মনশ িংহ জমাোঃ েশন জকারাজয়িী 01987920117 

232  ের ময়মনশ িংহ জমাোঃ হাশমে 01917925764 

233  ের ময়মনশ িংহ জমাোঃ আলম 01719604418 

234  ের ময়মনশ িংহ জমাোঃ িাশকল জকারাজয়িী 01969556706 

235  ের ময়মনশ িংহ জমাোঃ জমাস্তাক 01726042307 

236  ের ময়মনশ িংহ জমাোঃ িাহজরাখ 01993390653 

237  ের ময়মনশ িংহ জমাোঃ মুন্তাে 01781216140 

238  ের ময়মনশ িংহ জমাোঃ গুড্ডু 01763373932 

239  ের ময়মনশ িংহ জমাোঃ জমাক্তার জহাজ ন 01677452769 

240 িারাকান্দা ময়মনশ িংহ জমাোঃ হুমায়ন - 

241 িারাকান্দা ময়মনশ িংহ জমাোঃ মাশনক িশকর - 

242 িারাকান্দা ময়মনশ িংহ জমাোঃ িশহে - 

243 িারাকান্দা ময়মনশ িংহ মাজেে - 

244 িারাকান্দা ময়মনশ িংহ জমাোঃ কামরুল - 

245 িারাকান্দা ময়মনশ িংহ জমাোঃ শমন্টু শময়া - 

246 িারাকান্দা ময়মনশ িংহ জমাোঃ শছশিক শময়া - 

247 িারাকান্দা ময়মনশ িংহ জমাোঃ জমাোশের জহাজ ন - 

248 িারাকান্দা ময়মনশ িংহ জমাোঃ লাল শময়া - 

249 িারাকান্দা ময়মনশ িংহ জমাোঃ মাশনক - 

250 িারাকান্দা ময়মনশ িংহ লালন জহাজ ন - 

251 িারাকান্দা ময়মনশ িংহ জমাোঃ আবু িাজহর - 

252 িারাকান্দা ময়মনশ িংহ জমাোঃ  ািাম জহাজ ন - 
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253 িারাকান্দা ময়মনশ িংহ শলটন শময়া - 

254 িারাকান্দা ময়মনশ িংহ মনজুরুল  - 

255 িারাকান্দা ময়মনশ িংহ এরিাদুল হক - 

256 িারাকান্দা ময়মনশ িংহ জমাোির - 

257 িারাকান্দা ময়মনশ িংহ নাশ ম - 

258 িারাকান্দা ময়মনশ িংহ এবাদুল - 

259 িারাকান্দা ময়মনশ িংহ োশহদুল - 

260 িারাকান্দা ময়মনশ িংহ জুজয়ল শময়া - 

261 িারাকান্দা ময়মনশ িংহ এমোে জহাজ ন - 

262 িারাকান্দা ময়মনশ িংহ েবান আলী - 

263 িারাকান্দা ময়মনশ িংহ ইউন্নুছ আলী - 

264 িারাকান্দা ময়মনশ িংহ জুজয়ল শময়া - 

265 িারাকান্দা ময়মনশ িংহ শ রাে আলী - 

266 িারাকান্দা ময়মনশ িংহ আোঃ কাশের - 

267 িারাকান্দা ময়মনশ িংহ ননমশিন - 

268 িারাকান্দা ময়মনশ িংহ  াইফুল ই লাম - 

269 িারাকান্দা ময়মনশ িংহ আোঃ হাশমে - 

270 জ াবাউড়া ময়মনশ িংহ জমাোঃ িের আলী 01704508190 

271 জ াবাউড়া ময়মনশ িংহ আবুল কালাম 01814824484 

272 জ াবাউড়া ময়মনশ িংহ িাজরক চাঁন  

273 জ াবাউড়া ময়মনশ িংহ হুরমুে আলী 01989220187 

274 জ াবাউড়া ময়মনশ িংহ আব্দু   ালাম 01915784267 

275 জ াবাউড়া ময়মনশ িংহ আব্দুল কুদ্দু  01719134398 
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276 জ াবাউড়া ময়মনশ িংহ  াজ্জাে জহাজ ন 01948516752 

277 জ াবাউড়া ময়মনশ িংহ নেরুল ই লাম 01921991436 

278 জ াবাউড়া ময়মনশ িংহ জ শলম উিীন 01943648137 

279 জ াবাউড়া ময়মনশ িংহ মন্নাছ আলী 01980868349 

280 জ াবাউড়া ময়মনশ িংহ রশিকুল ই লাম 01875937314 

281 জ াবাউড়া ময়মনশ িংহ জমাোঃ দুলাল 01784430595 

282 জ াবাউড়া ময়মনশ িংহ হারুন অর রশিে 01820076205 

283 জ াবাউড়া ময়মনশ িংহ জমাোঃ রুপচান 01791265392 

284 জ াবাউড়া ময়মনশ িংহ ই লাম উিীন 01963036670 

285 জ াবাউড়া ময়মনশ িংহ িাহােি জহাজ ন 01954832035 

286 জ াবাউড়া ময়মনশ িংহ জমাোঃ োমাল উিীন 01937768195 

287 জ াবাউড়া ময়মনশ িংহ শবল্লাল জহাজ ন 01937310973 

288 জ াবাউড়া ময়মনশ িংহ আলাউশিন 01983798903 

289 জ াবাউড়া ময়মনশ িংহ োলাল উিীন 01912646936 

290 জ াবাউড়া ময়মনশ িংহ জমাোঃ  াহাব উিীন 01961770109 

291 জ াবাউড়া ময়মনশ িংহ রশমে আলী 01752743018 

292 জ াবাউড়া ময়মনশ িংহ মশনর শময়া 01817584900 

293 জ াবাউড়া ময়মনশ িংহ জমাোঃ রশহম শময়া - 

294 জ াবাউড়া ময়মনশ িংহ জমাোঃ আিাে উশিন 01915925614 

295 জ াবাউড়া ময়মনশ িংহ জমাোঃ আশমন 01674856555 

296 জ াবাউড়া ময়মনশ িংহ শ রাজুল ই লাম 01817584900 

297 জ াবাউড়া ময়মনশ িংহ রশবন 0173047891 

298 জ াবাউড়া ময়মনশ িংহ শ িীক 01857865864 
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299 জ াবাউড়া ময়মনশ িংহ রায়বাহাদুর 01918877379 

300 ফুলবাড়ীয়া ময়মনশ িংহ জমাোঃ আোঃ েশলল 01760204662 

301 ফুলবাড়ী ময়মনশ িংহ দুলাল শময়া 01705254406 

302 ফুলবাড়ী ময়মনশ িংহ নেরুল ই লাম 01761282125 

303 ফুলবাড়ী ময়মনশ িংহ আজনায়ার 01709054244 

304 ফুলবাড়ী ময়মনশ িংহ বাবুল 01740740424 

305 ফুলবাড়ী ময়মনশ িংহ জমাোঃ রশন শময়া 01758664743 

306 ফুলবাড়ী ময়মনশ িংহ জমাোঃ শনোম 01761321556 

307 ফুলবাড়ী ময়মনশ িংহ িারুক 01320350449 

308 ফুলবাড়ী ময়মনশ িংহ কামাল 01727741257 

309 ফুলবাড়ী ময়মনশ িংহ েয়নাল 01736111187 

310 ফুলবাড়ী ময়মনশ িংহ আশমরুল ই লাম 01753371772 

311 ফুলবাড়ী ময়মনশ িংহ মাসুে রানা 01777099088 

312 ফুলবাড়ী ময়মনশ িংহ জখাকা শময়া 01319563528 

313 ফুলবাড়ী ময়মনশ িংহ জমাোজম্মল  রকার 01754051311 

314 ফুলবাড়ী ময়মনশ িংহ শমন্টু শময়া 01770090665 

315 ফুলবাড়ী ময়মনশ িংহ জ াজহল শময়া 01759637574 

316 ফুলবাড়ী ময়মনশ িংহ হাশববুর রহমান 01742482841 

317 ফুলবাড়ী ময়মনশ িংহ জিািা শময়া 01794166554 

318 ফুলবাড়ী ময়মনশ িংহ মান্নান শময়া 01762569869 

319 ফুলবাড়ী ময়মনশ িংহ কাইয়ুম 01790391196 

320 ফুলবাড়ী ময়মনশ িংহ মশনর জহাজ ন 01794152143 

321 ফুলবাড়ী ময়মনশ িংহ মশিন শময়া 01741353864 
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322 ফুলবাড়ী ময়মনশ িংহ িশিক 01712420518 

323 ফুলবাড়ী ময়মনশ িংহ আনার শময়া 01764166568 

324 ফুলবাড়ী ময়মনশ িংহ আশমর জহাজ ন 01796524934 

325 ফুলবাড়ী ময়মনশ িংহ বাবুল 01771520272 

326 ফুলবাড়ী ময়মনশ িংহ বােল 01794152424 

327 ফুলবাড়ী ময়মনশ িংহ িাজুল 01716969569 

328 ফুলবাড়ী ময়মনশ িংহ িহীে 01747420501 

329 ফুলবাড়ী ময়মনশ িংহ জকাশহনুর 01768600518 

330 শিিাল ময়মনশ িংহ জমাোঃ লাল শময়া 01747168235 

331 শিিাল ময়মনশ িংহ জমাোঃ শবপ্লব 01725246901 

332 শিিাল ময়মনশ িংহ জগালাম জমাস্তিা 01724028010 

333 শিিাল ময়মনশ িংহ জ ালায়মান 01957137689 

334 শিিাল ময়মনশ িংহ জমাোঃ িাহাোহান 01745899352 

335 শিিাল ময়মনশ িংহ জমাোঃ শিপন শময়া 01738157233 

336 শিিাল ময়মনশ িংহ আব্দুর রহমান 01732217160 

337 শিিাল ময়মনশ িংহ শমোন 01740952450 

338 শিিাল ময়মনশ িংহ িাজুল ই লাম 01826344030 

339 শিিাল ময়মনশ িংহ জমাোঃ জ শলম 01737420488 

340 শিিাল ময়মনশ িংহ আশরফুল ই লাম 0198367156 

341 শিিাল ময়মনশ িংহ জমাোঃ বাবু 01628931548 

342 শিিাল ময়মনশ িংহ জমাোঃ বােল 01731397230 

343 শিিাল ময়মনশ িংহ জকরামি আলী 01965472248 

344 শিিাল ময়মনশ িংহ উজ্জল 01966743126 



ক্রবমক নিং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রশিক্ষণার্থীজের নাম জমাবাইল নাম্বার 

345 শিিাল ময়মনশ িংহ ইউনুছ 017653568387 

346 শিিাল ময়মনশ িংহ জমাোঃ জ শলম 01942578788 

347 শিিাল ময়মনশ িংহ জমাোঃ রাজ ল 01915487765 

348 শিিাল ময়মনশ িংহ মুঞ্জুরুল হক 01710555241 

349 শিিাল ময়মনশ িংহ জমাোঃ িােউশিন 01718568891 

350 শিিাল ময়মনশ িংহ জমাোঃ মকবুল জহাজ ন 017632097738 

351 শিিাল ময়মনশ িংহ জমাোঃ রশিকুল ই লাম 01749681387 

352 শিিাল ময়মনশ িংহ আশনছুর রহমান 01791154338 

353 শিিাল ময়মনশ িংহ েয়নাল আজবেীন 01737308368 

354 শিিাল ময়মনশ িংহ আব্দুর রশহম  01627975565 

355 শিিাল ময়মনশ িংহ জমাোঃ হাশববুর রহমান 01717300975 

356 শিিাল ময়মনশ িংহ ওমর িারুক 01730984176 

357 শিিাল ময়মনশ িংহ আক্রাম জহাজ ন 01729916279 

358 শিিাল ময়মনশ িংহ ই মাইল 01307592670 

359 শিিাল ময়মনশ িংহ  াইফূল 01775970135 

360 শিিাল ময়মনশ িংহ আোঃ বাজিন 01826485965 

 

                                                                                    



Rb¯^v¯’¨ myiÿvq †f‡Uwibvwi cvewjK †nj_& mvwf©m †Rvi`viKiY cÖK‡íi AvIZvq gvsm e¨emvqx (eyPvi ) 

cÖwkÿYv_©x‡`র নাম, †gvevBj b¤̂র ও ঠিকানা: 

বিভাগ: ময়মনব িংহ                                                                                                            জেলা: োমালপুর 

ক্রবমক নিং উপজেলার নাম জেলার নাম eyPvi cÖwkÿYv_©xর নাম জমািাইল নাম্বার 

1 বকশীগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ সাজু মময়া 01719288211 

2 বকশীগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ আোঃ রমশদ 01921839884 

3 বকশীগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ আমেজুল হক  

4 বকশীগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ মমিউর রহমান 01936489544 

5 বকশীগঞ্জ োমালপুর বাবুল মময়া 01961407211 

6 বকশীগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ শুক্কুর আলী 01790552486 

7 বকশীগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ আন্জজু মময়া 01920162640 

8 বকশীগঞ্জ োমালপুর হামসনুর 01792420160 

9 বকশীগঞ্জ োমালপুর আজু মময়া 01761417922 

10 বকশীগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ সরুয়ার জহাজসন 01767256758 

11 বকশীগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ ওমর আলী 01684985901 

12 বকশীগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ জেরজদৌস 01929533586 

13 বকশীগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ আব্দুস সালাম 01953220369 

14 বকশীগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ শমেকুল ইসলাম 01821689377 

15 বকশীগঞ্জ োমালপুর আহমদ আলী 01409676387 

16 বকশীগঞ্জ োমালপুর হামব 01823292759 

17 বকশীগঞ্জ োমালপুর মমনরূজ্জামান 01704635768 

18 বকশীগঞ্জ োমালপুর বাবুল মময়া 01924696072 

19 বকশীগঞ্জ োমালপুর ইটল মময়া 01743620763 

20 বকশীগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ মেল্লু মময়া 01996103773 

21 বকশীগঞ্জ োমালপুর জমাহাম্মদ আলী 01727725296 

22 বকশীগঞ্জ োমালপুর ইয়াজুল হক 01904989605 

23 বকশীগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ লাজুক 01933734321 
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24 বকশীগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ হামনে 01631443023 

25 বকশীগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ শামীম মময়া 01408408205 

26 বকশীগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ মমমন মময়া 01706459694 

27 বকশীগঞ্জ োমালপুর কালূ 01752463423 

28 বকশীগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ ইব্রামহম 01929498335 

29 বকশীগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ মমনহার মময়া 01744984955 

30 বকশীগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ নুমান 01784783120 

31 ‡`IqvbMÄ Rvgvjcyi ‡gvt dwi` Avjx wk°z 01718137119 

32 ‡`IqvbMÄ Rvgvjcyi ‡gvt iZb 
01731852095 

33 ‡`IqvbMÄ Rvgvjcyi ‡gvt dinv` Avjx 
01739978555 

34 ‡`IqvbMÄ Rvgvjcyi ‡gvt gwZb  
01713594624 

35 ‡`IqvbMÄ Rvgvjcyi ‡gvt ‡evinvb Avjx 
01725155599 

36 ‡`IqvbMÄ Rvgvjcyi ‡gvt gyby wgqv 
01732001513 

37 ‡`IqvbMÄ Rvgvjcyi ‡gvt nvwdRyi ingvb nvwej  01745275745 

38 ‡`IqvbMÄ Rvgvjcyi ‡gvn¤§` Avjx 
01766208680 

39 ‡`IqvbMÄ Rvgvjcyi ‡gvt iv‡k` 
01798099583 

40 ‡`IqvbMÄ Rvgvjcyi ‡gvt ‡LvKby¾vgvb 
01794903054 

41 ‡`IqvbMÄ Rvgvjcyi ‡gvt mvRv wgqv 
01729888230 

42 ‡`IqvbMÄ Rvgvjcyi Kzievb Avjx 
01745223722 

43 ‡`IqvbMÄ Rvgvjcyi ‡gvt Avey mvgv  
01762356284 

44 ‡`IqvbMÄ Rvgvjcyi ‡gvt AvjgMxi 01619075411 

45 ‡`IqvbMÄ Rvgvjcyi ‡gvt Rqbvj Av‡e`xb 01721630350 

46 ‡`IqvbMÄ Rvgvjcyi ‡gvt †mvbv †mL 01883033478 

47 ‡`IqvbMÄ Rvgvjcyi ‡gvt Avãyi iwng  
01765134015 
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48 ‡`IqvbMÄ Rvgvjcyi ‡gvt RvwKDj Bmjvg 01878276938 

49 ‡`IqvbMÄ Rvgvjcyi ‡gvt Gikv` wgqv 01637830004 

50 ‡`IqvbMÄ Rvgvjcyi gwbi †nv‡mb 
01642059239 

51 ‡`IqvbMÄ Rvgvjcyi ‡gvt RvwKiæj Bmjvg 
01781116843 

52 ‡`IqvbMÄ Rvgvjcyi ‡gvt gvneye wgqv 
01741869474 

53 ‡`IqvbMÄ Rvgvjcyi ‡gvt Rûiæj Bmjv 01925301160 

54 ‡`IqvbMÄ Rvgvjcyi ‡gvt kwdKzj Bmjvg 
01739978555 

55 ‡`IqvbMÄ Rvgvjcyi ‡gvt wejøvj †nv‡mb 
01966529842 

56 ‡`IqvbMÄ Rvgvjcyi ‡gvt Avãyj  nvwKg 
01720998644 

57 ‡`IqvbMÄ Rvgvjcyi ‡gvt b~i bex evey 
01942406096 

58 ‡`IqvbMÄ Rvgvjcyi ‡gvt MvwR ingvb 
01748578567 

59 ‡`IqvbMÄ Rvgvjcyi ‡gvt Rvgiæj Bmjvg 
01938771483 

60 ‡`IqvbMÄ Rvgvjcyi ‡gvt Av°vQ Avjx 
01731852095 

61 mwilvevwo Rvgvjcyi ‡gvt Aveyj Kvjvg 01725752980 

62 mwilvevwo Rvgvjcyi ‡gvt ¸jRvi †nv‡mb 01735088512 

63 mwilvevwo Rvgvjcyi ‡gvt kwn` 01760276170 

64 mwilvevwo Rvgvjcyi iwdKzj Bmjvg 01736699361 

65 mwilvevwo Rvgvjcyi ‡gvt ev‡Q` wgqv 0172254598 

66 mwilvevwo Rvgvjcyi ‡gvt ev`j 01998886003 

67 mwilvevwo Rvgvjcyi ‡gvt Avt Lv‡jK 01721468226 

68 mwilvevwo Rvgvjcyi ‡gvt evey wgqv 01736414655 

69 mwilvevwo Rvgvjcyi gbRvZ Avjx 0175980908 

70 mwilvevwo Rvgvjcyi ‡gvt AvwbQzi ingvb  

71 mwilvevwo Rvgvjcyi ‡gvt eveyj wgqv 01797041490 
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72 mwilvevwo Rvgvjcyi ‡gvt nviyb Ai iwk` 01733014405 

73 mwilvevwo Rvgvjcyi ‡gvt kwdKzj Bmjvg 01999019686 

74 mwilvevwo Rvgvjcyi dRjyj nK 0193792963 

75 mwilvevwo Rvgvjcyi ‡gvt gwZDi ingvb 01742292795 

76 mwilvevwo Rvgvjcyi ‡gvt nvwee wgqv 01991270691 

77 mwilvevwo Rvgvjcyi ‡gvt †njvj DwÏb 01724467058 

78 mwilvevwo Rvgvjcyi ‡gvt Avjx AvKei 01932779157 

79 mwilvevwo Rvgvjcyi ‡gvt †gvdv¾j ‡nv‡mb 01710109977 

80 mwilvevwo Rvgvjcyi ‡gvt myjZvb wgqv 0193757894 

81 mwilvevwo Rvgvjcyi ‡gvt AvgRv` †nv‡mb 0187600296 

82 mwilvevwo Rvgvjcyi ‡gvt AveŸvm Avjx 01725025945 

83 mwilvevwo Rvgvjcyi Avt Kv‡`i 0193648837 

84 mwilvevwo Rvgvjcyi ‡gvt MwRDi ingvb 01736031166 

85 mwilvevwo Rvgvjcyi ‡gvt BmgvBj †nv‡mb 01645275699 

86 mwilvevwo Rvgvjcyi ‡gvt iæûj Avwgb 0172533004 

87 mwilvevwo Rvgvjcyi ‡gvt AvQi Avjx 01727399314 

88 mwilvevwo Rvgvjcyi ‡gvt gvneyeyj Avjg 01761444663 

89 mwilvevwo Rvgvjcyi ‡gvt myjZvb wgqv 0178333819 

90 mwilvevwo Rvgvjcyi ‡gvt †gv¯Ídv wgqv 0714218400 

91 মাদারগঞ্জ োমালপুর আব্দুল মাজেদ কােল 01775141693 

92 মাদারগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ রবিউল ই লাম 01753541241 

93 মাদারগঞ্জ োমালপুর হাবিজুর রহমান 01748099383 

94 মাদারগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ হযরত আলী 01734252349 

95 মাদারগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ রবিদজ্জল 01757287327 
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96 মাদারগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ মধু মন্ডল 01758534415 

97 মাদারগঞ্জ োমালপুর েবহর উবিন িাদিা 01772458611 

98 মাদারগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ রবিউল ই লাম 01743914478 

99 মাদারগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ আবেজুল 01904974146 

100 মাদারগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ তাজেল বময়া 01731840117 

101 মাদারগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ মাসুম 01787314700 

102 মাদারগঞ্জ োমালপুর হযরত আলী 017485777259 

103 মাদারগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ রুজিল 01741602136 

104 মাদারগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ বিল্লাল 01725375032 

105 মাদারগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ আইছন আলী 01730438588 

106 মাদারগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ আবমনুর  রহমান 01734624226 

107 মাদারগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ বমোনুর  রহমান 01913157064 

108 মাদারগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ ইছা আলী 01915826833 

109 মাদারগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ  ামাদ িবকর 01308614659 

110 মাদারগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ বুলবুল 01760371882 

111 মাদারগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ রঞ্জু 01952809510 

112 মাদারগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ মেনু জিখ 01936807362 

113 মাদারগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ েয়নাল আজিদীন 01752519171 

114 মাদারগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ িাহীন িবকর 01925736207 

115 মাদারগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ োহাঙ্গীর আলম 01937574429 

116 মাদারগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ আবুল কাজিম 0173354991 

117 মাদারগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ িকুল বময়া 01945372484 

118 মাদারগঞ্জ োমালপুর জমাোঃ িরহাদ জহাজ ন 01303272027 

119 মাদারগঞ্জ োমালপুর আবমনুর 01956792350 
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120 মাদারগঞ্জ োমালপুর আইনআবল 01997439989 

121 ই লামপুর োমালপুর  ছামছুল   

122 ই লামপুর োমালপুর   বিল্লাল  

123 ই লামপুর োমালপুর   জমাোঃ আোঃ  ালাম  

124 ই লামপুর োমালপুর   োির  

125 ই লামপুর োমালপুর   মবহর  

126 ই লামপুর োমালপুর   আলাল  

127 ই লামপুর োমালপুর   জমাোঃ ব রাজুল জিখ  

128 ই লামপুর োমালপুর   আঞ্জু জিখ  

129 ই লামপুর োমালপুর   ই লাম িবকর  

130 ই লামপুর োমালপুর   বভক্ষু  

131 ই লামপুর োমালপুর   মেনু  

132 ই লামপুর োমালপুর   জলাকমান  

133 ই লামপুর োমালপুর   জমাোঃ আজনায়ার জহাজ ন  

134 ই লামপুর োমালপুর   জমাোঃ েজহর আলী  

135 ই লামপুর োমালপুর   জমাোঃ িাবুল জিখ  

136 ই লামপুর োমালপুর   জমাোঃ আইনাল মন্ডল   

137 ই লামপুর োমালপুর   কজিছ  

138 ই লামপুর োমালপুর   আব্বাছ  

139 ই লামপুর োমালপুর   িইমবিন  

140 ই লামপুর োমালপুর   আোঃ রবহম  

141 ই লামপুর োমালপুর   জমাোঃ আলমাছ  

142 ই লামপুর োমালপুর  মবমন  

143 ই লামপুর োমালপুর  জমাোঃ মাহাআবল মন্ডল  
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144 ই লামপুর োমালপুর  জমাোঃ িবিকুল ই লাম  

145 ই লামপুর োমালপুর  জমাোঃ আলাল উবিন  

146 ই লামপুর োমালপুর  জমাোঃ আবুল িািার  

147 ই লামপুর োমালপুর  জমাোঃ িাহাদাত জহাজ ন  

148 ই লামপুর োমালপুর  জমাোঃ আবেে বময়া  

149 ই লামপুর োমালপুর  জমাোঃ মবিেল জিখ  

150 ই লামপুর োমালপুর  জমাোঃ নিকর আলী  

151 োমালপুর  দর োমালপুর জমাোঃ আোঃ লবতি 01717784438 

152 োমালপুর  দর োমালপুর আবমনুর 01730553985 

153 োমালপুর  দর োমালপুর জমাোঃ জুলহান বময়া 01720079786 

154 োমালপুর  দর োমালপুর জমাোঃ বুলবুল জহা াইন 01720079789 

155 োমালপুর  দর োমালপুর জমাোঃ জ াজহল বময়া 01757878405 

156 োমালপুর  দর োমালপুর জমাোঃ োমাল বময়া 01746953044 

157 োমালপুর  দর োমালপুর জমাোঃ জরোউল কবরম 01709970050 

158 োমালপুর  দর োমালপুর জমাোঃ ওয়াবলদ জহাজ ন 01711516734 

159 োমালপুর  দর োমালপুর জমাোঃ রমোন আলী 01753605327 

160 োমালপুর  দর োমালপুর জমাোঃ মুক্তার আলী 01743914511 

161 োমালপুর  দর োমালপুর জমাোঃ  াজদক আলী 01713928069 

162 োমালপুর  দর োমালপুর জমাক্তার জহাজ ন 01904658557 

163 োমালপুর  দর োমালপুর জমাোঃ আব্দুছ ছালাম 01725134210 

164 োমালপুর  দর োমালপুর হা মত আলী 01914865793 

165 োমালপুর  দর োমালপুর জমাোঃ রবিউল আওয়াল 01925419413 

166 োমালপুর  দর োমালপুর নুরনিী 01846705007 

167 োমালপুর  দর োমালপুর জমাোঃ িারুক জহাজ ন 01840197030 
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168 োমালপুর  দর োমালপুর নুরুল আবমন 01959330065 

169 োমালপুর  দর োমালপুর আয়নাল হক 01952328659 

170 োমালপুর  দর োমালপুর মবিদুল ই লাম 01922652616 

171 োমালপুর  দর োমালপুর জমাোঃ িাবহন 01915951767 

172 োমালপুর  দর োমালপুর  মর আলী 01915540312 

173 োমালপুর  দর োমালপুর আলতাি আলী 01949959735 

174 োমালপুর  দর োমালপুর আজনায়ার জহাজ ন  01865426343 

175 োমালপুর  দর োমালপুর ছাইদুর ই লাম 01865426343 

176 োমালপুর  দর োমালপুর দুলাল 01758657725 

177 োমালপুর  দর োমালপুর জমাোঃ  বুে বময়া 01718955342 

178 োমালপুর  দর োমালপুর জমাোঃ জুয়ল 01931306292 

179 োমালপুর  দর োমালপুর মুকুল 01816451716 

180 োমালপুর  দর োমালপুর আোঃ মবেদ 017177784416 

 

                                                                                              



Rb¯^v¯’¨ myiÿvq †f‡Uwibvwi cvewjK †nj_& mvwf©m †Rvi`viKiY cÖK‡íi AvIZvq gvsm e¨emvqx (eyPvi ) 

cÖwkÿYv_©x‡`র নাম, †gvevBj b¤̂র ও ঠিকানা: 

বিভাগ: ময়মনব িংহ                                                                                                          জেলা: জেরপুর 

ক্রবমক নিং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রবেক্ষণার্থীজের নাম জমািাইল নাম্বার 

1 বিনাইগাবি জেরপুর েবিকুল ই লাম 01924152209 

2 বিনাইগাবি জেরপুর জমাোঃ েয়নাল 01937864383 

3 বিনাইগাবি জেরপুর  াইফুল ই লাম 01936497413 

4 বিনাইগাবি জেরপুর আের আলী  

5 বিনাইগাবি জেরপুর হারূন উর রবেে 01323677137 

6 বিনাইগাবি জেরপুর েয়নাল আজিেীন  

7 বিনাইগাবি জেরপুর আলহাে উবিন 01949987759 

8 বিনাইগাবি জেরপুর আক্কাছ আলী 01862930102 

9 বিনাইগাবি জেরপুর আবুল কাজেম 01633161320 

10 বিনাইগাবি জেরপুর নওজেে আলী 01731124205 

11 বিনাইগাবি জেরপুর রবিক 01962147553 

12 বিনাইগাবি জেরপুর রহমি উল্লাহ  

13 বিনাইগাবি জেরপুর ওয়াজহে আলী  

14 বিনাইগাবি জেরপুর জমাোঃ নেরুল ই লাম 01921557178 

15 বিনাইগাবি জেরপুর মবেির  

16 বিনাইগাবি জেরপুর জমাোঃ আোঃ মান্নান 01946778924 

17 বিনাইগাবি জেরপুর কিীর জহাজ ন 01906618878 

18 বিনাইগাবি জেরপুর িবরে বময়া 01912673191 

19 বিনাইগাবি জেরপুর সুমন বময়া 01740627662 

20 বিনাইগাবি জেরপুর হাবিবুর রহমান 01931477603 

21 বিনাইগাবি জেরপুর েয়নাল আজিেীন  

22 বিনাইগাবি জেরপুর জমাোঃ সুেন 01986132097 
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23 বিনাইগাবি জেরপুর জমাোঃ েবহদুল্লাহ 01967254256 

24 বিনাইগাবি জেরপুর জমাোঃ হাজরে বময়া 019112550355 

25 বিনাইগাবি জেরপুর জমাোঃ োহাঙ্গীর  

26 বিনাইগাবি জেরপুর জমাোঃ মজনায়ার  

27 বিনাইগাবি জেরপুর জমাোঃ আবুল জহাজ ন  

28 বিনাইগাবি জেরপুর জমাোঃ মবনরুজ্জামান  

29 বিনাইগাবি জেরপুর েয়নাল আজিেীন 01988265182 

30 বিনাইগাবি জেরপুর জমাোঃ রুজিল বময়া 01953415139 

31 জেরপুর  ের জেরপুর জমাোঃ  বিল বময়া 01754266688 

32 জেরপুর  ের জেরপুর নুর জমাহাম্মে 01991375755 

33 জেরপুর  ের জেরপুর জমাোঃ আমানু বময়া 01407644603 

34 জেরপুর  ের জেরপুর জমাোঃ মাসুে বময়া 01728797417 

35 জেরপুর  ের জেরপুর মামুন বময়া 01785696646 

36 জেরপুর  ের জেরপুর জমাোঃ আল আবমন 01706941833 

37 জেরপুর  ের জেরপুর আইজুল হক 01943050692 

38 জেরপুর  ের জেরপুর হাবি 01674666745 

39 জেরপুর  ের জেরপুর োমীম 01717627119 

40 জেরপুর  ের জেরপুর জমাোঃ উবের 01728178453 

41 জেরপুর  ের জেরপুর জমাোঃ মবেে আলী 01965088421 

42 জেরপুর  ের জেরপুর িমজছর 01983642228 

43 জেরপুর  ের জেরপুর আমোে জহাজ ন  

44 জেরপুর  ের জেরপুর েবির 01674666745 

45 জেরপুর  ের জেরপুর আব্দুল জমািাজলি 01826837324 

46 জেরপুর  ের জেরপুর জমাোঃ রবিকুল 01870854624 

47 জেরপুর  ের জেরপুর জমাোঃ আব্দুল কদ্দু  01962488399 
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48 জেরপুর  ের জেরপুর জমাোঃ আবুল কালাম 01906071020 

49 জেরপুর  ের জেরপুর জমাোঃ আছান বময়া 01914672850 

50 জেরপুর  ের জেরপুর আোে বময়া 01403246897 

51 জেরপুর  ের জেরপুর জমাোঃ হাবি বময়া 01934945582 

52 জেরপুর  ের জেরপুর জমাোঃ বিজরাে বময়া 01703421731 

53 জেরপুর  ের জেরপুর জকাজে েে  

54 জেরপুর  ের জেরপুর জমাোঃ  াবমদুল ই লাম  

55 জেরপুর  ের জেরপুর জমাোঃ হাবমে 01764268542 

56 জেরপুর  ের জেরপুর জমাোঃ সুেন 01997539670 

57 জেরপুর  ের জেরপুর আমোে আলী 01735504695 

58 জেরপুর  ের জেরপুর মনু বময়া 01728398022 

59 জেরপুর  ের জেরপুর েবহদুল 01933439420 

60 জেরপুর  ের জেরপুর জ ারজেে আলম 01627823972 

61 নকলা জেরপুর দুলাল বময়া 01992559986 

62 নকলা জেরপুর আেগর আলী 01849633759 

63 নকলা জেরপুর কালা চান বময়া 01986594623 

64 নকলা জেরপুর আব্দুল আবলম 017049287761 

65 নকলা জেরপুর জিািা বময়া 01934238301 

66 নকলা জেরপুর রবিক বময়া 01934238301 

67 নকলা জেরপুর আব্দুল িাজরক 01760786234 

68 নকলা জেরপুর আবমরুল 01712931306 

69 নকলা জেরপুর ই াহাক 01799526638 

70 নকলা জেরপুর ইব্রাবহম ভুট্রু 01735714780 

71 নকলা জেরপুর কমল বময়া 01734518839 

72 নকলা জেরপুর আকির আলী 01931396370 
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73 নকলা জেরপুর জকনু িবকর 01989233963 

74 নকলা জেরপুর জমাোঃ রাবেি 01989201538 

75 নকলা জেরপুর আব্দুল  াজলক 01799526638 

76 নকলা জেরপুর সুরুজ্জামান 01716380142 

77 নকলা জেরপুর জমাোঃ মেনু বময়া 01799526638 

78 নকলা জেরপুর অকুল বময়া 01799526638 

79 নকলা জেরপুর মু জলছুর রহমান 01990859657 

80 নকলা জেরপুর জমাক্তার 01990859657 

81 নকলা জেরপুর িাবেতুল্লাহ 01746586917 

82 নকলা জেরপুর বিশু বময়া 01925702716 

83 নকলা জেরপুর জিলাজয়ি জহাজ ন 01937584505 

84 নকলা জেরপুর  বললুর রহমান 01906983235 

85 নকলা জেরপুর জ াকন 01928186730 

86 নকলা জেরপুর আকরাম জহাজ ন 01716065029 

87 নকলা জেরপুর জহলাল 01935985083 

88 নকলা জেরপুর িবকর বময়া 01734518839 

89 নকলা জেরপুর হাবিল উবিন 01734518839 

90 নকলা জেরপুর জমাোঃ ই লাম 01760786238 

91 নবলিািাবি জেরপুর জমাোঃ হাবিে উবিন 01759472873 

92 নবলিািাবি জেরপুর জমাোঃ ইব্রাবহম  বলল 01957990015 

93 নবলিািাবি জেরপুর জমাোঃ োহোহান 01404529348 

94 নবলিািাবি জেরপুর জমাোঃ িাবুল বময়া 01928186942 

95 নবলিািাবি জেরপুর জমাোঃ আলম জহাজ ন 01740961372 

96 নবলিািাবি জেরপুর জমাোঃ  াইফুল ই লাম 01799356277 

97 নবলিািাবি জেরপুর জমাোঃ িাহারাম বময়া 01785773135 



ক্রবমক নিং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রবেক্ষণার্থীজের নাম জমািাইল নাম্বার 

98 নবলিািাবি জেরপুর জমাোঃ আোঃ হাবকম 01932204431 

99 নবলিািাবি জেরপুর জমাোঃ িেল হক 01979544222 

100 নবলিািাবি জেরপুর জমাোঃ বমষ্টার আলী 01722564560 

101 নবলিািাবি জেরপুর জমাোঃ িবরদুল ই লাম 01943389276 

102 নবলিািাবি জেরপুর জমাোঃ ইব্রাহীম 01924229322 

103 নবলিািাবি জেরপুর জমাোঃ আলকাছ 01994358960 

104 নবলিািাবি জেরপুর জমাোঃ নেরুল ই লাম 01927519083 

105 নবলিািাবি জেরপুর জমাোঃ ই মাইল জহাজ ন 01743289689 

106 নবলিািাবি জেরপুর জমাোঃ আক্কাছ আলী 01772940613 

107 নবলিািাবি জেরপুর জমাোঃ িবমর বময়া 01706294983 

108 নবলিািাবি জেরপুর জমাোঃ হাবনি বময়া 01759844146 

109 নবলিািাবি জেরপুর জমাোঃ মবন বময়া 01759844146 

110 নবলিািাবি জেরপুর জমাোঃ আোঃ  াজলক - 

111 নবলিািাবি জেরপুর জমাোঃ হাজ ম আলী - 

112 নবলিািাবি জেরপুর জমাোঃ িািলূ বময়া 01924963246 

113 নবলিািাবি জেরপুর জমাোঃ ইউসুি আলী 01753101897 

114 নবলিািাবি জেরপুর জমাোঃ ওয়াবেে আলী 01907915718 

115 নবলিািাবি জেরপুর জমাোঃ হাবু বময়া 01967285792 

116 নবলিািাবি জেরপুর জমাোঃ লালন বময়া 01767549182 

117 নবলিািাবি জেরপুর জমাোঃ হাজরে আলী 01939842880 

118 নবলিািাবি জেরপুর জমাোঃ েব ম উবিন 01761731104 

119 নবলিািাবি জেরপুর জমাোঃ জ বলম বময়া 01947653382 

120 নবলিািাবি জেরপুর জমাোঃ দুলাল বময়া 01752307509 

121 শ্রীিরেী জেরপুর আলাল বময়া 01929501454 

122 শ্রীিরেী জেরপুর জমাোঃ নওজেে আলী 01920311349 



ক্রবমক নিং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রবেক্ষণার্থীজের নাম জমািাইল নাম্বার 

123 শ্রীিরেী জেরপুর জমাোঃ নির আলী 016929640916 

124 শ্রীিরেী জেরপুর জমাোঃ জ ারজেে আলম 01986965058 

125 শ্রীিরেী জেরপুর জমাোঃ োমান বময়া 01922469790 

126 শ্রীিরেী জেরপুর জমাোঃ নুরনিী 01746011517 

127 শ্রীিরেী জেরপুর জমাোঃ রবিকুল  01722203336 

128 শ্রীিরেী জেরপুর জমাোঃ ষ্টার বময়া 01727923668 

129 শ্রীিরেী জেরপুর আিাে উবিন  01832929624 

130 শ্রীিরেী জেরপুর জ ালাইমান 01891840035 

131 শ্রীিরেী জেরপুর জমাোঃ তুিাজ্জল 01935848177 

132 শ্রীিরেী জেরপুর জমাোঃ আল আবমন 01990929268 

133 শ্রীিরেী জেরপুর জমাোঃ মনু বময়া 01743931058 

134 শ্রীিরেী জেরপুর জমাোঃ ময়না বময়া 01932367485 

135 শ্রীিরেী জেরপুর জমাোঃ ইউসুি আলী 01916110967 

136 শ্রীিরেী জেরপুর জমাোঃ মহর আলী 0193328310 

137 শ্রীিরেী জেরপুর জমাোঃ  বুে বময়া 01943243732 

138 শ্রীিরেী জেরপুর জমাোঃ ময়নবিন 01713513663 

139 শ্রীিরেী জেরপুর জমাোঃ আজনায়ার 01933738880 

140 শ্রীিরেী জেরপুর জমাোঃ জহাজ ন আলী 01914336331 

141 শ্রীিরেী জেরপুর জমাোঃ োহ আলী 01712888147 

142 শ্রীিরেী জেরপুর জমাোঃ হাবমদুর রহমান 01716877691 

143 শ্রীিরেী জেরপুর জমাোঃ মাজলক 01647312214 

144 শ্রীিরেী জেরপুর জমাোঃ মবিজুল হক 01963001950 

145 শ্রীিরেী জেরপুর জমাোঃ আেকর আলী 019163902361 

146 শ্রীিরেী জেরপুর জমাোঃ োহোহান 01834278383 

147 শ্রীিরেী জেরপুর আোঃ েবলল 01912441609 



ক্রবমক নিং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রবেক্ষণার্থীজের নাম জমািাইল নাম্বার 

148 শ্রীিরেী জেরপুর জ ালাইমান 01891840035 

149 শ্রীিরেী জেরপুর আিাে উবিন 01832929624 

150 শ্রীিরেী জেরপুর জমাোঃ োবকর জহাজ ন 01303923042 

 

                                                                                                 



Rb¯^v¯’¨ myiÿvq †f‡Uwibvwi cvewjK †nj_& mvwf©m †Rvi`viKiY cÖK‡íi AvIZvq gvsm e¨emvqx (eyPvi ) 

cÖwkÿYv_©x‡`র নাম, †gvevBj b¤̂র ও ঠিকানা: 

বিভাগ: ময়মনব িংহ                                                                                                            জেলা: নেত্রক োেো 

 

ক্রবমক নিং উপকেলোর েোম নেলোর েোম বুচোর প্রশিক্ষণোর্থীকের েোম নমোবোইল েোম্বোর 

1 বোরহোট্টো নেত্রক োেো জমাোঃ আলাবমন বময়া 01984502364 

2 বোরহোট্টো নেত্রক োেো জমাোঃ  বুে বময়া 01969162917 

3 বোরহোট্টো নেত্রক োেো জমাোঃ শাবহন বময়া 01726703610 

4 বোরহোট্টো নেত্রক োেো জমাোঃ  বুে বময়া 01729107578 

5 বোরহোট্টো নেত্রক োেো আোঃ কবরম 01735308328 

6 বোরহোট্টো নেত্রক োেো েব ম 01734902636 

7 বোরহোট্টো নেত্রক োেো কালাম 01850603979 

8 বোরহোট্টো নেত্রক োেো শান্ত বময়া 01735640237 

9 বোরহোট্টো নেত্রক োেো ডাবলম 01771887219 

10 বোরহোট্টো নেত্রক োেো আক্কাছ বময়া 01912488153 

11 বোরহোট্টো নেত্রক োেো শামীম 01780404077 

12 বোরহোট্টো নেত্রক োেো জমাোঃ নেরুল ই লাম 01727708992 

13 বোরহোট্টো নেত্রক োেো আক্কাছ 01725529831 

14 বোরহোট্টো নেত্রক োেো  ালাম 017158871442 

15 বোরহোট্টো নেত্রক োেো শামছু বময়া 01764413880 

16 বোরহোট্টো নেত্রক োেো রাস্ত বময়া 01724244005 

17 বোরহোট্টো নেত্রক োেো মান্নান 01733282629 

18 বোরহোট্টো নেত্রক োেো কুদ্দু  01747734597 

19 বোরহোট্টো নেত্রক োেো েব মউবিন চন্দন 01922829058 

20 বোরহোট্টো নেত্রক োেো ই হাক 01316699352 

21 বোরহোট্টো নেত্রক োেো  বুে 01729497283 

22 বোরহোট্টো নেত্রক োেো জ ানা বময়া 0199464759 



ক্রবমক নিং উপকেলোর েোম নেলোর েোম বুচোর প্রশিক্ষণোর্থীকের েোম নমোবোইল েোম্বোর 

23 বোরহোট্টো নেত্রক োেো  ালাম  

24 বোরহোট্টো নেত্রক োেো মবেির  

25 বোরহোট্টো নেত্রক োেো রতন বময়া  

26 বোরহোট্টো নেত্রক োেো জমাোঃ আোঃ রাজ্জাক 01986976587 

27 বোরহোট্টো নেত্রক োেো জমাোঃ নুরুল ই লাম  

28 বোরহোট্টো নেত্রক োেো হাবিবুর রহমান 01778690305 

29 বোরহোট্টো নেত্রক োেো বিদ্যা বময়া 01925359747 

30 বোরহোট্টো নেত্রক োেো হাবনফ 01718676003 

31 †gvnbMÄ †bÎ‡Kvbv k¨vgj †PŠayix 

 

 

01775- 577525 

32 †gvnbMÄ †bÎ‡Kvbv ‡gvt Avjg 01737-857755 

33 †gvnbMÄ †bÎ‡Kvbv ‡gvt Rqbvj wgqv 01724-101722 

34 †gvnbMÄ †bÎ‡Kvbv ‡gvt ivRy wgqv 01796-390654 

35 †gvnbMÄ †bÎ‡Kvbv ‡gvt gvjy wgqv 01716-916347 

36 †gvnbMÄ †bÎ‡Kvbv ‡gvt MvRx wgqv 01753-635983 

37 †gvnbMÄ †bÎ‡Kvbv ‡gvt Rvnv½xi Avjg 01796-178603 

38 †gvnbMÄ †bÎ‡Kvbv ‡gvt †i‡nb wgqv 01914-127088 

39 †gvnbMÄ †bÎ‡Kvbv ‡gvt Avãym Qvjvg 01715-925154 

40 †gvnbMÄ †bÎ‡Kvbv gxR©v kwdK 01928- 506431 

41 †gvnbMÄ †bÎ‡Kvbv †gvt jvj wgqv 01707-584997 

42 †gvnbMÄ †bÎ‡Kvbv ‡gvt nvexeyj 01917-049461 

43 †gvnbMÄ †bÎ‡Kvbv ‡gvt evkvK 01948-413269 

44 †gvnbMÄ †bÎ‡Kvbv ‡gvt †Zvdv‡qj †nv‡mb 01724-902980 

45 †gvnbMÄ †bÎ‡Kvbv Ry‡qj wgqv 01743-915122 



ক্রবমক নিং উপকেলোর েোম নেলোর েোম বুচোর প্রশিক্ষণোর্থীকের েোম নমোবোইল েোম্বোর 

46 †gvnbMÄ †bÎ‡Kvbv Avey Zv‡ni 01796-899986 

47 †gvnbMÄ †bÎ‡Kvbv ‡gvt kwdKzj Bmjvg 01758-263808 

48 †gvnbMÄ †bÎ‡Kvbv ‡gvt gqbv wgqv 01811-112117 

49 †gvnbMÄ †bÎ‡Kvbv ‡gvt ev‡iK wgqv 01312-999404 

50 †gvnbMÄ †bÎ‡Kvbv ‡gvt †gvZvwje wgqv 01310-998463 

51 †gvnbMÄ †bÎ‡Kvbv ‡gvt cywjk wgqv 01768-065136 

52 †gvnbMÄ †bÎ‡Kvbv ‡gvt AvRvnvi wgqv 01731-129652 

53 †gvnbMÄ †bÎ‡Kvbv mygb wgqv 01986-933133 

54 †gvnbMÄ †bÎ‡Kvbv ‡gvt Avjøv` wgqv 01726-683326 

55 †gvnbMÄ †bÎ‡Kvbv ‡gvt AvBiæj wgqv 01766-374692 

56 †gvnbMÄ †bÎ‡Kvbv ‡mv‡nj ivbv 01734-268541 

57 †gvnbMÄ †bÎ‡Kvbv wRqv ingvb 01749-163602 

58 †gvnbMÄ †bÎ‡Kvbv ‡gvt wniv wgqv 01720-805773 

59 খোশলয়োজুশর নেত্রক োেো দুলন বময়া 01614278843 

60 খোশলয়োজুশর নেত্রক োেো জমাোঃ মহব ন বময়া 01766580350 

61 খোশলয়োজুশর নেত্রক োেো আলমগীর জহাস ন 01751301602 

62 খোশলয়োজুশর নেত্রক োেো আবুল বময়া 01724245972 

63 খোশলয়োজুশর নেত্রক োেো আলী জহাস ন 01767714993 

64 খোশলয়োজুশর নেত্রক োেো আলী ই লাম  

65 খোশলয়োজুশর নেত্রক োেো জমাোঃ দুলাল বময়া 01764016246 

66 খোশলয়োজুশর নেত্রক োেো জমাোঃ আবেে বময়া 01308512662 

67 খোশলয়োজুশর নেত্রক োেো জমাোঃ নাগর আলী 01790156449 

68 খোশলয়োজুশর নেত্রক োেো জমাোঃ েবহরুল ই লাম 01783809154 



ক্রবমক নিং উপকেলোর েোম নেলোর েোম বুচোর প্রশিক্ষণোর্থীকের েোম নমোবোইল েোম্বোর 

69 খোশলয়োজুশর নেত্রক োেো জমাোঃ কামাল বময়া 01722187158 

70 খোশলয়োজুশর নেত্রক োেো জমাোঃ িাদশা বময়া 01779876779 

71 খোশলয়োজুশর নেত্রক োেো জমাোঃ নুরুল আবমন 01756808935 

72 খোশলয়োজুশর নেত্রক োেো কবফল উবিন 01725683856 

73 খোশলয়োজুশর নেত্রক োেো জমাোঃ ধন বময়া 01715769568 

74 খোশলয়োজুশর নেত্রক োেো কামল বময়া 01792277982 

75 খোশলয়োজুশর নেত্রক োেো আইন উবিন 01745416238 

76 খোশলয়োজুশর নেত্রক োেো জমাোঃ হাবনফ বময়া 01752121746 

77 খোশলয়োজুশর নেত্রক োেো কালাম বময়া  

78 খোশলয়োজুশর নেত্রক োেো বগয়া  উবিন 01571047855 

79 খোশলয়োজুশর নেত্রক োেো ইবি  বময়া 01759936250 

80 খোশলয়োজুশর নেত্রক োেো জরন বময়া 01756497075 

81 খোশলয়োজুশর নেত্রক োেো জমাফাজ্জল জহাস ন 01700976562 

82 খোশলয়োজুশর নেত্রক োেো মবেির  

83 খোশলয়োজুশর নেত্রক োেো জমাোঃ রুসিল বময়া 01721895944 

84 খোশলয়োজুশর নেত্রক োেো আব্দুল জমাতাবলি 01704383014 

85 খোশলয়োজুশর নেত্রক োেো জমাোঃ হাবিবুর রহমান 01912221828 

86 খোশলয়োজুশর নেত্রক োেো বলটন বময়া 01748701320 

87 খোশলয়োজুশর নেত্রক োেো রবি আওয়াল 01734895815 

88 খোশলয়োজুশর নেত্রক োেো জ বলম বময়া 01764038045 

89 ন ন্দুয়ো নেত্রক োেো কালাম 01734670821 

90 ন ন্দুয়ো নেত্রক োেো জমাোঃ আরাধন বময়া 01771556217 

91 ন ন্দুয়ো নেত্রক োেো জমাোঃ হাবিি  
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92 ন ন্দুয়ো নেত্রক োেো জমাোঃ ই মাইল উবিন  

93 ন ন্দুয়ো নেত্রক োেো জমাোঃ  ন্তু বময়া 01749738913 

94 ন ন্দুয়ো নেত্রক োেো জমাোঃ  াসদক ভুইয়া  

95 ন ন্দুয়ো নেত্রক োেো জমাোঃ মঞ্জু বময়া  

96 ন ন্দুয়ো নেত্রক োেো জমাোঃ নেরুল ই লাম  

97 ন ন্দুয়ো নেত্রক োেো জমাোঃ ব বিক বময়া 01705518162 

98 ন ন্দুয়ো নেত্রক োেো জমাোঃ কাঞ্চন বময়া 01745196698 

99 ন ন্দুয়ো নেত্রক োেো জমাোঃ নুর আলম  

100 ন ন্দুয়ো নেত্রক োেো জমাোঃ হাবরছ বময়া 01749618953 

101 ন ন্দুয়ো নেত্রক োেো জমাোঃ খাইরুল ই লাম  

102 ন ন্দুয়ো নেত্রক োেো জমাোঃ ফেলুল হক  

103 ন ন্দুয়ো নেত্রক োেো অবল আহসমদ 01713575816 

104 ন ন্দুয়ো নেত্রক োেো জমাোঃ হাসরছ বময়া 01917108135 

105 ন ন্দুয়ো নেত্রক োেো আোঃ লবতফ খান  

106 ন ন্দুয়ো নেত্রক োেো আবুল খাঁ  

107 ন ন্দুয়ো নেত্রক োেো জমাোঃ আবুল কালাম  

108 ন ন্দুয়ো নেত্রক োেো জমাোঃ রতন বময়া 01763139213 

109 ন ন্দুয়ো নেত্রক োেো জমাোঃ িাবুল বময়া  

110 ন ন্দুয়ো নেত্রক োেো জমাোঃ এরাে বময়া 01798666107 

111 ন ন্দুয়ো নেত্রক োেো জমাোঃ  ালাম বময়া  

112 ন ন্দুয়ো নেত্রক োেো জমাোঃ হাবুল বময়া 01718169412 

113 ন ন্দুয়ো নেত্রক োেো জমাোঃ আলাবমন  

114 ন ন্দুয়ো নেত্রক োেো জমাোঃ শাহআলম  
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115 ন ন্দুয়ো নেত্রক োেো জমাোঃ আবমরুল হক 01723769811 

116 ন ন্দুয়ো নেত্রক োেো জমাোঃ রবফকুল ই লাম  

117 ন ন্দুয়ো নেত্রক োেো মু বলম বময়া 01989228360 

118 ন ন্দুয়ো নেত্রক োেো জমাোঃ জরাসিল বময়া 01957597641 

119 ন ন্দুয়ো নেত্রক োেো ‡gvt nvwKg wgqv 01795-232951 

120 ন ন্দুয়ো নেত্রক োেো ‡gvt Avj Avwgb 01706-504063 

121 সের  নেত্রক োেো নমোোঃ মশেবর রহমোে - 

122 সের  নেত্রক োেো আশ ল শময়ো - 

123 সের  নেত্রক োেো মহর উশিে - 

124 সের  নেত্রক োেো নমোোঃ তোইে উশিে - 

125 সের  নেত্রক োেো ওবোয়দুল্লোহ - 

126 সের  নেত্রক োেো নমোোঃ িোমীম হোয়েোর - 

127 সের  নেত্রক োেো বোবুল শময়ো - 

128 সের  নেত্রক োেো রশব আওয়োল - 

129 সের  নেত্রক োেো হোশববুল - 

130 সের  নেত্রক োেো মোরুফ - 

131 সের  নেত্রক োেো শুভ - 

132 সের  নেত্রক োেো নমোোঃ সশেব - 

133 সের  নেত্রক োেো আশেজুল হ  - 

134 সের  নেত্রক োেো নসোকহল শময়ো - 

135 সের  নেত্রক োেো  োলোম শময়ো - 

136 সের  নেত্রক োেো নমোোঃ নসোহোনুর রহমোে নসোহোে - 

137 সের  নেত্রক োেো নমোোঃ জুলহোস শময়ো - 
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138 সের  নেত্রক োেো নমোোঃ িোহোনুর রহমোে - 

139 সের  নেত্রক োেো নমোোঃ স্বোধীে - 

140 সের  নেত্রক োেো নমোোঃ িশফকুল ইসলোম - 

141 সের  নেত্রক োেো নমোোঃ আশরফ - 

142 সের  নেত্রক োেো নমোোঃ সুমে শময়ো - 

143 সের  নেত্রক োেো নমোোঃ মনু শময়ো - 

144 সের  নেত্রক োেো নখো ে শময়ো - 

145 সের  নেত্রক োেো নমোোঃ িোহীে - 

146 সের  নেত্রক োেো বোচ্চু - 

147 সের  নেত্রক োেো সোেত আলী - 

148 সের  নেত্রক োেো নমোোঃ সবদুল খাঁ - 

149 সের  নেত্রক োেো সবুে শময়ো - 

150 সের  নেত্রক োেো ফশরে - 

151 দুর্ গোপুর  নেত্রক োেো নহলোল শময়ো 01980252309 

152 দুর্ গোপুর  নেত্রক োেো নমোোঃ আলোল শময়ো 01708747256 

153 দুর্ গোপুর  নেত্রক োেো নমোোঃ দুলোল শময়ো 01930668113 

154 দুর্ গোপুর  নেত্রক োেো আোঃ মোকল  01935707960 

155 দুর্ গোপুর  নেত্রক োেো নমোোঃ েোলোল উশিে 01315477169 

156 দুর্ গোপুর  নেত্রক োেো মশেবুর রহমোে 01966495391 

157 দুর্ গোপুর  নেত্রক োেো নমোোঃ নখো ে শময়ো 01924120791 

158 দুর্ গোপুর  নেত্রক োেো শবল্লোল নহোকসে 01790697633 

159 দুর্ গোপুর  নেত্রক োেো আব্দুল ওয়োহোব 01860237320 

160 দুর্ গোপুর  নেত্রক োেো নমোোঃ শলয়ো ত আলী খোে 01931416642 
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161 দুর্ গোপুর  নেত্রক োেো নমোোঃ আবুল বোেিো 01679667912 

162 দুর্ গোপুর  নেত্রক োেো নমোোঃ কুদ্দুছ শময়ো 01735520351 

163 দুর্ গোপুর  নেত্রক োেো আবদুল বোকতে - 

164 দুর্ গোপুর  নেত্রক োেো  শরম শময়ো 01865848789 

165 দুর্ গোপুর  নেত্রক োেো নমোোঃ ফেলুল হ  01723515654 

166 দুর্ গোপুর  নেত্রক োেো নমোোঃ েোশ রুল ইসলোম - 

167 দুর্ গোপুর  নেত্রক োেো নমোোঃ রোশেব 01952565154 

168 দুর্ গোপুর  নেত্রক োেো নমোোঃ রোশ বুর রহমোে - 

169 দুর্ গোপুর  নেত্রক োেো নমোোঃ মোহোবুব আলম 01723645258 

170 দুর্ গোপুর  নেত্রক োেো রোকসল আহকমে 01767596532 

171 দুর্ গোপুর  নেত্রক োেো িশফকুল ইসলোম 01935656864 

172 দুর্ গোপুর  নেত্রক োেো শপন্টু খোে 01821645964 

173 দুর্ গোপুর  নেত্রক োেো আবুল বোিোর 01745038234 

174 দুর্ গোপুর  নেত্রক োেো েয়ে শময়ো - 

175 দুর্ গোপুর  নেত্রক োেো নমোোঃ সোইফুল উশিে 01734657003 

176 দুর্ গোপুর  নেত্রক োেো আোঃ  শরম 01703676493 

177 দুর্ গোপুর  নেত্রক োেো মশেরুজ্জোমোে 01953838243 

178 দুর্ গোপুর  নেত্রক োেো নমোোঃ  োমোল উশিে সর োর 01305376941 

179 দুর্ গোপুর  নেত্রক োেো নমোোঃ সুলতোে - 

180 দুর্ গোপুর  নেত্রক োেো নমোোঃ আবু  োলোম - 

181 মেে নেত্রক োেো নমোোঃ মশের নহোকসে 01764093824 

182 মেে নেত্রক োেো পোরকভে শময়ো 01791070529 

183 মেে নেত্রক োেো সবুে শময়ো 01731318796 
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184 মেে নেত্রক োেো বোবুল শময়ো 01747552053 

185 মেে নেত্রক োেো আশের উশিে 01784376352 

186 মেে নেত্রক োেো আকেোয়োরুল ইসলোম 01716752836 

187 মেে নেত্রক োেো নমোোঃ মুশেবর রহমোে বোচ্চু 01771554044 

188 মেে নেত্রক োেো নসকুল শময়ো 01704681106 

189 মেে নেত্রক োেো আরজু শময়ো 01748121475 

190 মেে নেত্রক োেো নমোোঃ হোবলু শময়ো 01764733876 

191 মেে নেত্রক োেো নমোোঃ আড়ে 01761601732 

192 মেে নেত্রক োেো নমোোঃ এেোকয়ত নহোকসে 01724313040 

193 মেে নেত্রক োেো নমোোঃ হোকরছ  শময়ো 01780486509 

194 মেে নেত্রক োেো নমোোঃ বোবুল শময়ো 01775654358 

195 মেে নেত্রক োেো েকহে শময়ো 01944621064 

196 মেে নেত্রক োেো নমোোঃ শলটু শময়ো 01964369469 

197 মেে নেত্রক োেো আশতকুল ইসলোম 01753368464 

198 মেে নেত্রক োেো নমোোঃ নুরু শময়ো 01784553040 

199 মেে নেত্রক োেো  োমোল শময়ো 01992540454 

200 মেে নেত্রক োেো েোশের আহকেে 01714287653 

201 মেে নেত্রক োেো নমোোঃ রু ে উশিে 01760956370 

202 মেে নেত্রক োেো রইছ উশিে 01728381240 

203 মেে নেত্রক োেো মোঈনুল হ  01715133197 

204 মেে নেত্রক োেো শিে ইসলোম 017394744208 

205 মেে নেত্রক োেো নমোোঃ এরিোদুর রহমোে 01920383524 

206 মেে নেত্রক োেো সসয়ে মোেহোরুল ইসলোম 01771584237 
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207 মেে নেত্রক োেো এলোল শময়ো 01793524992 

208 মেে নেত্রক োেো আকেোয়োর নহোকসে 01734552655 

209 মেে নেত্রক োেো িশফকুল খোে 01730605402 

210 মেে নেত্রক োেো নমোোঃ নুরুল হ  01749805302 

211 আটপোড়ো নেত্রক োেো নমোোঃ হোশববুর রহমোে - 

212 আটপোড়ো নেত্রক োেো নমোোঃ আব্দুল নহশ ম - 

213 আটপোড়ো নেত্রক োেো নমোোঃ েনেল শময়ো - 

214 আটপোড়ো নেত্রক োেো নমোোঃ েোমোল উশিে - 

215 আটপোড়ো নেত্রক োেো জুলহোস শময়ো - 

216 আটপোড়ো নেত্রক োেো নমোোঃ রশফকুল ইসলোম - 

217 আটপোড়ো নেত্রক োেো নমোহোেে আলী - 

218 আটপোড়ো নেত্রক োেো আব্দুল র্শণ - 

219 আটপোড়ো নেত্রক োেো ইসহো  নচৌধুরী - 

220 আটপোড়ো নেত্রক োেো আবুল শময়ো - 

221 আটপোড়ো নেত্রক োেো েোহোঙ্গীর আলম খোে - 

222 আটপোড়ো নেত্রক োেো নমোোঃ বোবুল শময়ো - 

223 আটপোড়ো নেত্রক োেো আহোেে আলী - 

224 আটপোড়ো নেত্রক োেো আইে উশিে  - 

225 আটপোড়ো নেত্রক োেো নমোোঃ রোজু শময়ো - 

226 আটপোড়ো নেত্রক োেো নমোোঃ নখোরকিে শময়ো - 

227 আটপোড়ো নেত্রক োেো আেেোে শময়ো - 

228 আটপোড়ো নেত্রক োেো নমোোঃ আলোশমে - 

229 আটপোড়ো নেত্রক োেো নমোোঃ নমোস্তফো - 
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230 আটপোড়ো নেত্রক োেো নমোোঃ ইশিস শময়ো - 

231 আটপোড়ো নেত্রক োেো নমোোঃ রশব শময়ো - 

232 আটপোড়ো নেত্রক োেো নমোোঃ আমীে শময়ো - 

233 আটপোড়ো নেত্রক োেো নমোোঃ নুরুল আমীে - 

234 আটপোড়ো নেত্রক োেো নমোোঃ নমোেোকেল হ  - 

235 আটপোড়ো নেত্রক োেো নমোোঃ নুরুল হ  - 

236 আটপোড়ো নেত্রক োেো নমোোঃ  োলোম শময়ো - 

237 আটপোড়ো নেত্রক োেো দুলোল শময়ো - 

238 আটপোড়ো নেত্রক োেো আবুল শময়ো - 

239 আটপোড়ো নেত্রক োেো হোকরছ উশিে - 

240 আটপোড়ো নেত্রক োেো নমোোঃ বোবুল শময়ো - 

241 পূব গধলো নেত্রক োেো মোশে  শময়ো - 

242 পূব গধলো নেত্রক োেো ফেল হ  - 

243 পূব গধলো নেত্রক োেো নমোোঃ নমোফোজ্জল নহোকসে - 

244 পূব গধলো নেত্রক োেো শেয়োউর রহমোে - 

245 পূব গধলো নেত্রক োেো নমোোঃ  োশেম উশিে - 

246 পূব গধলো নেত্রক োেো নমোোঃ আবুল  োকিম - 

247 পূব গধলো নেত্রক োেো নমোোঃ রতে শময়ো - 

248 পূব গধলো নেত্রক োেো নমোোঃ দুলোল শময়ো - 

249 পূব গধলো নেত্রক োেো নমোোঃ নহশলম শময়ো - 

250 পূব গধলো নেত্রক োেো নমোোঃ হোশববুর রহমোে - 

251 পূব গধলো নেত্রক োেো নমোোঃ সোকহে আলী - 

252 পূব গধলো নেত্রক োেো আবুল  োলোম - 
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253 পূব গধলো নেত্রক োেো নমোোঃ  োঞ্চে শময়ো - 

254 পূব গধলো নেত্রক োেো নমোোঃ মইে উশিে - 

255 পূব গধলো নেত্রক োেো নমোোঃ নমোছলম উশিে - 

256 পূব গধলো নেত্রক োেো নমোোঃ আোঃ নহশ ম - 

257 পূব গধলো নেত্রক োেো শলমে - 

258 পূব গধলো নেত্রক োেো নমোোঃ ফোরু  শময়ো - 

259 পূব গধলো নেত্রক োেো নমোোঃ েোলোল শময়ো - 

260 পূব গধলো নেত্রক োেো নমোোঃ িোহোেোহোে - 

261 পূব গধলো নেত্রক োেো আকেোয়োর নহোকসে - 

262 পূব গধলো নেত্রক োেো নমোোঃ নসোরোব খাঁ - 

263 পূব গধলো নেত্রক োেো আবুল  োকিম - 

264 পূব গধলো নেত্রক োেো নমোোঃ হোশসম উশিে - 

265 পূব গধলো নেত্রক োেো নরকহে খোে - 

266 পূব গধলো নেত্রক োেো শমলে খাঁ - 

267 পূব গধলো নেত্রক োেো খসরুল খাঁ - 

268 পূব গধলো নেত্রক োেো নমোোঃ  োমোল নিখ - 

269 পূব গধলো নেত্রক োেো আবুল  োলোম - 

270 পূব গধলো নেত্রক োেো নমোোঃ েেরুল ইসলোম - 

 

                                                                                                          



Rb¯^v¯’¨ myiÿvq †f‡Uwibvwi cvewjK †nj_& mvwf©m †Rvi`viKiY cÖK‡íi AvIZvq gvsm e¨emvqx (eyPvi ) 

cÖwkÿYv_©x‡`র নাম, †gvevBj b¤̂র ও ঠিকানা: 

বিভাগ: িবরশাল                                                                                                            জেলা: পটুয়াখালী 

ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রশিক্ষণার্থীজের নাম জমাবাইল নাম্বার 

1 পটুয়য়াখালী সের পটুয়াখালী জমাোঃ জ াকন তালুকদার 01755094645 

2 পটুয়য়াখালী সের পটুয়াখালী আবু োফর গােী 01786681129 

3 পটুয়য়াখালী সের পটুয়াখালী জমাোঃ আসলাম 01735735812 

4 পটুয়য়াখালী সের পটুয়াখালী জমাোঃ বসবিকুর রহমান 01787242182 

5 পটুয়য়াখালী সের পটুয়াখালী িবশর আকন 01725571087 

6 পটুয়য়াখালী সের পটুয়াখালী ফারুক 01724353479 

7 পটুয়য়াখালী সের পটুয়াখালী জমাোঃ িেলূ  ান 01727356345 

8 পটুয়য়াখালী সের পটুয়াখালী জমাোঃ মামুন ঘরাবম 01778560321 

9 পটুয়য়াখালী সের পটুয়াখালী জমাোঃ বমোনুর রহমান 01796699164 

10 পটুয়য়াখালী সের পটুয়াখালী হাসান বসকদার 01761432527 

11 পটুয়য়াখালী সের পটুয়াখালী শাবমম  ান 01738901949 

12 পটুয়য়াখালী সের পটুয়াখালী জিল্লাল  মৃধা 01759366397 

13 পটুয়য়াখালী সের পটুয়াখালী জমাোঃ মাসুদ রানা 01725965850 

14 পটুয়য়াখালী সের পটুয়াখালী জমাোঃ জতাফায়েল গােী 01771499899 

15 পটুয়য়াখালী সের পটুয়াখালী ছালাম হাওলাদার 01759095679 

16 পটুয়য়াখালী সের পটুয়াখালী জমাোঃ জসবলম 01759366449 

17 পটুয়য়াখালী সের পটুয়াখালী জমাোঃ শাবহন সরদার 01731102524 

18 পটুয়য়াখালী সের পটুয়াখালী জমাোঃ েসীম সরদার 01716326548 

19 পটুয়য়াখালী সের পটুয়াখালী জমাোঃ ইকিাল সরদার 01712528013 

20 পটুয়য়াখালী সের পটুয়াখালী জমাহাম্মদ জুলফু িোতী 01718974947 

21 পটুয়য়াখালী সের পটুয়াখালী জমাোঃ হুমােন কবির 01758369761 

22 পটুয়য়াখালী সের পটুয়াখালী জমাহম্মদ েবহরুল ইসলাম 01718068977 
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23 পটুয়য়াখালী সের পটুয়াখালী জমাোঃ রুহুল আবমন 01712700616 

24 পটুয়য়াখালী সের পটুয়াখালী জমাোঃ োবকর মৃধা 01849550248 

25 পটুয়য়াখালী সের পটুয়াখালী জমাোঃ বলমন বমো 01770449981 

26 পটুয়য়াখালী সের পটুয়াখালী বমন্টু 01714598510 

27 পটুয়য়াখালী সের পটুয়াখালী জমাোঃ হাবমদ জোমািার 01733871723 

28 পটুয়য়াখালী সের পটুয়াখালী ওহাি বিশ্বাস 01736558083 

29 পটুয়য়াখালী সের পটুয়াখালী ইবলোস সরদার 01739408815 

30 পটুয়য়াখালী সের পটুয়াখালী আবুল জহায়সন 01701873242 

31 রাঙ্গািালী পটুো ালী জমাোঃ কবির জহায়সন  

32 রাঙ্গািালী পটুো ালী জমাোঃ বনপু  

33 রাঙ্গািালী পটুো ালী রবফক  

34 রাঙ্গািালী পটুো ালী জমাোঃ ওদুদ মবল্লক  

35 রাঙ্গািালী পটুো ালী জমাোঃ জহাসাইন  

36 রাঙ্গািালী পটুো ালী আলমগীর  

37 রাঙ্গািালী পটুো ালী রায়সল বমো  

38 রাঙ্গািালী পটুো ালী হাচান মবল্লক  

39 রাঙ্গািালী পটুো ালী জমাোঃ ফবরদ  

40 রাঙ্গািালী পটুো ালী আবুল মুসা  

41 রাঙ্গািালী পটুো ালী জমাোঃ িবশর  

42 রাঙ্গািালী পটুো ালী জমাোঃ বরোে দালাল  

43 রাঙ্গািালী পটুো ালী জমাোঃ সুমন আহয়মদ  

44 রাঙ্গািালী পটুো ালী জমাস্তফা জিপারী  

45 রাঙ্গািালী পটুো ালী আব্দুল  ায়লক  
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46 রাঙ্গািালী পটুো ালী রাবকবুল হাসান  

47 রাঙ্গািালী পটুো ালী জমাোঃ হাবনফ হাওলাদাার  

48 রাঙ্গািালী পটুো ালী আোঃ লবতফ  

49 রাঙ্গািালী পটুো ালী জমাোঃ মাহফুে গােী  

50 রাঙ্গািালী পটুো ালী জমাোঃ সবুে  

51 রাঙ্গািালী পটুো ালী আোঃ মাবনক হাওলাদার  

52 রাঙ্গািালী পটুো ালী জমাসয়লম  

53 রাঙ্গািালী পটুো ালী জমাোঃ জসায়হল প্যাদা  

54 রাঙ্গািালী পটুো ালী জমাোঃ আোঃ সালাম হাং  

55 রাঙ্গািালী পটুো ালী বমোন মুবি  

56 রাঙ্গািালী পটুো ালী জমাোঃ আকিার চচাবকদার  

57 রাঙ্গািালী পটুো ালী জমাোঃ মামুন ফবকর  

58 রাঙ্গািালী পটুো ালী জমাোঃ সবহদুল ইসলাম  

59 রাঙ্গািালী পটুো ালী অসীম প্যাদা  

60 রাঙ্গািালী পটুো ালী জমাসায়িক জহায়সন  

61 রাঙ্গািালী পটুো ালী ডাোঃ জমাোঃ আয়নাোর জহায়সন  

62 রাঙ্গািালী পটুো ালী ডাাোঃ জমাোঃ জ ারয়শদ আলম  

63 দশবমনা পটুো ালী জমাোঃ জ াকন  

64 দশবমনা পটুো ালী লালূ হক  

65 দশবমনা পটুো ালী নুরুল হক মহল্লাদার  

66 দশবমনা পটুো ালী কবির  গােী  

67 দশবমনা পটুো ালী জমাোঃ কালাম গােী  

68 দশবমনা পটুো ালী কালু মবল্লক  
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69 দশবমনা পটুো ালী নুরু  গােী  

70 দশবমনা পটুো ালী জমাোঃ আেগর মীর  

71 দশবমনা পটুো ালী বরোজুল  

72 দশবমনা পটুো ালী আবহদুল গােী  

73 দশবমনা পটুো ালী জমাোঃ রবফকুল ইসলাম  

74 দশবমনা পটুো ালী জমাোঃ আবু িক্কর  

75 দশবমনা পটুো ালী মবনর জহায়সন  

76 দশবমনা পটুো ালী জমাোঃ আফসাতুল হক রাবকি  

77 দশবমনা পটুো ালী জমাোঃ বরপন বশকদার  

78 দশবমনা পটুো ালী জমাোঃ  বললূর রহমান  

79 দশবমনা পটুো ালী নুর  জহায়সন গােী  

80 দশবমনা পটুো ালী ওিােদুল ইসলাম  

81 দশবমনা পটুো ালী হাসান গােী  

82 দশবমনা পটুো ালী কাওছার আলম  

83 দশবমনা পটুো ালী আলী জহায়সন  

84 দশবমনা পটুো ালী সবুে  

85 দশবমনা পটুো ালী আিদুর রি বসকদার  

86 দশবমনা পটুো ালী  বলল  

87 দশবমনা পটুো ালী জমাোঃ শাহ আলম  াঁন  

88 দশবমনা পটুো ালী জমাোঃ মবনরুল ইসলাম  

89 দশবমনা পটুো ালী শাহ আলম  

90 দশবমনা পটুো ালী জমাোঃ িাদল জমাল্লা  

91 দশবমনা পটুো ালী োহাঙ্গীর  
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92 দশবমনা পটুো ালী জমাোঃ চানবমো গােী  

93 িাউফল পটুো ালী আোঃ রবশদ 01721696185 

94 িাউফল পটুো ালী জমাোঃ জসাহরাি 01736464109 

95 িাউফল পটুো ালী জমাোঃ শাহোহান 01712595046 

96 িাউফল পটুো ালী জমাোঃ েবলল 01782427367 

97 িাউফল পটুো ালী জমাোঃ িাচ্চু মৃধা 01721303476 

98 িাউফল পটুো ালী জমাোঃ শাহোহান  াঁন 017966933021 

99 িাউফল পটুো ালী জমাোঃ ইসমাইল  াঁন 01758052985 

100 িাউফল পটুো ালী জমাোঃ জসবলম হাওলাদার 01734038796 

101 িাউফল পটুো ালী জমাোঃ বরোে বসকদার 01714647404 

102 িাউফল পটুো ালী জমাোঃ োমাল আকন 01753311183 

103 িাউফল পটুো ালী জমাোঃ ফারুক 01721809770 

104 িাউফল পটুো ালী জমাোঃ নুরুল ইসলাম 01754848952 

105 িাউফল পটুো ালী জমাোঃ জিলাল জপোদা 01768445907 

106 িাউফল পটুো ালী জমাোঃ কবরম জপোদা 01737228936 

107 িাউফল পটুো ালী জমাোঃ শাহোহান জপোদা 01735374085 

108 িাউফল পটুো ালী জমাোঃ ফেসাল জমাল্লা 01718667333 

109 িাউফল পটুো ালী হায়ফে বশকদার 01736900092 

110 িাউফল পটুো ালী জমাোঃ ফারুক 01721809770 

111 িাউফল পটুো ালী আবুল কালাম 01740827539 

112 িাউফল পটুো ালী জমাোঃ কুদ্দুছ মীর 01723611785 

113 িাউফল পটুো ালী জমাোঃ  বলল 01724998259 

114 িাউফল পটুো ালী আল আবমন 01735865960 



ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রশিক্ষণার্থীজের নাম জমাবাইল নাম্বার 

115 িাউফল পটুো ালী জমাোঃ শামীম মৃধা 01751594485 

116 িাউফল পটুো ালী বমল্টন 01795761139 

117 িাউফল পটুো ালী শাহোহান হাওলাদার 01739892736 

118 িাউফল পটুো ালী জমাোঃ হাবনফ গােী 01794139366 

119 িাউফল পটুো ালী জমাোঃ শাহোহান 01740740607 

120 িাউফল পটুো ালী জমাোঃ জসায়হল রানা 01705390693 

121 িাউফল পটুো ালী সাগর জমাল্লা 01740624583 

122 িাউফল পটুো ালী জমাোঃ নুরুল ইসলাম 01754848952 

123 গলাবচপা পটুো ালী জমাোঃ  বললুর রহমান  

124 গলাবচপা পটুো ালী শামসুল হক জমাল্লা  

125 গলাবচপা পটুো ালী জমাোঃ ইব্রাবহম  

126 গলাবচপা পটুো ালী জমাোঃ বমলন ভান্ডার  

127 গলাবচপা পটুো ালী ইবলোস  ন্দকার  

128 গলাবচপা পটুো ালী জমাোঃ ফরকান  

129 গলাবচপা পটুো ালী জমাোঃ মবনর জহায়সন  

130 গলাবচপা পটুো ালী সাহাদুল ইসলাম  

131 গলাবচপা পটুো ালী আল আবমন  ন্দকার  

132 গলাবচপা পটুো ালী বরপন হাওলাদার  

133 গলাবচপা পটুো ালী জমাোঃ রবফকুল ইসলাম  

134 গলাবচপা পটুো ালী জমাোঃ আব্বাস দালাল  

135 গলাবচপা পটুো ালী জমাোঃ জমাশায়রফ  

136 গলাবচপা পটুো ালী জমাোঃ জহায়সন গােী  

137 গলাবচপা পটুো ালী জমাোঃ শবহদ বমো  
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138 গলাবচপা পটুো ালী যুিরাে বমো  

139 গলাবচপা পটুো ালী আয়নাোর জহায়সন  

140 গলাবচপা পটুো ালী জমাোঃ কুদ্দুছ হাং  

141 গলাবচপা পটুো ালী িেলুর রহমান  

142 গলাবচপা পটুো ালী রবফকুল ইসলাম  

143 গলাবচপা পটুো ালী কুদ্দুর  ন্দকার  

144 গলাবচপা পটুো ালী জমাোঃ মবনর  

145 গলাবচপা পটুো ালী োহাঙ্গীর গােী  

146 গলাবচপা পটুো ালী জ াকন  ন্দকার  

147 গলাবচপা পটুো ালী জমাোঃ আশরাফ  ান  

148 গলাবচপা পটুো ালী আবতকুর রহমান  

149 গলাবচপা পটুো ালী োবকর জহায়সন  

150 গলাবচপা পটুো ালী জমাোঃ এিাদুল প্যাদা  

151 গলাবচপা পটুো ালী জমাোঃ মবেির রহমান 

তালুকদার 

 

152 কলাপড়া পটুো ালী কাউয়ুম  

153 কলাপড়া পটুো ালী রাো বমো  

154 কলাপড়া পটুো ালী জমাোঃ শামীম পহলান  

155 কলাপড়া পটুো ালী জমাোঃ রবফক  

156 কলাপড়া পটুো ালী জমাোঃ িাবুল  

157 কলাপড়া পটুো ালী সুেন  

158 কলাপড়া পটুো ালী সবেি  

159 কলাপড়া পটুো ালী কবির জহায়সন  

160 কলাপড়া পটুো ালী জমাোঃ শামীম কােী  
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161 কলাপড়া পটুো ালী নাঈম  

162 কলাপড়া পটুো ালী জিল্লাল জহায়সন  

163 কলাপড়া পটুো ালী বসবিকুর রহমান  

164 কলাপড়া পটুো ালী বমোন  

165 কলাপড়া পটুো ালী জমাোঃ রানা  

166 কলাপড়া পটুো ালী জমাোঃ আলাবমন  

167 কলাপড়া পটুো ালী জমাোঃ ইসমাইল  

168 কলাপড়া পটুো ালী জমাোঃ নুর কামাল  

169 কলাপড়া পটুো ালী িসাত উল্লাহ  

170 কলাপড়া পটুো ালী জমাোঃ কবির  

171 কলাপড়া পটুো ালী আবুল কালাম  

172 কলাপড়া পটুো ালী নুর  জহায়সন  

173 কলাপড়া পটুো ালী জমাোঃ মন্টু  

174 কলাপড়া পটুো ালী জমাোঃ মবনর  

175 কলাপড়া পটুো ালী জমাোঃ হান্নান  

176 কলাপড়া পটুো ালী জমাোঃ রায়সল েমািার  

177 কলাপড়া পটুো ালী জমাোঃ এনামুল  

178 কলাপড়া পটুো ালী জমাোঃ পলাশ  

179 কলাপড়া পটুো ালী জমাোঃ কবির  হাং  

180 কলাপড়া পটুো ালী জমাোঃ িবশর উবিন  

181 কলাপড়া পটুো ালী জমাোঃ মামুন  ান 

 

 

182 বমেজাগঞ্জ পটুো ালী জমাোঃ আবনসুর রহমান  01912265931 

183 বমেজাগঞ্জ পটুো ালী জমাোঃ স্বপন বমো 01721303831 
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184 বমেজাগঞ্জ পটুো ালী জমাোঃ কামল জহায়সন 01764682715 

185 বমেজাগঞ্জ পটুো ালী জমাোঃ েবলল  ান 01622031805 

186 বমেজাগঞ্জ পটুো ালী নেরুল 01756680969 

187 বমেজাগঞ্জ পটুো ালী জমাোঃ বনোম 01780230231 

188 বমেজাগঞ্জ পটুো ালী জমাোঃ নেরুল 01728874978 

189 বমেজাগঞ্জ পটুো ালী জমাোঃ ইউসুফ  ান 01718974793 

190 বমেজাগঞ্জ পটুো ালী জমাোঃ আবুল কালাম 01724591807 

191 বমেজাগঞ্জ পটুো ালী জসািহান 01774729889 

192 বমেজাগঞ্জ পটুো ালী জমাোঃ আলতাফ জহায়সন 

মবল্লক 

01706690044 

193 বমেজাগঞ্জ পটুো ালী জমাোঃ জ াকন হাওলাদার 01726697780 

194 বমেজাগঞ্জ পটুো ালী জুয়েল মৃধা 01724333544 

195 বমেজাগঞ্জ পটুো ালী জমাোঃ সাগর বসকদার 01912599568 

196 বমেজাগঞ্জ পটুো ালী জমাোঃ মকবুল মৃধা 01734982817 

197 বমেজাগঞ্জ পটুো ালী জমাোঃ জমাকয়লচ 01742624939 

198 বমেজাগঞ্জ পটুো ালী জমাোঃ নেন হাং 01736711985 

199 বমেজাগঞ্জ পটুো ালী ইবলোছ 01719847247 

200 বমেজাগঞ্জ পটুো ালী আল আবমন 01923593311 

201 বমেজাগঞ্জ পটুো ালী নসু মৃধা 01743799191 

202 বমেজাগঞ্জ পটুো ালী িাদল গােী 01725306184 

203 বমেজাগঞ্জ পটুো ালী ইউসুফ 01749548848 

204 বমেজাগঞ্জ পটুো ালী জমাোঃ তাবমম 01734660303 

205 বমেজাগঞ্জ পটুো ালী জমাোঃ জফারকান মৃধা 01766737254 

206 বমেজাগঞ্জ পটুো ালী জমাোঃ সবেি মবল্লক 01795835426 
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207 বমেজাগঞ্জ পটুো ালী জমাোঃ রায়সল 01765978917 

208 বমেজাগঞ্জ পটুো ালী আবুল 01778123771 

209 বমেজাগঞ্জ পটুো ালী বিদুুৎ মীর 01992986980 

210 বমেজাগঞ্জ পটুো ালী জসাহাগ মবল্লক 01718096188 

211 বমেজাগঞ্জ পটুো ালী জমাোঃ মবেির রহমান 01926981121 

212 দুমবক পটুো ালী জমাোঃ নুর জহায়সন  

213 দুমবক পটুো ালী স্বপন মৃধা  

214 দুমবক পটুো ালী জমাোঃ শাবহন  

215 দুমবক পটুো ালী জমাোঃ জুয়েল  

216 দুমবক পটুো ালী জমাোঃ নেরুল বশকদার  

217 দুমবক পটুো ালী জমাোঃ দুলাল  শরীফ  

218 দুমবক পটুো ালী জমাোঃ জফারকান হাওলাদার  

219 দুমবক পটুো ালী জমাোঃ রহমান প্যাদা  

220 দুমবক পটুো ালী জমাোঃ মবেির সদ জার  

221 দুমবক পটুো ালী জমাোঃ রায়সল  

222 দুমবক পটুো ালী জমাোঃ েবলল হাওলাদার  

223 দুমবক পটুো ালী আব্দুল মায়লক বসকদার  

224 দুমবক পটুো ালী আব্দুল কবরম হাওলাদার  

225 দুমবক পটুো ালী জমাোঃ সবুে শরীফ  

226 দুমবক পটুো ালী জমাোঃ মবেির মাবি  

227 দুমবক পটুো ালী জমাোঃ োহাঙ্গীর হাওলদার  

228 দুমবক পটুো ালী জমাোঃ মামুন বমো  

229 দুমবক পটুো ালী জমাোঃ জদয়লাোর বমো  
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230 দুমবক পটুো ালী জমাোঃ আবুল িাশার  

231 দুমবক পটুো ালী জমাোঃ ইউসুফ জমাল্লা  

232 দুমবক পটুো ালী জমাোঃ আব্দুস জসািহান  

233 দুমবক পটুো ালী জমাোঃ জতাফায়েল জহায়সন  

234 দুমবক পটুো ালী জমাোঃ আলম হাওলাদার  

235 দুমবক পটুো ালী জমাোঃ কবির জমাল্লা  

236 দুমবক পটুো ালী জমাোঃ োলাল হাওলাদার  

237 দুমবক পটুো ালী জমাোঃ োফর হাওলাদার  

238 দুমবক পটুো ালী জমাোঃ বমোন  

239 দুমবক পটুো ালী জমাোঃ সবুে বমো  

240 দুমবক পটুো ালী জমাোঃ চসেদ িাদল জহায়সন  

241 দুমবক পটুো ালী জমাোঃ েেনাল তালূকদার   

 

                                                                                                                 



Rb¯^v¯’¨ myiÿvq †f‡Uwibvwi cvewjK †nj_& mvwf©m †Rvi`viKiY cÖK‡íi AvIZvq gvsm e¨emvqx (eyPvi ) 

cÖwkÿYv_©x‡`র নাম, †gvevBj b¤̂র ও ঠিকানা: 

বিভাগ:িবরশাল                                                                                                            জেলা: বিররােপুর 

ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার cÖwkÿYv_©x‡`র নাম জমািাইল নাম্বার 

1 বিররােপুর সদর বিররােপুর জমাোঃ নান্নু হাওলাদার 01760496814 

2 বিররােপুর সদর বিররােপুর জমাোঃ হায়দার আলী 01729428376 

3 বিররােপুর সদর বিররােপুর জমাোঃ সামছু জমরদা 0182379126 

4 বিররােপুর সদর বিররােপুর জমাোঃ রাো 01915930673 

5 বিররােপুর সদর বিররােপুর জমাোঃ খবলল জশখ 01993110097 

6 বিররােপুর সদর বিররােপুর জমাোঃ জরো জশখ 01741463555 

7 বিররােপুর সদর বিররােপুর জমাোঃ আলাউবিন জশখ 01732673221 

8 বিররােপুর সদর বিররােপুর জমাোঃ হাবসি জশখ 01932305542 

9 বিররােপুর সদর বিররােপুর িান্না জশখ 019647955755 

10 বিররােপুর সদর বিররােপুর জমাোঃ সাহা বসকদার 01718451476 

11 বিররােপুর সদর বিররােপুর জমাোঃ বিবিক জশখ 01715340043 

12 বিররােপুর সদর বিররােপুর জমাোঃ রাজ্জাক জশখ 01715468210 

13 বিররােপুর সদর বিররােপুর জমাোঃ জখাকন বসকদার 01965858616 

14 বিররােপুর সদর বিররােপুর জমাোঃ রবিক জশখ 01728001583 

15 বিররােপুর সদর বিররােপুর জমাোঃ োলাল জশখ 01764602434 

16 বিররােপুর সদর বিররােপুর জমাোঃ আবু বসকদার 01718147317 

17 বিররােপুর সদর বিররােপুর এমরান বসকদার 01742121880 

18 বিররােপুর সদর বিররােপুর জমাোঃ আলতাি বসকদার 01735250942 

19 বিররােপুর সদর বিররােপুর জমাোঃ আলমগীর জশখ 01719688185 

20 বিররােপুর সদর বিররােপুর জমাোঃ জিলাল 01716364163 

21 বিররােপুর সদর বিররােপুর বিন্টু 01776245576 

22 বিররােপুর সদর বিররােপুর জসারহল হাওলাদার 01786590119 

23 বিররােপুর সদর বিররােপুর জমাোঃ রাজ্জাক 01715468210 



ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার cÖwkÿYv_©x‡`র নাম জমািাইল নাম্বার 

24 বিররােপুর সদর বিররােপুর বলটন 01729821615 

25 বিররােপুর সদর বিররােপুর সুমন গােী 01710621256 

26 বিররােপুর সদর বিররােপুর জমাোঃ োহাঙ্গীর জশখ 01766437550 

27 বিররােপুর সদর বিররােপুর আোঃ মান্নান 01916018281 

28 বিররােপুর সদর বিররােপুর জমাোঃ জসবলম খান 01819675909 

29 বিররােপুর সদর বিররােপুর িাদশাহ হাওলাদার 01731489799 

30 বিররােপুর সদর বিররােপুর জমাোঃ জসারহল বসকদার 01797200212 

31 ইন্দুরকানী বিররােপুর জমাোঃ োবকর জহারসন 01951031439 

32 ইন্দুরকানী বিররােপুর জমাোঃ আলী হায়দার জিিারী 01735478059 

33 ইন্দুরকানী বিররােপুর জমাোঃ জখাকন জিিারী 01714408082 

34 ইন্দুরকানী বিররােপুর জমাোঃ রবিকুল ইসলাম 01745060360 

35 ইন্দুরকানী বিররােপুর জমাোঃ মাসুম মাতাব্বর 01991964854 

36 ইন্দুরকানী বিররােপুর জমাোঃ বসিীক জিিরী 01735376337 

37 ইন্দুরকানী বিররােপুর জমাোঃ বকসলু হাওলাদার 01910281675 

38 ইন্দুরকানী বিররােপুর জমাোঃ সাইদুল িবকর 01729908844 

39 ইন্দুরকানী বিররােপুর জমাোঃ মাহাবুি মাতাব্বর 01776606338 

40 ইন্দুরকানী বিররােপুর জমাোঃ আবুল কালাম 01718819191 

41 ইন্দুরকানী বিররােপুর জমাোঃ জিল্লাল জশখ 01735229834 

42 ইন্দুরকানী বিররােপুর জমাোঃ আবনসুল মাতুব্বর 01906005689 

43 ইন্দুরকানী বিররােপুর জমাোঃ রুরিল মাতুব্বর 01810381303 

44 ইন্দুরকানী বিররােপুর জমাোঃ সাররায়ার জশখ 01736012489 

45 ইন্দুরকানী বিররােপুর জমাোঃ আব্দুর রি মাতুব্বর 01929958986 

46 ইন্দুরকানী বিররােপুর জমাোঃ লুৎির রহমান 01731799834 

47 ইন্দুরকানী বিররােপুর জমাোঃ রারসল হাওলাদার 01766560585 
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48 ইন্দুরকানী বিররােপুর জমাোঃ িয়সাল মাতুব্বর 01646277558 

49 ইন্দুরকানী বিররােপুর জমাোঃ মামুন মাতুব্বর 01889288033 

50 ইন্দুরকানী বিররােপুর জমাোঃ বসরাজুল ইসলাম 01756294932 

51 ইন্দুরকানী বিররােপুর জমাোঃ কাওিার 01926428122 

52 ইন্দুরকানী বিররােপুর জমাোঃ রবহম জশখ 01942387841 

53 ইন্দুরকানী বিররােপুর আন্তর 01960020823 

54 ইন্দুরকানী বিররােপুর জমাোঃ অবল মৃধা 01964093664 

55 ইন্দুরকানী বিররােপুর জমাোঃ মনসুর জিিারী 01729908844 

56 ইন্দুরকানী বিররােপুর জমাোঃ েবহরুল জিিারী  

57 ইন্দুরকানী বিররােপুর জমাোঃ জসবলম জিিারী 01960020823 

58 ইন্দুরকানী বিররােপুর জমাোঃ িাবুল হাওলাদার  

59 ইন্দুরকানী বিররােপুর জমাোঃ সাইফুল  

60 ইন্দুরকানী বিররােপুর জমাোঃ জিল্লাল জশখ 01735229834 

61 কাউখালী বিররােপুর জমাোঃ এখলাস জশখ  

62 কাউখালী বিররােপুর জমাোঃ ইবলয়াস জহারসন  

63 কাউখালী বিররােপুর জমাোঃ িাবুল হাং  

64 কাউখালী বিররােপুর জমাোঃ আিোল জহারসন  

65 কাউখালী বিররােপুর জমাোঃ বসবিকুর রহমান  

66 কাউখালী বিররােপুর জমাোঃ শাহীন জশখ  

67 কাউখালী বিররােপুর জমাোঃ িাহাদুর জশখ  

68 কাউখালী বিররােপুর জমাোঃ জমাস্তাক হাং  

69 কাউখালী বিররােপুর জমাোঃ আবুল জহারসন  

70 কাউখালী বিররােপুর জমাোঃ ইব্রাবহম জশখ  

71 কাউখালী বিররােপুর আোঃ িালাম  
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72 কাউখালী বিররােপুর জমাোঃ নয়ন তালুকদার  

73 কাউখালী বিররােপুর আোঃ েবলল হাং  

74 কাউখালী বিররােপুর জমাোঃ সেীি জশখ  

75 কাউখালী বিররােপুর জমাোঃ ইমাম জহারসন  

76 কাউখালী বিররােপুর আবুল কালাম  

77 কাউখালী বিররােপুর ইবিস জশখ  

78 কাউখালী বিররােপুর আসাদ হাওলাদার  

79 কাউখালী বিররােপুর বলটু খান  

80 কাউখালী বিররােপুর জমাোঃ আবরি জশখ  

81 কাউখালী বিররােপুর জমাোঃ তুবহন আকন  

82 কাউখালী বিররােপুর জমাোঃ নুরুজ্জামান  

83 কাউখালী, কাউখালী, জমাোঃ িবগর তালুকদার  

84 কাউখালী, কাউখালী, জমাোঃ িানারয়ত জমাল্লা  

85 কাউখালী, কাউখালী, মাসুম মাবি  

86 কাউখালী, কাউখালী, মামুন শবরি  

87 কাউখালী, কাউখালী, বমোন  

88 কাউখালী, কাউখালী, বমরাে জহারসন বরিন  

89 কাউখালী, কাউখালী, জমাোঃ নুরুল হক  

90 কাউখালী, কাউখালী, নাবের জহারসন  

91 ভান্ডাবরয়া বিররােপুর জমাোঃ শবহদুল সরদার 01770564156 

92 ভান্ডাবরয়া বিররােপুর বমলন সরদার 01729874213 

93 ভান্ডাবরয়া বিররােপুর জমাোঃ িেলুল হক হাি 01733098687 

94 ভান্ডাবরয়া বিররােপুর ইব্রাহীম মবল্লক 01760428093 

95 ভান্ডাবরয়া বিররােপুর জলাকমান হাং 01770616992 
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96 ভান্ডাবরয়া বিররােপুর আলতাি জহারসন 01726243716 

97 ভান্ডাবরয়া বিররােপুর জমাোঃ জমাস্তিা আকন 01742727534 

98 ভান্ডাবরয়া বিররােপুর এনারয়ত জহারসন 01798496607 

99 ভান্ডাবরয়া বিররােপুর রবন সরদার 01735826545 

100 ভান্ডাবরয়া বিররােপুর শামীম জহারসন 01725150770 

101 ভান্ডাবরয়া বিররােপুর জমাোঃ জিল্লাল 01737770036 

102 ভান্ডাবরয়া বিররােপুর জমাোঃ হুমায়ন 01792916800 

103 ভান্ডাবরয়া বিররােপুর জমাোঃ ইউনুচ আলী 01764318020 

104 ভান্ডাবরয়া বিররােপুর জমাোঃ মবনর জহারসন 01728539982 

105 ভান্ডাবরয়া বিররােপুর জমাোঃ সাইদ জমাল্লা 01739211745 

106 ভান্ডাবরয়া বিররােপুর জমাোঃ বমোন 01703281222 

107 ভান্ডাবরয়া বিররােপুর জমাোঃ রারসল 01780008165 

108 ভান্ডাবরয়া বিররােপুর জমাোঃ শাহাদাৎ জমাল্লা 01727849551 

109 ভান্ডাবরয়া বিররােপুর জমাোঃ ইমরান িবকর 01317339809 

110 ভান্ডাবরয়া বিররােপুর জমাোঃ িাবু 01726446158 

111 ভান্ডাবরয়া বিররােপুর জমাোঃ কবির 01733898687 

112 ভান্ডাবরয়া বিররােপুর জমাোঃ িগীর জহারসন  

113 ভান্ডাবরয়া বিররােপুর জমাোঃ োির 01736885042 

114 ভান্ডাবরয়া বিররােপুর জমাোঃ আরমান 01784262123 

115 ভান্ডাবরয়া বিররােপুর জমাোঃ ইমরান 01776612061 

116 ভান্ডাবরয়া বিররােপুর জমাোঃ বমরাে 01731362551 

117 ভান্ডাবরয়া বিররােপুর বলটন খান 01737743037 

118 ভান্ডাবরয়া বিররােপুর জমাোঃ জহমারয়ত 01741141510 

119 ভান্ডাবরয়া বিররােপুর জমাোঃ রাহাত 01749310028 
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120 ভান্ডাবরয়া বিররােপুর জমাোঃ আবরি 01785924708 

121 মঠিাবিয়া বিররােপুর জমাোঃ কালাম জিিারী 01783959237 

122 মঠিাবিয়া, মঠিাবিয়া, জমাোঃ জদরলায়ার জহারসন 01762145896 

123 মঠিাবিয়া, মঠিাবিয়া, নুরুল ইসলাম খা 01781837718 

124 মঠিাবিয়া, মঠিাবিয়া, জমাোঃ আবুল কালাম আোদ 01771315608 

125 মঠিাবিয়া, মঠিাবিয়া, জমাোঃ িবশর হাওলাদার 01761440989 

126 মঠিাবিয়া, মঠিাবিয়া, জমাোঃ ইউসুি 01705551941 

127 মঠিাবিয়া, মঠিাবিয়া, সুমন খান 01765457159 

128 মঠিাবিয়া, মঠিাবিয়া, জমাোঃ োবকর গােী 01729655896 

129 মঠিাবিয়া, মঠিাবিয়া, িারুক গােী 01836991792 

130 মঠিাবিয়া, মঠিাবিয়া, জমাোঃ জুরয়ল 01725831646 

131 মঠিাবিয়া, মঠিাবিয়া, জমাোঃ রুহুল গােী 01762612125 

132 মঠিাবিয়া, মঠিাবিয়া, বমোনুর রহমান 01720800741 

133 মঠিাবিয়া, মঠিাবিয়া, আবরি জহারসন 01707639690 

134 মঠিাবিয়া, মঠিাবিয়া, আরনায়ার জহারসন 01703731780 

135 মঠিাবিয়া, মঠিাবিয়া, জমাোঃ আবরি গােী 01729304449 

136 মঠিাবিয়া, মঠিাবিয়া, জমাোঃ আবু কালাম হাওলদার 01815971685 

137 মঠিাবিয়া, মঠিাবিয়া, জমাোঃ কবির মবল্লক 01787215846 

138 মঠিাবিয়া, মঠিাবিয়া, জমাোঃ আরনায়ার িবকর 01758401004 

139 মঠিাবিয়া, মঠিাবিয়া, শামরসর 01795325674 

140 মঠিাবিয়া, মঠিাবিয়া, জমাোঃ জসাহাগ বময়া 01732891818 

141 মঠিাবিয়া, মঠিাবিয়া, জমাোঃ েবলল হাওলাদার 01730687295 

142 মঠিাবিয়া, মঠিাবিয়া, মবতউর রহমান 01725488109 

143 মঠিাবিয়া, মঠিাবিয়া, জমাোঃ আরনায়ার বসকদার 01733814049 
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144 মঠিাবিয়া, মঠিাবিয়া, িবগর 01745087080 

145 মঠিাবিয়া, মঠিাবিয়া, আব্দুর রবশদ জিিারী 01764613512 

146 মঠিাবিয়া, মঠিাবিয়া, জমাস্তিা গােী 01719017079 

147 মঠিাবিয়া, মঠিাবিয়া, রারসল গােী 01754997173 

148 মঠিাবিয়া, মঠিাবিয়া, জমাোঃ বনোম 01732590945 

149 জনিারািাদ বিররােপুর আোঃ রবহম 01725163395 

150 জনিারািাদ বিররােপুর নুরুল আবমন 01854196535 

151 জনিারািাদ বিররােপুর আোঃ হাবলম 01748722180 

152 জনিারািাদ বিররােপুর জমাোঃ জসাহাগ 01725927655 

153 জনিারািাদ বিররােপুর কােী আোঃ হক 01936115112 

154 জনিারািাদ বিররােপুর জমাোঃ িারুক 01674802718 

155 জনিারািাদ বিররােপুর জমাোঃ শাহ আলম 01728152273 

156 জনিারািাদ বিররােপুর জমাোঃ জহলাল 01818564615 

157 জনিারািাদ বিররােপুর জমাোঃ রুরিল 01728627614 

158 জনিারািাদ বিররােপুর জমাোঃ জসারহল বময়া 01714635352 

159 জনিারািাদ বিররােপুর জমাোঃ জসবলম 01998664438 

160 জনিারািাদ বিররােপুর চাঁন বময়া 01775185957 

161 জনিারািাদ বিররােপুর শামসুল হক 01774905654 

162 জনিারািাদ বিররােপুর শাবহন 01771652494 

163 জনিারািাদ বিররােপুর জমাোঃ োবকর জহারসন 01926159608 

164 জনিারািাদ বিররােপুর আব্দুল রবহম 01725163395 

165 জনিারািাদ বিররােপুর হযরত আলী 01960721821 

166 জনিারািাদ বিররােপুর জমাোঃ োবহদ 01746508199 

167 জনিারািাদ বিররােপুর জমাোঃ আবুল জহারসন 01998664438 
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168 জনিারািাদ বিররােপুর জমাোঃ মন্টু বময়া 01766066391 

169 জনিারািাদ বিররােপুর জমাোঃ কুদ্দুস 01759645866 

170 জনিারািাদ বিররােপুর জমাোঃ মাছুম বময়া 01751653056 

171 জনিারািাদ বিররােপুর বমোন 01724954753 

172 জনিারািাদ বিররােপুর জমাোঃ জসবলম 01726723626 

173 জনিারািাদ বিররােপুর জমাোঃ োবহদ 01728290022 

174 জনিারািাদ বিররােপুর জমাোঃ মারুি 01728622357 

175 জনিারািাদ বিররােপুর জমাোঃ িাবু 01735310760 

176 জনিারািাদ বিররােপুর বমোন 01771201942 

177 জনিারািাদ বিররােপুর জমাোঃ জহলাল 01719753836 

178 জনিারািাদ বিররােপুর জমাোঃ শাওন 01881392339 

179 নাবেরপুর বিররােপুর নবের িবকর 01585331974 

180 বিররােপুর বিররােপুর রারসল জশখ 01630871991 

181 বিররােপুর বিররােপুর কবির জহারসন জশখ 01984622141 

182 বিররােপুর বিররােপুর জমা: সুমান দরানী 01959519011 

183 বিররােপুর বিররােপুর জমা: জমািারজ্জল জহারসন 01774308826 

184 বিররােপুর বিররােপুর তুবহন মজুমদার 01750913823 

185 বিররােপুর বিররােপুর জমা: শবরফুল ইসলাম 01774475746 

186 বিররােপুর বিররােপুর জিলাল বসকদার 01871430283 

187 বিররােপুর বিররােপুর সাইফুিীন মাবনক 01740888286 

188 বিররােপুর বিররােপুর জমা: আোদ জশখ 01760141019 

189 বিররােপুর বিররােপুর হািান িবকর 01772203960 

190 বিররােপুর বিররােপুর জমা: জরোউল জশখ 01732712403 

191 বিররােপুর বিররােপুর জমাোঃ এমদাদুল বসকদার 0172815778 
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192 বিররােপুর বিররােপুর জমা: বলঠু জশখ 01799439765 

193 বিররােপুর বিররােপুর জমা: নুর ইসলাম 01745437809 

194 বিররােপুর বিররােপুর জমা: রবিকুল ইসলাম 01765784552 

195 বিররােপুর বিররােপুর জমা: সুমান জশখ 01738980997 

196 বিররােপুর বিররােপুর ময়নবিন জশখ 01707215150 

197 বিররােপুর বিররােপুর জমা: জতাতা বময়া 01724126401 

198 বিররােপুর বিররােপুর জমা: এনামুল হাং 01995013997 

199 বিররােপুর বিররােপুর জমা: লুতির খবলিা 01748057854 

200 বিররােপুর বিররােপুর জমা: জসন্টু জমাল্লা 01770776880 

201 বিররােপুর বিররােপুর আরলম বসকদার 01723193983 

202 বিররােপুর বিররােপুর তুবহন হাওলাদার 01960729780 

203 বিররােপুর বিররােপুর োহাঙ্গীর জশখ 01933779712 

204 বিররােপুর বিররােপুর হাবি জশখ 01903754866 

205 বিররােপুর বিররােপুর জমা: টিপু খান 01987071310 

206 বিররােপুর বিররােপুর জমা: খারলক হাওলাদার 01987071310 

207 বিররােপুর বিররােপুর জমা: ইয়ার জহারসন 01553223664 

208 বিররােপুর বিররােপুর জমা: ইয়াবিন খান 01707600325 

 

                                                                                                             



Rb¯^v¯’¨ myiÿvq †f‡Uwibvwi cvewjK †nj_& mvwf©m †Rvi`viKiY cÖK‡íi AvIZvq gvsm e¨emvqx (eyPvi ) 

cÖwkÿYv_©x‡`র নাম, †gvevBj b¤̂র ও ঠিকানা: 

বিভাগ: িবরশাল                                                                                                         জেলা: ঝালকাঠি 

ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রশিক্ষণার্থীর নাম জমাবাইল নাম্বার 

1 ঝালকাঠি সদর ঝালকাঠি জমাোঃ দুলাল মুবি 01926537063 

2 ঝালকাঠি সদর ঝালকাঠি আবরফ হাওলাদার 01641510900 

3 ঝালকাঠি সদর ঝালকাঠি জমাোঃ িাদলা বময়া 01726204647 

4 ঝালকাঠি সদর ঝালকাঠি জমাোঃ জুবিল হাওলাদার 01903448815 

5 ঝালকাঠি সদর ঝালকাঠি জমাোঃ জহাবেন আলী 01780010095 

6 ঝালকাঠি সদর ঝালকাঠি েেল েরদার 01749486811 

7 ঝালকাঠি সদর ঝালকাঠি মবনর হাওলাদার 01889542623 

8 ঝালকাঠি সদর ঝালকাঠি জমাোঃ োমাল জিপারী 01820641405 

9 ঝালকাঠি সদর ঝালকাঠি জেবলম বেকদার 01850980834 

10 ঝালকাঠি সদর ঝালকাঠি জমাোঃ োবদক জমাল্লা 017546774223 

11 ঝালকাঠি সদর ঝালকাঠি হাচান হাওলাদার 01623593775 

12 ঝালকাঠি সদর ঝালকাঠি জমাোঃ বিল্লাল হাওলাদার 01780010095 

13 ঝালকাঠি সদর ঝালকাঠি জমাোঃ উজ্জল েরদার 01728025121 

14 ঝালকাঠি সদর ঝালকাঠি জমাোঃ শাওন হাওলাদার 01746643101 

15 ঝালকাঠি সদর ঝালকাঠি জমাোঃ আলাউবিন হওলাদার 01704443655 

16 ঝালকাঠি সদর ঝালকাঠি হাচান বেকদার 01736482178 

17 ঝালকাঠি সদর ঝালকাঠি জমাোঃ জহমাবয়ত মুবি 0179854455 

18 ঝালকাঠি সদর ঝালকাঠি ওয়ােীম হাওলাদার 017044430331 

19 ঝালকাঠি সদর ঝালকাঠি জমাোঃ আলম হাওলাদার 01967148547 

20 ঝালকাঠি সদর ঝালকাঠি আোঃ রহমান 01745321539 

21 ঝালকাঠি সদর ঝালকাঠি জমাোঃ েবেম উবিন 014733697261 



ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রশিক্ষণার্থীর নাম জমাবাইল নাম্বার 

22 ঝালকাঠি সদর ঝালকাঠি নবের জহাবেন 01710367303 

23 ঝালকাঠি সদর ঝালকাঠি জমাোঃ মন্টু বময়া 01705609577 

24 ঝালকাঠি সদর ঝালকাঠি জমাোঃ দুলাল হাওলাদার 01712347142 

25 ঝালকাঠি সদর ঝালকাঠি আোঃ কাবদর খান 0171289282 

26 ঝালকাঠি সদর ঝালকাঠি জমাোঃ জিল্লাল জহাবেন 01727859232 

27 ঝালকাঠি সদর ঝালকাঠি জমাোঃ কামাল খান 01927859232 

28 ঝালকাঠি সদর ঝালকাঠি জমাোঃ দীন ইেলাম 01731724423 

29 ঝালকাঠি সদর ঝালকাঠি জমাোঃ িাবুল হাং 01747903394 

30 ঝালকাঠি সদর ঝালকাঠি জমাোঃ আবুল জহাবেন 01747906674 

31 কাঠাশলয়া ঝালকাঠি জমাোঃ মাবনক হাওলাদার 01719502948 

32 কাঠাশলয়া ঝালকাঠি জমাোঃ ইমাম হাচান 01708377176 

33 কাঠাশলয়া ঝালকাঠি জোবহল 01733684310 

34 কাঠাশলয়া ঝালকাঠি িাদল জশখ 01794589776 

35 কাঠাশলয়া ঝালকাঠি জমাোঃ হাোন েরদার 01730488432 

36 কাঠাশলয়া ঝালকাঠি হাবিবুর রহমান 01797146452 

37 কাঠাশলয়া ঝালকাঠি জমাোঃ িেলুর রহমান 01715586214 

38 কাঠাশলয়া ঝালকাঠি শাবহন 01715421906 

39 কাঠাশলয়া ঝালকাঠি রাবকবুল ইেলাম 01633343701 

40 কাঠাশলয়া ঝালকাঠি জমাোঃ আবুল কালাম আোদ 01785577723 

41 কাঠাশলয়া ঝালকাঠি মান্নান খান 01746615822 

42 কাঠাশলয়া ঝালকাঠি জমাোঃ শবহদ 01996936762 

43 কাঠাশলয়া ঝালকাঠি জমাোঃ আয়নাল হক 01721055618 

44 কাঠাশলয়া ঝালকাঠি বরপন হাওলাদার 01747455403 



ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রশিক্ষণার্থীর নাম জমাবাইল নাম্বার 

45 কাঠাশলয়া ঝালকাঠি রবফক বেকদার 01765865589 

46 কাঠাশলয়া ঝালকাঠি জমাোঃ বমন্টু 01905578709 

47 কাঠাশলয়া ঝালকাঠি জমাোঃ আক্কাে আলী 0750066398 

48 কাঠাশলয়া ঝালকাঠি জমাোঃ রুবিল জহাবেন 01771471767 

49 কাঠাশলয়া ঝালকাঠি জমাোঃ নাঈম বময়া 01799553080 

50 কাঠাশলয়া ঝালকাঠি জোবহল রানা 01732086750 

51 কাঠাশলয়া ঝালকাঠি জমাোঃ আলমগীর আকন 01778814225 

52 কাঠাশলয়া ঝালকাঠি জমাোঃ শামীম ফরােী 01756296363 

53 কাঠাশলয়া ঝালকাঠি জমাোঃ বেপন আকন 01732057097 

54 কাঠাশলয়া ঝালকাঠি আবুল িাোর 017930905044 

55 কাঠাশলয়া ঝালকাঠি জমাোঃ মাইনুল 01729475225 

56 কাঠাশলয়া ঝালকাঠি আলাউবিন 01758805618 

57 কাঠাশলয়া ঝালকাঠি কামাল জহাবেন 017924698895 

58 কাঠাশলয়া ঝালকাঠি নুরুল হক 01991597937 

59 কাঠাশলয়া ঝালকাঠি জমাোঃ আবু িাবল 01734656670 

60 কাঠাশলয়া ঝালকাঠি মুহাম্মদ োহাঙ্গীর আলম (োবকর) 01761237471 

61 নলশিটি ঝালকাঠি জমাোঃ জমাতাবলি আকন 01719765742 

62 নলশিটি ঝালকাঠি জমাোঃ রুস্তম হাওলাদার 01735791409 

63 নলশিটি ঝালকাঠি জমাোঃ জোহাগ আকন 01719459643 

64 নলশিটি ঝালকাঠি আব্দুল রাজ্জাক আকন 01765631939 

65 নলশিটি ঝালকাঠি আোঃ োত্তার আকন 01765631939 

66 নলশিটি ঝালকাঠি আব্দুল লবতফ আকন 01721654445 

67 নলশিটি ঝালকাঠি জমাোঃ জেবলম হাওলাদার 01929217565 



ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রশিক্ষণার্থীর নাম জমাবাইল নাম্বার 

68 নলশিটি ঝালকাঠি আউয়াল হাওলাদার 01983705168 

69 নলশিটি ঝালকাঠি জমাোঃ আনোর হাওলাদার 01724772386 

70 নলশিটি ঝালকাঠি জমাোঃ েবেম হাওলাদার 01764315356 

71 নলশিটি ঝালকাঠি জমাোঃ মামুন হাওলাদার 01785572001 

72 নলশিটি ঝালকাঠি জমাোঃ বমলন হাওলাদর 01791380257 

73 নলশিটি ঝালকাঠি জমাোঃ আবনচ হাওলাদার 01760717774 

74 নলশিটি ঝালকাঠি জমাোঃ ইবলয়াচ হাওলাদার 01757253572 

75 নলশিটি ঝালকাঠি িাদল আকন 01728813352 

76 নলশিটি ঝালকাঠি জমাোঃ িাবুল আকন 01728813352 

77 নলশিটি ঝালকাঠি শাবহন আকন 01724289817 

78 নলশিটি ঝালকাঠি রুহুল আবমন খাঁন 01721192844 

79 নলশিটি ঝালকাঠি আব্দুল আবলম হাং 01712387179 

80 নলশিটি ঝালকাঠি বরপন আকন 01760052935 

81 নলশিটি ঝালকাঠি আোঃ োলাম হাওলাদার 01724772386 

82 নলশিটি ঝালকাঠি নােমুল হাওলাদার 01718570972 

83 নলশিটি ঝালকাঠি জমাোঃ শাবহন হাওলাদার 01716638989 

84 নলশিটি ঝালকাঠি শবহদুল ইেলাম হাং 01718101828 

85 নলশিটি ঝালকাঠি খাবলক হাওলাদার 01935954309 

86 নলশিটি ঝালকাঠি জমাোঃ রুবিল 01791798415 

87 নলশিটি ঝালকাঠি জমাোঃ বলটন বশকদার 01746000975 

88 নলশিটি ঝালকাঠি জমাোঃ িাবুল খান 01701879000 

89 নলশিটি ঝালকাঠি জমাোঃ জেবলম কােী 01792274815 

90 নলশিটি ঝালকাঠি জমাোঃ মাহফুে 01823035895 



ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রশিক্ষণার্থীর নাম জমাবাইল নাম্বার 

91 রাোপুর ঝালকাঠি জমাোঃ োলাল বেকদার 01745845101 

92 রাোপুর ঝালকাঠি জমাোঃ বশপন হাওলাদার 01761360702 

93 রাোপুর ঝালকাঠি নান্টু মৃধা 01323626931 

94 রাোপুর ঝালকাঠি রাবেল বেকদার 01710463011 

95 রাোপুর ঝালকাঠি আবুল জহাবেন 01915661426 

96 রাোপুর ঝালকাঠি আোঃ হাই বেকদার 01310208301 

97 রাোপুর ঝালকাঠি জমাোঃ শাহোলাল আকন 01951037663 

98 রাোপুর ঝালকাঠি েবফকুল ইেলাম 01402819838 

99 রাোপুর ঝালকাঠি োইফুল ইেলাম 01724314113 

100 রাোপুর ঝালকাঠি রবফকুল ইেলাম 01781895987 

101 রাোপুর ঝালকাঠি হাবেি মাহামু্মদ িাবু 01630409701 

102 রাোপুর ঝালকাঠি জমাোঃ রবিউল জহাবেন 01989715753 

103 রাোপুর ঝালকাঠি রুহুল আবমন হাং 01989715753 

104 রাোপুর ঝালকাঠি জমাোঃ হুমায়ন বেকদার 01743465608 

105 রাোপুর ঝালকাঠি জমাোঃ মবনর জহাবেন 01712556348 

106 রাোপুর ঝালকাঠি জমাোঃ োলাল 01712897082 

107 রাোপুর ঝালকাঠি জমাোঃ স্বপন 01768168243 

108 রাোপুর ঝালকাঠি বমঠু হাওলাদার 01799388821 

109 রাোপুর ঝালকাঠি জমাোঃ শাহোহান 01965717087 

110 রাোপুর ঝালকাঠি জমাোঃ েবলল 01771205283 

111 রাোপুর ঝালকাঠি জমাোঃ কবির হাওলাদার 01740623941 

112 রাোপুর ঝালকাঠি জমাোঃ োহাঙ্গীর হাওলাদার 01749282254 

113 রাোপুর ঝালকাঠি জমাোঃ আলাবমন 01935752859 



ক্রবমক নং উপজেলার নাম জেলার নাম বুচার প্রশিক্ষণার্থীর নাম জমাবাইল নাম্বার 

114 রাোপুর ঝালকাঠি জমাোঃ কাবেম 01718334534 

115 রাোপুর ঝালকাঠি জমাোঃ কামাল জহাবেন 01736833052 

116 রাোপুর ঝালকাঠি জমাোঃ জিল্লাল জহাবেন 01718334534 

117 রাোপুর ঝালকাঠি জরোউল কবরম (টুটুল) 01722690325 

118 রাোপুর ঝালকাঠি জমাোঃ ইবিে জহাবেন 01741770557 

119 রাোপুর ঝালকাঠি জমাোঃ োবকর বেকদার 01755014494 

120 রাোপুর ঝালকাঠি হৃদয় জহাবেন 01404981077 

 

                                                                                                                           

                                                                                                           


