
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ 

আমার বািড় আমার খামার ক  
বাসী ক াণ ভবন, ৭১-৭২ ই াটন গােডন, ঢাকা-১০০০।

িশ ণ ও মিনটিরং শাখা

ারক ন র: ৪৭.৬০.০০০০.০০২.২৫.০৪৪.১৯.১ তািরখ: 
০৮ মাচ ২০২০

২৪ ফা ন ১৪২৬

িবষয:় ডিভি কডিভি ক  িশ েণরিশ েণর   জজ   িশ ণ াথ েদরিশ ণ াথ েদর   তািলকাতািলকা   রণরণ ।।

উপ  িবষেয় উপেজলা কিম র মা েম িনবািচত  উে া া ঋণ পাওয়ার জ  উপ  উপকারেভাগীেদর ‘ ডিভি ক’
িশ ণ দােনর জ  আপনার িরত সময় িচ মাতােবক িশ ণাথ েদর নাম সং  ছেক রণ করা হেলা। িশ ণাথ েদর

উপি িত িনি ত করার িবষেয় সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসার এবং উপেজলা সম য়কারীর সােথ যাগােযাগ করার জ
অ েরাধ করা হেলা। উে  িত  কােসর উে াধনী ও সমাপনী অ ােন ানীয় জন িতিনিধ ও সরকােরর উ তন কমকতােদর
উপি িত িনি ত করেত হেব। িবলিবল //ভাউ চারভাউ চার  প িরেশ ােধরপ িরেশ ােধর  েে   িবিধিবিধ   মাত ােবকমাত ােবক   ভ াটভ াট   ওও  াা   কত নকত ন   করেতকরেত   হেবহেব।।

িশ ন াথ েদরিশ ন াথ েদর  হাে লহাে ল   ভাড় াভাড় া  ওও  খাবােররখাবােরর  িবলিবল   হেতহেত   ভ াটভ াট   াা   কত নকত ন   কেরকের  সরকারীসরকারী   কাষাগ ােরকাষাগ াের  জমাজমা  িদ েতিদ েত   হেবহেব।।
ভ াটভ াট   ওও  াা   কত নকত ন   িত তিত ত   কানকান   িবলিবল   প িরেশ াধপ িরেশ াধ  করাকরা  হেলহেল   সংিসংি     আয়নআয়ন   য়নয়ন   কমকত ারকমকত ার  ি গতি গত   দ ায়দ ায়
িহেসেবিহেসেব  গগ   হেবহেব।। কান কােস িবক  িশ ণাথ েদর  াব থাকেল তা সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক অ েমাদন
কের রণ করা হেব।

সং  : িশ ণাথ েদর তািলকা – ৬  াচ।

৮-৩-২০ ২০

কা-অিডেনটর/ ড  কা-অিডেনটর,লালমিনরহাট।

আকবর হােসন
ক  পিরচালক

ফান: ৯৩৫৯০৮৩
ফ া : ৯৩৪৮২০৬

ইেমইল: headoffice@ebek-
rdcd.gov.bd

ারক ন র: ৪৭.৬০.০০০০.০০২.২৫.০৪৪.১৯.১/১(৭) তািরখ: ২৪ ফা ন ১৪২৬
০৮ মাচ ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) মহাপিরচালক , ব উ য়ন অিধদ র, ১০৮ মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
৩) জলা শাসক , লালমিনরহাট
৪) উপ ক  পিরচালক (সকল) , আমার বািড় আমার খামার ক , ৭১-৭২ ই াটন গােডন, ঢাকা-১০০০।
৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার , লালমিনরহাট/সংি  উপেজলা..............।
৬) জলা/উপেজলা সম য়কারী , লালমিনরহাট/সংি  উপেজলা..............।িবক  িশ নাথ েদর তািলকা
সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক অ েমাদন কের ব িশ ণ কে  রণ করেত হেব এবং ফাইেল

. ১



সংর ণ করেত হেব।
৭) া ামার বািড় আমার খামার ক , ঢাকা।

৮-৩-২০ ২০

আকবর হােসন 
ক  পিরচালক

. ২



Ò‡UªWwfwËK cÖwkÿY †Kv‡m© AskMªnYKvixM‡Yi bv‡gi ZvwjKv 

cÖwZôv‡bi bvg: hye cÖwkÿY †K› ª̀ jvjgwbinvU, 

e¨vP bs- 01( GK)                                                 cÖwkÿYKvj : 14/03/2020 n‡Z 16/03/2020 wLª. 

µwgK 

 bs 

m`‡m¨i bvg m`m¨ †KvW mwgwZi bvg ‡Kv‡m©i bvg gšÍe¨ 

01 হাফপজুর রহমান ৫২৫৫৫১০১১০০২ বফায়ালমারী গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি গরু 

বমাটািাজাক

রণ 

m
`
i
 

02 হাফমদুল ইসলাম ৫২৫৫৫১০১১০০৪ বফায়ালমারী গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 

03 রহমান আলী ৫২৫৫৫১০২১০০১ আললাকফিফঘ গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 

04 লূৎপর রহমান ৫২৫৫৫১০২১০২৮ আললাকফিফঘ গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
05 আনজু বফগম ৫২৫৫৫১০২১০২১ আললাকফিফঘ গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
06 সালজিা বফগম ৫২৫৫৫১০২১০২৫ আললাকফিফঘ গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
07 বজানাফ আলী ৫২৫৫৫১০২১০০৬ আললাকফিফঘ গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
08 ইসমাইল বহালসন ৫২৫৫৫১০৩১০০১ সালকায়া গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
09 শফপকুল ইসলাম ৫২৫৫৫১০৩১০২৪ সালকায়া গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
10 সালহরা বফগম ৫২৫৫৫১০৩১০২৯ সালকায়া গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
11 বুলবুফল বফগম ৫২৫৫৫১০৩১০০৩ সালকায়া গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
12 ফরন ফময়া ৫২৫৫৫১০৩১০০২ সালকায়া গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
13 হায়িার আলী ৫২৫৫৫১০৪১০০১ িফিন চরখাটামারী গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
14 আপলরাজা বফগম ৫২৫৫৫১০৪১০১১ িফিন চরখাটামারী গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
15 ইমান আলী ৫২৫৫৫১০৪১০৬০ িফিন চরখাটামারী গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
16 পফরিা বফগম ৫২৫৫৫১০৪১০১৫ িফিন চরখাটামারী গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
17 ফশউফল বফগম ৫২৫৫৫১০৪১০১৪ িফিন চরখাটামারী গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
18 বসানার উফিন ৫২৫৫৫১০৫১০০১ চর কুলাঘাট গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
19 শুক্কুর আলী ৫২৫৫৫১০৫১০২৮ চর কুলাঘাট গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
20 সুরি আলী ৫২৫৫৫১০৫১০১৩ চর কুলাঘাট গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
21 জহুরা বফগম ৫২৫৫৫১০৫১০৫২ চর কুলাঘাট গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
22 রওশন আরা  ৫২৫৫৫১০৫১০০৮ চর কুলাঘাট গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
23 আফজমুফিন ৫২৫৫৫১০৬১০০১ ফসঞ্গরগারী ধাইরখািা গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
24 বরজাউল কফরম ৫২৫৫৫১০৬১০০৫ ফসঞ্গরগারী ধাইরখািা গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
25 বমাপাজ্জল বহালসন ৫২৫৫৫১০৬১০১০ ফসঞ্গরগারী ধাইরখািা গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
26 সফহিন বফগম ৫২৫৫৫১০৬১০০৮ ফসঞ্গরগারী ধাইরখািা গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
27 রফফউল ইসলাম ৫২৫৫৫১০৬১০১৯ ফসঞ্গরগারী ধাইরখািা গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
28 বসালহল রানা ৫২৫৫৫১০৭১০০২ রফিনন্দন গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
29 আন্জজু আরা  ৫২৫৫৫১০৭১০০৩ রফিনন্দন গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
30 আফমনা বফগম ৫২৫৫৫১০৭১০২০ রফিনন্দন গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
31 কাফফলা  ৫২৫৫৫১০৭১০১৫ রফিনন্দন গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
32 বমৌসুফম খাতুন ৫২৫৫৫১০৭১০৩২ রফিনন্দন গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
33 এমিাদুল হক ৫২৫৫৫১০৮১০০২ পুফ ব ফড়ৃয়া গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
34 রফপকুল ইসলাম ৫২৫৫৫১০৮১০০৩ পুফ ব ফড়ৃয়া গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
35 ারুল বফগম ৫২৫৫৫১০৮১০২০ পুফ ব ফড়ৃয়া গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
36 নন্দ ফফশ্বাস ৫২৫৫৫১০৮১০১৮ পুফ ব ফড়ৃয়া গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
37 আবু ফক্কর ৫২৫৫৫১০৮১০২৭ পুফ ব ফড়ৃয়া গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
38            525551011037                           ,, 
39            525551011044                           ,, 
40        525551011007                           ,, 

 



Ò‡UªWwfwËK cÖwkÿY †Kv‡m© AskMªnYKvixM‡Yi bv‡gi ZvwjKv 

cÖwZôv‡bi bvg: hye cÖwkÿY †K› ª̀, jvjgwbinvU | 

 

e¨vP bs- 02                                                 cÖwkÿYKvj : 22/03/2020 n‡Z 24/03/2020 wLª. 

µwgK 

 bs 

m`‡m¨i bvg m`m¨ †KvW mwgwZi bvg ‡Kv‡m©i bvg gšÍe¨ 

01 ‡hv‡Mk¦i 52028304004 mvwÞevwo ফ      ও         

        

 
  
 
 
  
  

02 c~wY©gv ivbx 52028304040 mvwÞevwo ,, 

03 KbK P›`ª 52028304048 mvwÞevwo ,, 

04 bKzj P›`ª 520283051002 mvwÞevwo ,, 

05 AZzj P›`ª 520283051017 mvwÞevwo ,, 

06 fevbx jsKb 520283041015 mvwÞevwo ,, 

07 eKzj P›`ª 520283041034 mvwÞevwo ,, 

08 kvwnbv eMg 520283031051 mvwÞevwo ,, 

09 webv ivYx 520283031020 mvwÞevwo ,, 

10 SY©v ivbx 520283031016 mvwÞevwo ,, 

11 gwiqg Av³vi 52028303001 mvwÞevwo ,, 

12 Av³vi †nv‡mb 52028307017 mvwÞevwo ,, 

13 Avwgbyi Bmjvg 52028307015 mvwÞevwo ,, 

14 byiæj Bmjvg 52028302001 mvwÞevwo ,, 

15 B›`ªwRr ivq 52028302013 mvwÞevwo ,, 

16 ‡gv. †gvK‡jQvi ingvb 520283091029 mvwÞevwo ,, 

17 ‡gv.  Bw›`ªm Avjx 520283091035 mvwÞevwo ,, 

18 ‡gvQv. byi evby †eMg 520283081041 mvwÞevwo ,, 

19 ‡mwjbv †eMg 520283081050 mvwÞevwo ,, 

20 ‡gvQv. wkDwj †eMg 520283121028 mvwÞevwo ,, 

21 ‡gv. ZwgR DwÏb 520283121001 mvwÞevwo ,, 

22 ‡gvQv. nvwmbv †eMg 52028308009 mvwÞevwo ,, 

23 ‡gv. gwRei ingvb 52028308055 mvwÞevwo ,, 

24 kvnvb kvn miKvi 520283111010 mvwÞevwo ,, 

25 ‡gvQv. nvwQbv †eMg 520283111003 mvwÞevwo ,, 

26 Avdhvbv †eMg 52025901019 Kgjvevwo ,, 

27 gvbœvb wgqv 52025901015 Kgjvevwo ,, 

28 BšÍvR Avjx 520259011052 Kgjvevwo ,, 

29 Avwgi †nv‡mb 520259011053 Kgjvevwo ,, 

30 Rx‡Z›`ª bv_ 52025902022 Kgjvevwo ,, 

31 j²x KvšÍ ivq 52025902048 Kgjvevwo ,, 

32 wecyj P›`ª 520259021045 Kgjvevwo ,, 

33 ‡Lvi‡k` Avjg 520259021035 Kgjvevwo ,, 

34 gRby wgqv 52025903022 Kgjvevwo ,, 

35 igvKvšÍ ivq 52025903029 Kgjvevwo ,, 

36 Zvcm Kzgvi ivq 520259031024 Kgjvevwo ,, 

37 wecøe wgqv 520259031021 Kgjvevwo ,, 

38 AbšÍ Kygvi 52025904042 Kgjvevwo ,, 

39 gwkDi ingvb 52025904002 Kgjvevwo ,, 

40 ‡Mvwe›`ª P› ª̀ 520259041045 Kgjvevwo ,, 

 



Ò‡UªWwfwËK cÖwkÿY †Kv‡m© AskMªnYKvixM‡Yi bv‡gi ZvwjKv 

cÖwZôv‡bi bvg: hye cÖwkÿY †K› ª̀, jvjgwbinvU | 

 

e¨vP bs- 03                                                 cÖwkÿYKvj : 29/03/2020 n‡Z 31/03/2020 wLª. 

µwgK 

 bs 

m`‡m¨i bvg m`m¨ †KvW mwgwZi bvg ‡Kv‡m©i bvg gšÍe¨ 

01 ‡gvt byibœex 539170881035 mwUcvov MÖvg Dbœqb mwgwZ গরু 

বমাটািাজাকরণ 

 
  
  
 
 

02 ‡gvt gwbiæ¾vgvb 539170881037 mwUcvov MÖvg Dbœqb mwgwZ ,, 
03 ‡gvt ew`iæ¾vgvb 539170881036 mwUcvov MÖvg Dbœqb mwgwZ ,, 
04 A‡kvK 539170881057 mwUcvov MÖvg Dbœqb mwgwZ ,, 
05 Rvnv½xi Avjg 539170881033 mwUcvov MÖvg Dbœqb mwgwZ ,, 
06 myavsï 52391707050 c~e© kÖæwZai MÖvg Dbœqb mwgwZ ,, 
07 w`jxc 52391707042 c~e© kÖæwZai MÖvg Dbœqb mwgwZ ,, 
08 ‡gvQvt AvBwib 52391707023 c~e© kÖæwZai MÖvg Dbœqb mwgwZ ,, 
09 kÖx gwZ cÖfvZx 52391707038 c~e© kÖæwZai MÖvg Dbœqb mwgwZ ,, 
10 K…òv ivbx 52391707011 c~e© kÖæwZai MÖvg Dbœqb mwgwZ ,, 
11 ‡gvQvt jvfjx †eMg 52391707039 bvKKvwUi Wv½v MÖvg Dbœqb mwgwZ ,, 
12 ‡gvQvt gqbv †eMg 52391706039 bvKKvwUi Wv½v MÖvg Dbœqb mwgwZ ,, 
13 ‡gvQvt Avgib  52391706031 bvKKvwUi Wv½v MÖvg Dbœqb mwgwZ ,, 
14 †gvQvt byievby 52391706036 bvKKvwUi Wv½v MÖvg Dbœqb mwgwZ ,, 
15 wkíx †eMg 52391706030 bvKKvwUi Wv½v MÖvg Dbœqb mwgwZ ,, 
16 ‡gvQvt †Rv¯œv †eMg 52391706014 bvKKvwUi Wv½v MÖvg Dbœqb mwgwZ ,, 
17 ‡gvQvt byiæbœvnvi 52391705037 ‡kŠjgvix MÖvg Dbœqb mwgwZ ,, 
18 ‡gvt †Mvjvg †gv¯Ídv 523917101013 DËi kÖwZai MÖvg Dbœqb mwgwZ ,, 
19 ‡gvQvt jvfjx †eMg 523917101023 DËi kÖwZai MÖvg Dbœqb mwgwZ ,, 
20 ‡gvQvt kwidv †eMg 523917101037 DËi kÖwZai MÖvg Dbœqb mwgwZ ,, 
21 ‡gvt BKevj †nv‡mb 523917101012 DËi kÖwZai MÖvg Dbœqb mwgwZ ,, 
22 ‡gvt bvwmi &DwÏb 523917101039 DËi kÖwZai MÖvg Dbœqb mwgwZ ,, 
23 ‡gvQvt dwi`v cvifxb 523917101004 DËi kÖwZai MÖvg Dbœqb mwgwZ ,, 
24 ‡gvt wgRvbyi ingvb 52391701051 Rvwgievox MÖvg Dbœqb mwgwZ ,, 
25 ‡gvt †`‡jvqvi †nv‡mb 52391701044 Rvwgievox MÖvg Dbœqb mwgwZ ,, 
26 ‡gvQvt Av‡ngv LvZzb 52391701019 Rvwgievox MÖvg Dbœqb mwgwZ ,, 
27 ‡gvQvt gbwRjv †eMg 52391701003 Rvwgievox MÖvg Dbœqb mwgwZ ,, 
28 ‡gvQvt AvÄygv †eMg 52391701015 Rvwgievox MÖvg Dbœqb mwgwZ ,, 
29 ‡gvQvt AvÄyhviv †eMg 523917021035 kÖæwZai MÖvg Dbœqb mwgwZ ,, 
30 ‡gvQvt jvBwj †eMg 523917021011 kÖæwZai MÖvg Dbœqb mwgwZ ,, 
31 ‡gvQvt iwngv †eMg 523917021010 kÖæwZai MÖvg Dbœqb mwgwZ ,, 
32 ‡gvt mwn`vi ingvb 523917021039 kÖæwZai MÖvg Dbœqb mwgwZ ,, 
33 ‡gvt Rvwgiæj 523917021053 kÖæwZai MÖvg Dbœqb mwgwZ ,, 
34 ‡gvQvt AvÄyqviv †eMg 523917031037 c~e© kÖæwZai MÖvg Dbœqb mwgwZ ,, 
35 ‡gvt †ejvj 52391709037 ‡kŠjgvix emywbqvcvov MÖvg Dbœqb 

mwgwZ 

,, 

36 ‡gvQvt myjZvbv cvifxb 52391709051 ‡kŠjgvix emywbqvcvov MÖvg Dbœqb  ,, 
37 ‡gvt Rvnvbyi ingvb 52391709043 ‡kŠjgvix emywbqvcvov MÖvg Dbœqb 

mwgwZ 
,, 

38 ‡gvt AvwZqvi ingvb 52391705024 ‡kŠjgvix MÖvg Dbœqb mwgwZ ,, 
39 ‡gvt `weqvi ingvb 52391705045 ‡kŠjgvix MÖvg Dbœqb mwgwZ ,, 
40 ‡gvQvt Avmgv †eMg 52391705025 ‡kŠjgvix MÖvg Dbœqb mwgwZ ,, 



 

Ò‡UªWwfwËK cÖwkÿY †Kv‡m© AskMªnYKvixM‡Yi bv‡gi ZvwjKv 

cÖwZôv‡bi bvg: hye cÖwkÿY †K› ª̀, jvjgwbinvU | 

 

e¨vP bs- 04                                                 cÖwkÿYKvj : 05/04/2020 n‡Z 07/04/2020 wLª. 

µwgK 

 bs 

m`‡m¨i bvg m`m¨ †KvW mwgwZi bvg ‡Kv‡m©i bvg gšÍe¨ 

01  †gvQt bybvnvi †eMg 523328011003 DËi WvDqvevwo(AvevAvLv) mwgwZ গরু 

বমাটািাজাকরণ 

 
  
  
  
  

02  †gvQvt iv‡k`v Av³vi  523328011020 DËi WvDqvevwo(AvevAvLv) mwgwZ ,, 

03 ‡gvt kvn Avjg 523328011054 DËi WvDqvevwo(AvevAvLv) mwgwZ ,, 

04 ‡gvt Avãyj Rwjj 523328011059 DËi WvDqvevwo(AvevAvLv) mwgwZ ,, 

05 ‡gvt Avey nvwbd 523328011060 DËi WvDqvevwo(AvevAvLv) mwgwZ ,, 

06 ‡gvQvt nv‡dRv  523331021002 `vjvjcvov †cvovUvix(AvevAvLv) mwgwZ ,, 

07  †gvt Avwbmyi ingvb 523331021005 `vjvjcvov †cvovUvix(AvevAvLv) mwgwZ ,, 

08 ‡gvt †Rv‡e` Avjx 523331021013 `vjvjcvov †cvovUvix(AvevAvLv) mwgwZ ,, 

09 ‡gvQvt †mwjbv †eMg 523331021037 `vjvjcvov †cvovUvix(AvevAvLv) mwgwZ ,, 

10 ‡gvQvt wjwc LvZzb 523331021045 `vjvjcvov †cvovUvix(AvevAvLv) mwgwZ ,, 

11 ‡gvQvt ZwQib †bQv 523338031023 ga¨ MwÇgvix evey cvov (AvevAvLv) mwgwZ| ,, 

12 ‡gvQvt byibvnvi †eMg 523338031030 ga¨ MwÇgvix evey cvov (AvevAvLv) mwgwZ| ,, 

13 ‡gvQvt nv‡Riv LvZyb 523338031044 ga¨ MwÇgvix evey cvov (AvevAvLv) mwgwZ| ,, 

14 ‡gvQvt kvnxbv cvifxb 523338031045 ga¨ MwÇgvix evey cvov (AvevAvLv) mwgwZ| ,, 

15 ‡gvQvt kv‡niv LvZzb 523338031053 ga¨ MwÇgvix evey cvov (AvevAvLv) mwgwZ| ,, 

16  cÖ`xc Kzgvi ivq 523347011002 `wÿb †MvZvgvix †Mvwcbv_cvov(AvevAvLv)  ,, 

17 wØknKi eg©b 523347011004 `wÿb †MvZvgvix †Mvwcbv_cvov(AvevAvLv)  ,, 

18 cve©Zx ivbx 523347011008 `wÿb †MvZvgvix †Mvwcbv_cvov(AvevAvLv)  ,, 

19 Kzmyg evjv 523347011012 `wÿb †MvZvgvix †Mvwcbv_cvov(AvevAvLv)  ,, 

20 wgjb AwaKvix 523347011009 `wÿb †MvZvgvix †Mvwcbv_cvov(AvevAvLv) |  ,, 

21 ivwaKvivbx 523357011002 c~e© bI`vevm 6bs IqvW †g.cvov(AvevAvLv  ,, 

22 myeb©v ivbx 523357011031 c~e© bI`vevm 6bs IqvW †g.cvov(AvevAvLv  ,, 

23 mykxj P› ª̀ 523357011026 c~e© bI`vevm 6bs IqvW †g.cvov(AvevAvLv  ,, 

24 dzjgwZivbx 523357011005 c~e© bI`vevm 6bs IqvW †g.cvov(AvevAvLv  ,, 

25 myavivg 523357011043 c~e© bI`vevm 6bs IqvW †g.cvov(AvevAvLv  ,, 

26 Avt Lv‡jK 523366031002 `wÿb cviæwjqv Wv½vcvov(AvevAvLv mwgwZ) ,, 

27 ‡gvt AvdZve DwÏb 523366031003 `wÿb cviæwjqv Wv½vcvov(AvevAvLv mwgwZ) ,, 

28 ‡gvt kvgmy¾vgvb 523366031023 `wÿb cviæwjqv Wv½vcvov(AvevAvLv mwgwZ) ,, 

29 ‡gvQvt g‡bvqviv †eMg 523366031035 `wÿb cviæwjqv Wv½vcvov(AvevAvLv mwgwZ) ,, 

30 ‡gvQvt jvKx †eMg 523366031020 `wÿb cviæwjqv Wv½vcvov(AvevAvLv mwgwZ) ,, 

31 ‡gvQvt iv‡k`v †eMg 523376041003 wmsMxgvix Avwj‡gi Wv½v(AvevAvLv mwgwZ) ,, 

32 ‡gvQvt gvndzRv LvZyb 523376041019 wmsMxgvix Avwj‡gi Wv½v (AvevAvLv mwgwZ) ,, 

33 ‡gvQvt AvQgv LvZzb 523376041037 wmsMxgvix Avwj‡gi Wv½v (AvevAvLv mwgwZ) ,, 

34 ‡gvQvt nvwjgv LvZyb 523376041014 wmsMxgvix Avwj‡gi Wv½v (AvevAvLv mwgwZ) ,, 

35 ‡gvQvt wbjydv LvZyb 523376041009 wmsMxgvix Avwj‡gi Wv½v (AvevAvLv mwgwZ) ,, 

36 iZb P›`ª eg©b 523395031001 ‡M› ỳKzwo K¨vgcvov (AvevAvLv mwgwZ) ,, 

37 mÂq Kzgvi ivq 523395031002 ‡M› ỳKzwo K¨vgcvov (AvevAvLv mwgwZ) ,, 

38 AwbZv ivbx  523395031010 ‡M› ỳKzwo K¨vgcvov (AvevAvLv mwgwZ) ,, 

39 mywbg©j P› ª̀ ivq 523395031044 ‡M› ỳKzwo K¨vgcvov (AvevAvLv mwgwZ) ,, 

40 Avqkv LvZzb 523395031046 ‡M› ỳKzwo K¨vgcvov (AvevAvLv mwgwZ) ,, 



 

Ò‡UªWwfwËK cÖwkÿY †Kv‡m© AskMªnYKvixM‡Yi bv‡gi ZvwjKv 

cÖwZôv‡bi bvg: hye cÖwkÿY †K› ª̀, jvjgwbinvU | 

 

e¨vP bs- 05                                                 cÖwkÿYKvj : 11/04/2020 n‡Z 13/04/2020 wLª. 

µwgK 

 bs 

m`‡m¨i bvg m`m¨ †KvW mwgwZi bvg ‡Kv‡m©i bvg gšÍe¨ 

01  :       52702701051                          গরু বমাটািাজাকরণ 

 
  
 
  
 

02        52702701047                          ,, 
03             52702701031                          ,, 
04          52702701033                          ,, 
05   ও        52702701011                          ,, 
06             52702702001                        ,, 
07             52702702002                        ,, 
08           52702702006                        ,, 
09             52702702008                        ,, 
10             52702702025                        ,, 
11               52704019037                         ,, 
12                52704019030                         ,, 
13             52704019039                         ,, 
14         52704019021                         ,, 
15              52704019044                       ,, 
16              52704020057                       ,, 
17    ফ       52704020060                       ,, 
18           52704020041                       ,, 
19           52704020055                       ,, 
20          52704021006                           ,, 
21        ফ 52706702044                         ,, 
22  .  ফফ   52706702030                          ,, 
23         52706702040                          ,, 
24        52706703036                          ,, 
25     52706703032                          ,, 
26             52706704035                       ,, 
27             52706704011                       ,, 
28       52706704047                       ,, 
29       52706704046                       ,, 
30              52706705040                        ,, 
31                 52701510022                        ,, 
32      : ফ           527015100007                        ,, 
33  ফ           52701510055                        ,, 
34                    52701510054                        ,, 
35      :           52701510024                        ,, 
36                   52701511008 ফ                       ,, 
37    :          52701513028                         ,, 
38                    52701513008                         ,, 
39                    52701514043                       ,, 
40                   52701514031                       ,, 

 



Ò‡UªWwfwËK cÖwkÿY †Kv‡m© AskMªnYKvixM‡Yi bv‡gi ZvwjKv 

cÖwZôv‡bi bvg: hye cÖwkÿY †K› ª̀, jvjgwbinvU | 

 

e¨vP bs- 06                                                 cÖwkÿYKvj : 18/04/2020 n‡Z 20/04/2020 wLª. 

µwgK 

 bs 

m`‡m¨i bvg m`m¨ †KvW mwgwZi bvg ‡Kv‡m©i bvg gšÍe¨ 

01        525565041027 বুমকা ছয়মাথা গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি           

     

m
`
i
 

02 ফরনা রাণী  ৫২৫৫৬৫০৪১০১৩ বুমকা ছয়মাথা গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 

03 ছাফমলা বফগম ৫২৫৫৬৫০৪১০০৭ বুমকা ছয়মাথা গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 

04 সালফত্রী রাণী ৫২৫৫৬৫০৪১০১৪ বুমকা ছয়মাথা গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
05 পফন সাধু ৫২৫৫৬৫০৪১০২৫ বুমকা ছয়মাথা গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
06 জুল বহালসন ৫২৫৫৬৫০৫১০০১ ফফশফাফি গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
07 সুফপিন বনছা ৫২৫৫৬৫০৫১০০৩ ফফশফাফি গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
08 মুক্তা খাতুন ৫২৫৫৬৫০৫১০১২ ফফশফাফি গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
09 ফুলজান বফগম ৫২৫৫৬৫০৫১০১৮ ফফশফাফি গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
10 নুরনফী ফময়া ৫২৫৫৬৫০৫১০৫৪ ফফশফাফি গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
11 আঃ খাললক  ৫২৫৫৬৫০৬১০০১ ফত্রীশহাজারী গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
12 নুর বমাহাম্মি ৫২৫৫৬৫০৬১০০২ ফত্রীশহাজারী গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
13 ফািশা ফময়া ৫২৫৫৬৫০৬১০১৮ ফত্রীশহাজারী গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
14 আপলরাজা বফগম ৫২৫৫৬৫০৬১০১০ ফত্রীশহাজারী গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
15 শাহীনুর বফগম ৫২৫৫৬৫০৬১০২৬ ফত্রীশহাজারী গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
16 মফপজুল ইসলাম ৫২৫৫৬৫০৭১০০১ খারুয়া গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
17 সুফপয়া খাতুন ৫২৫৫৬৫০৭১০১১ খারুয়া গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
18 বমাশারপ বহালসন ৫২৫৫৬৫০৭১০১৬ খারুয়া গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
19 নালয়ফ আলী ৫২৫৫৬৫০৭১০১৭ খারুয়া গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
20 বমাপাজ্জল বহালসন ৫২৫৫৬৫০৭১০৪৭ খারুয়া গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
21 নারায়ন চন্দ্র ৫২৫৫৬৫০৮১০১৮ শাহাািা গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
22 নুর জামান ৫২৫৫৬৫০৮১০৫৭ শাহাািা গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
23 সুমন চন্দ্র সাহা ৫২৫৫৬৫০৮১০১০ শাহাািা গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
24 সফচন চন্দ্র সাহা ৫২৫৫৬৫০৮১০২৫ শাহাািা গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
25 উত্তম কুমার ৫২৫৫৬৫০৮১০২৭ শাহাািা গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
26 মফরয়ম বফগম ৫২৫৫৬৫০৩১০০৭ কুরুল কাফলফাফি গ্রাম  উন্নয়ন  ,, 
27 মালফি রাণী  ৫২৫৫৬৫০৩১০১৩ কুরুল কাফলফাফি গ্রাম  উন্নয়ন  ,, 
28 মফজবনা বফগম ৫২৫৫৬৫০৩১০১৬ কুরুল কাফলফাফি গ্রাম  উন্নয়ন  ,, 
29 পারজানা বফগম ৫২৫৫৬৫০৩১০২০ কুরুল কাফলফাফি গ্রাম  উন্নয়ন  ,, 
30 সংকর কুমার ৫২৫৫৬৫০৩১০৩৪ কুরুল কাফলফাফি গ্রাম  উন্নয়ন  ,, 
31 ফফলরন চন্দ্র ৫২৫৫৬৫০২১০৩১ ফজরামপুর গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
32 বকনু ফালা ৫২৫৫৬৫০২১০১০ ফজরামপুর গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
33 ননী ফালা  ৫২৫৫৬৫০২১০১৫ ফজরামপুর গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
34 ইন্দ্রফজৎ চন্দ্র ৫২৫৫৬৫০২১০৩৮ ফজরামপুর গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
35 রমফন কান্ত ৫২৫৫৬৫০২১০৪৮ ফজরামপুর গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
36 নফমিা রাণী 525565011০৩১ দুরাকুটি রত্নাই গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
37 স্বপ্না রানী 525565011০২৬ দুরাকুটি রত্নাই গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
38 নুরুল আফমন 525565011০৪২ দুরাকুটি রত্নাই গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
39 ইসমাইল বহালসন 525565011০৩৮ দুরাকুটি রত্নাই গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 
40 ফসরাজ উফিন 525565011০৫৫ দুরাকুটি রত্নাই গ্রাম  উন্নয়ন সফমফি ,, 

 


