পল্লী উন্নয়ন একাডেমী
বগুড়া।
কৃ ত্রিম প্রজনন কত্রমি ত্রবষয়ক প্রত্রিক্ষণ ককাডসি অংিগ্রহণকারীডের নাডমর তাত্রিকা
(০৩-১৪ আগস্ট, ২০১৬)
ক্রমিক
নং

নাি ও মিতার নাি

ঠিকানা

১

কমা: জহুরুি ইসিাম
ত্রপতা: কমা: কত্রির উত্রিন খান

পাইকপাড়া, কািাই, কাহািু, বগুড়া

২

কমা: কসত্রিম খান
ত্রপতা: কমা: আ: রত্রিে খান

চকমত্রজে, ত্রতনত্রেত্রি, কাহািু, বগুড়া

৩

কমা: সুরাইব ইসিাম
ত্রপতা: কমা: আববাস আিী

নিবাতা, হাত্রতয়ান্দহ, ত্রসংড়া, নাড ার

৪

কমা: আি ফরহাে আহডমে
ত্রপতা: কমা: আক্কাি আিী

িািুকা, েুপচাত্রচয়া, বগুড়া

৫

কমাোঃ রত্রবউি ইসিাম
ত্রপতা: কমা: মকবুি কহাডসন প্রাং

পারভবানীপুর, খামারকাত্রন্দ,
বগুড়া।

৬

কমা: কমাখডিিু র রহমান
ত্রপতা: মৃত: কমাকিু ের
ু রহমান

কচৌত্রকবাড়ী, ধুন বগুড়া।

৭

কমা: িাহােত কহাডসন
ত্রপত: আব্দুি হাত্রমে কমািস্না

সাজাপুর, মাত্রিড়া, িাজাহানপুর, বগুাড়া

৮

কমা: রত্রফকুি ইসিাম (আকাি)
ত্রপতা: কমা: বজিুর রহমান

ত্রিবপুর, খামারকাত্রন্দ, কিরপুর, বগুড়া

৯

কমা: আবু হাসান ত্রসত্রিকী
ত্রপতা: কমা: ফজিুর রহমান

হত্ররপুর, ফডতপুর মাদ্রাসা, মহাডেবপুর, নওগাাঁ

১০

কমা: আব্দুি হাত্রমে
ত্রপতা: কমা : েডির আিী খাাঁন

কাত্রচয়ার চড়, হাটিকুমরুি, উিস্নাপাড়া,
ত্রসরাজগঞ্জ

১১

কমা: ওয়ােুের
ু রহমান
ত্রপতা: কমা: আব্দুি গফু র

ত্রনত্রিমত্মপুর, বুত্রড়গঞ্জ, ত্রিবগঞ্জ, বগুড়া।

১২

কমা: আনিার আিী
ত্রপতা: মৃত: আিতাব আিী মন্ডি

িাজাহানপুর, বগুড়া।

১৩

কমা: আবু বক্কর ত্রসত্রিক
ত্রপতা: কমা: আব্দুি হাত্রমে

মাত্রড়য়া, ত্রবশুবাড়ী, কগাত্রবন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা

১৪

কমা: আব্দুি ওয়াডহে সরোর
ত্রপতা: কমা: িত্রিম উত্রিন

পু খুর, ত্রিবগঞ্জ, বগুড়া

১৫

কমা: আসমত আিী
ত্রপতা: কমা: আফিার আিী

টিকরাত্রভ া, কাত্রচহারা কাত্রজপুর, ত্রসরাজগঞ্জ

১৬

কমা: মত্রতয়ার রহমান
ত্রপতা: আত্রজজার রহমান খন্দকার

েুরুত্রিয়া, মাত্রিরা, িাজাহানপুর, বগুড়া।

১৭

শ্রী রনত্রজত রত্রবোস

পাাঁচগ্রাম, কািাই, জয়পুরহান

কিরপুর,

ক্রমিক
নং

নাি ও মিতার নাি

ঠিকানা

ত্রপতা: শ্রী রুপিাি রত্রবোস
১৮

কমা: হারুন-অর-রত্রিে
ত্রপতা: কমা: আবু োউে

ত্রমজিাপুর গাাঁতী, পাবনা

১৯

চঞ্চি কুমার কেবনাথ
ত্রপতা: ত্রনডপন চন্দ্র কেবনাথ

আড়ংিাইি, ত্রমজিাপুর, কিরপুর, বগুড়া

২০

কমা: িওকত আিী
মৃত: িমডসর আিী

হা কিরপুর, সাত্ররয়াকাত্রন্দ

২১

কমা: িুৎফর রহমান
ত্রপতা : কমা: আব্দুর ওহাব মন্ডি

আশুরাইি, কািাই, জয়পুরহা

২২

কমা: তাত্রহরুি ইসিাম
ত্রপতা: কমা: আজাহার আিী আকন্দ

চাাঁে কত্ররম, গাইবান্ধা

২৩

কমা: আডনায়ার কহাডসন
ত্রপতা: আিরাফ আিী প্রাং

কুন্দইি, কেমাজানী, িাজাহানপুর

২৪

জডগন কহম্ব্রম
ত্রপতা: কসাবান কহম্ব্রম

ত্রবনাইি, ত্রবরামপুর, ত্রেনাজপুর

২৫

কসফাত্রনডয়ি কবসরা
ত্রপতা: কজায়াস কবসরা

আেমপুর, বাগো কগাত্রবন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা

২৬

কমা: সাইফু ি ইসিাম
ত্রপতা: মৃত কমাসডিম উত্রিন

বরেুি, কবিকুত্রচ, ত্রসরাজগঞ্জ

২৭

কমা: আত্রতকুি ইসিাম
ত্রপতা: কমা: আোঃ সাত্তার

চাাঁন্দপাড়া, সাবগ্রাম, বগুড়া

২৮

কমা: আব্দুি ওহাব
ত্রপতা: কমা: আব্দুি জববার

খামারকাত্রন্দ, রাজাপুর, সের, বগুড়া

২৯

কমা: নুরুি ইসিাম
ত্রপতা: কমাহাম্মে আিী

মত্রহপুর কডিানী, কিরপুর, বগুড়া

৩০

কমাোঃ ত্রফডরাজ কহাডসন
ত্রপতা: কমা: আব্দুর রত্রিে

ত্রবিপাড়া, কচৌ: কগাপািপুর কিাড়ািা

৩১

কমা: মত্রতউর রহমান ত্রমিন
ত্রপতা: কমা: বিারতু িস্নাহ

কানুপুর, কিরপুর, বগুড়া

৩২

কমা: কগািাম রববানী সরকার
ত্রপতা: কমা: রইচ উত্রিন সরকার

কািিীমাটি, কিরপুর, বগুড়া

৩৩

কমা: সাত্রববর হাসান
ত্রপতা: কমা: িাি চাাঁন্দ আিী

মঙ্গিপাড়া, পুঠিয়া, রাজিাহী

িল্লী উন্নয়ন একাডেিী
বগুড়া
কৃমিি প্রজনন কিী মরডের্স ার্ প্রমিÿণ ককার্স
০৮-০৯ আগস্ট, ২০১৬ ইং
ক্র.
নং

নাি

কিস স্থান

কিাবাইল নং

১

রাম প্রত্রতপ

ত্রখত্রকন্দা, কুসুত্রি, কিরপুর, বগুড়া

০১৮২৪২৫৪২২০

২

কমাোঃ কমাকডিেুর রহমান

রামনগর, কিরপুর, বগুড়া

০১৭১৪৫১২৮২৭

৩

কমাোঃ নুর

রাডমশ্বরপুর, কিরপুর, বগুড়া

০১৭২২৭২৬৬২৬

৪

কমা: মাসুেজ্জ
ু ামান

কখাট্টাপড়া, িাহজাহানপুর, বগুড়া

০১৭২৮৩৫৮৯৩২

৫

কমাোঃ আোঃ জত্রিি

আত্রড়য়া, কিরপুর, বগুড়া

০১৭২৬১৯৩৪১৪

৬

কমা: আত্রনিু র রহমান

চু ত্রপনগর, িাহজাহানপুর, বগুড়া

০১৭৫৬২৮৬৫৭১

৭

কমাোঃ ওসমান গত্রণ

হাপুত্রনয়া, কিরপুর, বগুড়া

০১৭৫৫৫৬৬৩৩১

৮

কমাোঃ কমায়াডজ্জম কহাডসন

সরুগ্রাম, কাডির পাড়া, ধুন , বগুড়া

০১৭২৩৯৪৫৫২৮

৯

কমা: কেŠিত কহাডসন

কপত্ররহা , গাবতিী, বগুড়া

০১৭৩৩২৭৭৩৯৫

১০

কমা: নজরুি ইসিাম

কগাসাইবাড়ী, ধুন , বগুড়া

০১৭২৫৮২৪৩৭৭

১১

কমা: কমাহাম্মে আিী

মািবাড়ী, হা ফু িবাড়ী, সাত্ররয়াকাত্রন্দ,
বগুড়া

০১৭২৬২৫৬৯৫১

১২

কমাোঃ বাবু ত্রময়া

সাবগ্রাম, বগুড়া

০১৭২২৮৬২১২১

১৩

কমাোঃ কমাসত্মাত্রফজার রহমান

সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা

০১৭৩৯০৮৪৭৫৯,
০১৭২০৪১২৮৭৫

১৪

শ্রী কেবািীষ রায়

িাহবনত্রেিী, কিরপুর, বগুড়া

০১৭১৮৮৭৫৭৩৫

১৫

কমাোঃ নুরুি ইসিাম

কনপািতিী, গাবতিী, বগুড়া

০১৭২৫০১৩৯৪৪

১৬

কমা: কসত্রিম

ত্রবিািপুর কিরপুর, বগুড়া

০১৮৪৮২০৫০৪৪

১৭

কমাোঃ আবুি কািাম আজাে
সরকার

হা কিরপুর, সাত্ররয়াকান্দী, বগুড়া

০১৭১৩৭৪০৯৬৪

১৮

কমাোঃ জহুরুি ইসিাম

চরআখডবাহাইি, কবাহাইি, সাত্ররয়াকাত্রন্দ,
বগুড়া

০১৭২৯৯৪৭৪৫০

১৯

কমা: এমোে হক

চরমািবাড়ী, কবাহাইি, সাত্ররয়াকাত্রন্দ,
বগুড়া

০১৮২৯৩৬৮৫৬
৮

২০

কমাোঃ মওেুে আহডমে ফত্ররে

ত্রমজিাপুর, কিরপুর, বগুড়া

০১৭১৬৩০০৮০১

২১

কমাোঃ নত্রবরুজ্জামান নাত্রহে

ভবানীপুর, কিরপুর, বগুড়া

০১৭১৮৮৯২১৭৮

২২

ত্রবষ্ণু পে োস

বাপােি

০১৭১৫২৬৭২২৭

২৩

মামুর ত্রবশ্বাস

বাপােি

০১৮৩৫০১৭৭২৬

২৪

কমাোঃ মত্রতউর রহমান

পাাঁচড কুর, িাজাহানপুর, বগুড়া

০১৭৫৭৯৭৫৯৩০

২৫

অত্রভত্রজৎ বাবু

জয়পুরহা

০১৭১৮৪০৭২৭৪

ক্র.
নং

নাি

কিস স্থান

কিাবাইল নং

২৬

কমাোঃ আত্রমনুি ইসিাম

জামুন্না, িাজাহানপুর, বগুড়া

০১৭১০৬৪৬৬৭৮

২৭

সত্রমর কেবনাথ

আেমত্রেিী, বগুড়া

০১৭৩৯৮৮১২২১

২৮

কমাোঃ নুরুি ইসিাম

ত্রতনমাথা, বগুড়া

০১৭১৯৯০০৯৩৮

২৯

উজ্জি কুমার

বড়ইি, নন্দীগ্রাম, বগুড়া

০১৭৬০৬৮০০৬৯

৩০

কমাোঃ রুডবি

ধুন কমাড়, কিরপুর, বগুড়া

০১৭৪৩০২০২৩১

৩১

কমাোঃ পারডভজ

এযাডিঙ্গী, ধুন , বগুড়া

০১৭২৮৬৭৯৬১৬

৩২

কমাোঃ জাডহেুি ইসিাম

ত্রমঠিপুর, পীরগঞ্জ, রংপুর

০১৭৪৬২২৮০৯৯

৩৩

কমাোঃ কসািায়মান আিী

খানপুর, কিরপুর, বগুড়া

০১৭৯১৯৭১৭৫৬

৩৪

কমাোঃ রুহুি আত্রমন

ত্রবহার, ত্রিবগঞ্জ, বগুড়া

০১৭২৯৫৪৭৪৮৬

৩৫

ত্রনতাই কুমার সরকার

কুঠিবাড়ী, ধুন , বগুড়া

০১৭১৮৪১৪৯৩০

৩৬

কমা: জামাি উত্রিন

সুজাবাে, েহপাড়া, িাজাহানপুর, বগুড়া

০১৭২১০২২৫৬৩

৩৭

কমা: সাইফু ি ইসিাম

িাাঁজর, এিাঙ্গী, কিরপুর, বগুড়া

০১৭৫১৩১০৩১৫

৩৮

কমাোঃ ইসরাত্রফি

কািাইহা , কিাডকাপা, গাবতিী, বগুড়া

০১৯১৪৪৯৫৯৯৪

৪০

আসােুি হক

কোমকাত্রন্দ, ত্রনউ কসানাডতািা ফু িবাড়ী,
বগুড়া

০১৭৪৯৫২০১৫৭

৪১

সরকার কমাহাম্মে হাসান
িাহত্ররয়ার

িাইভ স্টক সহকারী

০১৭২৩৮৮৪১৪০

৪২

ত্রবজন কুমার সরকার

িাইভ স্টক সহকারী

০১৭১৩৭৭০৫০৪

৪৩

কমা: জাহাঙ্গীর কত্রবর

ত্রসআইোবস্নইএম, আরত্রেএ, বগুড়া

০১৭১২৯৩৫৭৪৫

