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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 

 
 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 
 

(ব্যাচ # ০1: ২৭ - ৩১ আকস্ট, ২০১৭) 

               :                      , উ -        

            :               ,                

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 
 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
কভাোঃ গযফুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ আব্দুর ঔাডরও, ম্যাডনজায, ফাকফাটি গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ধরডডাফ, উডজরা- গযাজকঞ্জ দয,  কজরা-গযাজকঞ্জ 
০১৭২১৪৪৭০৮০ 

2  
কভাোঃ কঔাওন আরী, গতা- কভাোঃ আোঃ ফাযী কঔ, ম্যাডনজায, গফনাথনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

গফনাথনৄয, উডজরা- গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
০১৭২৮০৫৩০৫৩ 

3  
াধন চন্দ্র কাদ্দায, গতা- ওাভাখ্যা কাদ্দায, ম্যাডনজায, ফনফাড়ীয়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ফনফাড়ীয়া, উডজরা- গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
০১৭১৪৬০৬9৩৭ 

4  
ভীজসা ারাউগদ্দন, গতা- আরী আযাপ, ম্যাডনজায, ওল্যাণী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওল্যানী, 

উডজরা- গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১৬১৪১৪১৭৭৪ 

5  
কভাোঃ ইওযাভ কাডন, গতা- কভাোঃ আগরমুগদ্দন কঔ, দস্য, গদয়ায কফাদ্ধনাথ গ্রাভ উন্নয়ন গভগত 

গ্রাভ- ধুকুগড়য়া, উডজরা- গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
০১৭৬৬৯০২৬০২ 

6  
কভাোঃ পগযদুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ ীদ আগর, দস্য, রূা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- রূা, 

উডজরা- গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
০১৭83809258 

7  
কভাোঃ ইভান আরী, গতা- মৃত ইবা স কও, দস্য, রূা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- রূা, উডজরা- 

গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
০১৭98853426 

8  
কভাোঃ আব্দু ারাভ, গতা- মৃত মযত আরী, বাগত, ওাডটংকা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত 

গ্রাভ- ওাডটংকা, উডজরা- গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
০১৭24831429 

9  
আর ভামুন, গতা- কজাফ আরী, দস্য, কদৌড়তা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কদৌড়তা, উডজরা- 

গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
০১৭27248081 

10  
কভাোঃ াডয়ভ কাডন, গতা- ককারাভ যব্বানী, দস্য, চযকাছা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চয ব্রহ্মকাছা, 

উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা-গযাজকঞ্জ 
০১৭76928900 

11  
কভাোঃ আগনছুয যভান, গতা- মৃত রুস্তভ আরী, ম্যাডনজায, কঔতাফকাঁতী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কঔতাফকাঁতী, উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা-গযাজকঞ্জ 
০১৭52855070 

12  
কভাোঃ াীন কাডন, গতা-  কভাোঃ য়াডজদ আরী ঔান, ম্যাডনজায, ফাযইবাক নয়াাড়া গ্রাভ উন্নয়ন 

গভগত, গ্রাভ- ফাযইবাক নয়াাড়া, উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা-গযাজকঞ্জ 
০১৭18808587 

13  
কভাোঃ আবু াগনপ, গতা-  কভাোঃ আোঃ ওাডদয, ম্যাডনজায, আকফয়যা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

আকফয়যা, উডজরা- গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
০১৭24305073 

14  
কভাোঃ নুরুর আগভন (নুয নফী), গতা- মৃত কনছু প্রাং, বাগত, আকফয়যা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

আকফয়যা, উডজরা- গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
০১৭31168741 

15  
কভাোঃ াগপজ্যয যভান, গতা- কভাোঃ ইয়াকুফ আরী, োঃ বাগত, ওয়যা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ওয়যা, উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা-গযাজকঞ্জ 
০১৭50905306 

16  
কভাোঃ আগভনুর, গতা- কভাোঃ আোঃ যগদ তাং, দস্য, ওয়যা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওয়যা, 

উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা-গযাজকঞ্জ 
০১৭37969765 

17  
কভাোঃ আডওায আরী, গতা- কভাোঃ ভগতয়ায যভান, াধাযণ ম্পাদও, গিভ কারুদ গ্রাভ উন্নয়ন 

গভগত, গ্রাভ- গিভ কারুদ, উডজরা- গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
০১৭41208864 

18  
কভাোঃ আর আগভন যওায, গতা- মৃত ফারু কঔ, বাগত, গিভ কারুদ গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

গিভ কারুদ, উডজরা- গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
০১৭28247055 
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ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

19  
কভাোঃ পগযদুর ইরাভ, গতা- নজরুর ইরাভ, দস্য, ফাহুওা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফাহুওা, 

উডজরা- গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
০১৭16084076 

20  
কভাোঃ আঔতায কাডন, গতা- মৃত আম্মাদ আরী, দস্য, কুড়াগরয়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কুড়াগরয়া, উডজরা- গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
০১৭80720354 

21  
কভাোঃ আয়নার কাডন, গতা- মৃত আগজজর কঔ, দস্য, বাটগয়াযী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

বাটগয়াযী, উডজরা- গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
০১৭11411618 

22  
কভাোঃ কভাঔডরছুয যভান, গতা-  কভাোঃাা আরী, ম্যাডনজায, ভুযভুগযয়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ফগরদ, উডজরা- গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
০১৭10848148 

23  
কভাোঃ ভান কগন, গতা- মৃত আজকয আরী,  বাগত, ভুযবগযয়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ভুযভুগযয়া, উডজরা- গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
০১৭60327906 

24  
কভাোঃ াীদুর ইরাভ, গতা-  কভাোঃ জারার উগদ্দন ঔন্দওায, দস্য, ফাকফাটি গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- ফাকফাটি, উডজরা- গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
০১৭28586908 

25  
কভাোঃ ওাভার কঔ, গতা- মৃত ভগজফয যভান, দস্য,  কখাড়াচযা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কখাড়াচযা, উডজরা- গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
০১৭72833056 

26  
কভাোঃ আোঃ ছাভাদ, গতা- মৃত ইব্রাগভ কাডন, ম্যাডনজায, গভরা ওাভাযাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

গভরা, উডজরা- গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
০১৭39772594 

27  
কভাছাোঃ মুগ সদা ঔাতুন, গতা- কভাোঃ ভগরভ উগদ্দন, দস্য, কদাযতা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কদাযতা, 

উডজরা- গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
০১৭73474702 

28  
কভাছাোঃ গযতা আক্তায, স্বাভী-  কভাোঃ ায়দায, দস্য, ফাকফাটি গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফাকফাটি, 

উডজরা- গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
০১৭67672838 

29  
কভাছাোঃ গযনা ঔাতুন, গতা-  কভাোঃ নজরুর ইরাভ, দস্য, কুগড়াড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ভগলামুড়া, উডজরা- গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
০১৭25856158 

30  
কভাছাোঃ াানা, স্বাভীোঃ- দুরার, দস্য, কবন্নাফাড়ী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কবন্নাফাড়ী, উডজরা- 

গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
 

31  
কভাছাোঃ যত্না ঔাতুন, স্বাভী-কভাোঃ ফাবুর আওতায, দস্য, চয ব্রহ্মকাছা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চয 

ব্রহ্মকাছা, উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা-গযাজকঞ্জ 
 

32  
কভাছাোঃ কনা কফকভ, স্বাভী-কভাোঃ াইফুর ইরাভ, দস্য, ইরাভনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

মুক্তাযকাগত, উডজরা- গযাজকঞ্জ, কজরা-গযাজকঞ্জ 
 

33  
কভাছাোঃ গজনাত ভর, স্বাভী-যাডদুর ইরাভ, দস্য, ফহুরী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফহুরী, 

উডজরা- গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
01729110853 

34  
কভাছাোঃ গফরগও াযবীন, স্বাভী-কভাোঃ ফাফলু, ম্যাডনজায, ফহুরী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফহুরী, 

উডজরা- গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
01783249778 

35  
কভাছাোঃ জহুযা কফকভ, স্বাভী-  ইনছাফ আরী, দস্য, ফহুরী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফহুরী, উডজরা- 

গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
 

36  
কভাছাোঃ যাগজয়া সুরতানা, গতা- আগরমুগদ্দন কঔ, দস্য, ধুকুগড়য়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ধুকুগড়য়া, উডজরা- গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
01777495173 

37  
কভাছাোঃ আগভনা কফকভ, স্বাভী- ভগনরুজ্জাভান (মুন্টু), দস্য, ওায়াডওারা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ওায়াডওারা, উডজরা- গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
01732085105 

38  
কভাছাোঃ ফন্যা ঔাতুন, স্বাভী-  কভাোঃ পগযদুর ইরাভ, দস্য, ওাডটংকা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ক্ষুদ্র 

ওাডটংকা, উডজরা- গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
01799734879 

39  
কভাছাোঃ বুলু, স্বাভী- পগযদুর ইরাভ, দস্য, টুওযা কানকাছা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- টুওযা 

কানকাছা, উডজরা- গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
01704516665 

40  
কভাছাোঃ ভাডরওা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আোঃ াগরভ, দস্য, চয ফনফাগড়য়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চয 

ফনফাগড়য়া, উডজরা- গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
01781465762 
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ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

41  
কভাছাোঃ কাডনওা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আোঃ ভাডরও ঔন্দওায, দস্য, ক্ষুদ্র গয়ারডওার গ্রাভ উন্নয়ন 

গভগত, গ্রাভ- ক্ষুদ্র গয়ারডওার, উডজরা- গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
 

42  
কভাছাোঃ কডরনা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আগভয কাডন, দস্য, কতডকাগয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কতডকাগয, উডজরা- গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
 

43  
কভাছাোঃ াগদা কফকভ, স্বাভী- ভগয উদ্দীন, দস্য, কদৌরতনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কদৌরতনৄয, 

উডজরা- গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
 

44  
শ্রী গনভ সর চন্দ্র, গতা- কানাধয, -বাগত, মুগরফাড়ী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- দুগভয়াযী, 

উডজরা- গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
01742334487 

45  
কভাোঃ গপকুর ইরাভ, গতা- আব্দুর আগজজ, দস্য, শ্যাভনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- শ্যাভনৄয, 

উডজরা- গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
01775878625 

46  
কভাোঃ আব্দুয াগরভ, গতা- আজাায, দস্য, শ্যাভনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- শ্যাভনৄয, উডজরা- 

গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
01706709346 

47  
কভাছাোঃ ভগজসনা ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃআযাফুর ইরাভ, দস্য, কদাযতা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কদাযতা, উডজরা- গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
01775841873 

48  
কভাছাোঃ রুনা ঔাতুন, গতা- কভাোঃভগরভ উগদ্দন, দস্য, কদাযতা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কদাযতা, 

উডজরা- গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
01766901977 

49  
কভাোঃ াগফবুয যভান, গতা- মৃত ওাডদয, দস্য, কফজকাতী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফাকফাটি, 

উডজরা- গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
 

50  
কভাোঃ ভওবুর, গতা- মৃত জয়নার কঔ, দস্য, কতখুযী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কভছড়, উডজরা- 

গযাজকঞ্জ দয, কজরা-গযাজকঞ্জ 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 

 
 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 
 

(ব্যাচ # ০2: ০৪-০৮ কডেম্বয, ২০১৭) 

               :                         , উ -        

            :                       ,                

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 
 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
কভাোঃ ছাডনায়ায কাডন, গতা- মৃত কছারায়ভান আরী, ম্যাডনজায, নলুয়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

নলুয়া, উডজরা- কযনৄয, কজরা-ফগুড়া 
০১৭৬৭-৪৯০৮০৮ 

2  
কভাোঃ ককারাভ ডযায়ায, গতা- ইভাইর কাডন, বাগত, কফতকাড়ী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কফতকাড়ী, উডজরা- কযনৄয, কজরা-ফগুড়া 
০১৭৬১-৫১৭১৭৬ 

3  
কভাোঃ কভাাযপ কাডন, গতা- মৃত আব্দুর কগন, ম্যাডনজায, ভধ্যবাক গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ভধ্যবাক, উডজরা- কযনৄয, কজরা-ফগুড়া 
০১৭৯১-৭৩৮৩৪১ 

4  
কভাোঃ গপকুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ আব্দুর ভগজদ তাং, ম্যাডনজায, ফনভগযচা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- ফনভগযচা, উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭২১-৪১৯২৪১ 

5  
কভাোঃ াগযয়া াদাত, গতা- কভাাম্মাদ আরী, দস্য, চওধরী চওওল্যানী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

চওধরী, উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭৪৭-৬৮০৬৩৪ 

6  
কভাোঃ আযাফুর ইরাভ, গতা- মৃত াগপজ্যয যভান, ম্যাডনজায, সুখাট গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

সুখাট, উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭৪৬-০৬১৮৩০ 

7  
কভাোঃ ভাসুদ যানা, গতা- কভাোঃ ইভাইর কাডন, ম্যাডনজায, কাঁড়ই গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কাঁড়ই, 

উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭৩৬-১৯১২১৮ 

8  
কভাোঃ আোঃ আগজজ যডদী, গতা- কভাোঃ শুকুয আরী, ম্যাডনজায, গনগন্দাযা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত 

গ্রাভ- গনগন্দাযা, উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭৩৪-৭৫৪২৪২ 

9  
কভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ, গতা- কভাোঃ জয়নার আডফদীন, দস্য, করুয়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

করুয়া, উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭১০-৭৮৯৫৬৫ 

10  
কভাোঃ আজকয আরী, গতা- মৃত আছভত্তুল্লা, বাগত, উচযং গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- উচযং, 

উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭৪০-৮৯৬৮০৩ 

11  
যতন, গতা- সুম সওান্ত, বাগত, ওাগয়াফারা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওাগয়াফারা, উডজরা- 

কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭৪০-৯৭২৩৩৬ 

12  
ককারও চন্দ্র যওায, গতা- ভনভত চন্দ্র যওায, ম্যাডনজায, ওাগয়াফারা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত 

গ্রাভ- ওাগয়াফারা, উডজরা- কযনৄয, কজরা-ফগুড়া 
০১৭২৫-৬৭৪০৪৯ 

13  
আডম্মদ কভাস্তপা, গতা- কভাোঃ কফরার, ম্যাডনজায, কৃষ্ণনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কৃষ্ণনৄয, 

উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭৩৮-৪০১১০৭ 

14  
কভাোঃ যভজান আরী, গতা- মৃত আোঃ ওগযভ, বাগত, ঔাকা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ঔাকা, 

উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭৮৩-২৫৮৩৯৪ 

15  
কভাোঃ আবু ফওয গগদ্দও, গতা- মৃত আবুর কাডন, ম্যাডনজায, আয়যা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত 

গ্রাভ- আয়যা, উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৬৮৮-৫৭১৪০০ 

16  
কভাোঃ আর ভামুন যওায, গতা- মৃত বুলু গভয়া, দস্য, দগরর গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- দগরর, 

উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭৫২-৮৮৬৯২৪ 

17  
কভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ, গতা- মৃত ভগতয়ায যভান, দস্য, ফড়াইদ গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ফড়াইদ, উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭২৯-৯৪০৫১৮ 

18  
কভাোঃ জাগদুর ইরাভ, গতা- মৃত জ্যব্বায প্রাং, ম্যাডনজায, জাভারনকয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

জাভারনকয, উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭৬৬-১৮৩০১৯ 
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ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

19  
দুরার কুভায ভাাডতা, গতা- মৃত গফশ্বনাথ ভাাডতা, দস্য, দগরর গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- দগরর, 

উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭৩৭-৬৭২৯০৯ 

20  
শ্রী ডন্তাল কওযানী, গতা- মৃত ফশুডদফ, ম্যাডনজায, কচৌফাগড়য়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কচৌফাগড়য়া, 

উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭৩৪-৫৬২১৯৬ 

21  
কভাোঃ কপযডদৌ মুকুর, গতা- আব্দুর ফাডছদ, দস্য, গফারনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গফারনৄয, 

উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭২১-৬১৪০৫৪ 

22  
শ্রী ভদন কুভায, গতা- গনফাযন চন্দ্র, ম্যাডনজায, গযাজনকয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গযাজনকয, 

উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭২৪-৫৬৫৯৩৪ 

23  
গদরী কুভায, গতা- ঝাড়ু চন্দ্র প্রাং, ম্যাডনজায, শ্যাভনকয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- শ্যাভনকয, 

উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭৯২-৪৯৯৩০৫ 

24  
ীদ যওায, গতা- নাগজয যওায, বাগত, ফনভগযচা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কাড়ীদ, 

উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭২৯-৩১৩১৪১ 

25  
কভাোঃ ভামুদুর াান, গতা- কভাোঃ আব্দুয যভান , -বাগত, আদভজামুয ফংধয গ্রাভ উন্নয়ন 

গভগত, গ্রাভ- আদভজামুয, উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭২২-২২১২৯৮ 

26  
কভাোঃ আব্দুর কুদ্দু, গতা- কভাোঃ গযাজ প্রাভাগনও, বাগত, গ গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গ, 

উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭৩৫-৯৯৩৩৬১ 

27  
কভাোঃ কাডর যানা, গতা- কভাোঃ ইউনুছ আরী, ম্যাডনজায, ওাগাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ভদনকাড়ী, উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭২৪-৩৫৬৬৭৭ 

28  
কভাোঃ াইফুর ইরাভ, গতা- মৃত ইভাইর াহ্, ম্যাডনজায, ঝাজয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ঝাজয, উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭৫১-৩১০৩১৫ 

29  
কভাোঃ গভজফাহুর ও, গতা- মৃত ইাাও আরী, দস্য, াযবফানীনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

াযবফানীনৄয, উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭৪০-৯৯২৪৪৩ 

30  
কভাোঃ নজরুর ইরাভ, গতা- মৃত নূরুর ইরাভ, ম্যাডনজায, কাগড়দ গ্রাভ উন্নয়ন গভগত 

গ্রাভ- চওাথাগরয়া, উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭৭৮-২১১১০৭ 

31  
কভাোঃ ভাসুদ যানা, গতা- মৃত আডনায়ায, দস্য, ওারগভাটি গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওারগভাটি, 

উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭৩৭-০০৬৬০৩ 

32  
কভাোঃ াগপজ্যয যভান, গতা- মৃত আোঃ কুদ্দু, বাগত, ঔাভাযওাগন্দ গ্রাভ উন্নয়ন গভগত 

গ্রাভ- ঔাভাযওাগন্দ, উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭৪৫-২২৬৪৮৭ 

33  
কভাোঃ আব্দুর াগরভ, গতা- মৃত আরাজ্জ্ব কভাোঃ আোঃ ফাডছদ, বাগত, কখাড়ডদৌড় গ্রাভ উন্নয়ন গভগত 

গ্রাভ- কখাড়ডদৌড়, উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭২৮-৪২৫৫৫৩ 

34  
কভাোঃ আতাউয যভান আওন্দ, গতা- মৃত আরাজ্জ্ব আোঃ ছাভাদ আওন্দ, ম্যাডনজায, কখাড়ডদৌড় গ্রাভ 

উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কখাড়ডদৌড়, উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭১২-৬১৬১৩৯ 

35  
কভাোঃ জাডদুয যভান, গতা- মৃত কভাজাডম্মর, -বাগত, ভাগুড়ায তাইড় গ্রাভ উন্নয়ন গভগত 

গ্রাভ- ভাগুড়ায তাইড়, উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭৩৭-৫৬৬৭১৪ 

36  
কভাোঃ আবুর ওারাভ আজাদ, গতা- মৃত ফাাদুয আরী, দস্য, ওল্যানী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত 

গ্রাভ- ওল্যানী, উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭৩১-২৪২১৫৮ 

37  
শ্রী উত্তভ কুভায গং, গতা- নডযাত্তভ যওায, ম্যাডনজায, তাঁরনৄকুগযয়া চাঁদনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত 

গ্রাভ- চাঁদনৄয, উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭২৫-০৮৮৮৪৯ 

38  
কভাাম্মাদ আরী, গতা- মৃত মযত আরী, বাগত, নরফাড়ীয়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- নরফাড়ীয়া 

ঔাননৄয, উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭৫২-৮৫৫৪৬১ 

39  
কভাোঃ ছাডনায়ায, গতা- মৃত নছুভদ্দীন, দস্য, দগযঔাকা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- দগযঔাকা, 

উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭৫০-৮১২১৮৬ 

40  
কভাোঃ আডনায়ায কাডন, গতা- কভাোঃ আোঃ যভান, -বাগত, াটকাগড় গ্রাভ উন্নয়ন গভগত 

গ্রাভ- াটকাগড়, উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭২২-৬৪৬৭৯২ 
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ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

41  
কভাোঃ আবু ছাইদ, গতা- কভাোঃ ককদা ভাগনও, দস্য, গফডনাদনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

গফডনাদনৄয, উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭৫৭-৪৫১১৩৬ 

42  
শ্রী ডয চন্দ্র যওায, গতা- শ্রী রান চন্দ্র যওায, ম্যাডনজায, াকযনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত 

গ্রাভ- াকযনৄয, উডজরা- কযনৄয, কজরা-ফগুড়া 
০১৭৫৭-৯৫৫১১২ 

43  
কভাোঃ যাডদুর ইরাভ, গতা- মৃত ভাডজভ কঔ, ম্যাডনজায, বাদযা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত 

গ্রাভ- ভাগুযকাড়ী, উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৯৫২-৪৫৫০৯৯ 

44  
কভাছাোঃ ারা ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ াীন আরভ, দস্য, কডড়যফাগড় গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কডড়যফাগড়, উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৯৫৪-৭৫৪৩৭৬ 

45  
কভাছাোঃ গদারী ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ াজাান আরী, ম্যাডনজায, ফুরতরা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ফুরতরা, উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭৫০-৪০৪৯৭১ 

46  
কভাছাোঃ ভগজসনা ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ যাডর কঔ, বাগত, গুয়াকাগছ গ্রাভ উন্নয়ন গভগত 

গ্রাভ- গুয়াকাগছ, উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭১৩-৬৮৪২২১ 

47  
কভাছাোঃ নাগছভা ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ াজাান, বাডনত্রী, ধনকুগি গ্রাভ উন্নয়ন গভগত 

গ্রাভ- ধনকুগি, উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭৪৮-০৬৭১৭০ 

48  
কভাছাোঃ গযনা ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ ইউনুছ আরী, ম্যাডনজায, কখারাকাড়ী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত 

গ্রাভ- কখারাকাড়ী, উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭৩৭-১৫৩৬৯০ 

49  
কভাছাোঃ সুযাইয়া পাযানা কযভা, গতা- কভাোঃ কল্লার উগদ্দন, ম্যাডনজায, কফাংকা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত 

গ্রাভ- কফাংকা, উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭৪৫৫-৬৫৫৬৫ 

50  
কভাছাোঃ াভীভা, স্বাভী- কভাোঃ ান্নান, ম্যাডনজায, ফড়ডভাওাভ গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফড়ডভাওাভ, 

উডজরা- কযনৄয,  কজরা-ফগুড়া 
০১৭৭৮-৫০০৫২১ 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 

 
 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 
 

(ব্যাচ # ০3: 10-14       , ২০১৭) 

               :               উ   , উ -        

            :                  ,                

 

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 
 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
কভাোঃ ইয়াকুফ আরী, গতা- কভাোঃ ফাফয আরী, দস্য, গফনাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গফনাড়া, 

উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১860042747 

2  
কভাোঃ আতাফ আরী, গতা- কভাোঃ আোঃ আগজজ, বাগত, গুরটা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

গুরটাফাজায, উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১724387815 

3  
কভাোঃ াীন আরী, গতা- মৃত আবুর কাডন, দস্য, তারভ নকযাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

তারভ নকযাড়া উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১725373517 

4  
কভাোঃ নাগয উগদ্দন, গতা- কভাোঃ গদুর ইরাভ, দস্য, কচৌড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কচৌড়া, 

উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১719454571 

5  
কভাোঃ আব্দুয যাজ্জাও, গতা- কভাোঃ ইরাভ, ম্যাডনজায, আড়ংকাইর গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

আড়ংকাইর, উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১813747966 

6  
কভাোঃ বুদু গভয়া, গতা- কভাোঃ গনয়াভত, দস্য, ঔা-ওারা গিভাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ঔা-ওারা, উডজরা- কচৌারী, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১927632205 

7  
কভাোঃ ফাবুর আক্তায, গতা- কভাোঃ কভডরুর ইরাভ, ম্যাডনজায,  কফত্রাগন গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কফত্রাগন উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১752018474 

8  
কভাোঃ আব্দুর আরীভ, গতা- কভাোঃ গকয়া উগদ্দন ভির, ম্যাডনজায, ওাঞ্চডনশ্বয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- ওাঞ্চডনশ্বয, উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১713601215 

9  
কভাোঃ আব্দুয যভান গওদায, গতা- কভাোঃ আবুর কাডন গওদায, দস্য, ঔা ওাউগরয়া, গ্রাভ 

উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ঔাওাউগরয়া, উডজরা- কচৌারী, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১941125741 

10  
কভাোঃ আব্দুর জগরর, গতা- কভাোঃ াজাান আরী, দস্য, বাদা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- বাদা, 

উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১793962300 

11  
কভাোঃ ভাডয়জ গভয়া, গতা- কভাোঃ কুযফান আরী, দস্য, কানাাগতর গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কানাাগতর, উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১727805934 

12  
কভাোঃ আডরপ, গতা- কভাোঃ আগজভ উগদ্দন, দস্য, কওাগত গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কওাগত, 

উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১774995578 

13  
কভাোঃ তডছয আরী, গতা- কভাোঃ কুযান প্রাং, দস্য, চওজয় কৃষ্ণনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চওজয় 

কৃষ্ণনৄয, উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
 

14  
কভাোঃ আডঔজ কাডন, গতা- কভাোঃ আরতাফ কাডন, দস্য, আভ ফাগড়য়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

আভফাগড়য়া, উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১735255193 

15  
কভাোঃ পজলুর ও, গতা- কভাোঃ আযডদ আরী, বাগত, দ্মাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-  

দ্মাড়া, উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১721544854 

16  
কভাোঃ আব্দুর আগজজ, গতা- কভাোঃ আযজ্যল্লা া, দস্য, শ্রী কৃষ্ণনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

শ্রীকৃষ্ণনৄয, উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১733253216 

17  
কভাোঃ কভযজান, গতা- কভাোঃ কপাযজান যদায, দস্য, নাডদা সয়দনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

নাডদা সয়দনৄয, উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১799178178 

18  
কভাোঃ নাডয়ফ আরী, গতা- মৃত নুয কভাাম্মাদ কভাল্লা, দস্য, চয কুাফাড়ী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

চযকুাফাড়ী উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১761890714 
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19  
কভাোঃ আপজার আরী, গতা- কভাোঃ পডয়জ প্রাং, দস্য, ভাগুড়া গফডনাদ গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ভাগুড়া গফডনাদ, উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 

০১791402278 

 

20  
কভাোঃ যগদ, গতা- কভাোঃ ওফীয প্রাং, বাগত, খযগ্রাভ গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- খযগ্রাভ, উডজরা- 

তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 

০১718937840 

 

21  
কভাোঃ নাদ আরী, গতা- কভাোঃ আপাজ উগদ্দন, দস্য, ধানকুগি কৌলায গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ধানকুগি কৌলায, উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১754730303 

22  
কভাোঃ ফাবুর গফশ্বা, গতা- কভাোঃ দাডন, দস্য, কাফযকাড়ী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কাফযকাড়ী, 

উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১740954303 

23  
কভাোঃ ভগভন যওায, গতা- কভাোঃ াডছন যওায, দস্য, গদখী গুনা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গদখী 

গুনা, উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১744361312 

24  
কভাোঃ আভজাদ কাডন, গতা- মৃত আওযাভ আরী, দস্য, যানৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

যানৄয, উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১787794582 

25  
শ্রী াধন চন্দ্র, গতা- শ্রী নডকন্দ নাথ, বাগত, কদযা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কদড়া, উডজরা- 

তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১768967078 

26  
কভাোঃ জাভার আরী, গতা- কভাোঃ আওান আরী, দস্য, গদখগযয়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-  

গদখগযয়া, উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১750556903 

27  
কভাোঃ ফাচ্চু গভয়া, গতা- কভাোঃ আওফয আরী, ান্দ্রা, ান্দ্রা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ান্দ্রা, উডজরা- 

তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 

০১764088826 

 

28  
কভাোঃ গভজানুয যভান, গতা- কভাোঃ যন আরী, দস্য, নাভা গরট গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- নাভা 

গরট, উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১728249085 

29  
কভাোঃ আযাফুর ইরাভ, গতা- মৃত কওাযফান আরী, ম্যাডনজায, াাননৄয  গফডনাদ বাটড়া গ্রাভ 

উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াাননৄয, উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১722418082 

30  
কভাোঃ যগভ উগদ্দন, গতা- কভাোঃ আব্দু ছাত্তায, দস্য, নকাঁ গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- নকাঁ, 

উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১733113914 

31  
কভাোঃ গকয়া উগদ্দন, গতা- মৃত সুগফদ প্রাং, দস্য, ওালুাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওালুাড়া, 

উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১727866960 

32  
কভাোঃ নজরুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ কভাতাডরফ কাডন, ম্যাডনজায, ইরাভনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- ইরাভনৄয, উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১735110584 

33  
কভাোঃ আরতাফ কাডন, গতা- মৃত যভন প্রাং, দস্য, নলুয়া ওাগন্দ গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-  নলুয়া 

ওাগন্দ, উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১737695155 

34  
কভাোঃ আগভরুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ আবু যায়ান প্রাং, ম্যাডনজায, ভাওড়ডান ওাভাযডান গ্রাভ 

উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভাওড়ডান, উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১722486641 

35  
কভাোঃ করার, গতা- কভাোঃ আজাায আরী, বাগত, ান্দ্রগযয়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ান্দ্রগযয়া, 

উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১730985614 

36  
কভাোঃ আরভ কঔ, গতা- মৃত ঔগরর কঔ, দস্য, ভাধফনৄয ভথুযানৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ভাধফনৄয ভথুযানৄয, উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১20522203 

37  
কভাছাোঃ ভভতা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ যগফউর ওগযভ, দস্যা, ভৎস্য আরী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ভৎস্য আরী, উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১7044451611 

38  
কভাছাোঃ আন্না কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ গওভত প্রাং, দস্যা, কদফীনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কদফীনৄয, 

উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১740987894 

39  
কভাছাোঃ যাডরা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ রুহুর আভীন, দস্যা, ফারুা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফারুা, 

উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
 

40  
কভাছাোঃ রাবরী কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ গপডযাজ্যর ইরাভ, দস্যা, ইশ্বাযনৄয কভনকয গ্রাভ উন্নয়ন 

গভগত, গ্রাভ- গভনকয, উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01740891586 
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41  
শ্রীভগত াযথী যানী, স্বাভী- শ্রী প্রদী চন্দ্র, দস্যা, গফভডাঙ্গা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গফলভডাঙ্গা, 

উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 

01734223851 

 

42  
শ্রীভগত অযণা যাণী, স্বাভী- শ্রী শ্যাভর চন্দ্র, দস্যা, কুম্বী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কুম্বী, 

উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01745869858 

43  
শ্রীভগত ারা যাণী, স্বাভী- শ্রী অডরাও, দস্যা, কচৌফাগড়য়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কচৌফাগড়য়া, 

উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01750278558 

44  
কভাছাোঃ আওগরভা ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ আব্দু াভাদ, দস্যা, ফরদীাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ফরদীাড়া, উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01723143118 

45  
কভাছাোঃ গযতা ঔাতুন, গতা- কভাোঃ কভাক্তায কাডন, দস্যা, ভাওড়ন গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ভাওড়ন, উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01744431945 

46  
কভাছাোঃ আংগুযী ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ াজাান প্রাং, দস্যা, গুনা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গুনা, 

উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01737052909 

47  
কভাছাোঃ ভডনায়াযা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ যগপকুর ইরাভ, দস্যা, কৃষ্ণনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কৃষ্ণনৄয, উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01771502489 

48  
কভাছাোঃ ভগযয়ভ কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ওাডদয গভয়া, দস্যা, তাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- তাড়া, 

উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01768203127 

49  
শ্রীভগত ওাাী, স্বাভী- শ্রী গফন্দ্রাফন, দস্যা, শ্রীকৃষ্ণনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- শ্রীকৃষ্ণনৄয, 

উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
 

50  
শ্রীভগত আডরাভগত, স্বাভী- শ্রী ডয চন্দ্র, দস্যা, উলাইডওার গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- উলাইডওার, 

উডজরা- তাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 

 
 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 
 

(ব্যাচ # ০4: 17-21       , ২০১৭) 

               :                           , উ -        

            :                  ,                

 

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 
 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
কভাোঃ যগপকুর ইরাভ, গতা-মৃত াভছুর ও, ম্যাডনজায, উত্তয ঔা ওাউগরয়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- উত্তয ঔা ওাউগরয়া, উডজরা- কচৌাগর, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১733437910 

2  
কভাোঃ আনছায আরী, গতা- মৃত রার গভয়া কফাযী, বাগত, সওযাট গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ধীতনৄয, উডজরা- কচৌারী, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১756742846 

3  
কভাোঃ এভাযত কাডন, গতা- মৃত কানা উল্লা কঔ, দস্য, মুযাদনৄয (গিভ) গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- মুযাদনৄয, উডজরা- কচৌারী, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01729864506 

4  
কভাোঃ াভছুর ও, গতা- মৃত াযান ব্যাাযী, দস্য, ফযংকাইর গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কতখুযী, 

উডজরা- কচৌারী, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১783316913 

5  
কভাোঃ ইয়াগছন আরী, গতা- কভাোঃ য়াডযছ আরী, দস্য, াট কখাড়াজান গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

াটডখাড়াজান, উডজরা- কচৌারী, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১736070592 

6  
কভাোঃ আওতায কাডন, গতা- মৃত জাভার কফাযী, দস্য, চাদনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চাদনৄয, 

উডজরা- কচৌারী, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১858997747 

7  
কভাোঃ গদুর ইরাভ, গতা-কভাোঃ কওাযফান কঔ, দস্য, চাদনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-চাদনৄয, 

উডজরা-কচৌারী, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
 

8  
কভাছাোঃ কজাডফদা কফকভ, স্বাভী-কভাোঃ সুরতান কভাল্লা, দস্য, নফ স ঔাওাউগরয়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ-নফ স ঔাওাউগরয়া, উডজরা- কচৌারী, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১994944983 

9  
কভাোঃ কাযাফ আরী, গতা- মৃত াগফফয যভান পগওয, দস্য, গভশ্রীকাগত গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

গভশ্রীকাগত, উডজরা- কচৌারী, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১789221475 

10  
কভাোঃ নুরুজ্জাভান , গতা- মৃত আোঃ ভগজদ, দস্য, গভশ্রীকাগত গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গভশ্রীকাগত, 

উডজরা- কচৌারী, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১743458920 

11  
কভাোঃ াইফুর ইরাভ, গতা- মৃত আবুর ওাডভ কভাল্লা, ম্যাডনজায, স্থর চযগ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

গরচয, উডজরা- কচৌারী, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১93786756 

12  
কভাছাোঃ কযফা ঔাতুন, স্বাভী-মৃত কভাতাায গওদায, দস্য, কখাড়জান গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কখাড়জান, উডজরা- কচৌারী, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১838863539 

13  
শ্রীভগত অরওা যানী দা, স্বাভী- শ্রী অগজৎ কুভায দা, দস্য,  কখাড়জান গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কখাড়জান, উডজরা- কচৌারী, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১854173930 

14  
কভাছাোঃ াডজদা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আব্দুর আগজজ কঔ, দস্য, স্থরচয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

স্থরচয, উডজরা- কচৌারী, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১770363044 

15  
কভাছাোঃ আয়া ঔাতুন, স্বাভী-  কভাোঃ াভছুর যওায, দস্য, ধুগরয়াফাড়ী গফন্দ গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- গফন্দ, উডজরা- কচৌারী, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
 

16  
কভাছাোঃ ভাডরওা ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ আব্দুয াভাদ, দস্য, ধুগরয়াফাড়ী গফন্দ গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- ধুগরয়াফাড়ী, উডজরা- কচৌারী, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১774962131 

17  
কভাছাোঃ াগছনা ঔাতুন, স্বাভী- মৃত আনজাদ প্রাভাগনও, দস্য, গিভ ঔালওাউগরয়া গ্রাভ উন্নয়ন 

গভগত, গ্রাভ- গিভ ঔালওাউগরয়া, উডজরা- কচৌারী, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১927852770 

18  
কভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ, গতা- মৃত কযপাজ উগদ্দন, দস্য, ফাটিগভয়া কঔারা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ফাটিগভয়া কঔারা, উডজরা- ওাগজনৄয, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১733779914 



E:\00_New National Web Portal Of RDA_ Information\Training Works\Ekti Bari-Participant List (01-75) Batch 2017 -Mobial List.Doc  

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

19  
কভাোঃ আব্দুর ভাডরও, গতা- কভাোঃ আগজজর ও, দস্য, ককায়ারফাথান গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ককায়ারফাথান, উডজরা- ওাগজনৄয, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১733448551 

20  
কভাোঃ চান গভয়া, গতা- মৃত নাডয়ফ আরী, দস্য, কুনকুগনয়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কুনকুগনয়া 

উডজরা- ওাগজনৄয, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১7420267966 

21  
কভাোঃ গরটন গভয়া, গতা- কভাোঃ যইচ উগদ্দন, দস্য, ককায়ারফাথান গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ককায়ারফাথান, উডজরা- ওাগজনৄয, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১795904520 

22  
কভাোঃ যভত আরী, গতা- মৃত আব্দুর ওাডদয প্রধান, দস্য, ককায়ারফাথান গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ককায়ারফাথান, উডজরা- ওাগজনৄয, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১785371809 

23  
কভাোঃ ভাসুদ যানা, গতা- কভাোঃ পগযদুর ইরাভ, দস্য, ককায়ারফাথান গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

াযডদাযতা, উডজরা- ওাগজনৄয, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১719362080 

24  
কভাোঃ ইগরয়াছ কাডন, গতা- মৃত কানাউগদ্দন ভির, দস্য, নতুন ভাইজফাগড়, গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- নতুন ভাইজফাগড়, উডজরা- ওাগজনৄয, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১759557045 

25  
কভাোঃ আব্দুয যগদ, গতা- কভাোঃ আতাায আরী ভির, দস্য, কাড়াডফড় গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কাড়াডফড়, উডজরা- ওাগজনৄয, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
০১731982590 

26  
                        -                                    উ              -

                উ     -            -       ।  
01734326733 

27  
      উ                -                                       উ           

   -           উ     -             -       । 
01734630910 

28  
কভাছাোঃ কযাওানা ঔাতুন, স্বাভী-কভাোঃ ইগরয়াছ আরী,                    উ              -

           উ     -             -       । 
০১710218738 

29  
কভাোঃ আযাপ আরী, গতা-মৃত আনছায আরী ভির,                    উ              -

           উ     -             -       । 
০১762834508 

30  
কভাোঃ ভগতউয যভান, গতা- মৃত অডছয ঔন্দওায,                   উ              -   

       উ     -             -       । 
০১752968643 

31  
কভাোঃ কাজী আব্দু ারাভ, গতা- মৃত আভত আরী,                   উ              -   

       উ     -             -       । 
০১733172016 

32  
কভাোঃ কঔাওা গভয়া, গতা- মৃত ফাডজ গভয়া,                   উ              -          

উ     -             -       । 
০১760373982 

33  
কভাোঃ কাজী াভছুর ও, গতা- মৃত আব্দুর ও,                   উ              - 

       উ     -             -       । 
০১735972089 

34  
কভাোঃ ইছাাও উগদ্দন, গতা- মৃত জগরর ফক্স,                   উ              -          

উ     -             -       । 
০১721342063 

35  
কভাোঃ জাভার ভির, গতা- মৃত ছনছা ভির,                 উ              -        

উ     -             -       । 
০১740180321 

36  
কভাোঃ লুৎপয যভান, গতা- মৃত আজাায আওন্দ,                     উ              - 

           উ     -             -       । 
০১৭২২৫৩৫৬৫৯ 

37  
কভাোঃ আব্দুর ওাডদয, গতা- কভাোঃ আব্দুর ফাওী মুন্সী,                 উ              -       

উ     -            -       । 
০১721546702 

38  
কভাোঃ ভগনয কাডন, গতা- মৃত গযাজ্যর ইরাভ,              উ         ,    -         

উ     -             -       । 
০১779802655 

39  
কভাোঃ আব্দুর আগজজ, গতা- মৃত কুযাত যওায,              উ              -           

উ     -             -       । 
০১763517117 

40  
                        -                                   উ              -

           উ     -            -       । 
01762394070 
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ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

41  
                       -                                   উ              - 

           উ     -             -       । 
01766473201 

42  
                       -                                   উ              - 

            উ     -             -       । 
01765502221 

43  
                      -                                          উ              - 

              উ     -             -       । 
01723091397 

44  
                       - মৃত                              উ              - 

       উ     -             -       । 
01766792021 

45  
                        -                                       উ              - 

              উ     -             -       । 
01781263404 

46  
                     -                                     উ              -     

          উ     -             -        । 
01741976783 

47  
                       -                                    উ              - 

              উ     -            -       । 
 

48  
                       -                                                    

উ     -              -       । 
01729864506 

49  
                       -                           উ                   উ    

          -            উ     -              -       । 
01915134950 

50  
                    -                          উ                   উ    

          -              উ     -              -       । 
01৭৪৩৫৬৯১২৩ 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 

 
 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 
 

(ব্যাচ # ০5: 24-28       , ২০১৭) 

               :                           , উ -        

            :                  ,                

 

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 
 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
কভাোঃ আব্দুর ভান্নান, গতা- মৃত কডওন্দায প্রাভাগনও, ম্যাডনজায,  সয়দনৄয  কদাকাগছ গ্রাভ উন্নয়ন 

গভগত, গ্রাভ-সয়দনৄয, উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01728870394 

2  
কভাোঃ গভজানুয যভান, গতা- মৃত ভগপজ উগদ্দন, ম্যাডনজায,  শুওরাই গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

শুওরাই, উডজরা- উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01756877410 

3  
কভাোঃ আব্দুর আগজজ গভয়া, গতা- মৃত এরাী ফক্স, ম্যাডনজায,  চারা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-চারা, 

উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01937151617 

4  
কভাোঃ লুৎপয যভান, গতা- মৃত ভগতয়ায যভান, ম্যাডনজায,  ঔাভাযাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-

ঔাভাযাড়া, উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01751275126 

5  
কভাোঃ আবু তাডরফ, গতা-মৃত ভনতাজ প্রাভাগনও, দস্য,  জংকর ঔাভায গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কাযাড়া, উডজরা- উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01745985283 

6  
কভাোঃ আবু াগনপ, গতা-মৃত ছগফয আওন্দ, দস্য, আটিয়ায াড়া এরংজানী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ-আটিয়াযাড়া এরংজানী, উডজরা- উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01760187286 

7  
কভাোঃ আব্দুর ভান্নান, গতা- মৃত যভজান প্রাভাগনও, বাগত,  দকুরা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-

দকুরা, উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01732252840 

8  
কভাোঃ করাওভান াওীভ, গতা-মৃত আওফয আরী, দস্য, দকুরা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-দকুরা, 

উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01721107177 

9  
কভাোঃ কযজাউর ওগযভ, গতা-মৃত কদরফায আরী, দস্য, চওাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চওাড়া, 

উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01721949811 

10  
কভাোঃ আব্দুর াগওভ, গতা-মৃত ায়দায আরী প্রাভাগনও, ম্যাডনজায,  যাভনকয কস্তও গ্রাভ উন্নয়ন 

গভগত, গ্রাভ- কস্তও, উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01758151492 

11  
কভাোঃ াজাান আরী, গতা-মৃত কওভত আরী, ম্যাডনজায,  যাখফফাড়ীয়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-

যাখফফাড়ীয়া, উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01706694482 

12  
কভাাম্মদ আরী, গতা-মৃত ছভান কগণ, ম্যাডনজায,  যতন ওায়াও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-

চাদনৄয, উডজরা- উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01754758782 

13  
কভাোঃ পজয আরী, গতা-মৃত কাযাপ আরী, দস্য,  নকওড় গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-নকওড়, 

উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01744693585 

14  
কভাোঃ আগজভ যওায, গতা-কভাোঃ যান যওায, দস্য,  চগিনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-চগিনৄয, 

উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01798555460 

15  
কভাোঃ কুযভান আরী, গতা- মৃত ইভাইর আরী, দস্য,  চগিনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-চগিনৄয, 

উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01761684051 

16  
শ্রী গনতু চন্দ্র সুত্র ধয, গতা-শ্রী ডযন্দ্রনাথ সুত্রধয, দস্য, আংকারু গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-আংকারু, 

উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01746693433 

17  
কভাোঃ নুরুর ইরাভ, গতা-মৃত কুদ্দুছ প্রাভাগনও, ম্যাডনজায,  াড়ীবাঙ্গা শ্রীফাড়ী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ-াড়ীবাঙ্গা, উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01722492397 

18  
কভাোঃ বুয কাডন, গতা- কভাোঃ ককারাভ যব্বনী, ম্যাডনজায,  চযাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-

চযাড়া, উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01740441097 
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19  
কভাোঃ আয়নুর ও, গতা- মৃত কযাস্তভ আরী, ম্যাডনজায,  চড়ইমুড়ী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

চড়ইমুড়ী, উডজরা- উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01733654588 

20  
কভাোঃ নজরুর ইরাভ, গতা-কভাোঃ যভত আরী, দস্য, জকজীফননৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-

জকজীফননৄয, উডজরা- উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01709002035 

21  
কভাোঃ আগযফুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ াডতভ আরী, দস্য, াগযয়াযনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-

াগযয়াযনৄয, উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01715121832 

22  
কভাোঃ া আরভ, গতা- মৃত এছাাও, দস্য,  দগিণ কাইরজাগন গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-দগিণ 

কাইরজাগন, উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01742170623 

23  
কভাোঃ আব্দুর ভগজদ, গতা-মৃত আম্মদ, ম্যাডনজায, ফাগনয়াকওড়  গয়াযানৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ-ফাগনয়াকওড়, উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01728588470 

24  
কভাোঃ পজলুর ও, গতা- মৃত আওফয আরী, ম্যাডনজায, গফনাডয়ওনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-

গফনাডয়ওনৄয, উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01715139620 

25  
কভাোঃ আব্দুর ভান্নান, গতা-মৃত ভগয উগদ্দন, দস্য, গফনাডয়ওনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-

গফনাডয়ওনৄয, উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01767475700 

26  
কভাোঃ যগপকুর ইরাভ, গতা-কভাোঃ যগজ উগদ্দন, ম্যাডনজায, আককয়াট্টা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-

আককয়াট্টা, উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01727989099 

27  
কভাোঃ জাভরুর ইরাভ, গতা-আরাজ আবু ইছাাও আরী, ম্যাডনজায, ফড়ডওায়াগরডফড় গ্রাভ উন্নয়ন 

গভগত, গ্রাভ-ফড়ডওায়াগরডফড়, উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01716400304 

28  
কভাোঃ বুয ঔান, গতা- মৃত আব্দুর প্রাভাগনও, ম্যাডনজায, বদ্রডওার গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-

বদ্রডওার, উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01758519730 

29  
কভাোঃ আগভয কাডন, গতা-কভাোঃ আব্দুর আগজজ, ম্যাডনজায, বদ্রডওার গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-

বদ্রডওার, উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01713765692 

30  
কভাোঃ যগপকুর ইরাভ, গতা-কভাোঃ নাগয উগদ্দন যওায, বাগত, ঔাগরয়াাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ-ঔাগরয়াাড়া, উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01736739974 

31  
কভাোঃ নজরুর ইরাভ, গতা-মৃত রডয়ন উগদ্দন, ম্যাডনজায, চয়ড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-চয়ড়া, 

উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01740896561 

32  
কভাোঃ আরাউগদ্দন, গতা-কভাোঃ ইউনু আরী, দস্য, কজাইর গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-কজাইর, 

উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01730982523 

33  
কভাোঃ আবুর কাডন, গতা-মৃত তুপান যওায, ম্যাডনজায, পাগজরনকয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-

পাগজরনকয, উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01732093676 

34  
কভাোঃ ইভান আরী, গতা-মৃত ওাডভ যদায, ম্যাডনজায, দত্তঔারুয়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-

দত্তঔারুয়া, উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01738109503 

35  
কভাোঃ ছাইদুয যভান, গতা-মৃত ফাডয প্রাভাগনও, ম্যাডনজায, গদখরগ্রাভ গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-

গদখরগ্রাভ, উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01721748515 

36  
কভাোঃ আবু ফওওায গগদ্দও, গতা-মৃত যগভ উগদ্দন, দস্য, আকগদঔর গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-

আকগদখরগ্রাভ, উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01744469588 

37  
কভাোঃ আোঃ রগতপ, গতা- কভাোঃ াডতভ আরী, দস্য, বয়নকয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-বয়নকয, 

উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01719825086 

38  
কভাছাোঃ জ্যডরঔা কফকভ, স্বাভী-কভাোঃ জাাঙ্গীয কাডন, দস্য, কঙ্গাযাভনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-

কঙ্গাযাভনৄয, উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01745760260 

39  
কভাছাোঃ আডনায়াযা কফকভ, স্বাভী-কাজী কভাোঃ কওাফাদ কাডন, োঃবাগত, কবল্লাফাগড়ডততুগরয়া গ্রাভ 

উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-কবল্লাফাগড়, উডজরা- উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01759450839 

40  
কভাোঃ আব্দুর ভাডরও, গতা-মৃত ছাডওায়াত কাডন, দস্য, াযডানতরা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-

াযডানতরা, উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01712401318 
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41  
কভাোঃ আব্দুর আগরভ, গতা-কভাোঃ আবু তাডরফ ভির, ম্যাডনজায, চাওা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-

চাওা, উডজরা- উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01745872882 

42  
কভাোঃ আতাায আরী, গতা- মৃত গফফয যভান, ম্যাডনজায, চন্দ্রকাঁতী কয়াট্টা, গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ-চন্দ্রকাঁতী কয়াট্টা, উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01740566657 

43  
কভাোঃ আব্দুর কগন, গতা- ওগছমুগদ্দন, দস্য, নাকরুা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-নাকরুা, উডজরা- 

উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01744469587 

44  
কভাোঃ আগভরুর ইরাভ, গতা-কভাোঃ আব্দু াত্তায, দস্য, ফড়ডকাজা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-

ফড়ডকাজা, উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01710500110 

45  
কভাোঃ নুরুর ইরাভ, গতা- মৃত যভজান আরী যওায, দস্য, ফনফাড়ীয়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-

ফনফাড়ীয়া, উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01721107890 

46  
কভাোঃ আজভ ঔান, গতা-মৃত আব্দুর ভগজদ ঔান, ম্যাডনজায, ঔানডানতরা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-

ঔানডানতরা, উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01716979037 

47  
আরাজ ইব্রাগভ কাডন, গতা- মৃত আবু ফওয গগদ্দও, বাগত, কচৌগফরা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ-কচৌগফরা, উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01770376788 

48  
কভাছাোঃ আওগরভা ঔাতুন, গতা- কভাোঃ আোঃ ভান্নান, দস্য, ঔানডানতরা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ঔানডানতরা, উডজরা- উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
017266639676 

49  
কভাোঃ ওাইয়ুভ, গতা- কভাোঃ আওযভ আরী কঔ, দস্য, কতরকুগ গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কতরকুগ, 

উডজরা- উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01739233247 

50  
কভাোঃ ভগতউয যভান, গতা- মৃত আভজাদ, দস্য, কগফন্দনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- যাভকাগত, 

উডজরা- উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01722361632 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 

 
 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 
 

(ব্যাচ # ০৬: 02-06       , ২০১৭) 

               :                           ,  উ -        

            :                  ,            

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 
 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
কভাোঃ আরভকীয কাডন, গতা- মৃত কানাউল্লা কঔ, ওাম সওাযী দস্য,  দ্বাগড়য়ানৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

দ্বাগড়য়ানৄয, উডজরা- কফরকুগচ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01745803436 

2  
কভাোঃ গজল্লুয যভান, গতা- মৃত আতাফ উগদ্দন, বাগত,  কততুগরয়া ধুনগচ গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ধুনগচ, 

উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01740542226 

3  
কভাোঃ আোঃ ঔাডরও, গতা- আরাজ জাডফদ আরী, ম্যাডনজায,  আডরওগদয়ায গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

গওতৃডভারা, উডজরা- কফরকুগচ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01718995855 

4  
কভাোঃ াইফুর ইরাভ, গতা- মৃত গদুর আরভ, বাগত,  অগরনৄয দগিণ াড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

অগরনৄয দগিণ াড়া, উডজরা- উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01718908254 

5  
কভাোঃ আব্দুর ভাডরও, গতা- মৃত আপজার কাডন, বাগত,  সভত্র ফড়য গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

সভত্রফড়য, উডজরা- উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01717999249 

6  
কভাোঃ আোঃ যাজ্জাও, গতা- মৃত কজরাজ প্রাং, ম্যাডনজায,  কাছচাগয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কাছচাগয, 

উডজরা- কফরকুগচ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01726415460 

7  
কভাোঃ াডপজ আরী, গতা- মৃত াজাান আরী, ম্যাডনজায, গফরগভা   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গফরগভা 

উডজরা- কফরকুগচ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01747238799 

8  
কভাোঃ আোঃ কফুয  কঔ, গতা- মৃত ভডপর আরী কঔ, দস্য,  কদলুয়া উত্তয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কদলুয়া 

উত্তয, উডজরা- কফরকুগচ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01765665904 

9  
কভাোঃ নুয কভাাম্মাদ, গতা- মৃত চান আরী, দস্য,  কদলুয়া উত্তয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কদলুয়া উত্তয, 

উডজরা- কফরকুগচ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01765665904 

10  
কভাোঃ ভাবুফ ইরাভ, গতা- কভাোঃ াডযায়ায কভাল্লা, ম্যাডনজায,  কলারত জাংকাগরয়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- কলারত জাংকাগরয়া, উডজরা- কফরকুগচ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01718414658 

11  
কভাোঃ আোঃ আরীভ, গতা- মৃত আগছভ উগদ্দন, ম্যাডনজায,  চযডফর গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চযডফর, 

উডজরা- কফরকুগচ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01922649751 

12  
কভাোঃ আবুর ওাডভ, গতা- মৃত ভনডয কঔ, ম্যাডনজায,  গঔগদয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গঔগদয, উডজরা- 

কফরকুগচ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01778902066 

13  
কভাোঃ আোঃ ছাভাদ, গতা- মৃত য়াগছভ উগদ্দন, ম্যাডনজায,  ানৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ানৄয, 

উডজরা- কফরকুগচ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01794549395 

14  
কভাোঃ আনছায কভাল্লা, গতা- মৃত ফুরচান কভাল্লা, দস্য,  নাওকাতী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- নাওকাতী, 

উডজরা- কফরকুগচ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01913015037 

15  
কভাোঃ যভ আরী, গতা- মৃত আওফায আরী, দস্য,  ডভনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ডভনৄয, 

উডজরা- কফরকুগচ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01783751390 

16  
কভাোঃ ছাডনায়ায কাডন, গতা- মৃত ভগপজ কভাল্লা, দস্য,  দত্তফাড়ী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- দত্তফাড়ী, 

উডজরা- কফরকুগচ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01872036359 

17  
কভাোঃ নুরুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ য়াডদ আরী, ম্যাডনজায,  মুরডফড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- মুরডফড়া, 

উডজরা- উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01716031651 

18  
কভাাম্মদ আরী, গতা- কভাোঃ আব্দুয যভান যওায, দস্য,  ভগলাডঔারা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ভগলাডঔারা, উডজরা- উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01728100794 
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ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

19  
কভাোঃ াভছুর ও, গতা- কভাোঃ নাগপয উগদ্দন, ম্যাডনজায,  ভাধফনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভাধফনৄয,  

উডজরা- কফরকুগচ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01766587899 

20  
কভাোঃ ইব্রাগভ কাডন, গতা- মৃত ফাজ্য প্রাোঃ, াদস্য,  বাঙ্গাফাগড় গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- বাঙ্গাফাগড়, 

উডজরা- কফরকুগচ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01747628353 

21  
কভাোঃ করাওভান কাডন, গতা- মৃত জ্যড়ান আরী, ম্যাডনজায,  দগিণ ফাগনয়াকাতী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ফাগনয়াকাতী, উডজরা- কফরকুগচ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01719821203 

22  
াজী কভাোঃ নুযনফী, গতা- মৃত জডয উগদ্দন, বাগত,  তাভাই গিভ াড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

তাভাই, উডজরা- কফরকুগচ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01771643899 

23  
কভাোঃ যগপকুর ইরাভ তালুওদায, গতা- মৃত ভগতয়ায যভান তালুওদায, ম্যাডনজায,  গনগফয়ড়া গ্রাভ উন্নয়ন 

গভগত, গ্রাভ- গনগফয়ড়া, উডজরা- কফরকুগচ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01726850357 

24  
কভাছাোঃ কজগভন ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ কযজাউর ওগযভ, দস্য,  ভনতরা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভনতরা, 

উডজরা- কফরকুগচ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01722232059 

25  
কভাোঃ আোঃ ফাডতন, গতা- কভাোঃ ইওফার কাডন, ম্যাডনজায,  গফশ্বাফাড়ী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

গফশ্বাফাড়ী, উডজরা- কফরকুগচ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01721833666 

26  
কভাোঃ কভাস্তাগপজ্যয যভান, গতা- মৃত ভগতয়ায যভান, দস্য,  গনগফয়ড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

গনগফয়ড়া, উডজরা- কফরকুগচ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01922715327 

27  
কভাোঃ আব্দুর জগরর, গতা- মৃত াজাান আরী প্রাং, দস্য,  ভামুদনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ভামুদনৄয, উডজরা- উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01710457554 

28  
কভাোঃ কভাোঃ গপকুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ আোঃ ভগজদ কভাল্লা, দস্য, আজকড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

আজকড়া, উডজরা- কফরকুগচ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01770655136 

29  
কভাোঃ আরাজ আরী, গতা- মৃত আয়নুর ও ভগল্লও, ম্যাডনজায,  দগিণ নৄগস্তকাছা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

নন্দকুা, উডজরা- উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01737724126 

30  
কভাোঃ আব্দুর ভগতন, গতা- মৃত ভগপজ উদ্দীন, ম্যাডনজায,  চযডভটুয়ান গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চযডভটুয়ানী, 

উডজরা- কফরকুগচ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01734496407 

31  
কভাোঃ লুৎপয যভান, গতা- মৃত পাজ উদ্দীন, ম্যাডনজায,  কদৌরতনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কদৌরতনৄয, 

উডজরা- কফরকুগচ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01823376959 

32  
কভাোঃ ভকযফ আরী, গতা- মৃত পডদয আরী, দস্য,  গযাচয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গযাচয, উডজরা- 

কফরকুগচ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01770757473 

33  
কভাোঃ কযজাউর ওগযভ, গতা-  কভাোঃ ইউনু আরী, দস্য,  াযগুনা (ডানামুঔী) গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

াযগুনা (ডানামুঔী), উডজরা- কফরকুগচ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01818089943 

34  
কভাোঃ াচ্চুগভয়া, গতা- কভাোঃ ভওবুর কাডন, ম্যাডনজায,  াচানকুভায কাইরজানী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কুভাযকাইরজানী, উডজরা- উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01920249608 

35  
কভাোঃ গভন্টু গভয়া, গতা- কভাোঃ নূরুর ইরাভ, ম্যাডনজায,  অগরদ গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- অগরদ, 

উডজরা- উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01919617846 

36  
কভাোঃ আোঃ ঔাডরও, গতা- কভাোঃ আব্দুর আগজজ, ম্যাডনজায,  কজাওনারা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কজাওনারা, 

উডজরা- কফরকুগচ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01738802717 

37  
কভাোঃ আব্দুর াই গভরন, গতা- কভাোঃ আরতাপ কাডন, দস্য,  ভবুনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভবুনৄয, 

উডজরা- কফরকুগচ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01736206008 

38  
কভাোঃ ইভাইর কাডন, গতা- মৃত ছগভয উগদ্দন, ম্যাডনজায,  গুনা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গুনা, 

উডজরা-  কফরকুগচ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01719208952 

39  
কভাোঃ নুযনফী যওায, গতা- মৃত কভাক্তায কাডন, বাগত,  াযভন্দনা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

াযভন্দনা, উডজরা- কফরকুগচ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01770747367 

40  
কভাছাোঃ তাছগরভা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ীদুর ইরাভ, ওাম সওযী দস্য, ডভনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ডভনৄয, উডজরা- কফরকুগচ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01773833022 
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ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

41  
কভাছাোঃ ভগযয়ভ কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ াডফ আরী, দস্য, ভামুদনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভামুদনৄয, 

উডজরা- উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01934420738 

42  
কভাছাোঃ জ্যবুরী, স্বাভী- কভাোঃ সুরুত আরী, ওাম সওযী দস্য, ডভনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ডভনৄয, 

উডজরা- কফরকুগচ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01773833022 

43  
কভাছাোঃ গফরগও কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ককারাভ যব্বানী, দস্য, ওয়যাফাকরনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ওয়যাফাকরনৄয, উডজরা- উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
 

44  
কভাছাোঃ পগযদা ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ কভাওাডদ্দছ আরী, ওাম সওযী দস্য, উত্তয অগরনৄয  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- উত্তয অগরনৄয, উডজরা- উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01780314889 

45  
কভাছাোঃ যাগজয়া ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ আরাজ উগদ্দন, দস্য, অগরদ াগজাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

অগরদ, উডজরা- উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01932501181 

46  
কভাছাোঃ ভগনযা ঔাতুন, গতা- মৃত ওাভার াা ঔান, ম্যাডনজায, টিযাটী  ঔাচয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- ঔাচয, উডজরা- উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01772878337 

47  
কভাছাোঃ ওেনা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আবু মুছা কঔ, দস্য, কফরকুগচ গিভাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কফরকুগচ, উডজরা- কফরকুগচ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01730680967 

48  
শ্রী সুা ফাকচী, গতা- শ্রী সুডয ফাকচী, ম্যাডনজায, কারাকুড়া কভঘুল্লা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কারাকুড়া 

কভঘুল্লা, উডজরা- কফরকুগচ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01799179938 

49  
কভাোঃ াভছুর ও, স্বাভী- মৃত এওাব্বয কভাল্লা, বাগত, ভামুদনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভামুদনৄয, 

উডজরা- কফরকুগচ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01914108049 

50  
কভাছাোঃ আগভনা ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ াজাান, ওাম সওযী দস্য, কদলুয়া ভধ্যযাগননৄযা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- যাগননৄযা, উডজরা- কফরকুগচ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01728786720 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 
 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 

(ব্যাচ # ০7: 08-12        ২০১৭) 

 

               :                           , উ -        

            :                  ,          

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 
 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
কভাছাোঃ গরগর কফকভ, স্বাভী- ভযহুভ তাযা ভির, দস্যা, কভযাতরা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কভযাতরা, 

উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01728284881 

2  
কভাছাোঃ গভগন কফকভ, স্বাভী-কভাোঃ ছগওর প্রাং, বাগত, াকুগযয়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াকুগযয়া, 

উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01906666429 

3  
কভাছাোঃ গফউটি কফকভ, স্বাভী-কভাোঃ কঔাওন গভয়া, দস্যা, কজাযকাছা ভধ্যাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- কজাযকাছা, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01738687110 

4  
কভাছাোঃ আডনাযা কফকভ, স্বাভী-কভাোঃ পয়রুর প্রাং, দস্যা, যাভনকয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-  যাভনকয, 

উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01728284881 

5  
কভাছাোঃ গযক্তা ঔাতুন, স্বাভী –কভাোঃ জয়নার আডফদীন, ম্যাডনজায, ভথুযাাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- ভথুযাাড়া, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01754624562 

6  
কভাছাোঃ গফউটি কফকভ, স্বাভী – কভাোঃ আব্দুয যগদ, দস্যা, ঘুঘুভাযী উত্তযাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- ঘুঘুভাযী, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01722080662 

7  
কভাছাোঃ ভাফুজা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আব্দুর জগরর প্রাং, দস্যা, উল্যাডাঙ্গা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- উল্যাডাঙ্গা, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01733505646 

8  
কভাছাোঃ ফাগওরা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ যগপকুর ইরাভ, দস্যা, কারাতাইয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- কারাতাইয, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01793418036 

9  
কভাছাোঃ রাইরী কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ চাঁন গভয়া, দস্যা, নয়াাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ- নয়াাড়া, 

উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01737593570 

10  
কভাছাোঃ ছাগফনা ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ ভান্নান ভির, দস্যা,  ধগরযওান্দী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ- ধগরযওাগন্দ, 

উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01770865922 

11  
কভাছাোঃ কজানা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ গযাজ ভির, দস্যা, গনজচন্দন ফাইা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- ঘুগুভাযী, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01705838544 

12  
কভাছাোঃ াগভদা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ অগভছ আরী, দস্যা, যডরা ডাংকা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- যডরা 

ডাংকা, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
 

13  
কভাছাোঃ াভীযা আওতায, গতা- কভাোঃ গযাজ্যর ইরাভ, দস্যা, গিভ কঔাদ্দসফরাইর  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- কঔাদ্দসফরাইর, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01742070023 

14  
কভাছাোঃ গজ্য কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ যঞ্জু গভয়া, দস্যা, গনজফরাইর গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গনজফরাইর, 

উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01736839547 

15  
কভাছাোঃ যডদা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ককারজায যভান, দস্যা, নফ স কঔাদ্দসফরাইর  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- কঔাদ্দসফরাইর, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01770356170 

16  
কভাছাোঃ দুরারী কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ বুলু গভয়া, দস্যা, নফ কঔাদ্দসফরাইর গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- কঔাদ্দসফরাইর, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01753254772 

17  
কভাোঃ ভগয উগদ্দন, গতা- ভযহুভ ছাওায়াত কাডন, বাগত, ছাইাটা গিভাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- কবরাফাড়ী, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01712480310 

18  
কভাোঃ কাডয়ফ উদ্দীন, গতা- ভযহুভ আব্দুয ছাত্তায ভির, ম্যাডনজায, ছাইাটা ভডধ্যাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- ছাইাটা, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01734021186 
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ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

19  
কভাছাোঃ কজানা আক্তায, স্বাভী-কভাোঃ আব্দুয যগদ ঔাঁ, দস্য, চযডফাাইর গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ- কফাাইর, 

উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01786711419 

20  
কভাছাোঃ ওেনা কফকভ, স্বাভী-কভাোঃ আগভনুয যভান, দস্য, আরাওাগন্দ গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফাগরআটা, 

উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01728004303 

21  
কভাোঃ আব্দুর াফ (টুটুর), গতা- ভযহুভ াভসুর হুদা ঔান, দস্য, আরাওান্দী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- আরাওান্দী, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01704358259 

22  
কভাছাোঃ াানা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ াাদৎ কাডন, দস্য, দগিণ ধাযাফাইা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- ধাযাফাইা, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01739587037 

23  
কভাোঃ কানাায কাডন, গতা- কভাোঃ নুরু ভুইয়া, নফ স ধাযাফাইা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- নফ স ধাযাফাইা, 

উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01779946742 

24  
কভাছাোঃভগযয়ভ কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ারাউগদ্দন, দস্য, ভাগঝচায চয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভাগঝচায চয, 

উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01798393772 

25  
কভাোঃ আডনায়ায কাডন, গতা- ভযহুভ অডয আরী, দস্য, যাভচন্দ্রনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- যাভচন্দ্রনৄয, 

উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01719550105 

26  
কভাোঃ কভডদী াান গভষ্টায, গতা-কভাোঃ আরতাপ কঔ, দস্য, কটংযাকুড়া  চযখাগুয়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ-কটংযাকুড়া, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01737727088 

27  
কভাোঃ দলু কভাল্লা, গতা- কভাোঃ ভয আরী, বাগত, াডওয দত্ত  চয খাগুড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- চয খাগুড়া, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01775757604 

28  
কভাোঃ পগযদুর ইরাভ (পগযদ), গতা- কভাোঃ কভাডরভ উদ্দীন প্রাং, দস্য, জাভথর গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- জভথর, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01733023818 

29  
কভাোঃ গপ্রন্স প্রাভাগনও, গতা- কভাোঃ আবু ফক্কয প্রাভাগনও, ম্যাডনজায, ঘুঘুযাভী দগিণাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- ঘুঘুভাযী, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
0177333638 

30  
কভাোঃ আব্দুয যউপ, গতা- কভাোঃ আব্দুর য়াডযছ প্রাং, ম্যাডনজায, চযচন্দনফাইা ডাও ফাংরা গ্রাভ উন্নয়ন 

গভগত, গ্রাভ- চযচন্দনফাইা, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01713739651 

31  
কভাোঃ নুযনফী, গতা- ভযহুভ আব্দুর াই, দস্য, ঘুঘুভাযী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ- ঘুঘুভাযী,  

উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01762715228 

32  
কভাোঃ কভাগভন, গতা- কভাোঃ গফল্লার কাডন, দস্য, চযচন্দন ফাইা ভধ্যাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- চযচন্দনফাইা, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01780943112 

33  
কভাোঃ কাডর যানা, গতা- কভাোঃ পগযদ উগদ্দন প্রাং, দস্য, কজাড়কাছা গিভাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- কজাড়কাছা, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01740950504 

34  
কভাোঃ যগপকুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ আব্দুয যভান, ম্যাডনজায, ছাইাটা নফ সাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- ছাইাটা, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01781210262 

35  
কভাোঃ আব্দুয যগদ, গতা- কভাোঃ দযডফ প্রাং, দস্য, উত্তয ভাগনওদায  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভাগনওদায, 

উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01926474529 

36  
কভাোঃ ফাফলু ভির, গতা- কভাোঃ কভাকর ভির, দস্য, উত্তয ভাগনওদায গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভাগনওদায, 

উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01738128951 

37  
কভাোঃ ফাফলু আডভদ, গতা- ভযহুভ ছানাউর, দস্য, ওাটাঔারী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ- ওাটাঔারী, 

উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01714706529 

38  
কভাোঃ সুভায আরী, গতা- ভযহুভ নইভগদ্দন, ম্যাডনজায, ভাগনওদায গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভাগনওদায, 

উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01922251736 

39  

কভাোঃ জ্যডয়র প্রাং, গতা- কভাোঃ ছারাভ প্রাং, দস্য, ওগনফাগড় গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওগনফাগড়,  

উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 

 

01744841712 
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40  
কভাোঃ রুডফর উগদ্দন, গতা- কভাোঃ ায়দায আরী, দস্য, কজাড়কাছা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কজাড়কাছা, 

উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01726557926 

41  
কভাোঃ যগপকুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ গবক্ষু যওায, ম্যাডনজায, কানচা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কানচা, 

উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01721880265 

42  
কভাোঃ ভাফুজায যভান, গতা- কভাোঃ াফীফ আওফয, দস্য, ভথুযাাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভথুযাাড়া, 

উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01737316655 

43  
কভাোঃ য়াডদ নফী, গতা- ভযহুভ আব্দুর ঔাডরও, দস্য, াযডদফকঙ্গা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,   

গ্রাভ- াযডদফকঙ্গা, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01920099527 

44  
কভাোঃ কফরার কাডন, গতা- ভযহুভ ছভান কগন ভির, ম্যাডনজায, কছাট কুতুফনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- কুতুফনৄয, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 

01718025823 

 

45  
কভাোঃ জযত আরী, গতা- ভযহুভ নাডদয প্রাং, দস্য, কদফডাঙ্গা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ- কদফডাঙ্গা, 

উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01735651158 

46  
কভাোঃ আব্দুর রগতপ, গতা- ভযহুভ ধলুফয যভান, দস্য, গনজফরাইর গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ- গনজফরাইর, 

উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01731657476 

47  
কভাোঃ ককারাভ যব্বানী, গতা- কভাোঃ কভাঔডরছায যভান, দস্য, দগিণ কফগননৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- দগিণ কফগননৄয, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01725674312 

48  
কভাোঃ কফরার কাডন, গতা- কভাোঃ আব্দুর ওাইয়ুভ কঔ, দস্য, ওাগরাগত গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- সুজাগর 

াড়া, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01734141726 

49  
কভাোঃ াভীভ আডম্মদ, গতা- কভাোঃ জহুরুর ভির, দস্য, ধাযাফগযলা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কতরীকাগড়, 

উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01720601525 

50  
কভাোঃ আভজাদ কাডন, গতা- ভযহুভ ভডয়ন উগদ্দন প্রাং, ম্যাডনজায, কজাড়কাছা গিভাড়া গ্রাভ উন্নয়ন 

গভগত, গ্রাভ- কজাড়কাছা, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01757354090 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 
 

 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 
 

(ব্যাচ # ০8: 15-19        ২০১৭) 

               :  ড.              , উ -        

            :  ড                       ,                
 

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
কভাোঃ পজডর যগভ, গতা- ভযহুভ ইছাাও,          াযগততযর দগিণ াড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- াযগততযর, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01711198366 

2  
কভাোঃ আযাপ আরী, গতা- ভযহুভ জযত আরী,      গদখরওান্দী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গদখরওান্দী, 

উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01940677925 

3  
কভাোঃ আতাউয যভান, গতা- ভযহুভ াডভদারী,      গদখরওান্দী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গদখরওান্দী, 

উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01759624948 

4  
কভাোঃ কদডরায়ায কাডন, গতা- ভযহুভ াডছন আরী কভাল্লা,          কদডফযাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- কনওাড়া, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
017884082272 

5  
কভাোঃ আব্দুর আগজজ ভির, গতা- ভযহুভ গফফয যভান ভির,          কডাভওান্দী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- কডাভওান্দী, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01713524593 

6  
কভাোঃ নয়া গভয়া, গতা- ভযহুভ মুনছুয যভান,         দগড়াড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- দগড়াড়া, 

উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01728360020 

7  
কভাোঃ আাদুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ আবুর কাডন,                দগিণ াড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- াইওাযতরী, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01700556758 

8  
কভাোঃ ককারাভ কভাস্তপা, গতা- ভযহুভ ওাডদয ফক্স,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- নাযচী, 

উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01724357414 

9  
কভাোঃ আবু াইদ, গতা- ভযহুভ নুরুর ও,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ইছাভাযা,  

উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01740981329 

10  
কভাোঃ নাগজয উদ্দীন, গতা- ভযহুভ আগজভ উদ্দীন প্রাং,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কুতরা, 

উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01924149362 

11  
কভাোঃ কভাওডছদ আরী, গতা- ভযহুভ আনায উগদ্দন,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কুতরা, 

উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01951997126 

12  
কভাোঃ সুরুজ গভয়া, গতা- ভযহুভ কঔাওা যওায,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওগড়তরা, 

উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01725546261 

13  
কভাোঃ ককারাভ কভাস্তপা, গতা- কভাোঃ আভজাদ কাডন,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- গফগফযাড়া, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01731283275 

14  
কভাোঃ ফঔগতয়ায যভান, গতা- কভাোঃ াগপজায যভান ভির,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- ওগড়তরা, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01722959718 

15  
কভাছাোঃ রূারী কফকভ, স্বাভী-কভাোঃ জাগদুর ইরাভ,                       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- চাগন্দনাডনায়াযাড়া, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01776959853 

16  
কভাছাোঃ গভগন কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ফাদর ভির,      উ           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- উত্তযগন্দুওান্দী, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
 

17  
কভাছাোঃ সুগপয়া কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ উজ্জ্বর উগদ্দন ভির,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- অন্তযাড়াগফগফযাড়া, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
 

18  
কভাছাোঃ জগভরা কফকভ, স্বাভী-ভযহুভ রগজভগদ্দন,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গযনা,  

উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01731283275 
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19  
কভাছাোঃ ভগজসনা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ডযায়ায কাডন,        উ          গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- কানাতরা, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01860326424 

20  
কভাছাোঃ াগযা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আবুর গভয়া,                        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- নাযগচ 

চযগযনা, উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
01740328788 

21  
কভাছাোঃ নাযগক কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ কফরার কাডন,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        , 

উডজরা- াগযয়াওাগন্দ, কজরা-ফগুড়া। 
 

22  
কভাছাোঃ ওাভরুন নাায, স্বাভী- কভাোঃ পজলুয যভান,                         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- ককাকুর, উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
01745182383 

23  
কভাছাোঃ াথী কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ াগপজা যভান,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- ধায়াডওারা, উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
01727358261 

24  
কভাছাোঃ সুগভ কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ গরটন গভয়া,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফাডখাাড়া, 

উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
01727358261 

25  
কভাছাোঃ তাছগরভা ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ আইনুর ও,                       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- চওযতাজ, উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 

01798900473 

 

26  
কভাছাোঃ আপতাযা ফানু, স্বাভী- কভাোঃ যভজান আরী, দস্য, গওাযনৄয ভধ্যাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-গওাযনৄয ভধ্যাড়া, উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা- ফগুড়া। 
 

27  
কভাছাোঃ অগভছা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ইভাইর কাডন,      উ     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- উগরনৄয, 

উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
01770376646 

28  
কভাছাোঃ াানাযা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ কযাস্তভ,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ীযকাছা 

কওাভরনৄয, উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
 

29  
কভাোঃ আরভকীয কাডন, গতা- ভযহুভ যভজান আরী,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- নাোঃ ঠাকুযদা উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
01740966958 

30  
কভাোঃ জহুরুর ইরাভ, গতা- কঔ জারার উগদ্দন,          গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফকায,  

উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
01713798617 

31  
কভাোঃ নজরুর কঔ, গতা-ভযহুভ ছগয কঔ,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- নামুজা, 

উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
01713739794 

32  
কভাোঃ ারুনুয যগদ ভির, গতা- কভাোঃ ভডন্তজায যভান ভির,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- মডাাড়া, উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
01736502322 

33  
কভাোঃ আবু ফক্কয গগদ্দও, গতা- কভাোঃ রার গভয়া,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ীযকাছা, 

উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
01738914413 

34  
আগযফুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ আডয়জ উদ্দীন,          উ          গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- উত্তয 

এরুগরয়া, উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
01723636380 

35  
কভাোঃ আব্দুর কফুয, গতা- কভাোঃ ায়দায আরী,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- এরুগরয়া 

াাড়া, উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
01740808605 

36  
কভাোঃ নজরুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ আইয়ুফ আরী,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- এরুগরয়া, 

উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
01773177777 

37  
কভাোঃ আব্দু কাফাান কঔ, গতা- আব্দুয যউপ কঔ,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- গওাযনৄয, উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
01816255711 

38  
কভাোঃ আব্দুর ঔাডরও ভির, গতা- ভযহুভ নজাযাত,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- পাডজায ভঢর, 

উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
01738125550 

39  
কভাোঃ নুয আরভ, গতা- কভাোঃ কযজ্যয়ান,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ধায়াচাঙ্গইয,  

উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
01719826724 

40  কভাোঃ ককারাভ যসুর, গতা-ভযহুভ কয আরী প্রাং,           ড         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  01748937542 
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গ্রাভ- সওচড়, উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 

41  
কভাোঃ মুনছুয যভান, গতা- ভযহুভ আপছায প্রাং,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- য়রাতুয 

উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
01740973503 

42  
কভাোঃ কফরার উগদ্দন, গতা- কভাোঃ তগপয উগদ্দন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফড়ডটংযা, 

উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
01713739799 

43  
কভাোঃ াগব্বয আাডম্মদ, গতা- কভাোঃ আগজজায যভান,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-         , উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
01735537050 

44  
কভাোঃ নুরুর আরভ, গতা- ভযহুভ জাডফদ আরী,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-      ,  

উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
01721422388 

45  
কভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আগজভ,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-          , 

উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
 

46  
কভাোঃ ছগন ভির, গতা- কভাোঃ াত্তায ভির,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        ,  

উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
01737838032 

47  
কভাোঃ আব্দুর কুদ্দু, গতা- কভাোঃ বুলু গভয়া,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-           , 

উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
01767363716 

48  
কভাোঃ আবু াডরও, গতা- কভাোঃ অগর ভামুদ,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-          , 

উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
 

49  
কভাছাোঃ আপরুজা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ াইফুর ইরাভ,              ড         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-      ড        ,  উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
01781300295 

50  
কভাোঃ আগজজায যভান, গতা- ভযহুভ কঔাযডদ,                        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-        উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
01926493547 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 
 

 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 
 

(ব্যাচ # ০9: 22-26       , ২০১৭) 

               :  ড.              , উ -        

            :                        ,         
 

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
কভাোঃ সুরতান গভয়া, গতা- ভযহুভ ঔগরলুয যভান,          কজাড়কাছা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কজাড়কাছা, উডজরা- কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 
01710359555 

2  
কভাোঃ ভাসুদুয যভান, গতা- ভযহুভ কভাডন্তজায যভান,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

গরদাফকা, উডজরা- কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 
01783105015 

3  
কভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ, গতা- ভযহুভ ছাভছুর আরভ,      উত্তয ফয়ড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- উত্তয 

ফয়ড়া, উডজরা- কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 
01796195605 

4  
কভাছাোঃ সুফণ সা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ যন্জজ্য গভয়া,      উ              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

গবওডনযাড়া, উডজরা- কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 
01783105015 

5  
কভাছাোঃ গররা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ঔগরলুয যভান,      উ         ড    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ফাগরয়াডাঙ্গা, উডজরা- কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 
01766181782 

6  
কভাছাোঃ কযগজনা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ইযাদ কাডন,          উ           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কজাগযয়া, উডজরা- কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 
01798729724 

7  
কভাছাোঃ করবু কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আব্দুর জগরর,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ভব্বডতযাড়া, উডজরা- কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 
01787960046 

8  
কভাছাোঃ রুগফনা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আব্দুর য়াডযছ,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াকুল্লুা, 

উডজরা- কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 
01760321133 

9  
কভাছাোঃ জনী আওতায, স্বাভী- কভাোঃ আব্দুর াই,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চযাড়া, 

উডজরা- কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 
017110640518 

10  
কভাছাোঃ ভাওসুদা কফকভ, গতা- কভাোঃ এনামুর ও,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াকুল্যা, 

উডজরা- কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 
01751056468 

11  
কভাছাোঃ যাডফয়া কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আযাফুর ইরাভ,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াকুল্যা, 

উডজরা- কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 
01722904061 

12  
কভাছাোঃ ানাজ কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ যগপকুর ইরাভ,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

দ্মাড়া, উডজরা- কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 
01774625829 

13  
কভাছাোঃ াগদা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আগজজ প্রাভাগনও,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ভাদাযীাড়া, উডজরা- কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 
 

14  
কভাছাোঃ াীনুয কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ মুছা,                   উ       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কঠঙ্গাভাযা, উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
01755207196 

15  
কভাোঃ কযজয়ান ঔন্দওায, গতা-কভাোঃ ভাফুজায যভান,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চাঁদনৄয 

(ঔন্দওাযাড়া), উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
01736505254 

16  
কভাোঃ াগদুর ইরাভ, গতা-কভাোঃ কভাজ্জাপয আরী,      উ     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- উগরনৄয, 

উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
01749983862 

17  
কভাোঃ কযজাউর ওগযভ, গতা-কভাোঃ আব্দু াভাদ,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- যংযাযাড়া, 

উডজরা- কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 
01745150944 

18  
কভাছাোঃ কগরনা ঔাতুন, স্বাভী-কভাোঃ আবু াইদ যওায,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ওাগফরনৄয, উডজরা- কানাতরা, কজরা-ফগুড়া।  
01728567543 
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ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

19  
কভাছাোঃ কঔাডতজা কফকভ, স্বাভী-কভাোঃ আব্দুর আগজভ,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কঠঙ্গাভাযা, 

উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
017377919235 

20  
কভাছাোঃ গদররুফা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ গজন্না,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কঠঙ্গাভাযা,  উডজরা- 

ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
0173204671 

21  
কভাোঃ আব্দুর ান্নান, গতা-কভাোঃ যগদ,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- যাঔারকাগছ, উডজরা- 

কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 
0172816456 

22  
কভাোঃ আনছায আরী, গতা-কভাোঃ উগচয উগদ্দন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- যাঔারকাগছ, 

উডজরা- কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 
01725446898 

23  
কভাোঃ গযভর, গতা- ভযহুভ ভাগনও চাঁদ,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াঁযাজ, উডজরা- 

কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 
01711197749 

24  
শ্রী ঞ্চয় াা, গতা- শ্রী মুরচাঁন াা,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াঁযাজ, উডজরা- 

কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 
01713793444 

25  
কভাছাোঃ গউগর কফকভ, স্বাভী-কভাোঃ া আরভ,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- নৄকগরয়া, 

উডজরা- কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 
01763282145 

26  
কভাছাোঃ কযডনা কফকভ, স্বাভী-কভাোঃ আব্দুর ভান্নান,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- নৄকগরয়া, 

উডজরা- কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 

01936539756 

 

27  
কভাছাোঃ যাডফয়া কফকভ, স্বাভী-কভাোঃ আব্দুর আগরভ,                       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কঠঙ্গাভাযা, উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 

01771910407 

 

28  
কভাোঃ গদুর ইরাভ, গতা-কভাোঃ জাডফদ আরী,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- দাগযয়ার, 

উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
01737719961 

29  
কভাোঃ কযজাউর ওগযভ, গতা-কভাোঃ কভাস্তাগপজ্যয যভান,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ওাগফরনৄয, উডজরা- কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 
01740901111 

30  
কভাোঃ ভাসুদ যানা, গতা-কভাোঃ বুলু আওন্দ,      উ         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- উত্তয ওযভজা, 

উডজরা- কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 
01753419836 

31  
কভাোঃ কফরার উগদ্দন, গতা-ভযহুভ উডভদ আরী,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গভরডনযাড়া, 

উডজরা- কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 
01733143164 

32  
কভাোঃ আান াফীফ, গতা-ভযহুভ আব্দুর কফুয প্রাং,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

করাাকাড়া, উডজরা- কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 
01745333155 

33  
কভাোঃ রুডফর গভয়া, গতা-ভযহুভ আব্দু ছাত্তায প্রাং,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- মুরফাড়ী, 

উডজরা- কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 
01740545631 

34  
কভাোঃ ইয়াগছন আরী, গতা- কভাোঃ আযফারা,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- সুজাতনৄয,  উডজরা- 

কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 
01768928025 

35  
কভাোঃ কভাস্তাগপজায যভান, গতা-ভযহুভ উডভদারী ভির,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

যানীযাড়া, উডজরা- কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 
01761346131 

36  
কভাোঃ কভানারুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ আোঃ ডয়ডদ আরী,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ওাগফরনৄয, উডজরা- কানাতরা, কজরা-ফগুড়া।   
01728028334 

37  
শ্রী যাডভন, গতা-ভযহুভ ভড,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভধুনৄয, উডজরা- কানাতরা, কজরা-

ফগুড়া। 
017388707554 

38  
কভাোঃ জাগদুর ইরাভ, গতা-ভযহুভ কভায়াডজ্জভ কাডন,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

গগনৄয, উডজরা- কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 
01715367498 

39  
কভাোঃ দাতাব্বায কাডন, গতা-ভযহুভ ওগছভ উগদ্দন,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

গবওডনযাড়া, উডজরা- কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 
01740546470 

40  কভাোঃ ভগউয যভান, গতা- কভাোঃ ভাবুবুয যভান,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চাঁদনৄয, 01761335128 
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ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 

41  
শ্রী তন কুভায (তা), গতা-ভযহুভ গফনয় কুভায,                                গ্রাভ উন্নয়ন 

গভগত, গ্রাভ- রিী নাযায়ন, উডজরা- কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 
01721565267 

42  
কভাোঃ নুরুর ইরাভ, গতা-ভযহুভ ককন্দারার ভির,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ছাগতয়ানাড়া, উডজরা- কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 
01754619366 

43  
কভাোঃ াজাান আরী, গতা-ভযহুভ পডয়জ আরী,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গগনৄয, 

উডজরা- কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 
01730932753 

44  
কভাোঃ াগওর গভয়া, গতা- কভাোঃ ইভাইর কাডন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভডাড়া, 

উডজরা- কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 

01753449636 

 

45  
কভাোঃ আাদুর ইরাভ, গতা- কভাফাযও আরী,         উ            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ভডাড়া, উডজরা- কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 

01744541060 

 

46  
কভাোঃ মুকুর কঔ, গতা- কভাোঃ ফাফলু কঔ,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- দগিণ 

আটওগড়য়া, উডজরা- কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 
01754554464 

47  
কভাোঃ গভজানুয যভান, গতা- কভাোঃ ফাদা গভয়া,                       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

দগিণ আটওগড়য়া, উডজরা- কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 
01767347163 

48  
নগন্দতা যানী, স্বাভী- গভরন চন্দ্র ফভ সন,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভধুনৄয, উডজরা- কানাতরা, 

কজরা-ফগুড়া। 
01717256723 

49  
কভাোঃ আোঃ ফাগযও, গতা- কভাোঃ ফাবুযারী প্রাভাগনও,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কনাযাড়া, উডজরা- কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 
01729633930 

50  
কভাোঃ গভরন আরী, গতা- কভাোঃ আজাায আরী,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াটওযভজা, 

উডজরা- কানাতরা, কজরা-ফগুড়া। 
01723672084 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 
 

 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 
 

(ব্যাচ # 10: 29       - ০২       ২০১৭) 

               :                    ,   -        

            :  ড                      ,                
 

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
এ,এভ, ছাডযায়ায কাডন, গতা-ভযহুভ ইভান আরী যওায,       , জটিফাড়ী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- জটিফাড়ী, উডজরা- ওাভাযঔন্দ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01719203161 

2  
কভাোঃ আরভ, গতা-কভাোঃ আোঃ াগওভ,         চারা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-চারা, উডজরা-ওাভাযঔন্দ, 

কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01724107455 

3  
কভাোঃ কারায়ভান যওায, গতা-কভাোঃ ফাফয আরী যওায,   -        জটিফাড়ী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত  

গ্রাভ- জটিফাড়ী, উডজরা- ওাভাযঔন্দ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01719203161 

4  
কভাোঃ পাযাডয়জ কাডন, গতা- কভাোঃ ভগজফয যভান,          কাড়াফাড়ী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-কাড়াফাড়ী, উডজরা- ওাভাযঔন্দ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01757759090 

5  
কভাোঃ ায়দায আরী, গতা-ভযহুভ রার চাঁদ,     চযকাড়াফাড়ী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চযকাড়াফাড়ী, 

উডজরা- ওাভাযঔন্দ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01728259751 

6  
কভাোঃ াগপজ্যয যভান, গতা- ভযহুভ জ্যযান প্রাং,          জাভডতর গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-জাভডতর, 

উডজরা- ওাভাযঔন্দ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01746292907 

7  
কভাোঃ জাাঙ্গীয কাডন, গতা-ভযহুভ যভারী,      ফড়কুড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ফড়কুড়া,  

উডজরা- ওাভাযঔন্দ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
017707910409 

8  
কভাোঃ ফদরুর আরভ, গতা- ভযহুভ ভাডজদ আরী,          নুযনকয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- মুকডফরাই, 

উডজরা-ওাভাযঔন্দ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01913164159 

9  
কভাোঃ আোঃ আগজজ, গতা-ভযহুভ ভছগরভ,      চযকুড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চযকুড়া,  

উডজরা-ওাভাযঔন্দ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01728976652 

10  
কভাোঃ া আরভ, গতা-ভযহুভ ছাভাদ,      যসুরনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- যসুরনৄয,  

উডজরা- ওাভাযঔন্দ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01729871091 

11  
কভাোঃ কজন্নত আরী, গতা-ভযহুভ ভগজফয যভান,      ভধ্যবদ্রখাট গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভধ্যবদ্রখাট, 

উডজরা- ওাভাযঔন্দ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01761716312 

12  
কভাোঃ াগপজ্যর ইরাভ, গতা-ভযহুভ রার চাঁন কঔ,      নৄযানডদৌকাগছ গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-নৄযানডদৌকাগছ, উডজরা- ওাভাযঔন্দ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01920139474 

13  
কভাোঃ ককারাভ কভাস্তপা, গতা-ভযহুভ আোঃ ফাযী,          চগড়য়াগওায গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- চগড়য়াগওায, উডজরা- উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01712040071 

14  
কভাোঃ তাইজ্যর ইরাভ, গতা- ভযহুভ জ্যযায ভির,          াটিকুভরুর গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-াটিকুভরুর, উডজরা- উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01718176202 

15  
কভাোঃ নুরুর ইরাভ, গতা-ভযহুভ াজাান আরী,         াঁচগরয়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াঁচগরয়া, 

উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01735862300 

16  
কভাোঃ ইওফার কাডন, গতা-ভযহুভ কভাজাজ্জর,          চযগকগয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-চযগকগয, 

উডজরা-ওাগজনৄয,  কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01739294207 

17  
কভাোঃ আরতাপ কাডন, গতা-কভাোঃ আোঃ াত্তায,      ধডরশ্বয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ-ধডরশ্বয,  

উডজরা-ওাভাযঔন্দ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01713717138 

18  
কভাোঃ আোঃ াই, গতা-ভযহুভ ইছাাও,          ভাগনওগদয়ায গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ভাগনওগদয়ায, 

উডজরা- উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01727956159 
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19  
কভাছাোঃ কপারী ঔাতুন, গতা-কভাোঃ দুরার আরী,      কতখযী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-কতখযী,  

উডজরা-ওাভাযঔন্দ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01737279498 

20  
কভাোঃ কনজায উগদ্দন তালুওদায, গতা-কভাোঃ যভাতুল্লা তালুওদায,          ওণ সশুগত গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ-ওণ সশুগত, উডজরা-ওাভাযঔন্দ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01729945943 

21  
কভাোঃ বুজ যওায, গতা- কভাোঃ আয়নার ও,      আডরাওগদয়ায গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-আডরাওগদয়ায, উডজরা-ওাভাযঔন্দ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01731953061 

22  
কভাোঃ াগন আরভ, গতা-কভাোঃ ভান কগণ,         চযগকগয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চযগকগয, 

উডজরা-ওাগজনৄয, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01740838995 

23  
কভাোঃ াগপজ্যয যভান, গতা- ভযহুভ আোঃ াভাদ,      চযগকগয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চযগকগয, 

উডজরা- ওাগজনৄয, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01768995713 

24  
কভাছাোঃ আগনওা তাফাসুভ, গতা-কভাোঃ ভান কগণ,      চযগকগয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চযগকগয,  

উডজরা- ওাগজনৄয, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01753654550 

25  
কভাছাোঃ নাজভা ঔাতুন, স্বাভী-কভাোঃ নজরুর ইরাভ,      চযগকগয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চযগকগয,  

উডজরা- ওাগজনৄয, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01756460878 

26  
কভাছাোঃ রূারী, স্বাভী-কভাোঃ গফা গভয়া,      চযগকগয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চযগকগয,   

উডজরা-ওাগজনৄয, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01771546656 

27  
ডাোঃ এ,গফ,এভ, নূরুর আগভন, গতা-ভযহুভ ফগছয উদ্দীন,      গুয়াকাগত গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-াকরা,  

উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01711976305 

28  
কভাছাোঃ যনাযা, স্বাভী-কভাোঃ আব্দুর রগতপ,      ভিরধযণ গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ভিরধযণ, 

উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
01743365517 

29  
কভাছাোঃ রুগর কফকভ, স্বাভী-কভাোঃ কাডয়দজাভান,      ঔাভাযওাগন্দ গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ঔাভাযওাগন্দ,  

উডজরা-ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
01799945331 

30  
কভাোঃ ভয গগদ্দও, গতা-কভাোঃ আবুর ওারাভ,      ভিরধযণ গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ভিরধযণ,  

উডজরা-ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
01712814752 

31  
কভাোঃ াাদৎ কাডন, গতা-কভাোঃ কভাছডরভ,          কুটুযফাড়ী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-কুটুযফাড়ী,  

উডজরা-ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
01794600607 

32  
কভাোঃ াগপজায যভান, গতা-কভাোঃ াগপজ্যয,            নফ স গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ওন সনৄয নফ স,  

উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
017৩১৪৫০১৬৫ 

33  
কভাোঃ আবু তাডয আরী, গতা-ভযহুভ আডঔয আরী,         ওারাগংফাড়ী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-ওারাগংফাড়ী,  উডজরা- উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01742168893 

34  
কভাছাোঃ ভারুপা কফকভ, স্বাভী-কভাোঃ গদুর ইরাভ,      ঝাঐর গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ঝাঐর,  

উডজরা-ওাভাযঔন্দ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
0178734669 

35  
কভাছাোঃ াগরভা ঔাতুন, গতা-কভাোঃ এন্তাজ আরী,   -        চড়ফড়মুর গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,   

গ্রাভ-চযফড়মুর,  উডজরা-ওাভাযঔন্দ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01792446345 

36  
কভাছাোঃ কুরছুভ আযা, স্বাভী-কভাোঃ আগনছুয যভান,      চগড়য়া ভধ্যাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-চগড়য়াভধ্যাড়া,  উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01759013962 

37  
কভাছাোঃ াগদা ঔাতুন, স্বাভী-ভযহুভ আব্দুর ঔাডরও,      াযধাযী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-াযধাযী,  

উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01827539256 

38  
কভাছাোঃ মুক্তা কফকভ, স্বাভী-কভাোঃ ভীজান,      ফাড়াংকা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফাড়াংকা,   

উডজরা-ওাভাযঔন্দ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
019522991586 

39  
কভাছাোঃ ডগর কফকভ, স্বাভী-কভাোঃ আোঃ জগরর,      দযগওা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- দযগওা,   

উডজরা-ওাভাযঔন্দ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01759293099 

40  কভাছাোঃ ছাডরা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ গুগন,      ায়দাযনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ায়দাযনৄয,   01792446345 
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ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

উডজরা- ওাভাযঔন্দ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 

41  
কভাছাোঃ পাডতভা ঔাতুন, গতা- ভযহুভ ভগজফয যভান,          ভাইজফাড়ী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,   

গ্রাভ- ভাইজফাড়ী,  উডজরা- ওাগজনৄয, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01796439037 

42  
কভাছাোঃ পগজরা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ াজ্য গভয়া,          াজযাগদখী উত্তয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- াজযাগদখী,  উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা- ফগুড়া। 
01759449704 

43  
কভাোঃ ভাফুজায যভান, গতা-কভাোঃ আব্দুয যভান (দুদু),   -        ীফাদনী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-ীফদনী,  উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা- ফগুড়া। 
01712833876 

44  
কভাোঃ আযাফুর ইরাভ, গতা-কভাোঃ আভজাদ কাডন,          ীফদনী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,   

গ্রাভ-ীফদনী,  উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা- ফগুড়া। 
01749963684 

45  
কভাোঃ আব্দুর কুদ্দু, গতা-কভাোঃ ছামুছ উগদ্দন,         যজাওনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- যজাওনৄয,  

উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা- ফগুড়া। 
01723309650 

46  
কভাছাোঃ ওাগনজ পাডতভা, স্বাভী- কভাোঃ রুডফর কাডন,      াজযাগদখী দগিণ গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- াজযাগদখী,  উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
01714946346 

47  
কভাোঃ মুকুর কাডন, গতা-ভযহুভ সুরুত আরী,         কফতওান্দী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ-কফতওান্দী,  

উডজরা-উল্লাাড়া, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
017565117908 

48  
কভাোঃ ছাইদুর ইরাভ, গতা-ভযহুভ কানা উল্লা,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-রাগযীফাড়ী,  

উডজরা-ওাভাযঔন্দ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01728977646 

49  
কভাোঃ আব্দু াভাদ, গতা-কভাোঃ আব্দু াত্তায,                          গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-নাগন্দনা ওাভাগনয়া,  উডজরা-ওাভাযঔন্দ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01728917646 

50  
কভাোঃ ভাসুদ যানা, গতা-ভযহুভ আরাউগদ্দন যওায,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ধডরশ্বয,  

উডজরা-ওাভাযঔন্দ, কজরা-গযাজকঞ্জ। 
01729931078 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 
 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 

(ব্যাচ # 11: ০5 – 09       ২০১৭) 

               :                    ,   -        

            :                       ,                

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
কভাোঃ আব্দুর রগতপ, গতা- ভযহুভ কছারাইভান,      ছাতুয়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ছাতুয়া, উডজরা- 

গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01780572314 

2  
কভাোঃ কতাপাজ্জর কাডন, গতা- ভযহুভ ছডফদ আরী,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কৌরা, 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01725733994 

3  
কভাোঃ ভডনায়ায কাাইন, গতা- কভাোঃ আগজভ উগদ্দন,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চওওানু, 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01793439417 

4  
কভাোঃ আর এভযান, গতা- ভযহুভ আব্দুর ভান্নান ঔন্দওায,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কদাাড়া, 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01757988556 

5  
কভাোঃ রুহুর আগভন, গতা- কভাোঃ ছাইফুর ইরাভ,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফড় 

কফরখগড়য়া, উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01784560038 

6  
কভাোঃ কভাডরভ উগদ্দন, গতা- ভযহুভ ছভান আরী,                        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কছাট কফরখগড়য়া, উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01784715588 

7  
কভাোঃ ভঔডরছায যভান, গতা- ভযহুভ ভগনয উদ্দীন,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

গফরাভরা, উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01739684643 

8  
কভাোঃ ককারাভ কভাস্তপা, গতা- ভযহুভ আবু ফক্কয,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আটমুর, 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01725569070 

9  
কভাোঃ আগভরুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ কফরার উগদ্দন যওায,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

চওগঝনাায, উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01729940804 

10  
কভাোঃ আগজজায যভান, গতা- ভযহুভ আব্দু ছাভাদ,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কফরভুজা, উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01820536733 

11  
শ্রী প্রণফ আরী, গতা- ভযহুভ ওভরাওাগন্ত,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গত্ররচ, উডজরা- গফকঞ্জ, 

কজরা- ফগুড়া। 
01758151970 

12  
কভাোঃ আগজজ্যর ও, গতা- কভাোঃ ঔয়ফয আরী,                          গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কডওন্দ্রাফাদ, উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01723551841 

13  
কভাোঃ ীল গভয়া, গতা- ভযহুভ যইচ উগদ্দন,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       , উডজরা- 

গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01757972342 

14  
কভাোঃ ইব্রাীভ আরী, গতা- কভাোঃ আব্দু ছাত্তায,   -                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কড়ভাস্থান, উডজরা- গফকঞ্জ , কজরা- ফগুড়া। 
01725999684 

15  
কভাোঃ আব্দুর ঔাডরও, গতা- কভাোঃ নাডদয আরী,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াদুল্যানৄয, 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01798289996 

16  
কভাোঃ জহুরুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ আব্দুর াগভদ,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আরাদীনৄয, 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01932494679 

17  
কভাোঃ জাাঙ্গীয কাডন, গতা- ভযহুভ আপছায আরী প্রাং,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

বাকডওারা, উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
017158636942 

18  
কভাোঃ কভাাযপ কাডন, গতা- ভযহুভ আব্দুর নফী,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- মুযাদনৄয, 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01723840193 

19  
কভাোঃ আব্দুর ভগতন, গতা- কভাোঃ ভগজফয যভান,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- যায়নকয, 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01921668492 

20  
কভাোঃ আব্দুয যাজ্জাও প্রাং, গতা- কভাোঃ গফনডছয আরী,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

চন্দননৄয, উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01773241272 

21  
কভাোঃ ইউনুছ আরী, গতা- কভাোঃ আগভয উদ্দীন,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- সুদাভনৄয, 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01773631221 

22  
কভাোঃ গভজানুয যভান, গতা- কভাোঃ কভাজাডম্মর কাডন,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কখাকইর, 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01731031848 
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23  
কভাোঃ আব্দু াভাদ প্রাং, গতা- ভযহুভ ওগছভ উগদ্দন,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

চাঁাগচর, উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01733276733 

24  
কভাোঃ পজলুয ফাগয, গতা- ভযহুভ পগওয উদ্দীন,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কৃষ্ণনৄয, উডজরা- 

গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01731749873 

25  
কভাছাোঃ কভডরুন কনছা, স্বাভী- কভাোঃ আপায আরী,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ককাগফন্দনৄয, 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01762877041 

26  
কভাছাোঃ গযনা াযগবন, গতা- কভাোঃ কভাক্তায আরী,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ভাগভনৄয চালুনজা, উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01732158085 

27  
কভাছাোঃ কাগনয়া ঔাতুন, গতা- কভাোঃ আবু ছাডরও,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ভাগভনৄয চালুনজা, উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
017718474284 

28  
কভাছাোঃ জ্যডরওা ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ অগভনুয যভান,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কভাড়াইর, 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01728865237 

29  
কভাছাোঃ ঔাডরদা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ভওবুর কাডন,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ঔাদুইর, 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01746071903 

30  
কভাছাোঃ অডফরা গফগফ, স্বাভী- কভাোঃ আব্দুয যগদ,         উ         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- উত্তয 

ছাতযা, উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01747766588 

31  
কভাছাোঃ মুনজ্যয়াযা, স্বাভী- কভাোঃ কভাওাডদ্দ আরী,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গযফ, 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01724625337 

32  
কভাছাোঃ ম্পা ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ কগরভ কাডন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াগরওান্দা, 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01740442609 

33  
কভাছাোঃ ডওরা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ সুরতান গভয়া,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফাগনাযা, 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01779949383 

34  
কভাছাোঃ মুগনওা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ নান্নু গভয়া,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কফাযাইর 

ফাওন, উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01796934499 

35  
কভাছাোঃ বুতুর কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আব্দুর যগভ,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফাগনাযা, 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
 

36  
কভাছাোঃ াছনা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আোঃ ওাডভ,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- খাঘুযদুয়ায, 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01983210544 

37  
কভাোঃ দুরার উগদ্দন, গতা- কভাোঃ দগফয উগদ্দন,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       , 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01916310913 

38  
কভাোঃ আব্বা আরী, গতা- কভাোঃ অগছয উগদ্দন,    , ফারাফগত্র গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফারাফগত্র, 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
 

39  
কভাোঃ ছাইফুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ কছযাজ ইরাভ,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ছাগতয়ান, 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01948816985 

40  
কভাোঃ সুজাউদডদৌরা, গতা- কভাোঃ কতাছাদও কাডন,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কাফাননৄয, উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01761737177 

41  
কভাোঃ আযাপ আরী, গতা- কভাোঃ ফাফয আরী,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কাফাননৄয, 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01722233183 

42  
কভাোঃ নজরুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ নুরুর ইরাভ,                       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

হুদাফারা, উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01719423372 

43  
কভাোঃ এভদাদুর ও, গতা- ভযহুভ সয়দ আরী,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কঔাদ্দসডাওড়া, উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01727357767 

44  
কভাোঃ আজকয আরী, গতা- ভযহুভ রাল্টু আওন্দ,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- জানগ্রাভ, 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01740126675 

45  
কভাোঃ ভাগনুয, গতা- কভাোঃ কফরার কাডন,      উ    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- উথরী, উডজরা- 

গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01756765527 

46  
কভাোঃ আব্দুয যউপ, গতা- কভাোঃ আব্দুয কফুয,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ধুরাঝাড়া, উডজরা- 

গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01723884235 

47  
কভাোঃ যগপকুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ আব্দুয যগদ,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওানাতাযা, 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01713662872 

48  
কভাোঃ আডতায়ায কাডন, গতা- কভাোঃ নজরুর ইরাভ,        ,        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ভাটিয়ান, উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01739625179 
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49  
কভাোঃ আজাদুর ভির, গতা- ভযহুভ াজাান আরী,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কদফীনৄয, 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01947860525 

50  
কভাোঃ আগতকুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ কাগজউর ইরাভ,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গযনৄয, 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01713743407 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 
 

 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 
 

(ব্যাচ # 12: 12-16       ২০১৭) 

               :                           ড,         (             ) 

            :                   ,                

 

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
কভাোঃ আবু ছাডরও,কভাোঃ আবু ছাডরও, গতা- ভযহুভ দুদু গভয়া,                           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কদউগর, উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01729828926 

2  
শ্রী যাডজশ্রী যাডজন্দ্র নাথ দা,ন্দ্র নাথ দা, গতা- ভযহুভ নৄগরন,                            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কদউগর, উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01714494982 

3  
কদফী যানী,কদফী যানী, গতা- ভযহুভ গনভ সর,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওয়াকাড়ী, উডজরা- ধুনট, 

কজরা- ফগুড়া। 
01742170021 

4  
কভাছাোঃ পাডতভা কফকভ,কভাছাোঃ পাডতভা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ কভাত্তাগরফ কাডন,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত , গ্রাভ- 

কড়াফাড়ী, উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01781055057 

5  
কভাছাোঃ কভাডনায়াযা কফকভ,কভাছাোঃ কভাডনায়াযা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ যগপকুর ইরাভ,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত , গ্রাভ- ওচুফাড়ী, 

উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01749241139 

6  
কভাছাোঃ কপারী ঔাতুন,কভাছাোঃ কপারী ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ সুরতান ভামুদ,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত , গ্রাভ- 

আযপাগতয়া, উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01767535297 

7  
কভাছাোঃ রাইরী কফকভ,কভাছাোঃ রাইরী কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ গভজানুয যভান,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত , গ্রাভ- কৌযগ্রাভ, 

উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01764089894 

8  
কভাছাোঃ আগছয়া কফকভ,কভাছাোঃ আগছয়া কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আব্দুর রগতপ,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গনগত্তডাত্তা, 

উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01798480668 

9  
কভাোঃ নান্নু গভয়া,কভাোঃ নান্নু গভয়া, গতা- ভযহুভ আওফয কাডন,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত , গ্রাভ- যাভনকয, 

উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01753062831 

10  
শ্রী গনযঞ্জন যওায,শ্রী গনযঞ্জন যওায, গতা- শ্রী দুজস যওায,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফাগনয়াজান, 

উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01751110132 

11  
কভাোঃ আবু াঈদ,কভাোঃ আবু াঈদ, গতা-ভযহুভ কছারায়ভান,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওগদভাড়া, 

উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা- ফগুড়া। 
01714940644 

12  
শ্রী অযগফন্দ যওায,শ্রী অযগফন্দ যওায, গতা- শ্রী ভানন্দ যওায, ম্যাডনজায, যফর নফ সাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- যফর, 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01751398020 

13  
কভাাম্মদ আরী ভির,কভাাম্মদ আরী ভির, গতা- ভযহুভ পডত আরী ভির,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াকুড়ীয়া, 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01719801570 

14  
কভাোঃ গজয়াউর ও,কভাোঃ গজয়াউর ও, গতা- কভাোঃ জাভার উগদ্দন প্রাং,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত , গ্রাভ- ায 

আচরাই, উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01722042224 

15  
কভাোঃ াডয়দজাভান প্রাং,কভাোঃ াডয়দজাভান প্রাং, গতা- ভযহুভ ওযজ্যল্লা প্রাং,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত , গ্রাভ- 

বাকডওারা, উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01937374916 

16  
কভাোঃ আব্দুর ভগতন,কভাোঃ আব্দুর ভগতন, গতা- কভাোঃ আব্দুর ওারাভ,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত , গ্রাভ- ংওযনৄয, 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01871819283 

17  
কভাোঃ া আরভ,কভাোঃ া আরভ, গতা- কভাোঃ আব্দুয যগদ,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আভজানী, 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01770115670 

18  
কভাোঃ ইযাগপর কাডন,কভাোঃ ইযাগপর কাডন, গতা- ভযহুভ আব্দুর ফাযী,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত , গ্রাভ- 

গিদ্রধাভা, উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা- ফগুড়া। 
01732219170 



E:\00_New National Web Portal Of RDA_ Information\Training Works\Ekti Bari-Participant List (01-75) Batch 2017 -Mobial List.Doc  

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

19  
কভাোঃ কভাগভনুয যভান (মুন্নু),কভাোঃ কভাগভনুয যভান (মুন্নু), গতা- কভাোঃ নূরুর ইরাভ,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত , গ্রাভ- 

দগিণবাক, উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা- ফগুড়া। 
01719738057 

20  
কভাছাোঃ স্বপ্না কফকভ,কভাছাোঃ স্বপ্না কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ফজলু প্রাং,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ওগদভাড়া, উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা- ফগুড়া। 
01714940644 

21  
শ্রী অমৃত কুভায প্রাং,শ্রী অমৃত কুভায প্রাং, গতা- মৃত: ধীডযন্দ্রনাথ,                        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত , গ্রাভ- 

কতগরাযা, উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা- ফগুড়া। 
01734674347 

22  
কভাোঃ গজয়াউর ও,কভাোঃ গজয়াউর ও, গতা- কভাোঃ লুৎপয যভান,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভধ্য ারা, 

উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা- ফগুড়া। 
01718892822 

23  
কভাোঃ গদুর ইরাভ,কভাোঃ গদুর ইরাভ, গতা-ভযহুভ কযজাউর ওগযভ,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ভগলফাথান, উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা- ফগুড়া। 
01726257180 

24  
কভাোঃ ইনছায আরী,কভাোঃ ইনছায আরী, গতা-ভযহুভ য়াডদ আরী,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত , গ্রাভ- 

ভগলফাথান, উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা- ফগুড়া। 
01737270494 

25  
শ্রীভগত ভারা যানী,শ্রীভগত ভারা যানী, স্বাভী– শ্রী যজীনতা,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফানাইর, 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01751320795 

26  
কভাছাোঃ আডযপা কফকভ,কভাছাোঃ আডযপা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ াানুয যভান,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত , গ্রাভ- ফাডড়াড়া, 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01767872174 

27  
শ্রীভগত ভগর যানী,শ্রীভগত ভগর যানী, স্বাভী- শ্রী ভাগনও চন্দ্র,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চও আরভ, উডজরা- 

ফগুড়া দয, কজরা- ফগুড়া। 
01759878634 

28  
কভাছাোঃ নাজভা কফকভ,কভাছাোঃ নাজভা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ াগফবুয যভান,                         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত , 

গ্রাভ- ঔাভাযওাগন্দ দগিণাড়া, উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা- ফগুড়া। 
01630488008 

29  
কভাোঃ আডর ভামুন,কভাোঃ আডর ভামুন, গতা- কভাোঃ আব্দু ছাত্তায,                         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত , গ্রাভ- 

রিীডওারা উদয় াকযাড়া, উডজরা- গফকঞ্জ কজরা- ফগুড়া। 
01746498185 

30  
কভাোঃ মুনজ্য গভয়া,কভাোঃ মুনজ্য গভয়া, গতা- কভাোঃ আব্দুর ান্নান,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত , গ্রাভ- াকুগযয়া, 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01744543291 

31  
কভাছাোঃ পাযজানা কফকভ,কভাছাোঃ পাযজানা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ াজ্য গভয়া,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওগদভাড়া, 

উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা- ফগুড়া। 
01757962734 

32  
কভাছাোঃ কভাছাোঃ ানগজদা কফকভ,ানগজদা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ যাডদুর ইরাভ,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ককাারফাড়ী, উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা- ফগুড়া। 
01740817913 

33  
কভাছাোঃ আছভা কফকভ,কভাছাোঃ আছভা কফকভ, স্বাভী-কভাোঃ ইব্রাগভ,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চারগতফাগড়, 

উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা- ফগুড়া। 
01776721271 

34  
কভাোঃ আবু ফক্কয,কভাোঃ আবু ফক্কয, গতা-ভযহুভ কভাভতাজ উদ্দীন,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত , গ্রাভ- ফারুইাড়া, 

উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা- ফগুড়া। 
01717057530 

35  
কভাোঃ আোঃ ভগজদ,কভাোঃ আোঃ ভগজদ, গতা-ভযহুভ সতয়মুগদ্দন,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত , গ্রাভ- চাঁন্দাড়া, উডজরা- 

ফগুড়া দয, কজরা- ফগুড়া। 
01722931861 

36  
কভাোঃ হুভায়ন ওফীয গরটন,কভাোঃ হুভায়ন ওফীয গরটন, গতা-ভযহুভ াদী প্রাং,                          গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

াফগ্রাভ, উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা- ফগুড়া। 
01717268351 

37  
কভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা কফকভ,কভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আব্দু ছারাভ,             উ       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

াফগ্রাভ উত্তযাড়া , উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা- ফগুড়া। 
01733775532 

38  
কভাোঃ আরভকীয কাডন,কভাোঃ আরভকীয কাডন, গতা-ভযহুভ গযাজ্যর ইরাভ,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- াফগ্রাভ, উডজরা- ফগুড়া দয, কজরা- ফগুড়া। 
01716571739 

39  
কভাোঃ আোঃ কভাগভন,কভাোঃ আোঃ কভাগভন, গতা- কভাোঃ ইভাইর কাডন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত , গ্রাভ- বাসুগফায, 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01719153338 

40  কভাোঃ নুরুর ইরাভ,কভাোঃ নুরুর ইরাভ, গতা-ভযহুভ ডয়জ উগদ্দন,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ককাকুরনৄয, 01780995640 
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উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 

41  
কভাোঃ ইভাইর কাডন,কভাোঃ ইভাইর কাডন, গতা- কভাোঃ নুরুর ইরাভ,           -       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত , গ্রাভ- ফগড়য়া-

াগব্বনৄয, উডজরা- গফকঞ্জ কজরা- ফগুড়া। 
01960793792 

42  
কভাোঃ আওতায ওাভার,কভাোঃ আওতায ওাভার, গতা- ভযহুভ কুদ্দু প্রাং,                 -        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কণওাড়া, উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01713793351 

43  
কভাোঃ আবুর ওারাভ,কভাোঃ আবুর ওারাভ, গতা- কভাোঃ কভাাতাফ যওায,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত , গ্রাভ- দাড়া, 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01765975825 

44  
কভাোঃ কযজাউর ওগযভ,কভাোঃ কযজাউর ওগযভ, গতা- ভযহুভ আবুর ওাডভ,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- জীফননৄয, 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01758884013 

45  
কভাোঃ কাডর যানা,কভাোঃ কাডর যানা, গতা- কভাোঃ আব্দু কাফান,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গংকাকাড়ী, 

উডজরা- গফকঞ্জ,  কজরা- ফগুড়া। 

017778662835 

 

46  
কভাোঃ আবু াডন,কভাোঃ আবু াডন, গতা- ভযহুভ আব্দুয যগভ,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-গফায 

পগওযাড়া,  উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01737732160 

47  
কভাোঃ াভাদ,কভাোঃ াভাদ, গতা- ভযহুভ ফগনজ উগদ্দন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কাচয়ানী, উডজরা-

গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01719173316 

48  
কভাোঃ ফুর গভয়া,কভাোঃ ফুর গভয়া, গতা- ভযহুভ কারায়ভান প্রাং,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-নাটভগযচায়, 

উডজরা-গফকঞ্জ, কজরা- ফগুড়া। 
01737835395 

49  
কভাোঃ কগরভ কযজা,কভাোঃ কগরভ কযজা, গতা-কভাোঃ ঔায়রুর ইরাভ,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-চওঝনৄ, উডজরা-

ফগুড়া দয, কজরা-ফগুড়া। 
01718407316 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 
 

 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 

(ব্যাচ # 13: 19 – 23      , ২০১৭) 

               :                           ড,         (             ) 

            :                   ,                

 

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
কভাোঃ গপকুর ইরাভ,কভাোঃ গপকুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ ককারাভ আব্বা,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- কদগ্রাভ, উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01732787555 

2  
কভাোঃ তগভয উগদ্দন,কভাোঃ তগভয উগদ্দন, গতা- ভযহুভ গচনাউল্যা,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওাগরকুগড়, 

উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01969390508 

3  
কভাোঃ ইয়াকুফ কাডন,কভাোঃ ইয়াকুফ কাডন, গতা- ভযহুভ ইব্রাগভ তাং,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আখুনজা, 

উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01717852792 

4  
কভাোঃ আগভনুয ইরাভ,কভাোঃ আগভনুয ইরাভ, গতা-  কভাোঃ আম্মাদ আরী,                          গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- ওাগজাড়া, উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01747653763 

5  
কভাোঃ আব্দুর ঔাডরও,কভাোঃ আব্দুর ঔাডরও, গতা- আরাজ্ব আব্দুর কজাব্বায,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- জাভগ্রাভ, উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01736822167 

6  
কভাোঃ াগভভ কাডন,কভাোঃ াগভভ কাডন, গতা- কভাোঃ রয়া গভয়া,          উ    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- উতড়া,  

উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01771299738 

7  
কভাোঃ গনজাায আরী ঔান,কভাোঃ গনজাায আরী ঔান, গতা- ভযহুভ ছদয উগদ্দন,           ড       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-কডাভযগ্রাভ, উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01773482480 

8  
কভাোঃ ায়দায আরভ,কভাোঃ ায়দায আরভ, গতা- আরাজ্ব জাব্বায,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- জাভগ্রাভ,  

উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01714659442 

9  
কভাোঃ কভাজাডম্মর ও,কভাোঃ কভাজাডম্মর ও, গতা- কভাোঃ আজভর কাডন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওারাই 

ওগণ সাড়া, উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01743575042 

10  
শ্রী ঞ্চয় কুভায,শ্রী ঞ্চয় কুভায, গতা- শ্রী নন্দরার,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ঢাওন্তা, উডজরা- ওাালু, 

কজরা- ফগুড়া। 
01751849295 

11  
কভাোঃ াগওর আডম্মদ,কভাোঃ াগওর আডম্মদ, গতা- কভাোঃ কযজ্জাকুর ইরাভ,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কদগ্রাভ, 

উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01797334941 

12  
কভাোঃ জারার উগদ্দন,কভাোঃ জারার উগদ্দন, গতা- কভাোঃ জডফদ আরী গভয়া,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- দাভাই, 

উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01735429793 

13  
কভাোঃ যগন প্রাং,কভাোঃ যগন প্রাং, গতা- কভাোঃ আযাপ কাডন,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভূডকাইর, 

উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01735020396 

14  
গজল্লুয যভান,গজল্লুয যভান, গতা- কভাজাায আরী,                  তারগদখী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ানগদখী, 

উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01729444431 

15  
কভাোঃ াাদত কাডন,কভাোঃ াাদত কাডন, গতা- ভযহুভ নইভগদ্দন,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- বাটারী, 

উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01726257321 

16  
এ. এপ. এভ ককারাভ যব্বানী,এ. এপ. এভ ককারাভ যব্বানী, গতা-কভাোঃ ককারাভ ছডযায়ায,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

 গ্রাভ- ফাগনয়াগদখী, উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01716766624 

17  
কভাোঃ অগরউজ্জাভান,কভাোঃ অগরউজ্জাভান, গতা- ভযহুভ আওযাভ,                ৮   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াইওয, 

উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01729312845 

18  
কভাোঃকভাোঃ  তাজ্যর ইরাভ,তাজ্যর ইরাভ, গতা- কভাোঃ কতাপাজ্জর কাডন,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- বাদাায, উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01611845013 

19  
কভাোঃ আছাদ আরী,কভাোঃ আছাদ আরী, গতা- ভযহুভ ছডরভান,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফড় ভয,  

উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01714526939 

20  
কভাোঃ আব্দুর য়াাফ,কভাোঃ আব্দুর য়াাফ, গতা- ভযহুভ তগফফয যভান,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কদাকাগছ, 

উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
 

21  
কভাোঃ আবু ফওয গছগদ্দও,কভাোঃ আবু ফওয গছগদ্দও, গতা- কভাোঃ আডরভগদ্দন,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আডড়ারা, 

উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01743451815 

22  
কভাোঃ ফাডয়াগজদ কফাস্তাভী,কভাোঃ ফাডয়াগজদ কফাস্তাভী, গতা- কভাোঃ আপছায আরী,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফাকইর, 

উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01778524792 
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ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

23  
শ্রী গফওা কুভাযশ্রী গফওা কুভায  প্রাং,প্রাং, গতা- শ্রী গফধু চন্দ্র প্রাং,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গফাওরভা, 

উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01757233876 

24  
কভাোঃ এনামুর ও,কভাোঃ এনামুর ও, গতা- ভযহুভ ারুন অয যগদ,                 -     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- ভন্তাায, উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01727852631 

25  
কভাছাোঃ ভগযয়ভ কফকভ,কভাছাোঃ ভগযয়ভ কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ফজলুয যভান,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ- প্রতানৄয, 

উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01709770227 

26  
কভাছাোঃ ওগনুয ফানু,কভাছাোঃ ওগনুয ফানু, স্বাভী- কভাোঃ আব্দুয কফুয,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গরকুঞ্জ,  

উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01771556931 

27  
কভাছাোঃ ঔাডরদা কফকভ,কভাছাোঃ ঔাডরদা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ নুরুর ইরাভ,                       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- াল্লাাড়া, উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01742407169 

28  
কভাছাোঃ গযা ঔাতুন,কভাছাোঃ গযা ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ আব্দুয যগদ,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কততুুঁরাাড়া, 

উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01914596142 

29  
কভাছাোঃ কযভা কফকভ,কভাছাোঃ কযভা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আব্দু ছারাভ,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ- আখুঞ্জা, 

উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01728501125 

30  
কভাছাোঃ রাওী কফকভ,কভাছাোঃ রাওী কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ কভযাজ্যর ইরাভ,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গঝনাই, 

উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01737559839 

31  
হুডয যব্বানী,হুডয যব্বানী, স্বাভী- কভাোঃ আব্দুয যাজ্জাও,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- প্রতানৄয, উডজরা- 

ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01734754635 

32  
কভাছাোঃ জাানাযা কফকভ,কভাছাোঃ জাানাযা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আপছায আরী,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াযরতা, 

উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01738136128 

33  
কভাছাোঃ াভীভা আওতায,কভাছাোঃ াভীভা আওতায, স্বাভী- কভাোঃ ঠািা গভয়া,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ- ভাগরকাছা, 

উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01749672041 

34  
কভাছাোঃ আপডযাজা কফকভ,কভাছাোঃ আপডযাজা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ কতাতা গভয়া,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ফাডখাাড়া, উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01796107130 

35  
কভাোঃ রুহুর আগভন,কভাোঃ রুহুর আগভন, গতা- কভাোঃ আব্দুয কজাব্বায,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- বারশুন, 

উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01712642251 

36  
কভাোঃ গদুর ইরাভ,কভাোঃ গদুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ গযাজ্যর ইরাভ,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- বারশুন, 

উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01748937540 

37  
কভাোঃ ভামুদুর াান কাডর,কভাোঃ ভামুদুর াান কাডর, গতা- কভাোঃ আব্দুর াফ,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- ভদনাই, উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01741528804 

38  
কভাোঃ তুগনুকভাোঃ তুগনুয যভান কঔ,য যভান কঔ, গতা- কভাোঃ কছারাইভান আরী,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- পগওযাড়া, উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01721734747 

39  
কভাোঃ আগভনুয যভান,কভাোঃ আগভনুয যভান, গতা- ভযহুভ ভঔডরছায,                                  গ্রাভ উন্নয়ন 

গভগত, গ্রাভ- ভাঝাড়া, উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01770214071 

40  
কভাোঃ আগভনুর ইরাভ,কভাোঃ আগভনুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ আব্দুর আগজজ,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- মুযইর, 

উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01727664069 

41  
পজডর যাব্বী,পজডর যাব্বী, গতা-ভডনায়ায কাডন,                                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- খুযালগট্ট, উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01710484955 

42  
কভাছাোঃ কপযডদৌী আক্তায,কভাছাোঃ কপযডদৌী আক্তায, স্বাভী- কভাোঃ আডনায়ায কাডন,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- জাভগ্রাভ, উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01735077442 

43  
কভাোঃ কপযডদৌ আরী,কভাোঃ কপযডদৌ আরী, গতা- কভাোঃ কভাজাায আরী পগওয,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত 

গ্রাভ- ানগদখী, উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01725674620 

44  
কভাোঃ আোঃ ফাডছদ কঔ,কভাোঃ আোঃ ফাডছদ কঔ, গতা- ভযহুভ উগভয উগদ্দন,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- ফান্দাইঔাড়া, উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01796384476 

45  
কভাছাোঃকভাছাোঃ  আনজ্যয়াযা,আনজ্যয়াযা, স্বাভী- কভাোঃ কভাডরভ উগদ্দন,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ইফনৄয, 

উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01751308634 

46  
কভাছাোঃ াগদা কফকভ,কভাছাোঃ াগদা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আব্দুর কুদ্দু,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- ফড় বাদাায, উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
01767349969 

47  
কভাোঃ সুরতান ভামুদ,কভাোঃ সুরতান ভামুদ, গতা- ভযহুভ আব্দুর আগজজ,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- বারশুন, 

উডজরা- ওাালু, কজরা- ফগুড়া। 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 
 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 

(ব্যাচ # 14: 26 – 30      , ২০১৭) 

               :                           ড,   -         

            :               , উ -        

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
কভাোঃ আব্দু াভাদ, গতা- কভাোঃ গফনডছয আগর,        ,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কুশ্বয, উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01718875325 

2  
কভাোঃ ছাভছুর ফাযী (ফাফলু), গতা- ভযহুভ আযাপ আরী,    ,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কুশ্বয, উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01713778716 

3  
কভাোঃ ঔায়রুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ আবুর কাডন,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গঔগদযাড়া, 

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01725579002 

4  
কভাোঃ আডনায়ায কাডন, গতা- ভযহুভ উগভয উদ্দীন প্রাং,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

াটাজানৄয, উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01827930861 

5  
কভাোঃ াাদত আরী প্রাং, গতা- ভযহুভ যভজান আরী,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

াটাজানৄয, উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01792647298 

6  
নাযায়নী কদফ, স্বাভী- শ্রী অসুও কুভায কদফ,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কদাকাগছ, উডজরা- 

দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01712514807 

7  
কভাোঃ আব্দুয যভান, গতা- ভযহুভ আপছায আরী,        ,       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কদফঔি, 

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01718615898 

8  
কভাোঃ কারায়ভান আরী ঔন্দওায, গতা- ভযহুভ ইদ্রী আরী,        ,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ঔাননৄয, উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01736723528 

9  
শ্রী প্রবাল কদফনাথ, গতা- শ্রী ফা কদফনাথ,        ,          গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওইর, 

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01735183755 

10  
সুডঔন দা, গতা- সুবাল চন্দ্র দা,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কেঁগড়া, উডজরা- দুচাঁগচয়া, 

কজরা- ফগুড়া। 
01719308502 

11  
কদারন চন্দ্র ফাও, গতা- পগনন্দ্রনাথ ফাও,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ঔাননৄয, 

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01724358370 

12  
কভাোঃ কনছায উদ্দীন, গতা- কভাোঃ জইভদ্দীন,   -                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভত্তুসজানৄয, 

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01739084908 

13  
কভাোঃ আপজার কাডন, গতা- ভযহুভ গঔগয উগদ্দন,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কমাকীতা, 

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01727932477 

14  
কভাোঃ গভজানুয যভান, গতা- কভাোঃ আগজজায উগদ্দন,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কমাকীডৌক্তা, উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01713939053 

15  
কভাোঃ আব্দুর আরীভ, গতা- ভযহুভ আপজার কাডন,        ,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

গিভ ছাতনী, উডজরা- আদভগদখী, কজরা- ফগুড়া। 
01741187122 

16  কভাোঃ কপযডদৌ আরী, গতা- ভযহুভ আডদ আরী,       ,          গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফীডওাড়া, 

উডজরা- আদভগদখী, কজরা- ফগুড়া। 
01734753800 

17  
শ্রীভগত ন্ধ্ুাযানী যওায, স্বাভী- শ্রী স্বন যওায,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আদভগদখী, 

উডজরা- আদভগদখী, কজরা- ফগুড়া। 
01720411989 

18  
শ্রীভগত অডাওা ভাগর, গতা-মৃত: প্রফুল্ল,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আদভগদখী, উডজরা- 

আদভগদখী, কজরা- ফগুড়া। 
01729760966 

19  
কভাোঃ আদভ আগর, গতা-ভযহুভ আগজজায,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কুভাযনৄয, উডজরা- 

আদভগদখী, কজরা- ফগুড়া। 
01725389496 

20  
কভাোঃ গফপ্লফ কাডন, গতা- কভাোঃ আব্দুর ঔাডরও,   -        উ      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- উথযাইর, 

উডজরা- আদভগদখী, কজরা- ফগুড়া। 
01792693994 

21  
কভাোঃ রুহুর আভীন, গতা-কভাোঃ যইচ উদ্দীন,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গিভ গংড়া, 

উডজরা- আদভগদখী, কজরা- ফগুড়া। 
01799832275 

22  
কভাোঃ ভাবুফ আরভ, গতা-কভাাম্মাদ আরী,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ধনতরা, উডজরা- 

আদভগদখী, কজরা- ফগুড়া। 
01782669646 

23  কভাোঃ আব্দুর জগরর, গতা-ভযহুভ কডওন্দায আরী,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চাটঔইয, 01742582019 
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ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

উডজরা- আদভগদখী, কজরা- ফগুড়া। 

24  
কভাোঃ ভাডজদ আরী, গতা- ভযহুভ কছারায়ভান আরী,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আড়াইর, 

উডজরা- আদভগদখী, কজরা- ফগুড়া। 
01718279962 

25  
কভাোঃ রুহুর আগভন, গতা- ভযহুভ কভাডরভ উগদ্দন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কবনরা, 

উডজরা- আদভগদখী, কজরা- ফগুড়া। 
01743942650 

26  
কভাোঃ াডযায়ায কাডন (গমু), গতা- ভযহুভ করাওভান ভির,   -              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- কবনরা, উডজরা- আদভগদখী, কজরা- ফগুড়া। 
01726497314 

27  
কভাোঃ ভাবুফায যভান, গতা- ভযহুভ আঔতারুু্জ্জাভান,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- তারন, 

উডজরা- আদভগদখী,ডজরা- ফগুড়া। 
01716103150 

28  
কভাোঃ কভাস্তাগপজ্যয যভান, গতা- কভাাম্মদ আরী কফক,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- নৄগন্দা, 

উডজরা- আদভগদখী, কজরা- ফগুড়া। 
01825905610 

29  শ্রী ডতুন্দ্র নাথ, গতা- শ্রী ীতথ গভত্র,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কবল্যা, উডজরা- 

আদভগদখী, কজরা- ফগুড়া। 
01721795468 

30  কভাোঃ কভডদী াান, গতা- কভাোঃ কপযডদৌ,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- দভদভা, উডজরা- 

আদভগদখী, কজরা- ফগুড়া। 
01794818466 

31  
কভাোঃ আডনায়ায কাডন, গতা- ভযহুভ ইব্রাগভ,             উ       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াগন্দড়া, 

উডজরা- আদভগদখী, কজরা- ফগুড়া। 
01741283008 

32  
কভাোঃ জাগরলুয যভান, গতা- ভযহুভ জীভ উদ্দীন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ককাগফন্দনৄয, 

উডজরা- আদভগদখী, কজরা- ফগুড়া। 
01733120608 

33  
কভাোঃ ইনছান আরী, গতা- ভযহুভ াগপজায,       ড        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কডাভযগ্রাভ, 

উডজরা- আদভগদখী, কজরা- ফগুড়া। 
 

34  কভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ, গতা- কভাোঃ আরীভদ্দীন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কদলুঞ্জা, 

উডজরা- আদভগদখী, কজরা- ফগুড়া। 
01755063578 

35  শ্রীভগত ফণ সা যানী চাওী, স্বাভী-শ্রী শুভ্রা চাওী,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভাতানৄয, 

উডজরা- আদভগদখী, কজরা- ফগুড়া। 
01733713030 

36  
কভাছাোঃ ছাভছুন নাায, স্বাভী-কভাোঃ গভজানুয যভান,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওাগভারা, 

উডজরা- আদভগদখী, কজরা- ফগুড়া। 
0188494665 

37  
শ্রীভগত চাডভরী যানী, স্বাভী- শ্রী সুনীর,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আদভগদখী, উডজরা- 

আদভগদখী, কজরা- ফগুড়া। 
01719975734 

38  
শ্রীভগত গনবা যানী, স্বাভী- ভযহুভ সুধীয চন্দ্র,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- তারন, উডজরা- 

আদভগদখী, কজরা- ফগুড়া। 
01719975734 

39  
শ্রী গনতুানন্দ যওায, গতা- শ্রী আনন্দ কভান যওায,                        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- কুন্দগ্রাভ, উডজরা- আদভগদখী, কজরা- ফগুড়া। 
01733285056 

40  
শ্রী কুগফযঞ্জন কদফনাথ, গতা- শ্রী অগধয চন্দ্র কদফনাথ,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গততুগরয়া, 

উডজরা- আদভগদখী, কজরা- ফগুড়া। 
01764702590 

41  
শ্রী ককাগফন্দ চন্দ্র ার, গতা- মৃত: গফডযশ্বয চন্দ্র ার,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- সুগদন, 

উডজরা- আদভগদখী, কজরা- ফগুড়া। 
01746901297 

42  
কভাছাোঃ যাগজয়া সুরতানা, স্বাভী- কভাোঃ আব্দুর ককাফ্পায,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- লুদখয, 

উডজরা- আদভগদখী, কজরা- ফগুড়া। 
01757975034 

43  
কভাছাোঃ অগরভা ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ আব্দুয ভারুপ,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ছাতনী, 

উডজরা- আদভগদখী, কজরা- ফগুড়া। 
01737878767 

44  
কভাছাোঃ কজ্জাতন ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ লুৎপয যভান,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গযণভাযা, 

উডজরা- আদভগদখী, কজরা- ফগুড়া। 
 

45  কভাছাোঃ পাডতভা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ জয়নার আডফদীন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ওাগগভরা, উডজরা- আদভগদখী, কজরা- ফগুড়া। 
01799214760 

46  
কভাছাোঃ গভভভা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আবু াগদ,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওাল্লাকাগড়, 

উডজরা- আদভগদখী, কজরা- ফগুড়া। 
01790466114 

47  কভাছাোঃ ারুর কফকভ, স্বাভী- ভযহুভ ওারাভ (ফাবু),             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ারগ্রাভ, 

উডজরা- আদভগদখী, কজরা- ফগুড়া। 
01749456440 

48  শ্রীভগত কযঔা যাণী, স্বাভী- শ্রী অগনর কুভায চন্দ্র াা,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গিভ 

গংড়া, উডজরা- আদভগদখী, কজরা- ফগুড়া। 
 

49  আগভনুর ইরাভ, গতা-কভাোঃ আবু তাডরফ,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কানাযাড়া, 

উডজরা- আদভগদখী, কজরা- ফগুড়া। 
01712470378 

50  তগছয উগদ্দন, গতা-জভত আরী,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কবনরা, উডজরা- আদভগদখী, 

কজরা- ফগুড়া। 
01742074717 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 

(ব্যাচ # 15: 03-07  ড     ২০১৭) 

               :                           ড,   -         

            :                   ,                
 

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
কভাোঃ আগভয কাডন, গতা- ভযহুভ ইগরভ উগদ্দন,    ,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওাগরঞ্জা, 

উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01723538329 

2  
কভাোঃ যগপকুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ ভগজফয যভান,    ,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

গ্রাভাঙ্গাী, উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01711412683 

3  
কভাোঃ আব্দুর ভগজদ, গতা- ভযহুভ ীতর তাং,        ,       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কফতুয়া, 

উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01744639034 

4  
কভাোঃ াা আরী, গতা- ভযহুভ কছাযাফ,            উ  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ঝাউর, উডজরা- 

যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01780937362 

5  
কভাোঃ াগফবুয যভান, গতা- ভযহুভ জাপয আরী,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চওনুয, উডজরা- 

যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01767706162 

6  
কভাোঃ কাডন আরী, গতা- কভাোঃ ইয়াগছন আরী,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কওাদরাগদকয, উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01729314118 

7  
কভাোঃ জাগদ াান ঔান, গতা- ভযহুভ আোঃ যভান ঔান,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

যাই াজীনৄয, উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01716073437 

8  
কভাোঃ পগযদুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ াগনপ উগদ্দন,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- যাইদ, 

উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01757986805 

9  
কভাোঃ দাডযাক আরী, গতা- ভযহুভ কভাওডছদ আরী,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চওনুয, 

উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01721212661 

10  
কভাোঃ জহুরুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ যগভ কঔ,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কদডবাক, 

উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01744556730 

11  
কভাোঃ দুরার ওাজী, গতা- ভযহুভ ভডয ওাজী,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ওগযরাফাগড়, উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01739772303 

12  
কভাোঃ আোঃ ভাডরও, গতা- ভযহুভ ওানু কঔ,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- সনাড়া, উডজরা- 

যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01733295600 

13  
শ্রী ভঙ্গর চন্দ্র ভাাডতা, গতা- মৃত: বাদুযাভ চন্দ্র,      উ           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ককাগতথা, 

উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01751322039 

14  
কভাোঃ নজরুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ আবুর কাডন,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

চওভডনাযনৄয, উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01768959160 

15  
কভাোঃ হুভায়ন ওগফয, গতা- কভাোঃ যগপকুর ইরাভ,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কফংনাই, 

উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01797491421 

16  
কভাোঃ জাগদুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ কযাস্তভ আরী,                           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কওাদরাগদকয, উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01719827876 

17  
কভাোঃ এডওন আরী, গতা- ভযহুভ এনছাফ আরী যওায,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- নৄল্লা, 

উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01762761410 

18  
শ্রী গুগনাথ, গতা- শ্রী ভগতরার,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াডফকঞ্জ, উডজরা- যায়কঞ্জ 

কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01917123303 

19  
শ্রী ঞ্জগজত কুভায কখাল, গতা- শ্রী অগজত কভান কখাল,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ- 

ভুঞাকাতী, উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01730974714 

20  
কভাোঃ মুকুর গফশ্বা, গতা- ভযহুভ ভাঔন গফশ্বা,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আবুগদয়া 

সরী, উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01714494942 

21  
কভাছাোঃ আডরয়া কফকভ, স্বাভী-আবু ফওয গগদ্দও,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ- ফাঁওাই, উডজরা- 

যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01735862377 

22  
কভাোঃ াাদৎ কাডন, গতা- ভযহুভ ওারাভ কঔ,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গিযতরা, 

উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01723935921 

23  
কভাোঃ লুৎপয যভান, গতা- কভাোঃ ছাভাদ কঔ,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- সরী, 

উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01756280714 
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ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

24  
কভাছাোঃ গউগর কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ জহুরুর ইরাভ,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ- কানাযাভ, 

উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01713419857 

25  কভাছাোঃ কযনুওা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ভাাবুফ কঔ,                       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

আটখগড়য়া, উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01758497530 

26  
শ্রীভগত গেী যাণী, স্বাভী- যাভ ওান্ত,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- রাঙ্গরডভাযা, উডজরা- 

রঙ্গা, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01798161524 

27  
কভাছাোঃ কজাহুযা কফকভ, স্বাভী-কভাোঃ াভছুর ও,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ- নরগছয়া, 

উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
017920456014 

28  
কভাছাোঃ ছাডওযা কফকভ, স্বাভী-কভাোঃ কছারাইভান কাডন,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ- কফতুয়া, 

উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01768757934 

29  
শ্রীভগত গেী যানী, স্বাভী- শ্রী সুজন দা,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ঘুড়ওা, উডজরা- যায়কঞ্জ 

কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01789297601 

30  
শ্রীভগত জঞ্জারা যানী, স্বাভী- শ্রী গনতাই,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গঔয়ার, উডজরা- 

যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01749243746 

31  
কভাোঃ তাইজ্যর ইরাভ, গতা-কভাোঃ নজরুর ইরাভ,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ- পগযদনৄয, 

উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01736789180 

32  
কভাছাোঃ যাডরা ঔাতুন, স্বাভী-কভাোঃ ছাডনায়ায কাডন,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কুচ সা, উডজরা- 

যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01705188981 

33  
কভাোঃ আপছায কাডন, গতা-কভাোঃ যাজ্জাও কাডন,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ- 

কভভানাী, উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01721804903 

34  কভাোঃ ককারাভ কভাস্তপা গভঞা, গতা-ভযহুভ আোঃ আগজজ,    -                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- গতননাগন্দনা, উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01624032696 

35  কভাোঃ আোঃ আরীভ, গতা-ভযহুভ আডম্মদ,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- মুযাদনৄয, উডজরা- 

যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01918559296 

36  
কভাছাোঃ সুগপয়া ঔাতুন, স্বাভী- ভযহুভ আোঃ কগণ ঔন্দওায,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ- 

ভারগতনকয, উডজরা- রঙ্গা, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
 

37  
কভাছাোঃ ভগনযা ঔাতুন, স্বাভী-কভাোঃ রুস্তভ আরী,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ঝাড়া 

অগবযাভ, উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01915984255 

38  
শ্রী ভঙ্গর চন্দ্র ভাাডতা, গতা-শ্রী গবু যাভ চন্দ্র ভাাডতা,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- ককাারনৄয, উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01724625156 

39  
কভাোঃ জয়নুর আডফদীন, গতা- আোঃ কুদ্দু,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কানাঔাড়া, 

উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01744574647 

40  
কভাোঃ জাগদুর ইরাভ ান্না, গতা- ভযহুভ আোঃ রগতপ আওন্দ,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- এযান্দ, উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01915981142 

41  
কভাোঃ ছগফরুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ পজরায যভান,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কভাাযডাল্লা, উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01742500716 

42  
কভাোঃ ককারাভ যব্বানী (যাজ্য), গতা- কভাোঃ আগজজ্যর ইরাভ,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

গনভকাছী, উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01762871451 

43  
কভাোঃ ফাগয উগদ্দন, গতা- কভাোঃ কভাস্তাও,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গিযতরা, উডজরা- 

যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01774955162 

44  
শ্রী গফভর কুভায, গতা- শ্রী নডযন্দ্রনাথ,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কভাড়গদয়া, উডজরা- 

যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01773474822 

45  কভাছাোঃ াানা কফকভ, গতা- কভাোঃ ফাবু গভয়া,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- নাগরছা 

ওাগচনাড়া, উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01734278652 

46  কভাোঃ কওাফাদ আরী, গতা- ভযহুভ ভুলু কভাল্লা,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গভশ্রীকাগত, 

উডজরা- কচৌারী, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01799300954 

47  কভাোঃ াগফজ্যয যভান, গতা- কভাোঃ পজর যভান,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- স্থরচয, উডজরা- 

কচৌারী, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01779306173 

48  
শ্রীভগত গরভা যায়, স্বাভী- শ্রী ঞ্চয় যায়,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- যাইদ, উডজরা- 

যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01757819035 

49  
কভাছাোঃ জাানাযা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ওগযভ আওন্দ,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কদডবাক, 

উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
 

50  
কভাোঃ আরী আভজাদ ঔান, গতা-ভযহুভ আরী আওফয,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-         , উডজরা- যায়কঞ্জ, কজরা- গযাজকঞ্জ। 
01747390495 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 

(ব্যাচ # 1৬: 10-14  ড     ২০১৭) 

               :               , উ -         

            :                  ,                
 

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
কভাোঃ ককারাভ যব্বানী, গতা- ভযহুভ আব্দুর কফুয,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- াযনাটাফাড়ী, উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01738645889 

2  
কভাোঃ াগপজ্যয যভান, গতা- ভযহুভ জগভ উদ্দীন,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভূতফাড়ী, 

উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01747৮4423 

3  
কভাোঃআব্দুর মুত্তাগরফ, গতা-কভাোঃ য়াওপয আরী,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-ভাগনওডাটর, উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01768958159 

4  
কভাোঃ কভডজয কঔ, গতা- ভযহুভ আব্দুয যগদ,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফড়গফরা,  

উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01774028317 

5  
কভাোঃ আয়নার ও, গতা- ভযহুভ ভগতফায প্রাং,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গচথুরীয়া, 

উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01734225180 

6  
কভাোঃ রুহুর আগভন, গতা- ভযহুভ আবুফওয গছগদ্দওী,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

গুয়াডুইযী, উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01701506437 

7  
কভাোঃ ভাসুদ যানা, গতা- কভাোঃ ভরা ফক্স,          সরভাযী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- সরভাযী, 

উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01713717013 

8  
কভাোঃ গদুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ ভডয়ন উদ্দীন,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ- দুচাঁগচয়া, 

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01717662794 

9  
দীঙ্কয কুভায ফাও, গতা- দুক সাচযণ ফাও,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- দুচাঁগচয়া, 

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01746702021 

10  
কভাোঃ আোঃ াগরভ কঔ, গতা- ভযহুভ কফরাডয়ত আরী,          শ্যাভকাতী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

শ্যাভকাতী, উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01736806775 

11  
কভাোঃ আবুর কাডন, গতা- ভযহুভ আওাভির,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গফা, উডজরা- 

দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01713720961 

12  
কভাোঃ নাগয উগদ্দন, গতা- ভযহুভ আযাপ আরী,                         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- গদগখযাড়া, উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01727089821 

13  
কভাোঃ ভাগভনুয যগদ প্রাং, গতা- কভাোঃ তছগরভ উগদ্দন,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,   

গ্রাভ- াকাছা, উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01717163909 

14  
কভাোঃ পজলুয যভান, গতা- ভযহুভ আোঃ কজাব্বায,                        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- ওাভারু, উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01772383328 

15  
কভাোঃ আবু ফক্কয গগদ্দও, গতা- কভাোঃ আোঃ ওাডদয,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ঝাঁগঝড়া, 

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01727164543 

16  
কভাোঃ াজ্জাদ, গতা- ভযহুভ করাওভান,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গঔগদযাড়া, উডজরা- 

দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01720335873 

17  
কভাোঃ ভাসুদ যানা, গতা- কভাোঃ আোঃ যভান ঔাঁন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- রুদ্রফাড়ীয়া, 

উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01718781156 

18  
কভাোঃ জাাঙ্গীয ঔাঁন, গতা- কভাোঃ আজাায আরী ঔাঁন,                        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- চাঁনগদয়াড়, উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01751204703 

19  
কভাোঃ কঔাযডদ আরভ কঔাওা, গতা- ভযহুভ জাগকয কঔ,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-          , উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01748413026 

20  
কভাোঃ আবুর ওারাভ, গতা- ভযহুভ ওগছয উদ্দীন,                        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- ভাটাই, উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01726119341 

21  
কভাোঃ আগনছুয যভান, গতা- ভযহুভ আপছায আরী,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- খাটভাগুড়া, উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01740392578 

22  কভাছাোঃ যন কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ইয়াকুফ আরী প্রাভাগনও,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,   

গ্রাভ- ককাগফন্দনৄয, উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01723822523 

23  কভাছাোঃ আপডযাজা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ াডয প্রাভাগনও,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-               , উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
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ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

24  কভাছাোঃ বুরবুগর কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আব্দুয যাজ্জাও,                       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-                 , উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
 

25  কভাছাোঃ আগভনা ঔাতুন, গতা- কভাোঃ আোঃ আগজজ তাং,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        

উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01716992125 

26  
কভাছাোঃ গগযনা আওতায, স্বাভী- কভাোঃগাবুর ইরাভ,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-              উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 

01733117594 

 

27  কভাছাোঃ কযডফওা ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ জ্যডয়র যানা,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-           

উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
0176406377 

28  
কভাছাোঃ কযাগজনা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ কযজাউর ওগযভ,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-             উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01758615106 

29  কভাছাোঃ জহুযা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ কারায়ভান আরী,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-           উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01775584394 

30  
কভাোঃ আোঃ ছারাভ, গতা-এাযাত আরী,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-             

উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01734217567 

31  কভাছাোঃ ভাডজদা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ায়ফারী প্রাং,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ-           

উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01780358841 

32  
কভাছাোঃ যগভা ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ যভজান যওায,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-            উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01745978264 

33  কভাছাোঃ ওেনা ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ যাজ্য কঔ,              , গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-           

উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01746642595 

34  
কভাছাোঃ নাজভা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ চাঁন তালুওদায,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-          

উডজরা- দুচাঁগচয়া,  কজরা- ফগুড়া। 
01735962105 

35  কভাছাোঃ নাজভা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ কডওন্দায আরী,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ-         

উডজরা- দুচাঁগচয়া,  কজরা- ফগুড়া। 
01741848039 

36  
কভাোঃ গপডযাজ কাডন, গতা-াজাান আরী,      উ         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- উ         

উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01740423586 

37  কভাছাোঃ কগরনা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ াভছগদ্দন,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-         

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01793949696 

38  
কভাোঃ কফরাডয়ত কাডন, গতা- ভযহুভ মুডন্তজায যভান,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- পগযদনৄয, 

উডজরা- গনভকাছী, কজরা- ফগুড়া। 
01741638654 

39  কভাোঃ তাগযকুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ আব্দু াত্তায,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ধাভাচাভা, 

উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01711268079 

40  
কভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ, গতা- ভযহুভ আব্দুর রগতপ প্রাভাগনও,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- ধাভাচাভা, উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01759085054 

41  
কভাোঃ গদুর ইরাভ  (ডওাডয়র), গতা- ভযহুভ কওাভয উগদ্দন মুগক্তডমাদ্ধা,                 গ্রাভ উন্নয়ন 

গভগত, গ্রাভ- গয়ারী, উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01790181481 

42  
ওাজর চন্দ্র দা, গতা- মৃত: নডয চন্দ্র দা,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াঁচগথতা, 

 উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01738123014 

43  ংওয চন্দ্র দা, গতা- মৃত নডয চন্দ্র দা,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চাভরুর,  

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01728955764 

44  
রতাযানী ারদায, স্বাভী- মৃত প্রফুল্ল কুভায ারদায,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- কগচফাড়ী, উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01713765830 

45  কভাছাোঃ াগওজা ঔাতুন, গতা- ভযহুভ কফুয আরী ভির,   -          উ     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- কথউওাগন্দ, উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01706464236 

46  
কভাোঃ আোঃ যাজ্জাও, গতা- ভযহুভ আডয়জ,                       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কচচুুঁগড়য়া, 

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01725999525 

47  কভাোঃ এভদাদুর, গতা- কভাোঃ নজরুর,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- তালুওাত,  

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01733512772 

48  
কভাছাোঃ কদডরায়াযা ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ ঔগরলুয যভান,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- করুঞ্জ, 

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01771544724 

49  কভাছাোঃ াকগযওা কফকভ, স্বাভী-কভাোঃ গপকুর ইরাভ,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- কফডড়যফাগড়, উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01768788042 

50  
গেী যানী দা, স্বাভী- ওাজর চন্দ্র দা,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        ,  

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01718695696 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 

(ব্যাচ # 17: 17-21  ড     ২০১৭) 

               :               , উ -         

            :                ,                
 

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
কভাছাোঃ পাযানা ইয়াগভন, স্বাভী- াীন আরভ (গরটন),   -              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গঝনাই, 

উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01738162115 

2  
কভাছাোঃ নাজভা ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ গপকুর ইরাভ,   -                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ভাগধডওাড়া, উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01704496975 

3  
কভাছাোঃ গেী ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ আজকয আরী,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফাঁাতা, উডজরা- 

ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01721996681 

4  
কভাছাোঃ কপারী কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ গদুর ইরাভ,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গফাদগদয়ায, 

উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
017671128 

5  
কভাছাোঃ জাানাযা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ গগদ্দও ভির,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফাঁাতা, 

উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01758737361 

6  
কভাছাোঃ কজুাৎস্দা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ গদুর ইরাভ,                        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

যাঙ্গাভাটি, উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01758488838 

7  
কভাোঃ আবুর ওারাভ, গতা- কভাোঃ ভয আরী,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- পগওযাড়া, উডজরা- 

ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01761542912 

8  
কভাোঃ কভাস্তাগপজায যভান, গতা- কভাোঃ আবুর কাডন,          উ       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- উল্লাাড়া, 

উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01725544051 

9  
কভাোঃ ছাডনায়ায কাডন, গতা- কভাোঃ ভওবুর কাডন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চারাাড়া, 

উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01724021434 

10  
কভাোঃ যগভ যওায, গতা- ভযহুভ ভাডরও যওায,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-এরাগঙ্গ, উডজরা- 

ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01750631075 

11  
গফভর চন্দ্র, গতা- যগফ চন্দ্র,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গফরওাজ্যরী, উডজরা- ধুনট, কজরা- 

ফগুড়া। 
01759715536 

12  
কভাোঃ ককারাভ যব্বানী, গতা- ভযহুভ ভগজফয যভান ভির,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

টিয়াযাড়া, উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01742581226 

13  
কভাোঃ নজরুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ আব্দুর ঔাডরও প্রাং,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কজাগযয়া, 

উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01710790666 

14  
কভাোঃ জহুরুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ কভাজাায আরী,      উ            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- বালুওতরা, 

উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01709306365 

15  
কভাোঃ যগওবুর াান, গতা- কভাোঃ নয়া গভয়া,                        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- দগিণ 

কজাড়গমুর, উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01735314108 

16  
কভাোঃ আব্দুর ভগজদ, গতা- ভযহুভ কভাঔডরছুয,          উ            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চারাাড়া, 

উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01736096402 

17  
কভাোঃ ভজনু যভান, গতা- ভযহুভ আব্দুর আরীভ,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- তাযাওাগন্দ, 

উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01710133562 

18  
কভাোঃ ওাভার প্রাং, গতা- কভাোঃ জাডফদ প্রাং,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কঔাওাাটা, উডজরা- 

ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01720495996 

19  
কভাোঃ আবু ফওয  গগদ্দও, গতা- ভযহুভ দগরর উগদ্দন,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কফরকুগচ, 

উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01712761025 

20  কভাোঃ নজরুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ জগয আওন্দ,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- যাগিরা, উডজরা- 

ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01721796108 

21  কভাোঃ তাডযও যভান, গতা- কভাোঃ কওাযফান আরী,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াতটিওযী, 

উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01721864215 

22  কভাোঃ আডফদুয যভান, গতা- কভাোঃ কভাত্তাডরফ,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওহুরী উডজরা- 

নন্দীগ্রাভ, কজরা- ফগুড়া। 
01719454312 

23  
কভাোঃ াইফুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ কভাওডছদ আরী,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াটওড়ই, 

উডজরা- নন্দীগ্রাভ, কজরা- ফগুড়া। 
01710440280 

24  কভাোঃ াইদুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ ইভাইর,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চাওনভা, উডজরা- 01823136107 
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ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

নন্দীগ্রাভ, কজরা- ফগুড়া। 

25  
কভাোঃ কঔাযডদ আরভ, গতা- ভযহুভ ভওবুর কাডন,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- যায়নৄয, 

উডজরা- নন্দীগ্রাভ, কজরা 
01739083641 

26  
কভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ, গতা- ভযহুভ ঔমযাত আরভ,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভূস্কুয, উডজরা- 

নন্দীগ্রাভ, কজরা- ফগুড়া। 
01768209320 

27  
কভাছাোঃ ছাডযা গফগফ, স্বাভী- ভযহুভ ইাও,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-     , উডজরা- নন্দীগ্রাভ, 

কজরা- ফগুড়া। 
0171591595 

28  
কভাছাোঃ াগরভা কফকভ, স্বাভী- ভযহুভ ওাডজভ উগদ্দন,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-      , উডজরা- 

নন্দীগ্রাভ, কজরা- ফগুড়া। 
01735171965 

29  
কভাছাোঃ ককাডরজা কফকভ, স্বাভী- ভযহুভ গযয়াজ উগদ্দন,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-      , উডজরা- 

নন্দীগ্রাভ, কজরা- ফগুড়া। 

01773931730 

 

30  
শ্রী যগফ ভন্ত, গতা- শ্রী ভগরন চন্দ্র,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-     , উডজরা- নন্দীগ্রাভ, 

কজরা- ফগুড়া। 

01837426811 

 

31  
কভাোঃ আযাফুর ইরাভ, গতা-কভাোঃ আবুর কাডন,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       

উডজরা- নন্দীগ্রাভ, কজরা- ফগুড়া। 
01746628934 

32  
কভাোঃ ইভাইর কাডন, গতা- ভযহুভ আোঃ াগভদ,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       , 

উডজরা- নন্দীগ্রাভ, কজরা- ফগুড়া। 
01723237300 

33  
কভাোঃ গভজানুয যভান, গতা- কভাোঃ আবুর কাডন,               ড      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

     ড     , উডজরা- নন্দীগ্রাভ, কজরা- ফগুড়া। 
01710647568 

34  
কভাোঃ আর ভামুন, গতা- কভাোঃ আব্দুর কজাব্বায,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-      , উডজরা- 

নন্দীগ্রাভ, কজরা- ফগুড়া। 
01712383795 

35  
কভাোঃ আবু াইদ, গতা- ভযহুভ কভাোঃ কজাব্বায,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        , উডজরা- 

নন্দীগ্রাভ, কজরা- ফগুড়া। 
01747018120 

36  
কভাোঃ জাাঙ্গীয কাডন, গতা- কভাোঃ কডওন্দায,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        , 

উডজরা- নন্দীগ্রাভ, কজরা- ফগুড়া। 
01744575455 

37  
কভাোঃ যগদুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ াগপজর ইরাভ,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

         , উডজরা- নন্দীগ্রাভ, কজরা- ফগুড়া। 
01726127290 

38  
কভাছাোঃ যাগজয়া সুরতানা, স্বাভী- কভাোঃ ইদুর ইরাভ,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       , 

উডজরা- নন্দীগ্রাভ, কজরা- ফগুড়া। 

01767362927 

 

39  
কভাছাোঃ জয়নাফ সুরতানা, গতা- ভযহুভ জাডপয আরী,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        , 

উডজরা- নন্দীগ্রাভ, কজরা- ফগুড়া। 

01746072102 

 

40  রূা যাণী, স্বাভী- যফীন্দনাথ,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-      , উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 01733512746 

41  
কভাছাোঃ রাইরী কফকভ, গতা- ভযহুভ নাগছয উগদ্দন,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-         , 

উডজরা- নন্দীগ্রাভ, কজরা- ফগুড়া। 
01766945083 

42  
কভাছাোঃ াথী ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ জয়নার আডফদীন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-গুরাযতাঁইড়, 

উডজরা- ধুনট, কজরা- ফগুড়া। 
01745124521 

43  কভাছাোঃ আপডযাজা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ যগপকুর ইরাভ,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       , 

উডজরা- নন্দীগ্রাভ, কজরা- ফগুড়া। 
01738191790 

44  
কভাছাোঃ আগজদা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আনছায আরী,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       , 

উডজরা- নন্দীগ্রাভ, কজরা- ফগুড়া। 
01739408391 

45  কভাোঃ জাডদুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ ভডয আরী,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       , 

উডজরা- নন্দীগ্রাভ, কজরা- ফগুড়া। 
01714462740 

46  কভাোঃ পজলুয যভান, গতা- কভাোঃ ইব্রাগভ,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       , উডজরা- 

নন্দীগ্রাভ, কজরা- ফগুড়া। 
01796205907 

47  কভাছাোঃ গুলু কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ইউনু আরী যদায,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-         , 

উডজরা- নন্দীগ্রাভ, কজরা- ফগুড়া। 
 

48  কভাছাোঃ রুগফয়া কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ পগযদ উগদ্দন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-         , 

উডজরা- নন্দীগ্রাভ, কজরা- ফগুড়া। 
 

49  
শ্রী গফশ্বনাথ, গতা- শ্রী গফণয়,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-           , উডজরা- 

নন্দীগ্রাভ, কজরা- ফগুড়া। 
01735703161 

50  
কভাোঃ মুকুর কাডন, গতা- ভযহুভ আযাপ,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       , উডজরা- 

নন্দীগ্রাভ, কজরা- ফগুড়া। 
01929042041 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 

(ব্যাচ # 18: 24-28  ড     ২০১৭) 

               :                    , উ -         

            :                         , উ -        
 

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
কভাোঃ াইপ উগদ্দন, গতা- ভযহুভ তাডরফ আরী,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ওানুনৄয, উডজরা- 

আডক্করনৄয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01725242507 

2  
কভাছাোঃ কযভা াযবীন, স্বাভী- কভাজাপপয কাডন,                       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কবযনৄয, উডজরা- আডক্করনৄয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01764140855 

3  
রতা আওতায, স্বাভী- কভাোঃ চঞ্চর কাডন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-আয়ারকাড়ী, উডজরা- 

আডক্করনৄয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01758435282 

4  
কভাছাোঃ গউগর আওতায, স্বাভী- কভাোঃ াগমুচ কযজা,                         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

চওগফরা, উডজরা- আডক্করনৄয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01749640026 

5  
এডভরী আডভদ, স্বাভী- পগযদ আডম্মদ,                          গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- বািাযীাড়া, 

উডজরা- আডক্করনৄয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01731449826 

6  
কভাোঃ জাডদুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ সুরুজ্জাভান,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ারা, 

উডজরা- আডক্করনৄয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01732613015 

7  
কভাছাোঃ ম্পা, গতা- কভাোঃ াইফুর ইরাভ,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-সুজারগদখী 

জকগত, উডজরা- আডক্করনৄয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01860655161 

8  
কভাছাোঃ াডজদা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আোঃ কুদ্দু,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফাগকযফাড়ীয়া, 

উডজরা- আডক্করনৄয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01765761214 

9  
কভাোঃ াইফুর ইরাভ, গতা-  আোঃ জগরর,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-গচয়াযীগ্রাভ, উডজরা- 

আডক্করনৄয, কজরা- জয়নৄযাট। 

01708759794 

 

10  
কভাছাোঃ ানা গফগফ, স্বাভী- কভাোঃ আভজাদ কাডন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভাধাইনৄকুয, 

উডজরা- আডক্করনৄয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01763978697 

11  
সুব্রত কুভায াা, গতা- ভযহুভ ঔডকন্দ্র নাথ াা,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কদড়া, উডজরা- 

আডক্করনৄয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01749059973 

12  
কভাছাোঃ তাজভা ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ গভজানুয যভান,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কডুম্বা, উডজরা- 

আডক্করনৄয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01768964693 

13  
কভাোঃ যাজ্য, গতা- কভাোঃ আোঃ যাজ্জাও,                       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-রগরয়া, উডজরা- 

আডক্করনৄয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01740648347 

14  
কভাোঃ ভামুনুয যগদ, গতা- ভযহুভ ভডয়ন উগদ্দন,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কগননৄয, উডজরা- 

আডক্করনৄয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01720834424 

15  
কভাছাোঃ ভগযয়ভ কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ওগরভ উগদ্দন,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-বদ্রওারী, উডজরা- 

আডক্করনৄয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01942120814 

16  
কভাছাোঃ ছাভছুন নাায, স্বাভী- কভাোঃ আাদুর,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওাঠারফাড়ী, উডজরা- 

আডক্করনৄয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01786798580 

17  
কভাোঃ জ্যডয়র ভির, গতা- ভযহুভ যগজত ভির,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-যাভারা, উডজরা- 

আডক্করনৄয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01965400212 

18  
কভাোঃ াগপজায যভান, গতা- ভযহুভ দাযাজ উগদ্দন,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- অনন্তনৄয, 

উডজরা- আডক্করনৄয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01732157588 

19  
কভাোঃ আোঃ ভগজদ, গতা- ভযহুভ আোঃ জগরর,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-যায়নকয 

ওানচাড়া, উডজরা- আডক্করনৄয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01737202997 

20  
কভাোঃ পারুও কাডন, গতা- ভযহুভ কওয়াভ উগদ্দন,                          গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

গভজসানৄয, উডজরা- আডক্করনৄয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01750743033 

21  
কভাছাোঃ নাগযন আক্তায, স্বাভী-কভাোঃ গগদ্দকুয যভান,                         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

বট্টরাী গয়ারাড়া, উডজরা- আডক্করনৄয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01911439479 

22  
গফওা চন্দ্র, গতা- মৃত গচন প্রাভাগনও,                       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- নৄনযগদখী, 

উডজরা- আডক্করনৄয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01783299024 

23  
কভাছাোঃ ম্পা কফকভ, স্বাভী-গদুর ইরাভ,                           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-শ্রী 

ওণ সগদখী, উডজরা- আডক্করনৄয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01732096759 
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ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

24  
কভাছাোঃ ীভা কফকভ, স্বাভী- আওযাভ কাডন,                       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- নডজায 

াঠানাড়া, উডজরা- আডক্করনৄয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01750174373 

25  
কভাোঃ আবু ফক্কয গগদ্দও, গতা- ভযহুভ আগজভগদ্দন,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-দুরারী, 

উডজরা- আডক্করনৄয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01721104943 

26  
কভাছাোঃ কযডনা গফগফ, স্বাভী- কভাোঃ াডদুর ইরাভ,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চাাকাছী, 

উডজরা- আডক্করনৄয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01789305635 

27  
কভাোঃ আোঃ ভাডরও, গতা- ভযহুভ গযাজ,                          গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-আরাগদনৄয, 

উডজরা- আডক্করনৄয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01734562203 

28  
কভাোঃ াগপজায যভান, গতা- ভযহুভ তুগভজ উগদ্দন,   -                         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ককাগনাথনৄয, উডজরা- আডক্করনৄয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01789901168 

29  
কভাোঃ ভামুদ আরী, গতা- ভযহুভ কভাপাজ্জর কাডন,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-    

          , উডজরা- আডক্করনৄয, কজরা- জয়নৄযাট। 

01715234624 

 

30  
কভাোঃ তগযকুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ কদডরায়ায কাডন,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গবওনী, 

উডজরা- আডক্করনৄয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01745179050 

31  
কভাোঃ যগদুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ আোঃ যউপ,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কওাভযগ্রাভ, 

উডজরা- জয়নৄযাট, কজরা- জয়নৄযাট। 
01734390096 

32  
জয়ডদফ যওায, গতা- ঝন্টু যওায,          গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- দাদযাজগন্তগ্রাভ উডজরা- জয়নৄযাট, 

কজরা- জয়নৄযাট। 
01716511046 

33  
কভাছাোঃ কযভা কফকভ, গতা- কভাোঃ আোঃ ারাভ কভাল্লা,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-গিভ 

াযগরয়া, উডজরা- জয়নৄযাট, কজরা- জয়নৄযাট। 
01920774824 

34  
কভাছাোঃ ভগযয়ভ কফকভ, গতা- কভাোঃ ভজনু ভির,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভাধফাড়া, 

উডজরা- জয়নৄযাট, কজরা- জয়নৄযাট। 
01962794032 

35  
কভাছাোঃ নুয ফানু, স্বাভী- াাদত কাডন,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ধুরাতয, উডজরা- জয়নৄযাট, 

কজরা- জয়নৄযাট। 
01782975246 

36  
কভাোঃ সুরতানুয কযজা, গতা- ভযহুভ কভাঔডরছুয যভত,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- জাভারনৄয 

ওারীাড়া, উডজরা- জয়নৄযাট, কজরা- জয়নৄযাট। 
01717951457 

37  
কভাোঃ কভাস্তাগপজ্যয যভান, গতা- ভযহুভ আতাউয যভান যদায,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ফাগনয়াাড়া, উডজরা- জয়নৄযাট, কজরা- জয়নৄযাট। 
01876417864 

38  
কভাছাোঃ াানাজ াযবীন, স্বাভী- কভাোঃ আব্দু বুয,                   বাজনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কতখযগফা, উডজরা- জয়নৄযাট, কজরা- জয়নৄযাট। 
01745913235 

39  
জয়চন্দ্র ভন্ত, গতা- নাযায়ন চন্দ্র ভন্ত,                        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-কফরআভরা, 

উডজরা- জয়নৄযাট, কজরা- জয়নৄযাট। 
01721794077 

40  
কভাোঃ আব্দুয যউপ, গতা- কভাোঃ াডজদুর যভান,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কতখয গফা, 

উডজরা- জয়নৄযাট, কজরা- জয়নৄযাট। 
01912313312 

41  
কভাোঃ নুরুন্নফী যওায, গতা- ভযহুভ কতাপাজ্জর কাডন,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-নফ স 

ারুগরয়া উডজরা- জয়নৄযাট, কজরা- জয়নৄযাট। 
01713768398 

42  
কভাোঃ গভজানুয যভান, গতা- কভাোঃ লুৎপয যভান,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আভড়া 

ককাাইর, উডজরা- নন্দীগ্রাভ, কজরা- ফগুড়া। 
01730947053 

43  
কভাোঃ কাডন আরী, গতা- কভাোঃ ফয়তুল্ল,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াযন, উডজরা- নন্দীগ্রাভ, 

কজরা- ফগুড়া। 
01733286874 

44  
কভাছাোঃ লুৎপা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ এনামুর ও,       উ      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আউকাড়া, উডজরা- 

জয়নৄযাট, কজরা- জয়নৄযাট। 
01913711647 

45  াযডদী, গতা- সুম স,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফাঁফ, উডজরা- জয়নৄযাট, কজরা- জয়নৄযাট। 01736018727 

46  
কভাছাোঃ কযাঔানা ঔাতুন, গতা- কভাোঃ ভান আরী যওায,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আটাান, 

উডজরা- নন্দীগ্রাভ, কজরা- ফগুড়া। 
01718614853 

47  
কভাছাোঃ পগযদা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ভামুদুর ও,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গচগভ 

উডজরা- জয়নৄযাট, কজরা- জয়নৄযাট। 
01720413765 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 

(ব্যাচ # ১৯: ৩১  ড     ২০১৭ – ০৪         ২০১৮) 

               :                        ,  উ -         

             :               ,                

 

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
সুজন কুন্ডু, গতা- ওারাচাঁদ কুন্ডু,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ফাসুড়া, উডজরা- ওারাই, কজরা- 

জয়নৄযাট। 
01729532400 

2  
কভাোঃ যাজা গভয়া, গতা- কভাোঃ আগওভগদ্দন,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-গতড়া, উডজরা- ওারাই, 

কজরা- জয়নৄযাট। 
01729727085 

3  
কভাোঃ আোঃ ভগজদ (ফাফলু), গতা- ভযহুভ আব্বা,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- দুধাইর, উডজরা- 

ওারাই, কজরা- জয়নৄযাট। 
01780678570 

4  
কভাোঃ আোঃ ভান্নান, গতা- ভযহুভ কনয়াজ,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-গফনইর, উডজরা- ওারাই, 

কজরা- জয়নৄযাট। 
01884857644 

5  
কভাছাোঃ আনজ্যআযা, স্বাভী- কভাোঃ নূয আরভ,      উ           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-উত্তয কতগরায, 

উডজরা- ওারাই, কজরা- জয়নৄযাট। 
01739768456 

6  
কভাছাোঃ ভাছুভা ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ াাদুর ইরাভ,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-আতাায, 

উডজরা- ওারাই, কজরা- জয়নৄযাট। 
01744517172 

7  
কভাছাোঃ ভনজ্যয়াযা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ভগজফয যভান,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ফহুগত, উডজরা- 

ওারাই, কজরা- জয়নৄযাট। 
01773204578 

8  
কভাছাোঃ কভডযজা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ সুজাউর,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ভাদাই, উডজরা- ওারাই, 

কজরা- জয়নৄযাট। 
01768207707 

9  
কভাছাোঃ কযডফওা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ গুগনমুনী,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-গওটা, উডজরা- ওারাই, 

কজরা- জয়নৄযাট। 

0175356853

9 

10  
কভাছাোঃ নাযগক কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-জকডুম্বয, 

উডজরা- ওারাই, কজরা- জয়নৄযাট। 
01757826065 

11  
কভাছাোঃ যাডদা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আবু ফক্কয গগদ্দও,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-কঙ্গাদানৄয, 

উডজরা- ওারাই, কজরা- জয়নৄযাট। 
 

12  
কভাছাোঃ াডজদা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ াানুয,          গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-নৄনুট, উডজরা- ওারাই, 

কজরা- জয়নৄযাট। 
 

13  
কভাছাোঃ সুযাইয়া কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আরভকীয কাডন যওায,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ভূডকাইর, 

উডজরা- ওারাই, কজরা- জয়নৄযাট। 
01925243445 

14  
কভাোঃ যগপকুর ইরাভ, গতা-কভাোঃ আোঃ যাজ্জাও,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-বাদা, উডজরা- 

জয়নৄযাট দয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01851096555 

15  
কভাোঃ আব্দু কাফাান, গতা-কভাোঃ ঔগরলুয যভান,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-

ছায়ারাড়া, উডজরা- জয়নৄযাট দয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01731449801 

16  
কভাোঃ ককারাভ আজভ, গতা- কভাোঃ ভওবুর কাডন,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-গদড়গ্রাভ, 

উডজরা- জয়নৄযাট দয, কজরা- জয়নৄযাট। 

0173467328

6 

17  
কভাোঃ নাগয উগদ্দন, গতা-কভাোঃ তগফফয যভান,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ফাঁাড়া, উডজরা- 

জয়নৄযাট দয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01740949836 

18  
কভাোঃ গভনু াযবীন, গতা-কভাোঃ জগভয উদ্দীন,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ফড়ভাগঝাড়া, 

উডজরা- জয়নৄযাট দয, কজরা- জয়নৄযাট। 

01770855130

9 

19  
কভাছাোঃ াানাজ াযবীন, স্বাভী-কভাোঃ া আরভ,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ারী, উডজরা- 

জয়নৄযাট দয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01792694012 

20  কভাোঃ আোঃ ঔাডরও, গতা- ভযহুভ কভাোঃ ঔাজাভগদ্দন,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-গথয়ট, উডজরা- 

জয়নৄযাট দয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01740904744 

21  
শ্রী সুকুভায, গতা- শ্রী সুধীয,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ফাসুগযয়া, উডজরা- জয়নৄযাট দয, 

কজরা- জয়নৄযাট। 
01737766892 

22  
কভাোঃ ফাবুর কাডন, গতা- কভাোঃ আবুর কাডন,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-াথুগযয়া, উডজরা- 

জয়নৄযাট দয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01925261823 

23  
কভাোঃ াগন আরভ, গতা- কভাোঃ গভজানুয যভান,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-গজতাযনৄয, 

উডজরা- জয়নৄযাট দয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01757810435 
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ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

 

24  
কভাোঃ জান্নাতুর কপযডদৌী, স্বাভী-যায়ানুর ইরাভ,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-নফ স কদাকাছী 

উডজরা- জয়নৄযাট দয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01766798969 

25  
কভাোঃ পাযজানা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ বুজ,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-াগতকাড়া, উডজরা- 

জয়নৄযাট দয, কজরা- জয়নৄযাট। 
 

26  
কভাোঃ পারুও কাডন, গতা- কভাোঃ ওগযভ,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-নাড়া, উডজরা- 

জয়নৄযাট দয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01718709369 

27  
কভাোঃ ভঞ্জুরুর ওগযভ, গতা- কভাোঃ আডফদ,        উ    আযজী জকগদনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-চওউজার, 

উডজরা- জয়নৄযাট দয, কজরা- জয়নৄযাট।  
01742068420 

28  
কভাোঃ ইভাইর কাডন, গতা- কভাোঃ আোঃ কফুয,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- নামুজা, উডজরা- 

জয়নৄযাট দয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01782915658 

29  
কভাোঃ আোঃ ফাগযও, গতা- কভাোঃ আডভজ আরী,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ওা ানন্দা, 

উডজরা- জয়নৄযাট দয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01742071028 

30  কভাছাোঃ কযডনা াযগবন, স্বাভী- কভাোঃ এনামুর,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভগদনৄয, উডজরা- 

জয়নৄযাট দয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01720314561 

31  কভাছাোঃ কযভা ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ আগভনুয যভান,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- জকগদনৄয, 

উডজরা- জয়নৄযাট দয, কজরা- জয়নৄযাট। 
0175506435 

32  
কভাোঃ এনামুর ও (ওাজর), গতা- ভযহুভ পজলুর ও ভির,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

দগড়াড়া,  উডজরা- জয়নৄযাট দয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01735862531 

33  
কভাোঃ আবু ফক্কয গগদ্দও (যাজ্য), গতা- কভাোঃ জ্যরগপওায আরী,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গফষ্ণুনৄয, 

উডজরা- জয়নৄযাট দয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01712272150 

34  
কভাোঃ নুরু আগভন, গতা- কভাোঃ আগজজ্যর ইরাভ,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- যাভকৃষ্ণনৄয 

উডজরা- জয়নৄযাট দয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01965820779 

35  
কভাোঃ যগফউর ইরাভ, গতা- কভাোঃ কগজভ উদ্দীন,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চাঁদনৄয, 

উডজরা- জয়নৄযাট দয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01751760755 

36  
কভাছাোঃ ইয়াছগভন জাান (রতা), স্বাভী-কভাোঃ গরটন গভয়া,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গনগত্তাড়া 

উডজরা- জয়নৄযাট দয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01721211502 

37  
কভাছাোঃ ভঞ্জুয়াযা, স্বাভী- কভাোঃ আডনায়ায,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-বানাইকুগরয়া, 

উডজরা- জয়নৄযাট দয, কজরা- জয়নৄযাট।  
01799130691 

38  
কভাছাোঃ আক্তায ফানু, স্বাভী- কভাোঃ আবুর ওাডভ,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফাগুয়ান, উডজরা- 

জয়নৄযাট দয, কজরা- জয়নৄযাট। 
 

39  
কভাোঃ নাজমুর ও, গতা- কভাোঃ আপজার কাডন,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওাডদায়া 

উডজরা- জয়নৄযাট দয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01823187676 

40  
কভাোঃ কফরার কাডন, গতা- কভাোঃ াভসুগদ্দন ভির,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গভটনা, উডজরা- 

জয়নৄযাট দয, কজরা- জয়নৄযাট।   
01713739856 

41  
কভাোঃ ভাবুফ আরভ, গতা- কভাোঃ ছগভয উদ্দীন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভাধায়নকয উডজরা- 

জয়নৄযাট দয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01737607980 

42  
কভাোঃ ভাফুজ কাডন, গতা- কভাোঃ দভডছয আরী,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কওন্দুর, উডজরা- 

জয়নৄযাট দয, কজরা- জয়নৄযাট। 
 

43  
কভাছাোঃ যাডদা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আোঃ ভত্তাডরফ,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওয়তাায, 

উডজরা- জয়নৄযাট দয, কজরা- জয়নৄযাট। 
 

44  
কভাছাোঃ কযগজয়া কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আগনসুয যভান,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াঁটবাঙ্গা 

উডজরা- জয়নৄযাট দয, কজরা- জয়নৄযাট। 
 

45  
কভাোঃ আোঃ াভাদ, গতা- কভাোঃ ভগপজ উগদ্দন ভির,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কঙ্গাদানৄয, উডজরা- জয়নৄযাট দয, কজরা- জয়নৄযাট। 
01922969444 

46  
কভাছাোঃ ভভতাজ কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আোঃ াগরভ,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-করকুিা, উডজরা- 

জয়নৄযাট দয, কজরা- জয়নৄযাট। 
 

47  
শ্রীভগত বুগর যাণী, স্বাভী- শ্রী ভন্টু,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কাংযাইর, উডজরা- জয়নৄযাট 

দয, কজরা- জয়নৄযাট। 
 

48  
শ্রীভগত গফতা যাণী, স্বাভী- সুডয ড়া,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ারগট্ট, উডজরা- জয়নৄযাট 

দয, কজরা- জয়নৄযাট। 
 

49  
কভাছাোঃ কযডনা কফকভ, স্বাভী-কভাোঃ দুরার উগদ্দন,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গুনা, উডজরা- 

জয়নৄযাট দয, কজরা- জয়নৄযাট। 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 

(ব্যাচ # 20: 07-11         ২০১৮) 

               :                               , উ -         
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অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
কভাোঃ ফাওীউর ইরাভ, গতা- কভাোঃ আব্দুর ফাযীও যদায,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-গন্দা 

ওফা, উডজরা- কিতরার, কজরা- জয়নৄযাট। 
01728464023 

2  
কভাোঃ আগযফুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ আরী আওফয,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কফাড়াই,  

উডজরা- ওারাই, কজরা- জয়নৄযাট। 
01733105734 

3  
কভাোঃ ঔগরলুয যভান, গতা- কভাোঃ আান উল্লা,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ারফন, উডজরা- 

কিতরার, কজরা- জয়নৄযাট। 
01718945558 

4  
কভাোঃ পজলুয যভান, গতা- ভযহুভ ভগনয উদ্দীন,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ভফফতনৄয, 

উডজরা- কিতরার, কজরা- জয়নৄযাট। 

0193737668
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5  
কভাোঃ ওগফয  উদ্দীন, গতা- কভাোঃ ইব্রাগভ ভির,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-দগিণ 

গজয়ানৄয, উডজরা- কিতরার, কজরা- জয়নৄযাট। 
01737462571 

6  
কভাোঃ উজ্জর কাডন, গতা- কভাোঃ য়াডদ আরী,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফাযইর, উডজরা- 

কিতরার, কজরা- জয়নৄযাট। 
01723883421 

7  
কভাোঃ যগপকুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ নূরুর ইরাভ,                         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-গফনাই, উডজরা- কিতরার, কজরা- জয়নৄযাট। 
01726178262 

8  
কভাোঃ আতাউয যভান, গতা- কভাোঃ ভগজফয যভান,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-কুসুভ য, 

উডজরা- কিতরার, কজরা- জয়নৄযাট। 
01820631822 

9  
কভাোঃ যভজান আরী, গতা- ভযহুভ তডয়জ উদ্দীন,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ইওযকাড়া, 

উডজরা- কিতরার, কজরা- জয়নৄযাট। 

01821115714 

 

10  
কভাোঃ াজভান আরী, গতা- কভাোঃ শুকুয আরী,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-কদৌরতনৄয উত্তযাড়া, 

উডজরা- কিতরার, কজরা- জয়নৄযাট। 
01773510507 

11  
কভাোঃ ছানাউল্লা, গতা- ভযহুভ যভজান আরী,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াচইনা, উডজরা- 

কিতরার, কজরা- জয়নৄযাট। 
01733058977 

12  
কভাোঃ দুরার আডভদ, গতা- ভযহুভ ছাভছুগদ্দন,        উ     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-দাউগদয়া, উডজরা- 

ওারাই, কজরা- জয়নৄযাট। 
01727105388 

13  
শ্রী াকয চন্দ্র ফভ সন, গতা- শ্রী সুদ সন চন্দ্র,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-াগতয়য, উডজরা- ওারাই, 

কজরা- জয়নৄযাট। 
01740981459 

14  
কভাোঃ আগভরুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ সয়দ আরী,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-সুড়াইর, উডজরা- 

ওারাই, কজরা- জয়নৄযাট। 
01706761711 

15  
কভাোঃ নুযনফী, গতা- কভাোঃ াভছগদ্দন,      উ     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- উগরনৄয, উডজরা- ওারাই, কজরা- 

জয়নৄযাট। 
 

16  
কভাোঃ যগপকুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ রগপজ ইরাভ,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ফারাইট, 

উডজরা- ওারাই, কজরা- জয়নৄযাট। 
01745053214 

17  
কভাোঃ গযাজ্যর ইরাভ, গতা- ভযহুভ ফাায উগদ্দন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ভাগরকাগড়, 

উডজরা- কিতরার, কজরা- জয়নৄযাট। 
01924129263 

18  কভাোঃ গপউর ইরাভ, গতা- ভযহুভ কতাপাজ্জর কাডন,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-    ,  

উডজরা- কিতরার, কজরা- জয়নৄযাট। 
01796344991 

19  
কভাোঃ াগয ভামুদ, গতা- ভযহুভ আব্দুর কাপপায,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ওাজীাড়া 

দাড়া, উডজরা- কিতরার, কজরা- জয়নৄযাট। 
01712844160 

20  
কভাোঃ ভান যদায, গতা- কভাোঃ আোঃ ফাযীও যদায,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-দাড়া 

পগওযাড়া, উডজরা- কিতরার, কজরা- জয়নৄযাট। 
01725886954 

21  
কভাছাোঃ রাবরী ইয়াছগভন, স্বাভী- কভাোঃ আরভকীয কাডন,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-

দগিনাট য, উডজরা- কিতরার, কজরা- জয়নৄযাট। 
01723৪68৪89 

22  
কভাছাোঃ ভাফুজা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আবু াইদ,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-গুভাযদ, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01789310871 

23  
কভাছাোঃ ঔাগদজা ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ গফনডছয আরী,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-দগিণ 

কতগরায, উডজরা- কিতরার, কজরা- জয়নৄযাট। 
01748937551 
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24  
কভাছাোঃ ভাডরওা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ রগতপ গভয়া,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-গুভাযদ, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01721464251 

25  
কভাছাোঃ কজগভ আক্তায, স্বাভী- কভাোঃ গজল্লুয যভান,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফগরগফ মুদ্র, 

উডজরা- ওারাই, কজরা- জয়নৄযাট। 
01728706210 

26  
কভাছাোঃ ককাডরজা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আগনছুর ও,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গগরভনৄয 

উডজরা- ওারাই, কজরা- জয়নৄযাট।  
01701929079 

27  
কভাছাোঃ আভা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ডরভান আরী,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গজদানৄয, উডজরা- 

ওারাই, কজরা- জয়নৄযাট। 
01702000118 

28  
কভাছাোঃ কযাগজনা আওতায, স্বাভী- কভাোঃ জ্যডয়র যানা,          উ  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভগরুভ,  

উডজরা- ওারাই, কজরা- জয়নৄযাট। 
01774050047 

29  কভাছাোঃ কযডনা ফানু, স্বাভী- কভাোঃ াফ ভির,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভাগজয়াস্থর উডজরা- 

কিতরার, কজরা- জয়নৄযাট। 
01713738371 

30  কভাছাোঃ ভাডজদা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ নজরুর ইরাভ,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কৃষ্ণনকয, 

উডজরা- কিতরার, কজরা- জয়নৄযাট। 
01950837937 

31  
কভাছাোঃ ভযগজনা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ কতাজাডম্মর ও,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আটিমুকুর 

উডজরা- কিতরার, কজরা- জয়নৄযাট। 
01723386181 

32  
কভাছাোঃ তগভনা গফগফ, স্বাভী- কভাোঃ কভাজাায আরী,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-          , 

উডজরা- কিতরার, কজরা- জয়নৄযাট। 
01785432749 

33  
কভাছাোঃ নাযগকছ কফকভ, স্বাভী- কভাোঃযভজান আরী,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আরীনৄয, উডজরা- 

কিতরার, কজরা- জয়নৄযাট। 
01781358005 

34  
কভাছাোঃ কযাডওয়া কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আব্দুর াগওভ,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভামুদনৄয, 

উডজরা- কিতরার, কজরা- জয়নৄযাট। 
01726725669 

35  
কভাছাোঃ কযগজয়া কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আপছায আরী,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ীগ্রাভ, উডজরা- 

কিতরার, কজরা- জয়নৄযাট। 

0178606356
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36  
কভাছাোঃ ওাভরুন নাায, স্বাভী- কভাোঃ াাজান আরী,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কদগ্রাভ, 

উডজরা- কিতরার, কজরা- জয়নৄযাট। 
01951388650 

37  
কভাছাোঃ ভগল্লওা াযবীন, স্বাভী- কভাোঃ নজরুর ইরাভ,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভামুদনৄয 

উডজরা- কিতরার, কজরা- জয়নৄযাট। 
01789600493 

38  
কভাছাোঃ ভগজসনা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ভীয গদ,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- নগনৄয, উডজরা- 

কিতরার, কজরা- জয়নৄযাট। 
01773351412 

39  
কভাছাোঃ কজানা আওতায, স্বাভী- কভাোঃ জাগদুয ফাযী,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- রাাড়া, 

উডজরা- কিতরার, কজরা- জয়নৄযাট। 
01748414318 

40  
শ্রীভগত জয়ন্তী যাণী, স্বাভী- শ্রী তা চন্দ্র,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভাত্রাই, উডজরা- ওারাই, 

কজরা- জয়নৄযাট।   
01766799793 

41  
কভাছাোঃ ভলুফা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আগজজায যভান,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফাখযা,  

উডজরা- ওারাই, কজরা- জয়নৄযাট। 
01730988012 

42  
কভাছাোঃ কদডরায়াযা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ াওায়াত কাডন,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- দাভথয, 

উডজরা- ওারাই, কজরা- জয়নৄযাট।    
01790834087 

43  
কভাছাোঃ কফরী কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আজাায ভির,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ারুঞ্জা, উডজরা- 

ওারাই, কজরা- জয়নৄযাট। 
01812827493 

44  
কভাোঃ ককারাভ যব্বানী, গতা- কভাোঃ আোঃ ান্নান,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফড়তাযা, উডজরা- 

কিতরার, কজরা- জয়নৄযাট। 
01727721803 

45  
কভাোঃ আোঃ জগরর ভির, গতা- ভযহুভ হুজ্যয আরী,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভাটিা, 

উডজরা- কিতরার, কজরা- জয়নৄযাট। 
01776104680 

46  
ডাোঃ কভাোঃ আগনছুয যভান, গতা- কভাোঃ কভাজাায আরী ভির,         উ                  গ্রাভ উন্নয়ন 

গভগত, গ্রাভ- কখাড়ার, উডজরা- কিতরার, কজরা- জয়নৄযাট। 
01717017193 

47  
কভাছাোঃ তাগনভ গফগফ, স্বাভী- কভাোঃ য়াগভ,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গফয়ারা, উডজরা- ওারাই, 

কজরা- জয়নৄযাট। 
01704726694 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 

(ব্যাচ # 2১: 14-18         ২০১৮) 

               :               উ   , উ -         

             :                      ,                

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
শ্রী ভড চন্দ্র কদফনাথ, গতা- শ্রী ঔডকন্দ্রনাথ কদফনাথ,                             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- াযফাঁওানৄয, উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01770667082 

2  
শ্রী প্রদী চন্দ্র, গতা- শ্রী ারুন চন্দ্র,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- দগড়য়ানৄয, উডজরা- নকাঁ দয, 

কজরা- নকাঁ। 
01799১05733 

3  
কভাোঃ ইরাভ কাডন, গতা- কভাোঃ আযাপ আরী,                          গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

গুভাযদ, উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01760613839 

4  
কভাোঃ ভডনায়ায কাডন, গতা- কভাোঃ ভাফুজ্যয যভান,           -২ গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চগিনৄয, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01747569648 

5  
কভাোঃ গভরন কাডন, গতা- কভাোঃ ভাগভদুয যভান,               -২ গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চগিনৄয, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01710138374 

6  
কভাোঃ গভজানুয যভান, গতা- কভাোঃ আোঃ ওাডদয,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আডরদাদনৄয, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01726989112 

7  
কভাোঃ আোঃ ছারাভ, গতা- ভযহুভ ছাডদও আরী,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আডরদাদনৄয, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01725888859 

8  
কভাোঃ কাডর যানা, গতা- কভাোঃ ভওডরছুর যভান,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভাগুড়া, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01797193039 

9  
কভাোঃ কারাইভান আরী, গতা- ভযহুভ ভগপজ উদ্দীন,          উ     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- উগরনৄয, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 

01985492820 

 

10  
কভাোঃ আব্দুর কভাডভন, গতা- ভযহুভ ভগপজ উগদ্দন আডভদ,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চগিনৄয, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01756275812 

11  
কভাোঃ আান তাডযও নাগয, গতা- ভযহুভ কভাোঃ ভযত,          উ               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-উগরনৄয, উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01924354896 

12  
কভাছাোঃ ভগজসনা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ গযাজ্যর ইরাভ,      উ               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-

উগরনৄয, উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01779571803 

13  
কভাছাোঃ াম্মী আক্তায মুনী, স্বাভী- কভাোঃ আরভকীয কাডন,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- নকযকুসুম্বী, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01750490875 

14  
কভাছাোঃ গ আক্তায, স্বাভী- কভাোঃ গভন্টু গভয়া,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ইওযতাযা, উডজরা- 

নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01784641451 

15  
কভাছাোঃ গযগন ঔানভ, স্বাভী- কভাোঃ আবু াঈদ,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কফায়াগরয়া, উডজরা- 

নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01757310758 

16  
কভাছাোঃ পাযজানা আপগযন, স্বাভী- কভাোঃ কভানায়ারুজ্জাভান কন্টু,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কফায়াগরয়া, উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01766396473 

17  
কভাছাোঃ নাজভা কচাধুযী, স্বাভী- কভাোঃ গদুর ইরাভ,                       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- াযডফায়াগরয়া, উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01761202766 

18  
কভাছাোঃ শ্যাভরী আওতায, স্বাভী- কভাোঃ াডনায়ায কাডন,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভওযাভনৄয, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01720667233 

19  
কভাছাোঃ ককারাী কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আব্দুর জগরর,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভাগুড়া, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01751813090 

20  
কভাছাোঃ ভডনায়াযা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ গপডযাজ কাডন,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভাগুড়া, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01797193039 

21  
কভাছাোঃ ছাগফনা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ভান্নান গভয়া,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গযজনৄয, উডজরা- 

নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01701402789 

22  
কভাছাোঃগযভা াযবীন, স্বাভী- কভাোঃ ইাযত কাডন,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গযজনৄয, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01789925653 

23  
কভাছাোঃ জ্যডরঔা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আডনায়ায কাডন,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- পডতনৄয, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01720102779 
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ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

24  
কভাছাোঃ কভাড সদা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ যভান গভয়া,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-পডতনৄয,  

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01745279191 

25  
কভাছাোঃ আঞ্জুভান আযা, স্বাভী- ভযহুভ আব্দুয যগদ ফাবু,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কডঔযনৄকুয, উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01712888547 

26  
কভাছাোঃ বুরবুগর কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ভগজদ,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-গদ্বখা, উডজরা- নকাঁ দয, 

কজরা- নকাঁ। 
01722743781 

27  
কভাছাোঃ আা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ইনডছয আরী,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গদখা, উডজরা- নকাঁ 

দয, কজরা- নকাঁ। 
01869693128 

28  
কভাছাোঃ ভডনায়াযা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আাদ আরী প্রাং,   -              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-চগিনৄয,  

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01790996041 

29  
কভাছাোঃ গদারী কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ এভদাদুর ইরাভ,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গংফাচা,  

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01759254092 

30  
কভাছাোঃ গেী আওতায, স্বাভী- কভাোঃ কাডযকুর ইরাভ,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গংফাচা, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01774401117 

31  
কভাছাোঃ গফরগওছ আওতায, স্বাভী- কভাোঃ আগজজায যভান,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গংফাচা, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ।      
01758135576 

32  
কভাছাোঃ গযভা াযবীন, স্বাভী- কভাোঃ জ্যডয়র কাডন,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গমুগরয়া, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01778087725 

33  
কভাছাোঃ ফানু গফগফ, স্বাভী- কভাোঃ ভজাারুর ইরাভ,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কডঔযনৄকুয, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01775508325 

34  
কভাছাোঃ ভগজসনা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ গযাজ্যর ইরাভ,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চওচাঁাই, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01748614908 

35  
কভাছাোঃ গযপা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ কপযডদৌ কভাল্লা,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কডঔযনৄকুয, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01753172459 

36  
কভাছাোঃ ভডনায়াযা, স্বাভী- কভাোঃ রগজফয কভাল্লা,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কডঔযনৄকুয, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01749567935 

37  
কভাছাোঃ ছগফ কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আরভ যদায,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কডঔযনৄকুয, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01743256496 

38  কভাছাোঃ গফরগও কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ গদুর কভাল্লা,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কডঔযনৄকুয, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01710480476 

39  
কভাোঃ াগপজ্যয যভান, গতা- কভাোঃ কডওন্দায কাডন,       উ     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- উগরনৄয,  

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01986507293 

40  
কভাোঃ ভওডরছুয যভান, গতা- ভযহুভ গভয়াজান,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ইওযতাড়া, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01707935631 

41  
কভাোঃ কযজাউর ওগযভ, গতা- কভাোঃ আোঃ াত্তায,   -                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ইওযতাড়া, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01725797254 

42  কভাোঃ পগযদ উগদ্দন, গতা- ভযহুভ আডয়জ,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াাজাদনৄয, উডজরা- 

নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01737299579 

43  
কভাোঃ জয়নার আডফদীন, গতা- ভযহুভ আপজার যদায,                   উ       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- যাভযায়নৄয, উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01750332953 

44  
কভাোঃ গফযাজ কভাল্লা, গতা- জয়চাঁদ কভাল্লা,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কডঔযনৄকুয, উডজরা- 

নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01726626807 

45  
কভাোঃ ঔগরলুয যভান, গতা- কভাোঃ কছারাইভান,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কডঔযনৄকুয, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01731001761 

46  কভাোঃ আজাায ভামুদ, গতা- কভাোঃ ভামুদ আরী ভুলু,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- নগরয়া, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01930294588 

47  
কভাছাোঃ জাানাযা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ডাফলু গভয়া,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- করকাছী, উডজরা- 

নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
 

48  কভাছাোঃ কযঔা ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ আোঃ ভাডরও,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- রকাছী, উডজরা- নকাঁ 

দয, কজরা- নকাঁ। 
 

49  
কভাোঃ আগনছুয যভান, গতা- কভাোঃ ভওবুর কাডন,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভওযাভনৄয, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01710945358 

50  কভাোঃ কভাযডদ আরী, গতা- কভাোঃ ভওবুর কাডন,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-চওচাঁাই, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01754011055 



E:\00_New National Web Portal Of RDA_ Information\Training Works\Ekti Bari-Participant List (01-75) Batch 2017 -Mobial List.Doc  

   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 

(ব্যাচ # 22: 17-21  ড     ২০১৭) 

               :                      , উ -         

            :         -    ,                

 

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
কভাোঃ আব্দুর ফাগও, গতা- ভযহুভ ভগজফয যভান,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-

ফটিয়াবাঙ্গা, উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01728028315 

2  
কভাোঃ আব্দুয যগদ আওন্দ, গতা- ভযহুভ কভাাযতুল্যা,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- বািাযা, 

উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01722647116 

3  
কভাোঃ যায়ান াজ্য, গতা- কভাোঃ ফজলুয যগদ,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- রারঔাঁাড়া, 

উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01754520716 

4  
কভাছাোঃ যাডরা কফকভ, স্বাভী-কভাোঃ আবু ান্নান,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-রারঔাঁাড়া, 

উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01709769070 

5  
কভাছাোঃ ওগনুয কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ াজাান আরী,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

রারঔাঁাড়া, উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01786712254 

6  
কৃষ্ণা যানী যওায, স্বাভী- ডয চন্দ্র যওায,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওাকইর, 

উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01713790063 

7  
গনগচন্দ্র যওায, গতা- নাযায়ন চন্দ্র যওায,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- এওফাড়ীয়া, 

উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 

01760681457 

 

8  
কভাোঃ যাগনুয ইরাভ, গতা- কভাোঃ আব্দুর ফাডছদ,                        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- দগড়াড়া, উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 

01734936362 

 

9  
তা কুভায নন্দী, গতা- ফাকী চন্দ্র নন্দী,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- সওডঢা, উডজরা- 

কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 

01719127965 

 

10  
কভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ, গতা- কভাোঃ ায়দায আরী,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- সওডঢা, 

উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01729404420 

11  
কভাছাোঃ তগভনা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আোঃ রগতপ,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভীযনৄয,  

উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01728925765 

12  
কভাোঃ ঔানজাান আরী, গতা- ভযহুভ ভুলু ভির,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কানামুয়া, 

উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01720252328 

13  
কভাোঃ আোঃ ঔাডরও ভির, গতা- কভাোঃ ছাত্তায ভির,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চওফাযা, 

উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01713992528 

14  
কভাোঃ আব্দু ছাত্তায, গতা- ভযহুভ জগভ মুন্সী,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওদভতরী, 

উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01788449149 

15  
কভাছাোঃ কজানা কফকভ, গতা- কভাোঃ ছানাউর ও,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ালুওকাড়ী, উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01711410609 

16  
কভাোঃ কভাওডরছায যভান, গতা- ভযহুভ ওফীয যওায,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ওদভতরী, উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01718969806 

17  
কভাোঃ ভগদুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ আগজজায যভান,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

গত্রডভানী, উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 

01731032312 

 

18  
কভাোঃ পযভান আরী, গতা- ভযহুভ নূযন্নফী প্রাং,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ফাগরয়াগদখী, উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 

01743941220 

 

19  
কভাছাোঃ আপরুজা ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ আগনছায যভান,                     উ   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- ফাগরয়াগদখী, উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 

01791411477 

 

20  
কভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা, স্বাভী- কভাোঃ আরাউগদ্দন,                    উত্তয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- ওারাইাটা, উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01926285001 

21  
কভাছাোঃ গেী আওতায, স্বাভী- কভাোঃ আওতারুজ্জাভান (দুলু),                    নফ স গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- ওারাইাটা, উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01740294963 

22  মৃতুুঞ্জয় চন্দ্র, গতা- মৃত নডকন্দ্রনাথ যায়,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চওযাগধওা, উডজরা- 01732368046 
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ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 

23  
কভাোঃ াডদকুয যভান, গতা- কভাোঃ ভগতয়ায যভান,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

যাডভশ্বযনৄয শুবাড়া, উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01719329564 

24  
কভাোঃ পডয়জ উগদ্দন, গতা- কভাোঃ কবারা গভস্ত্রী,        ড  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চওডয, উডজরা- 

কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01743516705 

25  
কভাোঃ াইদুজ্জাভান, গতা- ভযহুভ ছাডরও উগদ্দন ভির,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ধননজয়, 

উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01722670919 

26  
কভাোঃ জাইদুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ জয়নার আডফদীন,                         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- আডভানৄয কতজাড়া উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01740551707 

27  
কভাোঃ ফজরায যভান, গতা- ভযহুভ আগছও উগদ্দন কভান্ধ্,                         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- আডভানৄয ভাঝাড়া উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01726976556 

28  
কভাছাোঃ আনজ্যয়াযা কফকভ, গতা- কভাোঃ ফাফলু,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- জাগুরী, উডজরা- 

কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
017৮7065559 

29  
কাজী যগপকুর ইরাভ কচৌধুযী, গতা- কাজী তগফফয যভান কচৌধুযী,          উ              গ্রাভ 

উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- উজগ্রাভ, উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01768413921 

30  
কভাোঃ ভগতয়ায যভান, গতা- ভযহুভ আব্দুর ছাত্তায ভির,          উ     উ       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- উজগ্রাভ, উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01748110716 

31  
কভাছাোঃ আডভনা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ নুরুর ইরাভ,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াড়াফাইা, 

উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01783290638 

32  
কভাোঃ তাইফুয যভান (তন), গতা- কভাোঃ াডন আরী,                          গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- কৃষ্ণচন্দ্রনৄয, উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01714527443 

33  
কভাছাোঃ তগভনা কফকভ, গতা- কভাোঃ পজলুর ও,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ককায়ারাড়া, 

উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
0178780466 

34  
কভাোঃ আভজাদ কাডন, গতা- ভযহুভ গদয়ানতুয়া া,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফামুগনয়া, 

উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01731721374 

35  
কভাছাোঃ ভারুপা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ওগযভ ভির,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াগভদনৄয, 

উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01744804685 

36  
কভাছাোঃ মুনগজরা কফকভ, গতা- কভাোঃ গভঠু গভয়া,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- মুগছঔাগর, 

উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01922097134 

37  
কভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা কফকভ, গতা- আডনায়ায কাডন,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- মুগছঔাগর, 

উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01780512981 

38  
কভাোঃ ফাদা গভয়া, গতা- ভযহুভ ভগপজ উগদ্দন,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভধ্যভায 

কছ, উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 

01726293692 

 

39  
কভাোঃ আোঃ যাজ্জাও, গতা- কভাোঃ কদরফয কভাল্লা,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চওদু, 

উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 

01735402055 

 

40  
কভাোঃ গভনারুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ আব্দু াত্তায,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কানাযায়, 

উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01721420746 

41  
কভাোঃ গপকুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ াডদভ আরী,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কাডননৄয, উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01765929028 

42  
কভাোঃ ওাভরুর ইরাভ আওন্দ, গতা- ভযহুভ াডন আরী,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ওারাইাটা গিভাড়া, উডজরা- ওারাইাটা, কজরা- ফগুড়া। 
01741058755 

43  
কভাছাোঃ াডযা কফকভ, গতা- কভাোঃ যায়ান আরী,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চওদু,  

উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01743365614 

44  
শ্রীভগত ভাধফী যানী, স্বাভী- শ্রী গনফাযণ চন্দ্র,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- দাড়াইর, উডজরা- 

কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01704219552 

45  
কভাোঃ ভান কগণ, গতা- ভযহুভ আগজভ উগদ্দন,                 উ       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- দাড়াইর, উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01723620142 

46  
কভাছাোঃ সুগপয়া কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ইাাও যওায,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

নওগযাড়া, উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01745151655 

47  
কভাছাোঃ ম্পা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ উজ্জ্বর কাডন,      উ      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- উনচুযঔী, 

উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01721630724 

48  কভাছাোঃ গউরী কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আডতায়ায যভান,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ধনকুটি, 01712710088 
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উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 

49  
কভাোঃ এভদাদুর ও, গতা- ভযহুভ ভগজবুয যভান,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- রাংলু,  

উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01729575052 

50  
কভাোঃ আইয়ুফ আরী প্রাং, গতা- ভযহুভ জগভয উগদ্দন,      উ      উ       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- উনচুযঔী, উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01937797021 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 

(ব্যাচ # 2৩: 23-27  ড     ২০১৭) 

               :                         ,  উ -         

            :                     , উ -        

 

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
কভাোঃ কভাস্তাগপজ্যয যভান, গতা- কভাোঃ ভডয়ন উগদ্দন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-নন্দইর, 

উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01711414341 

2  
কভাোঃ আক্কাছ আরী, গতা- ভযহুভ আব্দুয যউপ,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভাফাদ, 

উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01748686770 

3  
কভাোঃ ভয আরী, গতা- ভযহুভ আব্দুয যাজ্জাও,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ফাঁখুয, 

উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01781254008 

4  
কভাোঃ কনজাভ ইরাভ, গতা- ভযহুভ নুরু ভির,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ারাইনৄয, 

উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01910240742 

5  
কৃডষ্ণন্দু কুভায যওায, গতা- তযণী ওান্ত যওায,          গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ককাগফন্দনৄয, 

উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01733280543 

6  
কভাোঃ ভগতয়ায যভান, গতা- কভাোঃ কনাজফগদ্দন,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-জামু্বফান, 

উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01915004557 

7  
শ্রী যাভচন্দ্র, গতা-  শ্রী গত চন্দ্র,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-কদফঔি, উডজরা- াঁচগফগফ, 

কজরা- জয়নৄযাট। 
01865860591 

8  
কভাোঃ গযন আগর, গতা- কভাোঃ ককারাভ ভডস্তাপা,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-নফ স ফীযনকয, উডজরা- াঁচগফগফ,  কজরা- জয়নৄযাট। 
01824554732 

9  
কভাোঃ ককারাভ আমভ, গতা- কভাোঃ গভয ওাডভ ভির,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-

ঔাভগুড়ী, উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01925275923 

10  
শ্রীভগত যীনা যানী, স্বাভী- শ্রী ভডনাযঞ্জন,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ওাঁনৄয, উডজরা- 

াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01853839498 

11  
শ্রীভগত গদপ্তী যানী, স্বাভী-  শ্রী কানাতন যায়,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফাগুয়ান, 

উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01778967437 

12  
কভাছাোঃ নুয কযঔা, স্বাভী- কভাোঃ আগভনুর ইরাভ,   -                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-

কওাওতাযা, উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01939789962 

13  
কভাছাোঃ াডজদা ঔাতুন, স্বাভী-কভাোঃ াগপজায যভান,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-নদা, 

উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01718677415 

14  
কভাোঃ জগয উদ্দীন, গতা- ভযহুভ ঔডয়য উদ্দীন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ওাটানৄকুয, 

উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01740887413 

15  
কভাোঃ াজাান আরী, গতা- ভযহুভ ছাভছাদ্দীন,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- জয়ায, 

উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01725322095 

16  
রা চন্দ্র ভজ্যভদায, গতা- মৃত: গচত্তযঞ্জন ভজ্যভদায,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-

গনগন্দাযা, উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01742602944 

17  
কভাছাোঃ রুগভ ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ যগপকুর ইরাভ,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ফড়টগর, 

উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01797827683 

18  
কভাছাোঃ ককারা ফানু, স্বাভী- কভাোঃ াগভদুর ও,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ফাখফাগড়, 

উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01735135873 

19  
কভাছাোঃ কযাডওয়া ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ আগভনুর ইরাভ,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কধৌড়া, 

উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01749238895 

20  
কভাোঃ াইফুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ গযাজ্যর ও ভির,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কধাড়া, 

উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01746067780 

21  
কভাোঃ ওাভরুজ্জাভান, গতা- ভযহুভ কভাস্তাগপজ্যয যভান,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-

কাড়াযগদখী, উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01747237509 

22  
কভাোঃ আরাউগদ্দন, গতা-কভাোঃ আডয়জ উগদ্দন,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ওদভতরী, 

উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01724554245 
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23  
কভাোঃ আবুর ওারাভ আজাদ, গতা- কভাোঃ আোঃ ঔাডরও ভির,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-

কছাটইটাগর, উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01740930079 

24  
কভাোঃ আযাফুর আরভ, গতা-কভাোঃ জাাঙ্গীয কাডন,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-

ভগলাফান, উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01733267226 

25  
কভাছাোঃ ওেনা ঔাতুন, গতা-কভাোঃ আোঃ জগরর প্রাং,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ওগণ সাড়া, 

উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01734356320 

26  
কভাোঃ কাডর যানা, গতা- ভযহুভ কভাজাায,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-

াযযানীযাড়া, উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01722963180 

27  
কভাোঃ গভঠু, গতা- ভযহুভ আগছয উগদ্দন,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ফাাদুযনৄয, 

উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01724121751 

28  
কভাোঃ জাভার উগদ্দন, গতা- ভযহুভ ভগজফয,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-জয়ডবাকা, 

উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01750033077 

29  
কভাোঃ আোঃ কুদ্দুছ, গতা- কভাোঃ ছাডযয উগদ্দন,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-কদায়াযাড়া, 

উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 

01916848580 

 

30  
শ্রী গয চন্দ্র যায়, গতা- মৃত: তাযাদ যায়,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-নারুয়াভারা, 

উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01780741981 

31  
কভাোঃ ভামুনুয যীদ, গতা- কভাোঃ আরাভ,      উ     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-উগরনৄয, উডজরা- নকাঁ 

দয, কজরা- নকাঁ। 
01768910286 

32  
কভাোঃ যগদুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ জীভ উদ্দীন,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- সরকাছী, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01710138780 

33  
কভাোঃ সুরতান, গতা- ভযহুভ গফফয,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-সরকাছী, উডজরা- নকাঁ 

দয, কজরা- নকাঁ। 
01743866822 

34  
কভাোঃ াজ্য গভয়া, গতা- কভাোঃ ছাইফুর ইরাভ,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ভাজফাড়ী, 

উডজরা- কাফতরী, কজরা- ফগুড়া। 
01741642510 

35  
কভাছাোঃ সুগভআযা, স্বাভী- কভাোঃ আডতায়ায যভান,      উ     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-উগরনৄয, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01765229900 

36  
কভাোঃ আভজাদ কাডন, গতা- ভযহুভ ভনডয ঔন্দওায,      উ     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-উগরনৄয, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
 

37  
কভাছাোঃ জ্যডরওা কফকভ, গতা-কভাোঃ মুনসুয আরী ভির,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-

চওযাভওানু, উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01780152431 

38  কভাছাোঃ রাইরী কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আব্দুর ওগযভ,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ককায়ারী, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01794887761 

39  আঙ্গজআযা, স্বাভী- কভাোঃ ায়দায আরী,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ালুওান, উডজরা- নকাঁ 

দয, কজরা- নকাঁ। 
01763853785 

40  
কভাছাোঃ রুগভ, স্বাভী- কভাোঃ কভাস্তপা,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-চওযাভওানু, উডজরা- 

নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01787203366 

41  
কভাছাোঃ নাযগক কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ গদুর ইরাভ,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কফগনপডতনৄয, উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01768574039 

42  
কভাোঃ আব্দুর ফাঁগও, গতা- কভাোঃ আপায ভির,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ককায়ারী, উডজরা- 

নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01878310572 

43  
কভাোঃ আাফ দপ্তাযী, গতা- ভযহুভ ওালু দপ্তাযী,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ককায়ারী, উডজরা- 

নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01754416192 

44  
কভাোঃ আরাউগদ্দন কচৌধুযী, গতা- ভযহুভ ওগছয কচৌধুযী,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ককায়ারী, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01730256804 

45  
কভাোঃ তাগছয কভাল্লা, গতা- ভযহুভ ইতুল্লা কভাল্লা,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-চওওারীদা, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01734662440 

46  
কভাছাোঃ গয়াযা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ যগপকুর ইরাভ,      উ     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-উগরনৄয, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01759588013 

47  কভাছাোঃ আঔতায াযবীন, স্বাভী- কভাোঃ গজল্লায,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ভঙ্গরনৄয, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01860263047 

48  কভাছাোঃ ডগর কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ জাঙ্গাকীয আরভ,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ভঙ্গরনৄয, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01734438878 

49  
কভাছাোঃ াভসুন নাায, স্বাভী- কভাোঃ পজরায যভান,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ভঙ্গরনৄয, 

উডজরা- নকাঁ দয, কজরা- নকাঁ। 
01945283285 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 

(ব্যাচ # ২৪: ৩০  ড     ২০১৭ – ০৩         ২০১৮) 

               :                        ,  উ -         

            :                  , উ -        

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
ফকুর াযবীন, স্বাভী- কভাোঃ মুনজ্যরুর যগদ,                   আয়ভাযসুরনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ফড় ভাগনও, উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01916089769 

2  
কভাছাোঃ কভাডরভা ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ কওাযফান আরী,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-নফ স 

ওগড়য়া, উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01926621946 

3  
কভাছাোঃ গপডযাজা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ কঔাযডদ আরভ,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ওয়াগ্রাভ, 

উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01724121075 

4  
কভাছাোঃ যাডরা গফউটি, স্বাভী- কভাোঃ আবুর কাডন,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-কানানৄয, 

উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01919408487 

5  
কভাছাোঃ ভডনায়াযা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ জয়নার আডফদীন,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কফাদরা, উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 
01751849650 

6  
কভাোঃ গভজানুয যভান, গতা- কভাোঃ ভভতাজ আরী,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-শ্রীভন্তনৄয, 

উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01745327089 

7  
শ্রী গফপ্লফ চন্দ্র ফভ সন, গতা-  শ্রী ডন্তাল চন্দ্র ফভ সন,           উ     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-উচনা, 

উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01736787981 

8  
কভাোঃ ভগনরুজ্জাভান, গতা- ভযহুভ ছুযত আরী,                            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-াইওযফাড়ীয়া, উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01982148871 

9  
শ্রী আনন্দ চন্দ্র, গতা- শ্রী শুওরার চন্দ্র,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-যতননৄয, উডজরা- 

াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01917918066 

10  
কভাোঃ আরভকীয কাডন, গতা- ভযহুভ জাভাত আরী,          উ    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-উচাই, 

উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01713705151 

11  
শ্রী যণগজত চন্দ্র ফভ সন, গতা- শ্রী অগবযাভ ফভ সন,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- যগদনৄয, 

উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
0151276206 

12  
কভাোঃ গযাজ্যর ইরাভ, গতা- ভযহুভ গনজাভ উগদ্দন,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-কফাদরা, 

উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 
01735517893 

13  
কভাোঃ আওতায কাডন, গতা- কভাোঃ নুরুর ইরাভ,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আটানৄয, 

উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01938701834 

14  
কভাোঃ পারুও কাডন, গতা- কভাোঃ কারাইভান,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ফযভনৄয, 

উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01767116322 

15  
কভাোঃ আডনায়ায কাডন, গতা- কভাোঃ আোঃ যভান,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আংড়া, 

উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01774068086 

16  
কভাোঃ কযডজায়ান ভির, গতা- কভাোঃ আোঃ ভান্নান,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আগভযনৄয, 

উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01717819013 

17  
কভাোঃ ফাবুর কঔ, গতা- ভযহুভ ঐইযগদ্দন কঔ,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ওরন্দযনৄয, 

উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01735847796 

18  
কভাোঃ পযাদ কাডন, গতা- ভযহুভ অগছভগদ্দন,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-শুকুযমুযী, 

উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 

01790102210 

 

19  
কভাোঃ আব্দুর ফাযী, গতা- ভযহুভ আবুর কাডন,                                       গ্রাভ উন্নয়ন 

গভগত, গ্রাভ-গফখগযয়া, উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 
01747039477 

20  
কভাোঃ ইয়াকুফ আরী, গতা- কভাোঃ কযাডভ আরী,                        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-

মাত্রানৄয, উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 
01732760797 

21  
কভাোঃ কভাতাায কাডন, গতা- কভাোঃ আপাজ প্রাং,                                       গ্রাভ 

উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-গফখগযয়া, উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 
01714258291 

22  
কভাোঃ াইফুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ জগয ইরাভ,                         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-

মাত্রানৄয, উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 
01756027903 

23  
কভাোঃ জারার উগদ্দন, গতা- কভাোঃ আত্তাফ আরী,   -                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ফালুবযা, 

উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 
01728243949 
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ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

24  
কভাোঃ চডয়ন যদায, গতা- কভাোঃ ফাায যদায,                          গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-ঔ. 

যানীনকয, উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 
01774240865 

25  
কভাোঃ াাজাান, গতা- ভযহুভ কডওন্দায,                উ       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-াযাইর, 

উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 
01719535895 

26  কভাোঃ গপকুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ ফাায আরী,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- জীফননৄয, 

উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01788210132 

27  কভাোঃ আগভনুয ইরাভ, গতা- কভাোঃ কভাজাডম্মর কাডন,          উ      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

উগচৎনৄয, উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01918401728 

28  কভাোঃ ইভযান কাডন, গতা- ভযহুভ ভয আরী,      উ      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- উগচৎনৄয, 

উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01791280087 

29  কভাোঃ ভগপকুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ আোঃ আরভ,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফাযওান্দ্রী, 

উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01717409502 

30  কভাোঃ নাগছয উগদ্দন, গতা- ভযহুভ কভাফাযও আরী,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- নাডুফা, 

উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01729002548 

31  
কভাোঃ নফীয উগদ্দন, গতা- কভাোঃ ভগজফয ভির,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওাচনা, 

উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01929002548 

32  
কভাোঃ ভগদুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ ভজনুয যভান,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গিভ 

ওগড়য়া, উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01740098184 

33  
কভাোঃ বুলু গভয়া, গতা- কভাোঃ মুওবুর গভয়া,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওয়যা, উডজরা- 

াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01743787504 

34  
কভাোঃ মুনছুয যভান, গতা- কভাোঃ ফাচ্চু গভয়া,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ককাযনা, উডজরা- 

াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01743576622 

35  
কভাোঃ জহুরুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ জগরর কাডন,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- নকয 

াঁচুনৄয, উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 
01753515189 

36  
কভাোঃ আবু সতয়ফ, গতা- কভাোঃ জাভাতুল্লা,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- নকয াঁচুনৄয, 

উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 
01753515189 

37  
শ্রী ককাগফন্দ চন্দ্র ীর, গতা- শ্রী সুীর চন্দ্র ীর,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- বািাযগ্রাভ, 

উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 
01758137498 

38  কভাোঃ এভদাদুর ও, গতা- কভাোঃ জয়ভত আরী,                               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- কফরতা, উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 
0120288313 

39  কভাোঃ নাগজয উদ্দীন, গতা- কভাোঃ এচাও,                              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কফরতা, উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 
01774952882 

40  
কভাোঃ গফযাগতওী, গতা- মৃত: চাডযাগতওী,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফাগজতনৄয, 

উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01943602840 

41  
কভাোঃ ইব্রাীভ কাডন, গতা- ভযহুভ টুনু প্রাভাগনও,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

যাভবদ্রনৄয, উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01919433542 

42  
কভাোঃ কঔাযডদ আরভ, গতা- ভযহুভ পাযাজ উগদ্দন,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গয়াযা, 

উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01738718064 

43  
কভাোঃ াগপজায, গতা- কভাোঃ আডভদ আরী,      উ    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- উচাই, উডজরা- াঁচগফগফ, 

কজরা- জয়নৄযাট। 
01922844487 

44  
কভাোঃ আব্দু ারাভ, গতা- কভাোঃ কারাইভান,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গভযাট, উডজরা- 

যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 
01732961951 

45  
কভাোঃ ভগতন, গতা- কভাোঃ ভডলয যদায,   -              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গভযাট, উডজরা- 

যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 
01743659737 

46  
কভাোঃ ইভাযত কাডন, গতা- ভযহুভ ইব্রাগভ,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কভগড়য়া, উডজরা- 

যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 
01754405564 

47  
শ্রী দুরার চন্দ্র, গতা- মৃত: ফানু চন্দ্র,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- রুানৄয, উডজরা- 

াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01917846660 

48  
শ্রী গনতু চন্দ্র, গতা- মৃত ওানাই চন্দ্র,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আকাইয, উডজরা- 

াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01926073617 

49  
কভাোঃ গভরন গভয়া, গতা-  কভাোঃ লুৎপয গভয়া,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওাঁওড়া, উডজরা- 

াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
01739215366 

50  
শ্রী কফনু চন্দ্র ভন্ত, গতা- মৃত সুগধয চন্দ্র ভন্ত,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভাগরদ, 

উডজরা- াঁচগফগফ, কজরা- জয়নৄযাট। 
017459981976 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 

(ব্যাচ # ২5: 06-10         ২০১৮) 

               :                               , উ -         

             :         ,               ,          

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
শ্রী সুান্ত কুভায যওায, গতা- মৃত: সুনীর যওায,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ওইর, উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01731201916 

2  
কভাছাোঃ কগরনা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ াাজাান আরী,                          গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- ফাগনয়াগদগখ, উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01762192267 

3  
কভাছাোঃ ভগজদা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ কজরার কাডন,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কু য, 

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01768910247 

4  
শ্রী যণগজৎ কুভায, গতা- শ্রী সুডয চন্দ্র,          উ   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওইর, উডজরা- 

দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01747132801 

5  
কভাছাোঃ নাযগজনা ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ গদুর ইরাভ,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ওইর, উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01772467256 

6  
কভাছাোঃ জীফন কনছা, স্বাভী- কভাোঃ ভুট্টু প্রাং,                         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- খাট 

ভাগুড়া, উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01781393280 

7  
কভাছাোঃ কভাডভনা কফকভ, স্বাভী- ভামুদাগর প্রাং,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- খাট ভাগুড়া, 

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01748415023 

8  
কভাছাোঃ মুঞ্জুয়াযা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ কতাপাজ্জর কাডন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ককাগফন্দনৄয, উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01792862879 

9  
কভাছাোঃ কগরনা আওতায, স্বাভী- কভাোঃ ভগতউয যভান,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কদাকাগছ,  

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 

01786887913 

 

10  
শ্রীভগত দুরারী যানী, স্বাভী- শ্রী প্রবা চন্দ্র,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কদাকাগছ, উডজরা- 

দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01744667268 

11  
কভাছাোঃ াভসুন নাায, স্বাভী- কভাোঃ যগফউর ইরাভ,            নফ স     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ঔাননৄয নফ স, উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01773070702 

12  
কভাছাোঃ নাগছভা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আওযাভ কাডন,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গফা, উডজরা- 

দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01713720961 

13  
কভাছাোঃ গয ফানু, স্বাভী- কভাোঃ আনারুর ও,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গফা, উডজরা- 

দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01793552671 

14  
কভাছাোঃ কুইন ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ আব্দুর ভগতন,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ঔগরশ্বয, উডজরা- 

দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01755360913 

15  
কভাোঃ কতাপাজ্জর ও, গতা- ভযহুভ আডয়জ উদ্দীন প্রাং,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ককাগফন্দনৄয, উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01733285319 

16  কভাোঃ আযাফুর ইরাভ (ফাফলু), গতা- কভাোঃ জারার উদ্দীন যদায,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- চন্দ্রদীগখ, উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01754729066 

17  
কভাোঃ ঔগরলুয যভান, গতা- ভযহুভ আযভান আরী,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কছাট 

গনরাারী, উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01732274109 

18  কভাোঃ এনাডয়ত কাডন, গতা- কভাোঃ যগপকুর ইরাভ,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কছাট 

গনরাারী, উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01722376606 

19  
কভাোঃ কাডন আরী প্রাং, গতা- কভাোঃ কনয়াজ আরী,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ককাগফন্দনৄয, উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01748109695 

20  কভাোঃ গগদ্দও কাডন, গতা- ভযহুভ কডয আরী,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ককাগফন্দনৄয, 

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01794896136 

21  
শ্রী কাাক চন্দ্র, গতা- শ্রী গচন চন্দ্র,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ঔাননৄয গিভাড়া, 

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01740211360 

22  
শ্রী ওনও চন্দ্র দা, গতা- শ্রী প্রণফ চন্দ্র দা,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কেঁগড়া, উডজরা- 

দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01772662290 

23  
কভাোঃ ভগজদ, গতা- কভাোঃ মুগনয উগদ্দন,          গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওইর, উডজরা- দুচাঁগচয়া, 

কজরা- ফগুড়া। 
01731765951 
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ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

24  
কভাোঃ ছাভসুর কঔ, গতা- কভাোঃ গদরফয কঔ,             উ   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওইর, 

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01728165976 

25  
কভাোঃ াান আরী ভির, গতা- কভাোঃ আোঃ ভান্নান ভির,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কখাড়গ্রাভ, 

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01732401512 

26  
শ্রী ককাগফন্দ যওায, গতা- শ্রী ককাার যওায,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কখাড়গ্রাভ, 

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01743743373 

27  
কভাোঃ আোঃ ভগতন, গতা- ভযহুভ আযফারী,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চওডারা, 

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01753242557 

28  
কভাোঃ করাওভান কাডন, গতা- ভযহুভ ইগদ্র আরী,               নফ স     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ঔাননৄয, উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01734995765 

29  কভাোঃ জগয যায়ান, গতা- কভাোঃ আপছায আরী,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কঔারা, 

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01726346656 

30  
কভাোঃ যাজ্য প্রাং, গতা- কভাোঃ রাল্টু,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কাঁথাগট্ট, উডজরা- 

দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া।   
01740937464 

31  
কভাোঃ ভাবুবুর আরভ, গতা- কভাোঃ কভাজাডম্মর ও,      কাঁথাগট্ট গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কাঁথাগট্ট, 

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া।    
01720662095 

32  
কভাোঃ ভামুনুয যগদ, গতা- কভাোঃ পজলুর  ও,                                  গ্রাভ উন্নয়ন 

গভগত, গ্রাভ- সুঔানকাড়ী, উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01725091567 

33  
কভাোঃ আগভনুয ইরাভ, গতা- কভাোঃ ভগজফয যভান,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কভাস্তপানৄয, উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01788134703 

34  
কভাোঃ রুহুর আগভন, গতা- কভাোঃ আতাউয যভান,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কঠঔা, 

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01726192882 

35  
কভাোঃ কযজাউর ওগযভ, গতা- ভযহুভ াইভ উগদ্দন,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চাভরুর, 

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01713732540 

36  
কভাোঃ নাজমুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ ভগছয উদ্দীন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কফড়ুঞ্জু, 

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01798946005 

37  
কভাোঃ আবুর ঔাডরও, গতা- কভাোঃ গওনা উগদ্দন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        , 

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
 

38  কভাোঃ ফাফয আরী, গতা- ভযহুভ ছগভ া,                             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ঝারখগড়য়া, উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01744840653 

39  কভাোঃ ইব্রাীভ কাডন, গতা-  কভাাম্মদ আরী,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        , 

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01778365882 

40  
কভাোঃ আোঃ াগরভ, গতা- কভাোঃ আব্দুর ঔাডরও,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কদফঔি, 

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 

01770641355 

 

41  
কভাোঃ কভাস্তপা আরী, গতা- কভাোঃ কভাফাযও আরী,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-      , 

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 

01714422582 

 

42  কভাোঃ গজব্রাইর কাডন, গতা- কভাোঃ ইভাইর কাডন,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কঔারা, 

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01710729273 

43  কভাোঃ কপযডদৌ আরী, গতা- ভযহুভ কভাডরভ উগদ্দন,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       , 

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01757992899 

44  
কভাোঃ কাডর যানা, গতা- কভাোঃ ফাফলু ভির,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভথুযানৄয, উডজরা- 

দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01747426407 

45  
কভাোঃ পগযদ উগদ্দন, গতা- কভাোঃ আযাপ উগদ্দন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01732677405 

46  
কভাছাোঃ রুভা ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ পগযদ উগদ্দন,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কওার, উডজরা- 

দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01759716729 

47  
কভাছাোঃ নাগছভা ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ কফরার উগদ্দন,            ভাঠাই গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভাঠাই, 

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01726119341 

48  
কভাছাোঃ তাডযা গফগফ, স্বাভী- কভাোঃ যগপকুর ইরাভ,            ভাঠাই গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভাঠাই, 

উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01701738543083 

49  
কভাছাোঃ াগফফা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ছাডরও উগদ্দন,                         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

       , উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01716624428 

50  
কভাোঃ ককারজায কাডন, গতা- ভযহুভ ওগপর উদ্দীন,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কমাকীডাতা, উডজরা- দুচাঁগচয়া, কজরা- ফগুড়া। 
01758960041 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 

(ব্যাচ # ২6: 13-17         ২০১৮) 

               :               উ   , উ -         

             :               , উ -        

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
কভাোঃ এযাদ কাডন, গতা- কভাোঃ আোঃ াগভদ,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফড়ওই, 

উডজরা- কাযা, কজরা- নকাঁ। 
01734809618 

2  
কভাোঃ াডজদ আরী, গতা- ভযহুভ ভডয়ন উদ্দীন,                        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ- 

কড়ওান্দয, উডজরা- কাযা, কজরা- নকাঁ। 
01725580714 

3  
কভাোঃ আর ভামুন, গতা- ভযহুভ ভগউগদ্দন,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াঁচড়াই, উডজরা- 

কাযা, কজরা- নকাঁ। 
01733163651 

4  
কভাোঃ নুরুজ্জাভান, গতা- কভাোঃ তগভজউদ্দীন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ঔযা,  

উডজরা- কাযা, কজরা- নকাঁ। 
01757993971 

5  
কভাোঃ অডদুয যভান, গতা- ভযহুভ তগফফয,              উ       উ              -        

উ     -         কজরা- নকাঁ। 
01762602388 

6  
কভাোঃ গদুন নফী, গতা- ভযহুভ সয়দ আরী,                             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- ককানা, উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 
01725905664 

7  
কভাোঃ আডতায়ায কাডন, গতা- কভাোঃ গযাজ আরী,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ইনাডয়তনৄয, উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 
01758787618 

8  
কভাোঃ ইয়ায আরী, গতা- ভযহুভ ডযউল্লা,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ধনাড়া, 

উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 

01742014526 

9  
কভাোঃ আবুর কাডন কভাল্লা, গতা- ভযহুভ আভজাদ কাডন,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- ছয়ফাড়ীয়া, উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 

01732623600 

10  
কভাোঃ ডাযাফ কাডন, গতা- ভযহুভ তাডছয প্রাং,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কফনকাড়ী, 

উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 
01739617833 

11  
কভাোঃ গভজানুয যভান, গতা- ভযহুভ আতাউয যভান,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ছাড়, 

উডজরা- কাযা, কজরা- নকাঁ। 
01770367093 

12  
শ্রী ছগফরার, গতা- শ্রী ভঙ্গর,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভগদনৄযাট, উডজরা- 

কাযা, কজরা- নকাঁ। 
01747256863 

13  
কভাোঃ আডনায়ায কাডন, গতা- ভযহুভ আগনছায যভান,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

গযাজনৄয, উডজরা- কাযা, কজরা- নকাঁ। 
01739169546 

14  
শ্রী নয়ন চন্দ্র ফভ সন, গতা- শ্রী ভাধফ চন্দ্র ফভ সন,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গযয়ারা, 

উডজরা- কাযা, কজরা- নকাঁ। 
01733412557 

15  
কভাোঃ যাগওফ কাডন, গতা- কভাোঃ কভাজাফ্পয আরী ভির,                           গ্রাভ উন্নয়ন 

গভগত, গ্রাভ- কফতকাড়ী, উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 

01780268836 

16  
কভাোঃ আরভকীয কাডন, গতা- কভাোঃ ওাডছয আরী,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চওাগদন, 

উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 

01739170004 

17  
কভাোঃ আব্দুয কাফান, গতা- কভাোঃ কভাম্মাদ আরী প্রাভাগনও,                               গ্রাভ উন্নয়ন 

গভগত, গ্রাভ- কফতকাড়ী, উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 

01729822969 

18  
কভাোঃ এজাদুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ অগছয উদ্দীন প্রাং,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

নয়াগযনৄয, উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 
01733163233 

19  
কভাোঃ নাগজভ উগদ্দন, গতা- কভাোঃ জয়চাঁদ আরী,   -                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

নয়াগযনৄয, উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 

01713929082 

20  
কভাোঃ দুরার ভির, গতা- কভাোঃ াফ ভির,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত (৮), গ্রাভ- ওাগভনৄয, 

উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 
01746159639 

21  
কভাোঃ কভাতাডরফ কাডন, গতা- ভযহুভ এরাী ভির,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত (৭), গ্রাভ- 

ওাগভনৄয, উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 
01748092093 

22  
কভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ, গতা- কভাোঃ জডফদ আরী,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

চওাগদন, উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 
01778331791 

23  কভাোঃ আভজাদ কাডন, গতা- ভযহুভ ইভান ভগল্লও,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ককানা, 01754612030 
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ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 

24  
কভাোঃ যগপকুর ইরাভ াহ্, গতা- ভযহুভ ভগজফয যভান াহ্,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- গা, উডজরা- কাযা, কজরা- নকাঁ। 
01746050948 

25  
কভাোঃ জাগদুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ কুগফয যদায,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

বািাযা, উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 
01724008021 

26  
কভাোঃ ওাভার কাডন, গতা- কভাোঃ মুাাও আরী,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ইরাভনৄয, উডজরা- কাযা, কজরা- নকাঁ। 
01737584452 

27  
শ্রী শুওান্ত এক্কা, গতা- শ্রী গযাভন এক্কা,                         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফড়গ্রাভ 

(ফড়ফাগড়য়া), উডজরা- কাযা, কজরা- নকাঁ। 
01757998705 

28  কভাোঃ গজয়ায আরী, গতা- কভাোঃ এরাী,                        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আনগনতা, 

উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 
01735830941 

29  কভাোঃ আজাদুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ আপছায,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওাটযাশুইর, 

উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 
01758033949 

30  শ্রী গফদুুৎ ওাগন্ত যওায, গতা- মৃত যফীন্দ্রনাথ যওায,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ফাঁফাড়ীয়া, উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 
01755355481 

31  
কভাোঃ কভাজাডম্মর ও, গতা- ভযহুভ ওাডয়মুগদ্দন,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ফাঁফাড়ীয়া, উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 
01714232430 

32  
কভাোঃ াজ্জাদ কাডন, গতা- ভযহুভ ফাডদ কাডন,                       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

বািাযা, উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 
01713726407 

33  
শ্রী ঞ্চয় গরার, গতা- শ্রী গত্রনাথ,            উ   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কদউরা, উডজরা- যানীনকয, 

কজরা- নকাঁ। 
01761574610 

34  
শ্রী উত্তভ কুভায চক্রফত্তী, গতা- শ্রী সুগর চক্রফত্তী,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- বাটকও, 

উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 
01725332311 

35  
শ্রী অরও চন্দ্র যওায, গতা- মৃত: প্রডফাধ চন্দ্র যওায,        উ   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কদউরা,  

উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 
01748092887 

36  
গভোঃ গভরন াদা, গতা- গভোঃ ঔাযা াদা,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-  যঘুনাথনৄয, 

উডজরা- কাযা, কজরা- নকাঁ। 
01770351812 

37  
কভাোঃ গপকুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ হুজ্যয আরী প্রাং,                           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- ভাধাইমুড়ী, উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 
01722931253 

38  
কভাোঃ আগর কাাইন, গতা- ভযহুভ ওগরভ উগদ্দন,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভগদনৄয, 

উডজরা- কাযা, কজরা- নকাঁ। 
01782927365 

39  কভাোঃ নজরুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ আবু ফক্কয,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- দগিন 

রগিনৄয, উডজরা- কাযা, কজরা- নকাঁ। 
01745561069 

40  
কভাোঃ কযাস্তভ আরী, গতা- কভাোঃ ভগজফয যভান,             ড    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভাডাঙ্গা, 

উডজরা- কাযা, কজরা- নকাঁ। 
01739069656 

41  
কভাাোঃ াগভভা নাছযীন, স্বাভী-কভাোঃ ভগনুর ইরাভ,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কফরখযীফা, উডজরা- কাযা, কজরা- নকাঁ। 
01771651557 

42  
কভাাোঃ আনজ্যয়াযা কফকভ, স্বাভী-কভাোঃ মুগরভ কাডন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ছয়ফাগড়য়া, উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 
01791188937 

43  
কভাাোঃ াগদা কফকভ, স্বাভী-কভাোঃ যগপকুয ইরাভ,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কভাল্লাাড়া, 

উডজরা- কাযা, কজরা- নকাঁ। 
01733847017 

44  
শ্রীভগত অচ সনা যানী, স্বাভী- শ্রী প্রদী ভারী,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফাওইর,  

উডজরা- কাযা, কজরা- নকাঁ। 
01758119783 

45  
কভাোঃ আোঃ ছাভাদ, গতা-ভযহুভ ভীয ফস্ক,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গপওনৄয, 

উডজরা- যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 
01713865903 

46  
কভাোঃ ভাইনুর, গতা- কভাোঃ আডনায়ায,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কফরখগযয়া, উডজরা- 

যানীনকয, কজরা- নকাঁ। 
01740451133 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 

(ব্যাচ # 2৭: 20-24         ২০১৮) 

               :                         , উ -         

              :  ড               ,                

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
কভাছাোঃ আগযপা ঔাতুন, গতা- কভাোঃ আওফয কাডন,                             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

চাভাগ্রাভ, উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01721429934 

2  
কভাোঃ কযাজ্যর আডযগপন, গতা-কভাোঃ জাইদুর ইরাভ,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

রিীনৄয, উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01715209651 

3  
কভাছাোঃ জাগওয়া ঔাতুন, গতা- কভাোঃ জাাঙ্গীয,                                       গ্রাভ উন্নয়ন 

গভগত, গ্রাভ- রিীনৄয, উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01733014848 

4  
কভাোঃ ওাভার কাডন, গতা- কভাোঃ ওাডজভ আরী,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চযদুল্লানৄয, 

উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01740636258 

5  
এনামুর ও, গতা- কভাোঃ কভডয আরী,                         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গযনৄয, 

উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01726399155 

6  
কভাোঃ গদুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ জাযভান আরী,                          গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

রিীনৄয, উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01770886629 

7  
কভাোঃ আতাউয যভান, গতা- কভাোঃ াইফুদ্দীন,             উ   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- খুরাউগড়, উডজরা- 

চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01719821847 

8  
গজয়াউর ও, গতা- কভাোঃ আরাউদ্দীন,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াগওভনৄয, উডজরা- 

চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01728006007 

9  
তগযকুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ আজাায আরী,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফাকচয, উডজরা- 

চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01774967650 

10  
কভাোঃ ককারাভ ওগফয, গতা- ভযহুভ কদযাতুল্লা,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- যাভকৃষ্ণনৄয, 

উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01709019522 

11  
কভাোঃ কাবুর ও, গতা- কভাোঃ জারার উদ্দীন,                           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ায 

ওাগরনকয গভডযয চয, উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01762747146 

12  
শ্রী প্তভ কুভায, গতা- মৃত: ধীডযন্দ্রনাথ,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ছাবাগনয়া, উডজরা- 

চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01723931609 

13  
কভাোঃ গপকুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ জারার উগদ্দন,                          গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ওাগরনকয কদয়ানডটারা, উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01752389616 

14  
কভাোঃ ককারাভ ওগফয, গতা- কভাোঃ এওযামুর ও,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- পাটাাড়া, 

উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01732494410 

15  
কভাোঃ গপকুর ও, গতা- ভযহুভ গযয়াজ উগদ্দন,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- রাাযনৄয, 

উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01774979688 

16  
কভাোঃ াানুজ্জাভান, গতা- ভযহুভ ভাগন উগদ্দন,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভাযাজানৄয, 

উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01794664351 

17  
কভাোঃ ধুলু গফশ্বা, গতা- ভযহুভ জাও গফশ্বা,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভাযাজনৄয, উডজরা- 

চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01747385774 

18  
কভাজ্যর ও, গতা- কভাোঃ কভাদুর ও,                 ড       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভাযাজনৄয, 

উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01712538832 

19  
কভাোঃ আব্দুর রগতপ, গতা- কভাোঃ অডযতুল্লা,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- নডযন্দ্রনৄয, উডজরা- 

চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01761889061 

20  
কভাোঃ াাদাত কাডন, গতা- কভাোঃ নুরুর ইরাভ,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ইরাভনৄয, 

উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01732621862 

21  
কভাোঃ নজরুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ কারাইভান,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফাযযগয়া, 

উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01727661937 

22  
কভাোঃ কগরভ কযজা, গতা- কভাোঃ ইউসুপ আরী,          ২              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- নডযন্দ্রনৄয, 

উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01764401780 

23  
কভাোঃ গপকুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ কভডয আরী,                                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- গযনৄয, উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01727979690 



E:\00_New National Web Portal Of RDA_ Information\Training Works\Ekti Bari-Participant List (01-75) Batch 2017 -Mobial List.Doc  

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

24  
কভাোঃ আব্দুর াগফ, গতা- ভযহুভ ভগন আরী,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফালুগ্রাভ, 

উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01718617661 

25  
কভাোঃ আাদুর ও, গতা- ভযহুভ যাাতুর ইরাভ,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চওঝাড়ু, 

উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01720275784 

26  
কভাোঃ ভগজবুয যভান, গতা- ভযহুভ যবু ভির,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চওঝাড়ু, উডজরা- 

চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01715651688 

27  
কভাোঃ ভাবুবুয যভান, গতা- ভযহুভ জাইজ্যদ্দীন,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চযঅনুনকয, 

উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01727592398 

28  
কভাোঃ গদুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ মুনসুয যভান,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

নতুনাড়া, উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01731338520 

29  
কভাোঃ দুরুর কাদা, গতা- কভাাম্মদ আরী ভির,                                             গ্রাভ উন্নয়ন 

গভগত, গ্রাভ- ডভা, উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01731664936 

30  
কভাোঃ ইব্রাগভ ঔগরর, গতা- কভাোঃ এভদাদুর ও,                 উত্তয দগিণ গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- চযফাসুডদফনৄয, উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01738159425 

31  
কভাাোঃ রাইরী কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ভগজবুয যভান,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- রিীনৄয, উডজরা- 

চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01725730827 

32  
কভাছাোঃ পগযদা ইয়াগভন, গতা- ভযহুভ পজয আরী,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- শ্রীযাভনৄয, 

উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয,  কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01751629577 

33  
কভাছাোঃ কযাডওয়া কফকভ, গতা- কভাোঃ যভান,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গভয়াাড়া, উডজরা- 

চাঁাইনফাফকঞ্জ দয,  কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01704628424 

34  
কভাছাোঃ াডয়যা ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ তগযকুর ইরাভ,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- চযফাসুডদফ, উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01708983613 

35  
কভাছাোঃ কভৌসুভী কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ গযফুর ইরাভ,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আতাায, 

উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয,  কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
017056905023 

36  
কভাছাোঃ ারুর আওতায, স্বাভী-কভাোঃ তাযাজ,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আকুন্দফাগড়য়া, 

উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01714257136 

37  
কভাছাোঃ ভযভী কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ কভাজ্যর ইরাভ,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ- 

ফালুফাকান, উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01754340937 

38  
কভাছাোঃ কযগফনা ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ ঔাইরুর ইরাভ,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- অনুনকয, 

উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01770115489 

39  
কভাছাোঃ অডপা ঔাতুন, গতা- ভযহুভ আভীয আরী,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- অনুনকয, 

উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
017508796৩1 

40  
কভাছাোঃ সুরতানা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ভাসুদ আরী,                             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- ককায়ারটুগর, উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01714475148 

41  
কভাছাোঃ গরা কফকভ, স্বাভী- গভনাজ উগদ্দন,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াউর প্রগওা, 

উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01779912352 

42  
কভাোঃ নাগয উদ্দীন, গতা- কভাোঃভঞ্জুয আরী,                       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ধীনকয 

দগিণাড়া, উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01733683325 

43  
কভাোঃ নাগদভ, গতা- ভযহুভ এনামুর ও,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ঝীগরভ, উডজরা- 

চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01730875671 

44  
কভাোঃ আব্দুর ওাডদয, গতা- ভযহুভ কযাজ্যর ইরাভ,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফাগরওাাড়া, 

উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01761531136 

45  
কভাোঃ কদরয়ায কাডন, গতা- আরাজ্ব আোঃ যভান গফোঃ,          ৫        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- আগনোঃ যভান গফোঃ কটারা, উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01740868640 

46  
কভাোঃ আরভকীয কাডন, গতা- ভযহুভ আগভনুর ও,                              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- ওাফাতুল্লা ভিডরয কটারা, উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01743921653 

47  
কভাোঃ আবুর ওারাভ আজাদ, গতা- আরোঃ াইদুয যভান,                          গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- জাব্বায ভাোঃ কটারা, উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01729544453 

48  
কভাোঃ তাগভজ উগদ্দন, গতা- ভযহুভ দাউদ আরী,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ানাপীডটারা, 

উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01730173355 

49  
কভাোঃ ককারাভ কভাস্তপা, গতা- ভযহুভ ভূলু ভির,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ- াদুাড়া, 

উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01776228424 
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50  
কভাোঃ আোঃ যগভ, গতা- কভাোঃ সযশুদ্দীন,                ড    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফাগরয়াডাঙ্গা, 

উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01732202785 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 

(ব্যাচ # ২৮: 21-25         ২০১৮) 

               :                         , উ -         

             :                  ,       -        

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
শ্রী গফডফও চন্দ্র গং, গতা- মৃত: গদডজন চন্দ্র,                        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

যাভচন্দ্রনৄয াট, উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01734235560 

2  
কভাোঃ এওযামুর ও, গতা- ভযহুভ গরমুদ্দীন গফোঃ,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চওফযভ, 

উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01748341741 

3  
কভাোঃ াইফুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ এন্তাজ আরী,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

রিীনাযায়ননৄয, উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01732594298 

4  
কভাোঃ গযফুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ াজ্জাদ আরী,                                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- ফাযযগয়া মুন্সীাজী কটা., উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01718360301 

5  
কভাোঃ মুঔডরসুয যভান, গতা- আরোঃ কভাোঃ গপকুর ইরাভ,                            গ্রাভ উন্নয়ন 

গভগত, গ্রাভ- াইডপাত গফোঃ কটারা, উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01724488702 

6  
কভাোঃ আর আগভন, গতা- কভাোঃ এনামুর ও,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভগনৄয, উডজরা- 

চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01715740987 

7  
কভাোঃ ভাইনুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ আোঃ যভান ভির,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- অরুনফাড়ী উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01718695529 

8  
কভাোঃ াভাউর ইরাভ, গতা- কভাোঃ ককারাভ কভাস্তপা,         ড   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ঘুঘুগডভা, 

উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01727134191 

9  
কভাোঃ আজভ আরী, গতা- কভাোঃ  আপজার কাডন,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- যানীনকয, 

উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01728585467 

10  
কভাোঃ তগযকুর ইরাভ, গতা- আরাজ্ব কভাোঃ এওযামুর ও,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- যানীনকয, উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01743981598 

11  
কভাোঃ নফীয আরী, গতা- ভযহুভ করাওভান আরী,   -                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- যানীনকয, 

উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01770655690 

12  
কভাোঃ আজকয আরী ভির, গতা- ভযহুভ যগভগদ্দন,                        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- নৄস্তইরাড়া, উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01712414492 

13  
জাওডওরুর, গতা- ভযহুভ আব্দু কাফান,                 -       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- চওযীপ, উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01713748806 

14  
কভাোঃ আবুর ওারাভ আজাদ, গতা- ভযহুভ আগছয উদ্দীন,             -        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- ফংগফাটি, উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01739704007 

15  কভাোঃ গভজানুয যভান, গতা- ভযহুভ দগফজ উদ্দীন,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আরভনৄয, 

উডজরা- ধাভইযাট,  কজরা- নকাঁ। 
01790360266 

16  কভাোঃ কযজাউর ওগযভ, গতা- ভযহুভ ভগপয উদ্দীন,                        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- তারান্দয, উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01726852743 

17  
কভাোঃ আবু তাডরফ, গতা- কভাোঃ আপতাফ উগদ্দন,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- দগিণ ওাগনৄয, উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01751890490 

18  
কভাোঃ চান গভয়া, গতা- ভযহুভ আওডছদ আরী,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভাইন্ত, 

উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01746722534 

19  
কভাোঃ আবু আনছায, গতা- কভাোঃ নুয কভাাম্মদ,                          গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- ভইড় কজাতভাম্মদনৄয, উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01751806447 

20  
কভাোঃ ারুনুয যগদ, গতা- ভযহুভ ভয আরী,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গফযাভনৄয, 

উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01740887483 

21  
কভাোঃ এনামুর ও, গতা- ভযহুভ আগজজায যভান,          উ       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

উস্তভাফাদ, উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01792662493 

22  
কভাোঃ এভদাদুর ও, গতা- ভযহুভ কভাোঃ তাইফুয যভান,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

চযফাকডাঙ্গা, উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01765023541 

23  
কভাোঃ করার উদ্দীন, গতা- কভাোঃ আগয উদ্দীন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চযফাকডাঙ্গা, 

উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01724364874 
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ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

24  
কভাোঃ নজরুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ কতাপাজ্জর কাডন,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ- 

চযফাকডাঙ্গা, উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
 

25  
কভাোঃ জারার উদ্দীন, গতা- কভাোঃ এওযামুর ও,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চযফাকডাঙ্গা, 

উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01770014462 

26  
কভাছাোঃ গযনা সুরতানা, স্বাভী- কভাোঃ গভজানুয যভান,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-  ফুরফন, 

উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01745457617 

27  
কভাছাোঃ কভাযডদা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ গপডযাজ কাডন,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-  আযাগজ আড়ানকয, উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01758590255 

28  
কভাছাোঃ গরগরওা ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ রুহুর আগভন,                           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-  কজাতবফানী, উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01722323158 

29  
কভাছাোঃ ছাগফনা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ াভসুজ্জাভান,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-  ফল্লা, 

উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01732760576 

30  
কভাছাোঃ কপনগছ আযা, স্বাভী- কভাোঃ আডনায়ায কাডন,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-  ফীযগ্রাভ, উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01740758825 

31  
কভাছাোঃ তাী যাডফয়া, স্বাভী- কভাোঃ ারুন অয যগদ,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- রূনাযায়ননৄয, উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01734041632 

32  কভাছাোঃ ওগনুয গফগফ, স্বাভী- কভাোঃ যগপকুর ইরাভ,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-  ভডনাযনৄয, উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01748960889 

33  
কভাছাোঃ ককানা ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ া আরভ,                       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-  গদয়াড় 

ফাইনকয য়াড-৩, উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয,  কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01731480640 

34  কভাোঃ াগফবুয যভান, গতা- ভযহুভ য়াডজদ আরী,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ- 

ককাফযাতরা য়াড স-৭, উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01721702987 

35  
কভাোঃ তাডজমুর ও, গতা- কভাোঃ ইয়াগন আরী,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কফহুরা য়াড স-৬, 

উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01793186915 

36  
কভাোঃ আডনায়ায কাডন, গতা- কভাোঃ ইব্রাগভ কাডন,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- ভব্বতনৄয, উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01745760599 

37  
কভাোঃ ভয পারুও, গতা- কভাোঃ আগরভগদ্দন,                            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- কছাট গফনৄয, উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01735460920 

38  
কভাোঃ ভইদুয যভান, গতা- কভাোঃ জয়নার আডফদীন,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

চযফাকডাঙ্গা, উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01742017635 

39  
কভাোঃ পারুঔ আডভদ, গতা- কভাোঃ আবুর ওারাভ আজাদ,      উ          গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

উত্তয ওাগনৄয, উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01711178317 

40  
কভাোঃ ভামুদ াছান, গতা- কভাোঃ আব্দুর ভান্নান,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওাভাযঔন্দ 

উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01739134945 

41  
কভাোঃ ারাভ, গতা- কভাোঃ াবুরুদ্দীন,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- যাভচন্দ্রনৄয, উডজরা- 

চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01713789516 

42  
কভাোঃ যাাদ উগদ্দন আরী, গতা- কভাোঃ াান আরী,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- যাভচন্দ্রনৄয, 

উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01719222313 

43  কভাোঃ কাযাফ আরী, গতা- কভাোঃ ডপয আরী,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কৃষ্ণডকাগফন্দনৄয, উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01789588662 

44  
কভাোঃ াডদকুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ াডদকুর ইরাভ,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- কৃষ্ণ ককাগফন্দনৄয, উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01727696774 

45  
কভাোঃ বাদু গভয়া, গতা- কভাোঃ ওাডয় আরী,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- দুাযগয়া, 

উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয,  কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01755335621 

46  
কভাোঃ ভাফুজ্যর ইরাভ, গতা- কভাোঃ ভগপজ উগদ্দন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- আরভনৄয, উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01742818932 

47  
কভাোঃ ইয়াগছন আরী, গতা- ভযহুভ ঝড়ু ভির,                         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- চওযভত, উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01731923279 

48  
কভাোঃ পগযদ কাডন, গতা- ভযহুভ ইদুন আরী,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ- ংওযনৄয, 

উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01788900587 

49  
কভাোঃ য়াগরদ াান, গতা- কভাোঃ এভদাদুর ও গরটন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- কড়াইাড়া, উডজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ দয, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01753780520 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 

(ব্যাচ # 29: 27-31         ২০১৮) 

               :                উ   , উ -        

             :             ,                

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
কভাোঃ াগপজ উদ্দীন, গতা- কভাোঃ জহুয আরী,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কভাাম্মাদনৄয, 

উডজরা- গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01771000905 

2  
কভাোঃ ফজলুয যভান, গতা- ভযহুভ এজাবুর ও,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভাওরাাট, 

উডজরা- গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01738260207 

3  
কভাোঃ ভডনায়ায কাডন, গতা- কভাোঃ আব্দু ারাভ,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াঁচড়া, 

উডজরা- গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01739488863 

4  
কভাোঃ বুরবুর কাডন, গতা- কভাোঃ পডয়জ উগদ্দন,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গফজরী, 

উডজরা- গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01726825189 

5  
গরটন কুভায দা, গতা- গযদা চন্দ্র,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওানইর, উডজরা- 

গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01733483272 

6  
কভাোঃ জাগভর উদ্দীন, গতা- ভযহুভ আরাজ্ব কভাপাডজ্জর ও,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-            , উডজরা- গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01745255387 

7  
শ্রীভন্ত ফভ সন, গতা- শ্রী নডকন ফভ সন,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ককাড়াই, উডজরা- গনয়াভতনৄয  

কজরা- নকাঁ। 
01937634514 

8  
কভাোঃ কদডরায়ায আরী ভির, গতা- কভাোঃ য়াডদ আরী,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গজননৄয, 

উডজরা- গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01767400745 

9  
কভাোঃ তাডযও ভির, গতা- ভযহুভ কভাজাডম্মর ও,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ককাড়াই, 

উডজরা- গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01725330635 

10  
কভাোঃ কঔ াান, গতা- ভযহুভ কঔ আব্দু াভাদ,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ধুযইর, উডজরা- 

ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01782915032 

11  
কভাোঃ গপকুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ ফাায উদ্দীন,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ-            

উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01770221742 

12  
কভাোঃ দুরার কাডন, গতা- কভাোঃ আবু ফক্কয গগদ্দও,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-         

উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01731982757 

13  
কভাোঃ ারুনুয যগদ, গতা- কভাোঃ ভগজয উগদ্দন,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-              

উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01720155632 

14  
কভাোঃ ভামুনুয যগদ, গতা- কভাোঃ আব্দু কাফান ভির,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

         উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01713772317 

15  
কভাোঃ কাাক, গতা- কভাোঃ আগভনুয,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-                      

উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01774171661 

16  
কভাোঃ আডতায়ায কদয়ান, গতা- ভযহুভ য়াডজ আরী,                            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-                    উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01781517088 

17  
কভাছাোঃ স্বপ্না াযবীন, স্বাভী- কভাোঃ গদুর ইরাভ,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-          

উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01740545979 

18  
কভাোঃ আব্দুর আগজজ ভির, গতা- কভাোঃ এজাবুর ভির,                       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

        উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01749057192 

19  
কভাোঃ কভডদী াান, গতা- কভাোঃ এভাজ যওায,   -                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-         

উডজরা- গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01757223016 

20  
কভাোঃ ভইনুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ ফাগযও,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-          উডজরা- 

গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01745458400 

21  
কভাোঃ ভাাবুবুয যভান, গতা- ভযহুভ াইফুদ্দীন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       উডজরা- 

গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01761705091 

22  
কভাোঃ আবুর ওারাভ আজাদ, গতা- ভযহুভ নূরুর ইরাভ,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

           উডজরা- গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01761705086 

23  
কভাোঃ গভজানুয যভান, গতা- ভযহুভ আব্দুর আগজজ,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-            

উডজরা- গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01733284442 
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ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

24  
কভাোঃ াদ্দাভ কাডন, গতা- কভাোঃ আব্দুয যভান,                        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

          উডজরা- গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01731758018 

25  
কভাোঃ ইব্রাীভ, গতা- কভাোঃ আইনার ও,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-          উডজরা- 

গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01735180637 

26  
কভাোঃ মুছা ভির, গতা- ভযহুভ যগপজ উগদ্দন,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-         উডজরা- 

গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01739926142 

27  
কভাোঃ ফাবুর আক্তায, গতা- কভাোঃ ভওবুর কাডন,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-             

উডজরা- গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01717255198 

28  শ্রী গফপ্লফ, গতা- শ্রী গফনয়,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       উডজরা- গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 01713773331 

29  
কভাোঃ কগরভ কযজা, গতা- ভযহুভ াগদকুর ইরাভ,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

             উডজরা- গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01757984423 

30  
শ্রী ফীডযন্দ্রনাথ যায়, গতা- মৃত: গঔচযণ যায়,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       উডজরা- 

ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01746054498 

31  
ছগফ যানী দা, স্বাভী- ওাগতসও চন্দ্র দা,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-         উডজরা- 

ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
0176৪897584 

32  
কভাাোঃ ারুর গফগফ, স্বাভী- কভাোঃ ইউনু আরী,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-          

উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01795468580 

33  
কভাোঃ আব্দুয যাজ্জাও, গতা- ভযহুভ ভয পারুও,                        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-          

উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01761538909 

34  
কভাোঃ ভগতউয যভান, গতা- কভাোঃ ছাডভয আরী,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-         উডজরা- 

গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01718184287 

35  
কভাোঃ আোঃ ছারাভ, গতা- কভাোঃ ওগছমুদ্দীন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        উডজরা- 

গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01729569358 

36  
জাাঙ্গীয আরভ, গতা- ভযহুভ ঔাতুল্যা,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-           উডজরা- 

গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01737584683 

37  
কভাোঃ াইদুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ জাভার উদ্দীন,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-             

উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01752924491 

38  
কভাোঃ ঔাডদমুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ যইচ উদ্দীন,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-          

উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01733280583 

39  
শ্রী ককৌড় চন্দ্র ভূইয়া, গতা- শ্রী ককাগফন্দ ভূ ুঁইয়া,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-           উডজরা- 

ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01765695196 

40  
কভাোঃ আগনছুয যভান, গতা- কভাোঃ কভাডরভ আগর,                         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

         উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01719898012 

41  
কভাোঃ কদডরায়ায কাডন, গতা- কভাোঃ ভগজফয যভান,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        

উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01752280761 

42  
কভাোঃ আব্দুর আগরভ, গতা- কভাোঃ আব্দুর াগওভ,                               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-              উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01737416851 

43  
কভাোঃ ভাসুদ যানা, গতা- ভযহুভ অগপয উদ্দীন,                       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, , গ্রাভ-       

উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01724060894 

44  
কভাোঃ গযফুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ াইদুয যভান,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        উডজরা- 

গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01722391802 

45  
কভাোঃ কভাপাজ্জর কাডন, গতা- কভাোঃ ভডয়জ উদ্দীন,                 ৪      ড   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-         উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01725073490 

46  
কভাোঃ াহ্ জাভার, গতা- কভাোঃ এভাজ উগদ্দন,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        উডজরা- 

গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01777314024 

47  
কভাোঃ ভগভন, গতা- কভাোঃ কভাস্তপা,   -              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ-        উডজরা- 

গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01746253447 

48  
কভাোঃ ছাডদকুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ কভাডরভ,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ-        উডজরা- 

গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01746233198 

49  
কভাোঃ যাজ্য ফাবু, গতা- কভাোঃ আব্দুয যাজ্জাও,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       

উডজরা- ধাভইযাট, কজরা- নকাঁ। 
01743448300 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 

(ব্যাচ # 30: 28         – ০১         ২০১৮) 

               :                উ   , উ -        

             :               , উ -        

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
কভাোঃ আরভকীয কাডন, গতা- ভযহুভ যগভ উগদ্দন,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কেঁথুগরয়া, উডজরা- ফাখা, কজরা- যাজাী। 
01725019131 

2  
কভাোঃ ভগবুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ ভীন আরী (জগরর),                            গ্রাভ উন্নয়ন 

গভগত,  গ্রাভ- ককৌযাঙ্গনৄয, উডজরা- ফাখা, কজরা- যাজাী। 
01714730997 

3  
কভাোঃ আডনায়ায কাডন, গতা- ভযহুভ ভডয আগর,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ককৌযাঙ্গনৄয, উডজরা- ফাখা, কজরা- যাজাী। 
01717672720 

4  
কভাোঃ আবুর াান, গতা- ভযহুভ যভতুল্লা,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ঔাডয়যাট, 

উডজরা- ফাখা, কজরা- যাজাী। 
01778647610 

5  
রার কভাাম্মদ, গতা- ভযহুভ এযভান প্রাং,                 -১ গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াকুগড়য়া, 

উডজরা- ফাখা, কজরা- যাজাী। 
01796734397 

6  
কভাোঃ কাাক কাডন, গতা- কভাোঃ কদলুয়ায কাডন,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভাইডা, 

উডজরা- গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01767096410 

7  
কভাোঃ ওাভার কাডন, গতা- কভাোঃ এরাী ফক্স,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- রগতপনৄয, 

উডজরা- গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01746159960 

8  
শ্রী শ্যাভর যদায, গতা- শ্রী গদু যওায,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াদানৄয, উডজরা- 

গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01745458092 

9  
কভাোঃ ভগদুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ ভওবুর কাডন,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- নটিওা, 

উডজরা- ফাখা, কজরা- যাজাী। 
01724387495 

10  
কভাোঃ গভজানুয যভান, গতা- ভযহুভ রুস্তভ আরী,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ডযযাট, 

উডজরা- ফাখা, কজরা- যাজাী।  
01774002532 

11  
কভাোঃ াগনুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ ওগরমুগদ্দন,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ- আরাইনৄয, 

উডজরা- ফাখা, কজরা- যাজাী। 
01710062693 

12  
কভাোঃ আোঃ কুদ্দু, গতা- ভযহুভ আজাায আরী,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ- গযণা, 

উডজরা- ফাখা, কজরা- যাজাী। 
01937490574 

13  
আব্দু াভাদ, গতা- কডঞ্জয কভাল্লা,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ধন্দ, উডজরা- ফাখা  

কজরা- যাজাী। 
01726192190 

14  
কভাোঃ যগপকুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ আগরমুদ্দীন,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

আযাপনৄয, উডজরা- ফাখা, কজরা- যাজাী। 
01714425548 

15  
কভাোঃ ফাবুর কাডন, গতা- কভাোঃ ফদয উদ্দীন,   -                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

আযাপনৄয, উডজরা- ফাখা, কজরা- যাজাী। 
01735122316 

16  
কভাোঃ মুতুসজা আরী, গতা- কভাোঃ আক্কাছ আরী,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- সুরতাননৄয, 

উডজরা- ফাখা, কজরা- যাজাী। 
01751214233 

17  
কভাোঃ ভগজফয যভান, গতা- ভযহুভ ছগরভ উদ্দীন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কুন্তুইর, 

উডজরা- গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01738509508 

18  
কভাোঃ আগজজ্যয যভান, গতা- কভাোঃ জাডফদ আরী,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ঝাঁগজযা, 

উডজরা- গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01736236066 

19  
কভাোঃ ওাভরুজ্জাভান, গতা- কভাোঃ আব্দু ছারাভ,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভনৄয, 

উডজরা- গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01719549026 

20  
কভাোঃ যাগওফ াান, গতা- ভযহুভ ভাডজদ,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ- ভানা, উডজরা- 

গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01747255277 

21  
কভাোঃ ভগতউয যভান, গতা- ভযহুভ গযয়াজ উদ্দীন,                         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- ফারাকয উডজরা- গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01735180540 

22  
কভাোঃ ারা উগদ্দন, গতা- কভাোঃ তগফফয যভান,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- সুরতাননৄয, 

উডজরা- গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01725017550 

23  
কভাোঃ নাগজয উদ্দীন (গযন), গতা- ভযহুভ নডজ আরী,            উ   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- ফাউা, উডজরা- ফাখা, কজরা- যাজাী। 
01711188143 
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ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

24  
কভাোঃ যানটু, গতা- ভযহুভ ঔাডরও,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আড়াড়া, উডজরা- ফাখা  

কজরা- যাজাী। 
01755245104 

25  
কভাোঃ আওযাভ কাডন, গতা- কভাোঃ আওডছদ আরী,            উ            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- টাউযীাড়া, উডজরা- ফাখা, কজরা- যাজাী। 
01710122860 

26  
কভাছাোঃ নাযগক কফকভ, গতা- কভাোঃ ভগজফায যভান,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- বানুওয, 

উডজরা- ফাখা, কজরা- যাজাী। 
01746406709 

27  
কভাছাোঃ আপডযাজা, স্বাভী- কভাোঃ াইফুর,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভগদনৄয, উডজরা- 

ফাখা, কজরা- যাজাী। 
01758213769 

28  
কভাোঃ াওায উদ্দীন, গতা- কভাোঃ জযতুল্লা,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কডয়নৄয, 

উডজরা- গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01792780553 

29  
শ্রী সফযনাথ রাওড়া, গতা- ভযহুভ নৄসুয়া,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ- সকার, উডজরা- 

গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01791006710 

30  
কভাছাোঃ াানাজ কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ যগপকুর ইরাভ,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- সকার, উডজরা- গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01796950722 

31  
কভাছাোঃ চাইনা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ এজাায,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আভাদনৄয, 

উডজরা- ফাখা, কজরা- যাজাী। 
01763107406 

32  
কভাছাোঃ রতা াযবীন, গতা- কভাোঃ াডপজ উদ্দীন,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- রিীতাড়া, 

উডজরা- গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01736752570 

33  
কভাছাোঃ ঔডতজা কফকভ, স্বাভী-কভাোঃ আয়াজ,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গযনৄয, উডজরা- 

গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01756051598 

34  
কভাছাোঃ রুগফনা, স্বাভী- কভাোঃ নুরুজ্জাভান,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-             

উডজরা- ফাখা, কজরা- যাজাী। 
01773459230 

35  
কভাছাোঃ গপডযাজা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ গরয়াওত আরী,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-           উডজরা- ফাখা, কজরা- যাজাী। 
01785268016 

36  
কভাছাোঃ রুগফনা গফগফ, স্বাভী- কভাোঃ ভওবুর কাডন,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-         

উডজরা- ফাখা, কজরা- যাজাী। 
01734006901 

37  
কভাছাোঃ াগ কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ কভাাযযপ কাডন,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-          

উডজরা- ফাখা, কজরা- যাজাী। 
01745171567 

38  
শ্রী জয়ন্ত কুভায, স্বাভী- শ্রী অনন্ত কুভায,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-          উডজরা- 

গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01780260814 

39  
কভাোঃ আবুয ওারাভ আজাদ, গতা- কভাোঃ কদদায কাডন,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

         উডজরা- ফাখা, কজরা- যাজাী। 
01704257553 

40  
গচন যগফ দা, গতা- কজুাগত যগফ দা,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-         উডজরা- 

গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01715959120 

41  
কভাোঃ আব্দুর আগজজ, গতা- ভযহুভ তগভদ্দীন,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-         

উডজরা- গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01720215021 

42  
কভাোঃ কতাগযকুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ কযাস্তভ আরী,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-         

উডজরা- গনয়াভতনৄয,  কজরা- নকাঁ। 
01764767163 

43  কভাোঃ ারুন, গতা- কভাোঃ ফাইনুদ্দীন,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ-         উডজরা- 

গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01736014695 

44  
কভাোঃ আযাফুর আরভ, গতা- ভওবুর কাডন,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-           

উডজরা- ফাখা, কজরা- যাজাী। 
01736944872 

45  কভাোঃ ইজাজ্যর আরভ, গতা- কভাোঃ আজফ উদ্দীন,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-         

উডজরা- ফাখা, কজরা- যাজাী। 
01745003745 

46  কভাোঃ জহুরুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ জগভয উগদ্দন,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-          

উডজরা- ফাখা, কজরা- যাজাী। 
01738304351 

47  শ্রী শ্যাভর চন্দ্র যওায, গতা- মৃত: গনগদ,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-          

উডজরা- গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ 
01793812097 

48  
কভাোঃ আব্দুর ভান্নাপ, গতা- কভাোঃ কভাাম্মদ আরী,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-          

উডজরা- ফাখা, কজরা- যাজাী। 
01715844669 

49  
কভাোঃ গজয়াউয যভান, গতা- কভাোঃ কুগফয উগদ্দন,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        

উডজরা- গনয়াভতনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01745461119 

50  
কভাোঃ কাডর যানা, গতা- ভযহুভ আোঃ জব্বায,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        উডজরা- 

গনয়াভতনৄয,  কজরা- নকাঁ। 
01770184847 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 

(ব্যাচ # ৩১: ০৩-০৭ কপব্রুয়াগয ২০১৮) 

               :   জনাফ ভাওছুদ আরভ ঔান, উ-গযচারও 

             :  জনাফ শ্যাভর চন্দ্র ারাদায 

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
আবুর ওারাভ আজাদ, গতা- ভডরভ উদ্দীন,                   াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ইভাইরনৄয, উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01738643701 

2  
কভাোঃ াডফ আরী, গতা- ভযহুভ করাওভান আরী,                 াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চাঁইাড়া, 

উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 

0172366456

3 

3  
কভাোঃ কযজাউর ওগযভ, গতা- কভাোঃ আব্দুর ওাডদয,                           াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- ফাঙ্গারাড়া, উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01726551572 

4  
কভাোঃ আব্দুর কুদ্দু, গতা- ভযহুভ করাওভান,                  াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        , 

উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01734531495 

5  
কভাোঃ ভা দ ওগযভ (ফাচ্চু), গতা- কভাোঃ য়াডদ,            উ          াগফ সও  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

দাউদনৄয, উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01742014926 

6  
কভাোঃ াজ্জাদ কাডন, গতা- কভাোঃ াাদ আরী,                 াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        , 

উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01717289595 

7  
কভাোঃ কভাতাারুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ ভভতাজ আরী,            াগফ সও  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-      , 

উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01720595366 

8  
কভাোঃ যগপকুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ গফফয যভান,                াগফ সও  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

     , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01750263160 

9  
কভাোঃ ভগতউয যভান, গতা- ভযহুভ আব্দুয যভান,               াগফ সও  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-      , 

উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01740515247 

10  
কভাোঃ ভগজফয যভান, গতা- ভযহুভ গপয উগদ্দন,              াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        , 

উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01742337478 

11  
কভাোঃ পডজর, গতা- ভযহুভ জযত,                 াগফ সও  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        , উডজরা- 

ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01772803721 

12  
কভাোঃ কভাাডদ্দ আরী, গতা- ভযহুভ কঔাদাফক্স,                  াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-         , 

উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01761451851 

13  
কভাোঃ াডজদুয যভান, গতা- ভযহুভ তাাজ্জত আরী,                   াগফ সও  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

        , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01764727470 

14  
কভাোঃ কভাস্তাগপজ্যয যভান, গতা- কভাোঃ ভওডছদ আরী,                  াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

       , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01738737531 

15  কভাোঃ যগদুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ াায আরী,                  াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

       , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01751244441 

16  
কভাোঃ আব্দুয যভান, গতা- ভযহুভ ানজফ,                 াগফ সও  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        , 

উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01768856620 

17  
কভাোঃ আব্দুয যগদ, গতা- কভাোঃ নগজয,                  াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        , 

উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01787901787 

18  
কভাোঃ যগপকুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ ছইমুগদ্দন,                          াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-     , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01728857020 

19  
কভাোঃ আোঃ ান্নান, গতা- ভযহুভ আোঃ ছাভাদ,                    াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

         , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01731948664 

20  
কভাোঃ আব্দু ারাভ, গতা- ভযহুভ যগফউর,                   াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-         , 

উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01720927900 

21  
কভাোঃ ভাাবুয যভান, গতা- ভযহুভ আগনসুয যভান,           উ     াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

  উ    , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01725820309 

22  
কভাোঃ আয়ার কভাল্লা, গতা- ভযহুভ ফাায কভাল্লা,              াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        , 

উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01744679331 

23  
কভাোঃ ভাাবুয যভান, গতা- কভাোঃ াডদও আরী প্রাং,           উ     াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

  উ    , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01755246217 
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ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

24  কভাোঃ যগপকুজ্জাভান, গতা- কভাোঃ আব্দুয যভান প্রাং,                াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

         , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01919911291 

25  
কভাোঃ যাডদুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ আব্দুর ওাডদয,               াগফ সও  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ- 

        , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01735758254 

26  আব্দুর কাপপায, গতা- ইভাইর কাডন,                   াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-          , 

উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01774412646 

27  
কভাোঃ গদুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ ইব্রাগভ কাডন,                    াগফ সও  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

         , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01723764018 

28  
কভাোঃ াগফবুয যভান, গতা- কভাোঃ কডয উদ্দীন,               াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-         , 

উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01761589909 

29  
কভাোঃ দগরর উদ্দীন, গতা- ভযহুভ দগফয উদ্দীন,               াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-      , 

উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01946298021 

30  
কভাোঃ আব্দুয যউপ কদয়ান, গতা- ভযহুভ আগজজায যভান,                  াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-         , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01713703195 

31  
শ্রী গভঠুন কুভায, গতা- শ্রী ধীডযন্দ্রনাথ,                                      াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ-          , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01719543522 

32  
কভাোঃ যগদুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ ভডয়জ উগদ্দন,                াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-      , 

উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01714944842 

33  
কভাোঃ কযজাউর ইরাভ, গতা- কভাোঃ আগর আভদ,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

            , উডজরা- ফাখা, কজরা- যাজাী। 
01789489231 

34  কভাোঃ ভাইনুর ও, গতা- ভযহুভ গনয়াভত আরী প্রাভাগনও,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        , 

উডজরা- ফাখা, কজরা- যাজাী। 
01722361032 

35  
কভাোঃ পারুও কাডন, গতা- ভযহুভ কভাজাায,          উ             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-          , 

উডজরা- ফাখা, কজরা- যাজাী। 
01921717579 

36  
কভাোঃ আরাউগদ্দন, গতা- কভাোঃ আনারুর ও,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-           , 

উডজরা- ফাখা, কজরা- যাজাী। 
01721463212 

37  
কভাোঃ নজরুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ পডয়জ উগদ্দন,                              াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন 

গভগত, গ্রাভ-       , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01746855559 

38  
কভাোঃ এভদাদুর ও, গতা- ভযহুভ আব্বাছ আরী ঔান,                         াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-           উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01728459051 

39  
কভাোঃ আবুর ওারাভ কঔ, গতা- ভযহুভ কতাফ আরী,               াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

           , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01725953583 

40  
কভাোঃ আব্দুয যগভ, গতা- ভযহুভ আব্দুয যভান,                  াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        , 

উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01712339301 

41  
কভাোঃ কযজাউর ও, গতা- কভাোঃ পডয়জ উগদ্দন,            াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-      , উডজরা- 

ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01740985414 

42  
কভাোঃ কজানাফ আরী, গতা- ভযহুভ ছাডফয আরী,                   াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

        , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01737436607 

43  কভাোঃ াাদৎ কাডন, গতা- কভাোঃ আব্দুয শুকুয,   -                 াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

        , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01751311207 

44  
কভাোঃ আব্দু কাফান, গতা- কভাোঃ ভডয আরী,                  াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

          , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01761777479 

45  
কভাোঃ গগদ্দকুর আরভ, গতা- ভযহুভ ভনীয উগদ্দন,                              াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ-            , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01713717516 

46  
কভাছাোঃ আছুযা, গতা- ভযহুভ ছডফয আরী,                           াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-    

        , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01781026916 

47  
কভাোঃ আডয়ন উদ্দীন, গতা- কভাোঃ নঈভ উদ্দীন,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-          উডজরা- 

ফাখা, কজরা- যাজাী। 
01713787125 

48  
কভাছাোঃ কাডনয়াযা ঔাতুন, গতা- কভাোঃ ফাফলু যওায,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

           উডজরা- ফাখা, কজরা- যাজাী। 
01788163940 

49  
কভাছাোঃ কভাযডছদা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আনারুর ইরাভ,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        

উডজরা- ফাখা, কজরা- যাজাী। 
01752145413 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 

(ব্যাচ # ৩২: ০৪-০৮ কপব্রুয়াগয ২০১৮) 

               :                         , উ -        

             :                 ,                

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
কভাোঃ াগফবুয যভান, গতা- ভযহুভ আগছয উগদ্দন,                  াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ফীযকুৎা, উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01729319615 

2  
কভাোঃ জারার উগদ্দন, গতা- কভাোঃ ফাায আরী,                 াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ঝাড়গ্রাভ, উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01721876133 

3  
কভাোঃ আবুর কাডন, গতা- ভযহুভ আবু ফক্কয গদ্দীও,                  াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

যায়ানৄয, উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01796758092 

4  
কভাোঃ াডনায়ায কাডন, গতা- কভাোঃ াভছুর যদায,                 াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

      , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01722676694 

5  
শ্রী ককাার চন্দ্র, গতা- শ্রী অনূকুর চন্দ্র,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গফরগন, উডজরা- 

ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01741621971 

6  
কভাোঃ কভায়াডজ্জভ কাডন, গতা- কভাোঃ কভাজাডম্মর ও,                                     াগফ সও 

গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-                   , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01768959319 

7  
কভাোঃ নডজয আরী, গতা- ভযহুভ ফদয উদ্দীন,                            াগফ সও  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ-         উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01727639840 

8  
কভাোঃ আগভনুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ কছাতুল্লা,                             াগফ সও  গ্রাভ উন্নয়ন 

গভগত, গ্রাভ-          , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01721768157 

9  
কভাোঃ াগফবুয যভান, গতা- ভযহুভ ভগনয উগদ্দন,               াগফ সও  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

        , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01789346305 

10  
কভাোঃ গপকুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ াায উল্লা,            াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-      , 

উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01732950972 

11  
কভাছাোঃ গভনা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ এযাদ,                  াগফ সও  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        , 

উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01795667187 

12  
কভাোঃ গযয়তুল্লা, গতা- কভাোঃ তনডজফ আরী,                   াতরুভ াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-      , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01737000152 

13  
কভাোঃ াডজদুয যভান, গতা- ভযহুভ আব্বা আরী,                               াগফ সও  গ্রাভ 

উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-             , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01733297319 

14  
কভাোঃ ফাবুর আক্তায, গতা- ভযহুভ াাদৎ,                   াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       

     , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01738443974 

15  শ্রী গজডতন্দ্র নাথ, গতা- শ্রী ডন্তা,             া   াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-    া  , উডজরা- 

ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01710967640 

16  
কভাোঃ পযাদ কাডন, গতা- কভাোঃ আগনছুয যভান,                          গন   াগফ সও  গ্রাভ 

উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-            , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01723282636 

17  
শ্রী অনীর কুভায যওায, গতা- মৃত শ্রী চন্দ্র যওায,                      ডারা াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন 

গভগত, গ্রাভ-        , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01710633393 

18  
কভাোঃ াাদত কাডন, গতা- কভাোঃ কভাফাযও কাডন,               াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-         , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01737726092 

19  
কভাোঃ আোঃ যফ, গতা- কভাোঃ ইগদ্র কভাল্লা,                           াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-        , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01723592430 

20  
কভাোঃ গদুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ াইদুয যভান,        উ       াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

  উ      , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01723246604 

21  
কভাোঃ যাগওবুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ আোঃ ছারাভ,               াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-     , 

উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01722558472 

22  
কভাোঃ আোঃ আগজজ প্রাং, গতা- ভযহুভ রূচাঁন আরী প্রাং,                            াগফ সও গ্রাভ 

উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-         , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01773147770 

23  
কভাোঃ আরভকীয কাডন, গতা- কভাোঃ আগজমুদ্দীন ভির,               উ       াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন 

গভগত, গ্রাভ-         , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01738568164 



E:\00_New National Web Portal Of RDA_ Information\Training Works\Ekti Bari-Participant List (01-75) Batch 2017 -Mobial List.Doc  

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

24  কভাছাোঃ আডনায়াযা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ কফরার,          ড        াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

 ড       , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
011761652494 

25  
কভাোঃ আডনায়ায কাডন, গতা- কভাোঃ আবুর কাডন,                              াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন 

গভগত, গ্রাভ-         , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01762630815 

26  কভাোঃ কযজাউর ও, গতা- কভাোঃ আব্দুয যগভ,               াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

        , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01703014041 

27  
কভাোঃ ভামুন যগদ, গতা- কভাোঃ কঔাদাফক্স,                 াগফ সও  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       , 

উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01741619358 

28  
কভাোঃ ভঔডরছুয যভান, গতা- ভযহুভ ডুফাই, ম্যাডনজায, ওয়যাফাড়ী  যাযানৄয াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ-      , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01724840990 

29  
কভাোঃ রুডফর আডম্মদ, গতা- কভাোঃ পজলুয যভান,                াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-      , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01750753586 

30  
কভাোঃ ভাসুদ যানা, গতা- কভাোঃ ইয়াদ আরী,                             াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ-         , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01739281843 

31  
জাইবুয যভান, গতা-  আোঃ াগভদ,                                   াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ-                   , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01722700068 

32  
সুরতান ভামুদ, গতা- কভাোঃ ভনসুয যভান,               ড                াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ-      ড   , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01723809703 

33  
কভাোঃ াাদৎ কাডন, গতা- কভাোঃ জগছভ উদ্দীন,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-    , 

উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01728356100 

34  কভাোঃ যাইদুর, গতা- ভযহুভ ইব্রযাগভ,               ড    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-      ড   , 

উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01720614678 

35  
কভাোঃ ারুনুয যীদ, গতা- কভাোঃ যগভ ফক্স,                         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

       , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01763221879 

36  
কভাোঃ কভাস্তাগপজ্যয যভান, গতা- ভযহুভ পডয়জ উদ্দীন,                        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-           , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01739153453 

37  
কভাোঃ টুটুর ঔগরপা, গতা- কভাোঃ এছা,               াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-         , 

উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01765987077 

38  
কভাোঃ কভাতাায কাডন, গতা- কভাোঃ াভছুয যভান,                    াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ-            উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01714656767 

39  
কভাোঃ াইফুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ আগভনুর ইরাভ,                 াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

       , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01738113357 

40  
কভাোঃ ইনতাজ আরী, গতা- কভাোঃ আোঃ জব্বায,                    াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

         , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01722641594 

41  
কভাোঃ ভগপজ উগদ্দন, গতা- কভাোঃ আোঃ ভাডরও,                    াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

          , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01729911133 

42  
কভাোঃ দুরার উগদ্দন, গতা- কভাোঃ আইচাঁন আরী,                   াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

        , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01731949745 

43  কভাোঃ ভভতাজ কফকভ, গতা- কভাোঃ আগভনুয া,               াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

        , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01774593190 

44  
                 ,     -                ,               াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

        , উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01727380707 

45  
কভা               , গতা-           উ   ,                   াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

          উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01751287985 

46  
কভাছাোঃ             ,     -              ,                  াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

         উডজরা- ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01794911153 

47  
                ,     -              ,                াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        

উডজরা-        , কজরা- যাজাী। 
01765997246 

48  
কভাছাোঃ           ,     -             ,                 াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

           উডজরা-        , কজরা- যাজাী। 
01765532365 

49  
কভাোঃ জাডফদ, গতা- ভযহুভ আডয়ান উদ্দীন,       ঔানৄয াগফ সও গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- অজ্যসনাড়া, 

উডজরা-        , কজরা- যাজাী। 
01835131426 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 

(ব্যাচ # 33: 10-14 কপব্রুয়াগয ২০১৮) 

               :  জনাফ কভাোঃ নুরুর আগভন, মৄগ্ম-গযচারও 

             :  জনাফ কভাোঃ আাদুজ্জাভান, উ-গযচারও 

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
কভাোঃ কদডরায়ায কাডন, গতা- কভাোঃ ওাভার কাডন,                             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- াইটঔারী, উডজরা- চাযখাট, কজরা- যাজাী। 
01731280669 

2  
কভাোঃ ভগউদ্দীন গভরন, গতা- ভযহুভ আডপর ভির,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গঝওযা, 

উডজরা- চাযখাট, কজরা- যাজাী। 
01710003345 

3  
কভাোঃ আরভকীয কাডন, গতা- কভাোঃ ফডয়জ উগদ্দন,                         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- ওালুাটি, উডজরা- চাযখাট, কজরা- যাজাী। 
01710059102 

4  
কভাোঃ যগপকুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ কঔডজয উদ্দীন,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফনগওডায, 

উডজরা- চাযখাট, কজরা- যাজাী। 
01737436288 

5  
কভাোঃ ফজলুয যভান, গতা- কভাোঃ াডভ আরী,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফাঁওড়া, উডজরা- 

চাযখাট, কজরা- যাজাী। 
01728856823 

6  
কভাোঃ আব্দুর ফাযী, গতা- ভযহুভ ইয়াগছন,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গুড়নই, উডজরা-আত্রাই, 

কজরা- নকাঁ। 
01731833831 

7  
কভাোঃ লুৎপয যভান, গতা- ভযহুভ কভাপাজ্জর কাডন,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কতজনন্দী, 

উডজরা-আত্রাই, কজরা- নকাঁ। 
01747116315 

8  
আগস্ কুভায, গতা- মৃত: গিতী চন্দ্র,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফরযাভচক্, উডজরা-

আত্রাই, কজরা- নকাঁ। 
01736629730 

9  
কভাোঃ কফরার কাডন, গতা- কভাোঃ ওাডদয ফক্স,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ধডনশ্বয, উডজরা-

আত্রাই, কজরা- নকাঁ। 
01733101147 

10  
কভাোঃ াইফুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ আভজাদ,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ধডনশ্বয, উডজরা-

আত্রাই, কজরা- নকাঁ। 
01723691007 

11  
কভাোঃ আরভকীয আরভ, গতা- কভাোঃ গপয যদায,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চওগভরা, 

উডজরা-আত্রাই, কজরা- নকাঁ। 
01719860950 

12  
কভাোঃ জডপয আরী কানায, গতা- ভযহুভ আব্বাছ,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফড় গভরা, 

উডজরা-আত্রাই, কজরা- নকাঁ। 
01724042995 

13  
কভাোঃ আওফয আরী প্রাভাগনও, গতা- ভযহুভ আোঃ যভান,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওচুয়া, 

উডজরা-আত্রাই, কজরা- নকাঁ। 
01744204280 

14  
কভাোঃ আতয়ায যভান, গতা- ভযহুভ আোঃ যভান,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওচুয়া, উডজরা-আত্রাই 

কজরা- নকাঁ। 
01780553183 

15  
কভাোঃ যভজান যদায, গতা- ভযহুভ কভডয আরী যদায,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চও 

গভরা, উডজরা-আত্রাই, কজরা- নকাঁ। 
01731338873 

16  শ্রী উত্তভ কুভায ার, গতা- ভযহুভ ককৌয চন্দ্র ার,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গতয, উডজরা-

আত্রাই, কজরা- নকাঁ। 
01712416796 

17  
শ্রী তন কুভায, গতা- শ্রী দীও,                 গ্রাভ উন্নয়ন দর, গ্রাভ-           , উডজরা-আত্রাই 

কজরা- নকাঁ। 
01764248934 

18  
কভাোঃ আরতাপ কাডন, গতা- ভযহুভ আব্দুর যভান,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

          উডজরা-আত্রাই, কজরা- নকাঁ। 
01723427748 

19  
কভাোঃ ইগরয়াছ যদায, গতা- কভাোঃ ভভতাজ আরী,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভগস্কনৄয, 

উডজরা-আত্রাই, কজরা- নকাঁ। 
01767429622 

20  
কভাোঃ আব্দুয যভান, গতা- ভযহুভ ভগয উদ্দীন,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চাড়া, উডজরা-

আত্রাই, কজরা- নকাঁ। 
01762172662 

21  
কঔ কফরার কাডন, গতা- ভযহুভ কঔ ভগজফয যভান,          উ           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

উচর, উডজরা-আত্রাই, কজরা- নকাঁ। 
01733968748 

22  
কভাোঃ আব্দুর য়াাফ, গতা- ভযহুভ এযপান আরী,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ইরাভ 

কাঁথী, উডজরা-আত্রাই, কজরা- নকাঁ। 
0172608339 

23  
কভাোঃ পজলুয যভান, গতা- ভযহুভ ভগজফয যভান,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- জাভগ্রাভ, 

উডজরা-আত্রাই, কজরা- নকাঁ। 
01726643083 
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ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

24  কভাোঃ আব্দুয যগভ, গতা- ভযহুভ মুনছুয আরী,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গমুগরয়া, উডজরা-

আত্রাই, কজরা- নকাঁ। 
01774775841 

25  ওাজী আোঃ ছারাভ, গতা- ওাজী আপছায আরী,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গভযানৄয, উডজরা-

আত্রাই, কজরা- নকাঁ। 
01761329855 

26  
কভাোঃ আোঃ কভাতাডরফ কপৌজদায, গতা- ভযহুভ ইউনুছ আরী,                 গ্রাভ উন্নয়ন দর, গ্রাভ- াডফকঞ্জ, 

উডজরা-আত্রাই, কজরা- নকাঁ। 
01724243090 

27  
কভাোঃ াাদুর ইরাভ, গতা- ভগজফয যভান,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ককায়ারফাড়ী, 

উডজরা-আত্রাই, কজরা- নকাঁ। 

01701713768

491 

28  
কভাোঃ ভজনু আরী, গতা- ভযহুভ ইয়াফ ফক্স,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গরয়া, উডজরা-আত্রাই 

কজরা- নকাঁ। 
01736154814 

29  
শ্রী সুব্রত কুন্ডু, গতা- মৃত: শ্রীবফ কুন্ডু,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াঁচুনৄয, উডজরা-আত্রাই,কজরা- 

নকাঁ। 
01745072918 

30  
কভাোঃ ছারাভ, গতা- ভযহুভ কাজী যভান,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফরা, উডজরা-আত্রাই, কজরা- 

নকাঁ। 
01731128716 

31  
কঔ গভগনী, স্বাভী- কভাোঃ কভডদী াান,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াগতয়াাড়া, 

উডজরা-আত্রাই, কজরা- নকাঁ। 
01711411906 

32  
শ্রীভগত ীভা যানী ার, স্বাভী- শ্রী সচতন্য ার,   -            ারাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গফা 

ারাড়া, উডজরা-আত্রাই, কজরা- নকাঁ। 
01772760040 

33  
কভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা, স্বাভী- কভাোঃ যগফউর ইরাভ যতন,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফড় 

ওাগরওানৄয, উডজরা-আত্রাই, কজরা- নকাঁ। 
01762678696 

34  কভাছাোঃ ারা, স্বাভী- কভাোঃ গজাদ,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গমুগরয়া, উডজরা-আত্রাই, কজরা- 

নকাঁ। 
01758623010 

35  
কভাছাোঃ গেী ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ ভডদফ আরী,                           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কঔাদানৄয, 

উডজরা-ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01740258896 

36  
কভাছাোঃ নুযজাান কফকভ, স্বাভী- ভযহুভ আরাউগদ্দন,                        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- নাড়ুাড়া, উডজরা-ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01783777686 

37  
কভাছাোঃ কগরনা ঔাতুন, গতা- চাঁন কভাাম্মদ,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কাংডকাাড়া, 

উডজরা-ফাকভাযা, কজরা- যাজাী। 
01765988576 

38  
কভাোঃ ভগতউয যভান, গতা- ভযহুভ কভাফাযও কাডন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ঔারাড়া, 

উডজরা- আত্রাই, কজরা- নকাঁ। 
01731480676 

39  
কভাোঃ কডওন্দায আরী প্রাং, গতা- কভাোঃ ইয়ায আরী প্রাং,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- দীখা, 

উডজরা-আত্রাই, কজরা- নকাঁ। 
01731479629 

40  
কভাোঃ আবু তাডরফ কদয়ান, গতা- কভাোঃ ওাইছায আরী কদয়ান,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-          , উডজরা-আত্রাই, কজরা- নকাঁ। 
01747558045 

41  
কভাোঃ ইয়াগছন আরী, গতা- ভযহুভ ইব্রাগভ,                   গ্রাভ উন্নয়ন দর, গ্রাভ- গফাযীনৄয, উডজরা-

আত্রাই, কজরা- নকাঁ। 
01788066772 

42  
কভাোঃ আবু াান, গতা- ভযহুভ সুরতান,                     গ্রাভ উন্নয়ন দর, গ্রাভ-           , উডজরা-

আত্রাই, কজরা- নকাঁ। 
01718506276 

43  কভাোঃ আরাউদ্দীন, গতা- ভযহুভ আাদ আরী,                  গ্রাভ উন্নয়ন দর, গ্রাভ- গতরাফদুয, উডজরা-

আত্রাই, কজরা- নকাঁ। 
01758136139 

44  
কভাোঃ নাজমূর ও, গতা- ভযহুভ আব্দুর জব্বায যদায,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- সুদযানা, 

উডজরা-আত্রাই,কজরা- নকাঁ। 
01773393256 

45  
কভাোঃ আব্দুর জগরর প্রাং, গতা- কভাোঃ শুকুয উগদ্দন প্রাং,            ড    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফনডাঙ্গা, 

উডজরা-আত্রাই, কজরা- নকাঁ। 
01727712802 

46  
কভাোঃ আব্দু াত্তায, গতা- ভযহুভ সয়দ আরী,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- জাত আভরুর, 

উডজরা-আত্রাই, কজরা- নকাঁ। 
017821292081 

47  
কভাোঃ পারুও কাডন া, গতা- কভাোঃ কাডয়ফ উগদ্দন া,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

শুওটীকাছা, উডজরা-আত্রাই, কজরা- নকাঁ। 
01738473531 

48  
কভাোঃ ভগপজ উদ্দীন যদায, গতা- ভযহুভ তযবুল্লুা যদায,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- আভরুর ওফা, উডজরা-আত্রাই, কজরা- নকাঁ। 
01740999906 

49  
কভাোঃ পারুও কাডন, গতা- কভাোঃ ায়দায আরী,   -                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফনগওডায, 

উডজরা-চাযখাট, কজরা-যাজাী। 
01722776236 

50  
কভাোঃ আগযফুজ্জাভান, গতা- কভাোঃ আপতাফ আরী,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফনগওডায, 

উডজরা- চাযখাট, কজরা- যাজাী। 
01723348805 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 

(ব্যাচ # 34: 11-15 কপব্রুয়াগয ২০১৮) 

               :                    ,    -        

             :                   ,                

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
কভাোঃ াগফবুয যভান, গতা- কভাোঃ আরভকীয কাডন,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ- 

ওাওাইরওাটি, উডজরা- চাযখাট, কজরা- যাজাী। 
01724906056 

2  
কভাোঃ গজয়াউর ও, গতা- ভযহুভ আডজয আরী,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

চওওাাগয়া, উডজরা- চাযখাট, কজরা- যাজাী। 
01711413169 

3  
কভাোঃ আ   ভান্নান (ভানু), গতা- ভযহুভ পগওয ভির,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

অনুভনৄয, উডজরা- চাযখাট, কজরা- যাজাী। 
01717083557 

4  
কভাোঃ নাজমুর  , গতা- কভাোঃ ককারাভ কাডন,                       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ফড়ফগড়য়া, উডজরা- চাযখাট, কজরা- যাজাী। 
01738244268 

5  
কভাোঃ আোঃ ান্নান গভয়া, গতা- ভযহুভ আোঃ যভান,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-      নৄয, 

উডজরা- তাডনায, কজরা- যাজাী। 
01794910828 

6  
কভাোঃ নজরুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ জহুরুর ও,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চাঁদনৄয, উডজরা-

তাডনায, কজরা- যাজাী 
01761246014 

7  
কভাোঃ আোঃ যীদ, গতা- কভাোঃ আোঃ াডভদ,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চাঁদনৄয, উডজরা-

তাডনায, কজরা- যাজাী 
01736937171 

8  
কভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ, গতা- ভযহুভ আোঃ ছাত্তায,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- করাভনৄয, 

উডজরা-তাডনায, কজরা- যাজাী 
01755244889 

9  
কভাোঃ আোঃ ভান্নান, গতা- ভযহুভ জাডপয আরী,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        , উডজরা-

চাযখাট, কজরা- যাজাী 
01726720539 

10  
কভাোঃ যইদুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ আনছায আরী,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        উডজরা-

চাযখাট, কজরা- যাজাী 
01724052048 

11  
কভাোঃ ওাডদয, গতা- ভযহুভ ভডয়ন আরী,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-           

উডজরা-চাযখাট, কজরা- যাজাী 
01723048334 

12  
কভাোঃ ভাজারুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ জাভার উদ্দীন,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

          উডজরা-চাযখাট, কজরা- যাজাী 
01723309218 

13  
কভাোঃ কগরভ এরাী, গতা- কভাোঃ গজউল্লা,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        উডজরা-

চাযখাট, কজরা- যাজাী 
01707650404 

14  
কভাোঃ মুনসুয আরী, গতা- ভযহুভ কওযাভত    ,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-         

উডজরা-চাযখাট, কজরা- যাজাী 
01722418759 

15  
কভাোঃ গদুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ ছডফয প্রাং,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-         

উডজরা-চাযখাট, কজরা- যাজাী 
01745507371 

16  কভাোঃ জাা  য আরভ, গতা- কভাোঃ গনজাভ উগদ্দন,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

          উডজরা-চাযখাট, কজরা- যাজাী 
01710770572 

17  
কভাোঃ ওগফয কাডন, গতা- কভাোঃ দগফয ভির,                         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-           উডজরা-চাযখাট, কজরা- যাজাী 
01918152111 

18  
কভাোঃ গযফুর ইরাভ, গতা-  ভযহুভ াগভদ,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-         

উডজরা-চাযখাট, কজরা- যাজাী 
01733028336 

19  
কভাোঃ আবুর াান, গতা- কভাোঃ আোঃ াগভদ,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       উডজরা-

তাডনায, কজরা- যাজাী 
017387050453 

20  
কভাোঃ আবুর ওারাভ, গতা- কভাোঃ আব্দুছ ছারাভ,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       

উডজরা-তাডনায, কজরা- যাজাী 
01724007052 

21  
কভাোঃ গযফুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ ভগজফয যভান,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       

উডজরা-তাডনায, কজরা- যাজাী 
01719751454 

22  
কভাোঃ হুভায়ন ওগফয, গতা- কভাোঃ আোঃ ারাভ াহ্,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

          উডজরা-চাযখাট, কজরা- যাজাী 
01828604781 

23  
কভাোঃ ান্নান, গতা- ভযহুভ কাপপায,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-            উডজরা-

চাযখাট, কজরা- যাজাী 
01722731796 
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ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

24  কভাোঃ যগফউর ইরাভ, গতা- ভযহুভ ভয আরী,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

           উডজরা-তাডনায, কজরা- যাজাী 
01713728527 

25  কভাোঃ গপডযাজ কাাইন, গতা- ভযহুভ গুরজায,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        উডজরা-

তাডনায, কজরা- যাজাী 
01729707565 

26  
কভাোঃ আব্দুর ভগতন, গতা- কভাোঃ আডয়জ উগদ্দন,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

           উডজরা-চাযখাট, কজরা- যাজাী 
01721336249 

27  
কভাোঃ যডভজ উগদ্দন, গতা- ভযহুভ আতাায,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

           উডজরা-চাযখাট, কজরা- যাজাী 
01767097259 

28  
কভাোঃ জারার উদ্দীন, গতা- ভযহুভ ভারাফক্স,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        

উডজরা-তাডনায, কজরা- যাজাী 
01756029751 

29  
কভাোঃ কাযাফ আরী, গতা- ভযহুভ গভয়াজান ভির,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-   উ    

উডজরা-তাডনায, কজরা- যাজাী 
0172807125 

30  
কভাোঃ আরভকীয কাডন, গতা- কভাোঃ আইয়ুফ    ,         ৯         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-        উডজরা-তাডনায, কজরা- যাজাী 
01752214634 

31  
কভাোঃ দুরার ওগযওয, গতা- ভযহুভ ভগপজ,      ৯         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        উডজরা-

তাডনায, কজরা- যাজাী 
01730991265 

32  
কভাোঃ গপউর ইরাভ, গতা- কভাোঃ আব্দুর ভগজদ,          ৮         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        

উডজরা-তাডনায, কজরা- যাজাী 
01725995235 

33  
কভাোঃ আরী কাডন, গতা- কভাোঃ আোঃ াগভদ যওায,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       

উডজরা-তাডনায, কজরা- যাজাী 
01736499030 

34  কভাোঃ ইরাভইর কাডন, গতা- কভাোঃ আডয়জ উদ্দীন,                       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ-         উডজরা-তাডনায, কজরা- যাজাী 
01736158102 

35  
কভাোঃ এনতাজ আরী, গতা- ভযহুভ কঔাদা ফক্স,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-          

উডজরা-তাডনায, কজরা- যাজাী 
01773280939 

36  
কভাোঃ সুজন, গতা- কভাোঃ লুৎপয যভান,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-         উডজরা-

তাডনায, কজরা- যাজাী 
01712521230 

37  
যাজকুভায কখাল, গতা- ভযহুভ ডন্তাল কখাল,       উ     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-  উ      

উডজরা-চাযখাট, কজরা- যাজাী 
01751154651 

38  
কভাোঃ গভঠন আরী, গতা- কভাোঃ াভসুদ্দীন,                           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

          উডজরা-চাযখাট, কজরা- যাজাী 
01865378870 

39  
কভাছাোঃ গযনা আওতায, স্বাভী- কভাোঃ আইয়ুফ আরী,                       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

                 উডজরা- চাযখাট, কজরা- যাজাী 
01774544041 

40  
কভাছাোঃ গযনা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ককারাভ কভাস্তপা,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        

উডজরা- চাযখাট, কজরা- যাজাী 
01798388219 

41  
কভাছাোঃ কপযডদৌী কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ পডয়জ উগদ্দন,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-      

       উডজরা- চাযখাট, কজরা- যাজাী 
01747111250 

42  
কভাছাোঃ        কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ কজডয আরী,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       

উডজরা- চাযখাট, কজরা- যাজাী 
01737655755 

43  কভাছাোঃ জাগওয়া ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ কাডর যানা,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       

উডজরা- তাডনায, কজরা- যাজাী 
01731035285 

44  
কভাছাোঃ কাডনয়াযা, স্বাভী- কভাোঃ আয়নার কাডন,            উ   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-   উ      

উডজরা- তাডনায, কজরা- যাজাী 
01768802374 

45  
কভাছাোঃ ারুর গফগফ, স্বাভী- কভাোঃ কফরার উগদ্দন,         উ   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-   উ    উডজরা- 

তাডনায, কজরা- যাজাী 
01780121698 

46  
কভাছাোঃ নাগযা সুরতানা     , স্বাভী- কভাোঃ ভগতউয যভান,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

          উডজরা- চাযখাট, কজরা- যাজাী 
01715002364 

47  
কভাছাোঃ আওছা াযবীন, স্বাভী- কভাোঃ জাাঙ্গীয কাডন,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

          উডজরা- চাযখাট, কজরা- যাজাী 
01741148871 

48  কভাছাোঃ যাগদা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ াগন আরী,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-           

উডজরা- চাযখাট, কজরা- যাজাী 
01740385507 

49  কভাছাোঃ ানা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ     নফী,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-          

উডজরা-       , কজরা- যাজাী 
01793816307 

50  
কভাোঃ গভজানুয যভান, গতা- ভযহুভ আোঃ াডদও, ম্যাডনজায, অনুনৄয (২) গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

অনুনৄয, উডজরা- চাযখাট,   কজরা- যাজাী 
01755474539 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 

(ব্যাচ # 3৫: 17-21 কপব্রুয়াগয ২০১৮) 

               :  ড.                      , উ  গযচারও 

             :               , উ-গযচারও 

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
কভাোঃ সতবুয যভান, গতা- কভাোঃ আরা আাদ ফক্স,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গফল্লী, উডজরা- 

তাডনায, কজরা- যাজাী। 
01747562074 

2  
কভাাোঃ তাযাফুর কনছা, গতা- কভাোঃ তাগয উগদ্দন,   -             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত , গ্রাভ- গফল্লী, উডজরা- 

তাডনায, কজরা- যাজাী। 
01739702976 

3  
কভাাোঃ নাগভা গফগফ, স্বাভী- কভাোঃ ইন্তাজ আরী,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ঔাাড়া, উডজরা- 

তাডনায, কজরা- যাজাী। 
01793424807 

4  
শ্রীভগত গতডরাওা যানী, স্বাভী- শ্রী নাযায়ন চন্দ্র,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- যওাযাড়া, উডজরা- 

তাডনায, কজরা- যাজাী। 
01817665158 

5  
কভাাোঃ কাাকী কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ কছযআরী,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- জাগভন গধাইড়, 

উডজরা- তাডনায, কজরা- যাজাী। 
01723972991 

6  
কভাোঃ যগপকুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ আরাজ্ব আোঃ আগজজ,                         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত  

গ্রাভ- আড়ফাফ, উডজরা- দুক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01718858625 

7  
কভাোঃ আবু ওারাভ কঔ, গতা- কভাোঃ াঁচু কঔ,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কফরখগযয়া, 

উডজরা- দুক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01721665978 

8  
কভাোঃ কভাজাডম্মর ও, গতা- কভাোঃ কারাইভান (ভির),                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ওাগভনৄয, উডজরা- দুক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
017796021280 

9  
কভাোঃ যফাজ আরী, গতা- ভযহুভ দগফয উদ্দীন,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- শ্যাভনৄয, 

উডজরা- দুক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01735576478 

10  
কভাোঃ জাগদুর ওগযভ, গতা- কভাোঃ আবু ারাভ কভাল্লা,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ককাারাড়া, উডজরা- দুক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01735758961 

11  
কভাোঃ নাগজভ উগদ্দন, গতা- কভাোঃ আগভয আরী,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কতখগযয়া, 

উডজরা- দুক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01713828286 

12  
আরাভ আরী, গতা- কভাোঃ আপায আরী,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- যাতুগ্রাভ, উডজরা- 

দুক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01723390197 

13  
কভাোঃ জহুরুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ আবুর ওাডভ,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ২নং আনুগরয়া, 

উডজরা- দুক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01737327027 

14  
কভাোঃ াগফবুয যভান, গতা- ভযহুভ ইয়াকুফ আরী,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আড়গদখী, 

উডজরা- তাডনায, কজরা- যাজাী। 
01738672035 

15  
কভাোঃ কফরার উগদ্দন, গতা- আরাজ্ব কভাোঃ রারচান,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- বাকনা, উডজরা- 

তাডনায, কজরা- যাজাী। 
01741973440 

16  কভাোঃ এভযান আরী, গতা- কভাোঃ ভগপজ উগদ্দন,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গফরয, উডজরা- 

তাডনায, কজরা- যাজাী। 
01755245237 

17  
কভাোঃ াইদুয যভান, গতা- কভাোঃ ফুর কভাম্মদ,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গফরয, উডজরা- 

তাডনায, কজরা- যাজাী। 
01773621346 

18  
কভাোঃ আব্দুয যাজ্জাও, গতা- ভযহুভ আডক্কর আরী ঔান,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ঔাাড়া, 

উডজরা- তাডনায, কজরা- যাজাী। 
01735123323 

19  
কভাোঃ আয়নার ও, গতা- কভাোঃ তগপয উদ্দীন ভির,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কচৌনৄকুগযয়া, 

উডজরা- দুক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01784957573 

20  
কভাোঃ আোঃ যাজ্জাও, গতা- কভাোঃ আপছায,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- জয়কৃষ্ণনৄয, উডজরা- 

দুক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01737497205 

21  
কভাোঃ ভগনয উগদ্দন, গতা- কভাোঃ জাদু,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- মৄগকডা, উডজরা- দুক সানৄয, কজরা- 

যাজাী। 
01737151858 

22  
কভাোঃ আভজাদ কাডন, গতা- কভাোঃ আোঃ াভাদ,   -             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আড়ইর, 

উডজরা- দুক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01737412952 

23  
কভাোঃ আবু ফাক্কায, গতা- কভাোঃ আব্দুর কভাতাডরফ,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কচৌনৄকুগযয়া, 

উডজরা- দুক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01719363447 
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ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

24  কভাোঃ যগফউর আরভ, গতা- কভাোঃ গদুর ইরাভ,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- নাড়া, উডজরা- 

দুক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01744847195 

25  কভাোঃ ফায়দুর যওায, গতা- কভাোঃ াধু যওায,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- নামুদয ঔারী, 

উডজরা- দুক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01751272590 

26  
কভাোঃ আবুর াান, গতা- ভযহুভ গপয উদ্দীন,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ককারাফাড়ী, 

উডজরা- দুক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01747481144 

27  
কভাোঃ জাগভনুর ও, গতা- কভাোঃ জাভার প্রাং,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গভযনৄয, উডজরা- 

দুক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01738590065 

28  
কভাোঃ গজল্লুয যভান, গতা- কভাোঃ পগযদ উগদ্দন,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভগাড়া, উডজরা- 

দুক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01718408350 

29  
কভাোঃ এযাদ কাডন, গতা- ভযহুভ কভাোঃ নাডদয যদায,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- শ্যাভনৄয, 

উডজরা- দুক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01780996716 

30  
কভাোঃ জাভার কাডন, গতা- কভাোঃ আনছায,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আগরযফাদ, উডজরা- 

দুক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01764765639 

31  
কভাোঃ আোঃ ফাযী, গতা- ভযহুভ যগমুদ্দীন কঔ,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- নাগন্দগ্রাভ, 

উডজরা- দুক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01744624054 

32  
কভাোঃ আব্দুর যগদ, গতা- কভাোঃ ীদ,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াাফাজনৄয, উডজরা- 

দুক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01760263403 

33  
কভাোঃ ঔায়রুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ ডয উদ্দীন,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ওয়াভাজভরনৄয, উডজরা- দুক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01718577854 

34  কভাোঃ সুভন আরী, গতা- কভাোঃ মযত আরী,          উ        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- উজারঔরী, 

উডজরা- দুক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01740384428 

35  
কভাোঃ গপকুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ ভডয়জ উগদ্দন,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওাভাযকাঁ, 

উডজরা- তাডনায, কজরা- যাজাী। 
01722502782 

36  
কভাোঃ আগনকুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ আওয আরী,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- দুক সানৄয, 

উডজরা- তাডনায, কজরা- যাজাী। 
01725021013 

37  
কভাোঃ সুভন, গতা- কভাোঃ ইফডন াইদ,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- দূক সানৄয, উডজরা- তাডনায 

কজরা- যাজাী। 
01785219759 

38  
কভাোঃ আবুর কাডন, গতা- কভাোঃ দলু ভির,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওাঠারফাড়ীয়া, 

উডজরা- দুক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01773927441 

39  
শ্রী অগনর চন্দ্র, গতা- মৃত: জকত চন্দ্র,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আরীনৄয, উডজরা- দুক সানৄয 

কজরা- যাজাী। 
01711413936 

40  
কভাোঃ এগতফয, গতা- ভযহুভ নুয আরী,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কচৌনৄকুগযয়া, উডজরা- 

দুক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01738378593 

41  
কভাোঃ এওযাভ কাডন, গতা- আগফয ভির,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ায়ফাড়, উডজরা- 

দুক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01793866719 

42  
কভাোঃ আগজজ্যর ও, গতা- ভযহুভ কভাোঃ আব্বা,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আভকাছী, উডজরা- 

দুক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01713746528 

43  কভাোঃ মুনছুয আরী, গতা- কভাোঃ ভগছয ভির,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ঝালুওা, উডজরা- দুক সানৄয 

কজরা- যাজাী। 
01723234122 

44  
কভাোঃ াইফুর ইরাভ, গতা-                                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আভকাছী, 

উডজরা- দুক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01723090669 

45  
কভাোঃ আব্দুল্লা আর কনাভান ফাযী, গতা- কভাোঃ অগওয যদায,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ভারফান্ধ্া, উডজরা- তাডনায, কজরা- যাজাী। 
01732759991 

46  
কভাোঃ নজরুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ তাডরুল্লা ভির,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- নয়টিাড়া, 

উডজরা- তাডনায, কজরা- যাজাী। 
01765082171 

47  
এগভগর গওকু, গতা- মৃত: গনভাই,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গদব্যস্থরী, উডজরা- তাডনায 

কজরা- যাজাী। 
01731521465 

48  
রুভাগরউ কভব্রভ, গতা- মৃত: ওান্দন,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গদব্যস্থরী, উডজরা- 

তাডনায, কজরা- যাজাী। 
01783272656 

49  
কভাোঃ াগভভ ভির, গতা- ভযহুভ আওফয ভির,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গওডাযনৄয, 

উডজরা- দুক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01711033710 

50  
কভাোঃ তাজ্যর ইরাভ, গতা- কভাোঃ ভান আরী,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গতযকুগড়, 

উডজরা- দুক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01823451041 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 

(ব্যাচ # 3৬: ১৮-২২ কপব্রুয়াগয ২০১৮) 

               :  ড.                      , উ  গযচারও 

             :               , উ-গযচারও 

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
কভাোঃ ভওডরছ যওায, গতা- ভযহুভ আনছায যওায,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

চওজয়নকয, উডজরা- দূক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01748981674 

2  
কভাোঃ কফরার কাডন, গতা- ভযহুভ আবুর ফাায,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফাজ্যঔরী, 

উডজরা- দূক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01722883567 

3  
কভাোঃ ককারাভ যাব্বানী, গতা- ভযহুভ তাডয,                            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

নাওড়াগদখী, উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01739585272 

4  
কভাোঃ এভযান আরী, গতা- ভযহুভ আরাউদ্দীন,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- হুজযানৄয, 

উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01725736752 

5  
কভাোঃ কযজাউর ওগযভ, গতা- কভাোঃ ভওডছদ আরী,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াগযরা, 

উডজরা- দূক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01737778109 

6  
কভাোঃ গপউর আরভ, গতা- ভযহুভ কছডরভান ভির,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ারী, 

উডজরা- দূক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01770855874 

7  
কভাোঃ গভজান, গতা- ভযহুভ করাওভান,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ব্রহ্মনৄয, উডজরা- দূক সানৄয 

কজরা- যাজাী। 
01729321163 

8  
কভাোঃ আোঃ যভান, গতা- ভযহুভ দাকয,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফিনৄয, উডজরা- 

দূক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01785490235 

9  
কভাোঃ জাগভউর আগযপ, গতা- ভযহুভ আব্দুর ভাডরও,                            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত  

গ্রাভ- ফন্তনৄয, উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01728007734 

10  
কভাোঃ জাভাডয়তুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ এওযাভ আরী,         উ        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

উজানাড়া, উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01712721670 

11  
কভাোঃ পারুও কাডন, গতা- ভযহুভ আব্দু ারাভ,                             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- আভনাথনৄয, উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01828121896 

12  
কভাাোঃ লুৎডপান কনা, স্বাভী- ককারাভ যাব্বানী,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- নাডভাগফরী, 

উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01735122245 

13  
কভযী ডযন, স্বাভী- ইগষ্টপানমুমু স,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াওড়ী গভনাড়া, 

উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01725097397 

14  
কভাাোঃ াম্মী আওতায, স্বাভী- কভাোঃ যাইান যওায,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আভতুরী, 

উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01790424545 

15  
কভাাোঃ কপযডদৌী কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আক্কা আরী,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

দাওাগন্দ, উডজরা- দূক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01757017179 

16  কভাাোঃ নাগযন কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ তাাজ্যর ইরাভ,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

চযণডাযা, উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01759586001 

17  
কভাাোঃ গপডযাজা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আব্দু ারাভ,          উ        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

উজানাড়া, উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01764395040 

18  
কভাাোঃ নাগভা কফয়া, স্বাভী- ভযহুভ ককারাভ কভাস্তপা,                               গ্রাভ উন্নয়ন 

গভগত, গ্রাভ- ওাঁঠারফাগড়য়া, উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01749709499 

19  
কভাাোঃ নুযভর কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ কযজাউর ওগযভ,                            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- ওাঁঠারফাগড়য়া, উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01874310869 

20  
কভাোঃ অগছয উদ্দীন, গতা- কভাোঃ এভাজ উদ্দীন,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- সদয়নৄয, 

উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01731955104 

21  
কভাোঃ গয়ারু ইরাভ, গতা- কভাোঃ আবু ফাক্কায,                        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

াওড়ী দগিনাড়া, উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01728718015 

22  
কভাোঃ আরভ ওাজী, গতা- ভযহুভ নুয কভাাম্মদ ওাজী,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- াওড়ী ককায়ারাড়া, উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01709412704 

23  
কভাোঃ াগদকুর (মুকুর), গতা- ভযহুভ আঔতায,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ককাগ্রাভ, 

উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01765023925 
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24  
শ্রী গফভর কুভায, গতা- শ্রী গনভন্ত,                        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ককাগ্রাভ, উডজরা- 

ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01767736491 

25  কভাোঃ আগযফুর আরভ, গতা- ভযহুভ গকয়া উদ্দীন আডভদ,                          গ্রাভ উন্নয়ন 

গভগত, গ্রাভ- কপ্রভতরী, উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01715732691 

26  কভাোঃ যগওবুর াান, গতা- ভযহুভ আোঃ জগরর,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ছাতনীাড়া, উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01763643767 

27  
কভাোঃ ভাাতাফ উগদ্দন, গতা- কভাোঃ ইা আরী,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কদরাদনৄয, 

উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01925110231 

28  
কভাোঃ শুকুয আরী, গতা- কভাোঃ দগফয ঔাঁ,                       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াানৄয, 

উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01945895126 

29  
এ, এভ াইফুদ্দীন, গতা- কভাোঃ কতাউয যভান,                      ড       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- ফাবুনৄয, উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01713736625 

30  
কভাোঃ জাগভনুর ও, গতা- কভাোঃ যইসুদ্দীন,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফাভনার, 

উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01734275789 

31  
কভাোঃ ভয পারুও, গতা- ভযহুভ এভাজ উদ্দীন যওায,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

চগব্বনকয, উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01737495789 

32  
কভাোঃ আোঃ যগদ, গতা- ভযহুভ এভাজ উদ্দীন,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চগব্বনকয, 

উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01741349120 

33  
কভাোঃ কদরজান আরী, গতা- ভযহুভ ইভান যওায,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

চগব্বনকয, উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01734148226 

34  কভাোঃ আনারুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ আগন উগদ্দন,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ককৌযীনৄয, 

উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01725251923 

35  
কভাোঃ ইব্রাগভ, গতা- ভযহুভ জাও,              ড     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওরনী, উডজরা- 

ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01824492936 

36  
কভাোঃ আযাফুর, গতা- কভাোঃ জাগজস আরী,               ড     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওরনী, 

উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01764872014 

37  
কভাোঃ াগভভ কাাইন, গতা- কভাোঃ আব্বা আরী (চান্দু),                        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- কাজা, উডজরা- দূক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01731079023 

38  
কভাোঃ আতাউয যভান, গতা- কভাোঃ াইদুয যভান,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- নফী নকয 

ফংনৄয উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01714930344 

39  
কভাোঃ আজভ আরী, গতা- ভযহুভ কনায উগদ্দন,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- রাী, উডজরা- 

ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01710319364 

40  
কভাোঃ ভাডনায়ায কাডন, গতা- ভযহুভ ইয়াগন আরী,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

সয়দনৄয, উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01799072243 

41  
কভাাোঃ সুরুজ ফানু, স্বাভী- ভযহুভ নাডদয আরী,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গঝওযাাড়া, 

উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01771840720 

42  
কভাাোঃ ানা কফকভ, স্বাভী- কভযাজ উদ্দীন,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

এনাডয়তুল্লানৄয, উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01720465792 

43  মগতওা যানী, স্বাভী- বজযী,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- মুযাযীনৄয, উডজরা- ককাদাকাড়ী, 

কজরা- যাজাী। 
01705662116 

44  
কভাছাোঃ টকযী কফকভ, স্বাভী-কভাোঃ এজাজ্যর ও,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

এনাডয়তুল্লানৄয, উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01770351699 

45  
কভাছাোঃ জ্যডরঔা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আাদুর ইরাভ,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

এনাডয়তুল্লানৄয, উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01704977015 

46  
কভাছাোঃ াডরা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ াারভ,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

এনাডয়তুল্লানৄয, উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01772470274 

47  
কভাোঃ াগফবুল্লা (াফলু), গতা- কভাোঃ দগছমুগদ্দন,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

গওভতডাজা, উডজরা- দূক সানৄয, কজরা- যাজাী। 
01736936905 

48  
কভাাোঃ ওাায আরী, গতা- ভযহুভ আগয আরী,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

সয়দনৄয, উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01774787260 

49  
কভাোঃ ীদুল্লা ঔান, গতা- ভযহুভ ইযাইর ঔান,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- রাী, 

উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01726761766 

50  কভাোঃ নাজমুর ও, গতা- কভাোঃ নাগজমুগদ্দন,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- রাী, উডজরা- 01742467154 
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ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 

(ব্যাচ # 3৭: 24-28 কপব্রুয়াগয ২০১৮) 

               :  ড.                   ,         (             ) 

             :  ড                       , ওাযী গযচারও 

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
কভাোঃ আব্দুর াগওভ, গতা- ভযহুভ আগজভ উগদ্দন ওাজী,                         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ভাধফনৄয, উডজরা- ফা, কজরা- যাজাী। 
01713705416 

2  
কভাোঃ কফাযান উদ্দীন, গতা- কভাোঃ আপায আরী,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- অগপাড়া, 

উডজরা- ফা, কজরা- যাজাী। 
01764908415 

3  
কভাোঃ আব্দুর ভান্নান, গতা- ভযহুভ ভডজয আরী,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আগপাড়া, 

উডজরা- ফা, কজরা- যাজাী। 
01767429264 

4  
কভাোঃ আব্দুর রগতপ, গতা- ভযহুভ আোঃ ফাগয,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গফগল্ল, উডজরা- 

ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01735748300 

5  
কভাোঃ আবুর ওারাভ, গতা- কভাোঃ াত্তায যওায,                   ড       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ফাবুনৄয, উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01768751414 

6  
কভাোঃ ভাাবুফ আরভ (গভরন), গতা- কভাোঃ নাগয উদ্দীন,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আইাই, 

উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01726641535 

7  
কভাোঃ াইফুর, গতা- ভযহুভ যভজান,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আইাই, উডজরা- ককাদাকাড়ী 

কজরা- যাজাী। 
01752098770 

8  
সুর্য্স মুমু স, গতা- মৃত যাফন মুভ স,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফংনৄয, উডজরা- ককাদাকাড়ী 

কজরা- যাজাী। 
01795698792 

9  
স্বডদ কুভায যওায, গতা- গদরী কুভায যওায,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কেঁতুগরয়া, উডজরা- ফা, কজরা- যাজাী। 
01748963870 

10  
কভাোঃ াজ্জাদ আরী, গতা- ভযহুভ জডয়দ আরী,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফাককর, উডজরা- 

ফা, কজরা- যাজাী। 
01735681792 

11  
কভাাোঃ ওাগযভা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ মুঞ্জুয,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আইাই, উডজরা- 

ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01741709466 

12  
কভাাোঃ যগভা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ াভসুদ্দীন আডম্মদ,                           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ভাধফনৄয ফড়কাছী, উডজরা- ফা, কজরা- যাজাী। 
01723579535 

13  
কভাাোঃ আপডযাজা যভান, স্বাভী- কভাোঃ াডদকুয যভান,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত  

গ্রাভ- আডরাওছত্র, উডজরা- ফা, কজরা- যাজাী। 
01737163774 

14  
কভাাোঃ সুরতানা কফকভ, গতা- কভাোঃ আব্দুর ফাযী,        ড    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- নফডাঙ্গা, উডজরা- 

ফা, কজরা- যাজাী। 
01862939477 

15  কযাওানা ঔাতুন, গতা-জাক্কায আরী,             ড    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গযলায ডাইং, উডজরা- 

ফা, কজরা- যাজাী। 
01745932402 

16  কভাাোঃ যাগঔ কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ান্নান আরী,                 ড    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গযলায ডাইং, 

উডজরা- ফা, কজরা- যাজাী। 
10863280193 

17  
কভাাোঃ ককাডরনুয কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আতাউয যভান,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফাভরাইর, 

উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01932513349 

18  
াভীভা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ যগপকুর ইরাভ,   -               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গতরা, উডজরা- 

ফা, কজরা- যাজাী। 
01795021389 

19  
আরতা ফানু, স্বাভী- কভাোঃ ওরভ আগর,   -                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গঝওড়াাড়া, 

উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
017520849504 

20  
কভাছাোঃ কপাগর কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আব্দুয যাজ্জাও,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আইায়, উডজরা- 

ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01728292137 

21  
কভাছাোঃ াডজভা, স্বাভী- ভযহুভ আযডজদ,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আইায়, উডজরা- ককাদাকাড়ী 

কজরা- যাজাী। 
01773247508 

22  
কভাছাোঃ নাযগক কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আগজভ,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আইায়, উডজরা- 

ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
0179504644 

23  
কভাছাোঃ নাগযন কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ পারুও,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কানায়ওান্দই, 

উডজরা- ফা, কজরা- যাজাী। 
01781981569 
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ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

24  কভাছাোঃ গজপা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- নফকংকা, 

উডজরা- ফা, কজরা- যাজাী। 
01773555031 

25  কভাোঃ ককারাভ যসুর, গতা- ভযহুভ আব্দুর ঔাডরও,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কডভাডফানা, 

উডজরা- ফা, কজরা- যাজাী। 
01984844830 

26  
কভাোঃ আবুর ওাডভ, গতা- ভযহুভ ভডয়জ উদ্দীন,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফংনৄয, উডজরা- 

ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01761713433 

27  
কভাোঃ জ্যডয়র কঔ, গতা- কভাোঃ ফগয কঔ,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গদগখাড়া, 

উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01734339874 

28  
কভাোঃ কযাজ্যর ইরাভ, গতা- ভযহুভ নগয ঔান,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গদগখাড়া, 

উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01725017532 

29  
কভাোঃ আব্দুল্লা, গতা- ভযহুভ ইজাডযা কঔ,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গদগখাড়া, 

উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01743979852 

30  
কভাোঃ টুকু যওায, গতা- ভযহুভ এভাজ্যগদ্দন,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চগব্বনকয, উডজরা- 

ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01755248058 

31  
কভাোঃ া আরভ, গতা- ভযহুভ কুডভদ,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চগব্বনকয, উডজরা- 

ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01792344413 

32  
কভাোঃ আবু াইভ, গতা- কভাোঃ খুযগদ আরভ,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গফড়ইর, উডজরা- 

ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01740995505 

33  
কভাোঃ াভাদ আরী, গতা- কভাোঃ আভজাদ আরী,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- জয়যাভনৄয, 

উডজরা- ককাদাকাড়ী, কজরা- যাজাী। 
01732827248 

34  কভাোঃ ানাউল্লা, গতা- কভাোঃ াইদুয যভান,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফাযইাড়া, উডজরা- 

ফা, কজরা- যাজাী। 
01720614915 

35  
কভাোঃ সুরতান আরী কঔ, গতা- ভযহুভ কঔাদা ফক্স,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- দ সনাড়া, 

উডজরা- ফা, কজরা- যাজাী। 
01765723846 

36  
কভাোঃ াইদুয যভান, গতা- ভযহুভ ভগন আরী,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-কানাইওাগন্দ, 

উডজরা- ফা, কজরা- যাজাী। 
01955117086 

37  
কভাোঃ তগযকুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ আবুর ওাডভ,                                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত  

গ্রাভ- কানাইওাগন্দ, উডজরা- ফা, কজরা- যাজাী। 
01725086257 

38  
কভাছাোঃ কযনুওা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আরভকীয ওফীয,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ককাযকাছী, 

উডজরা- ফা, কজরা- যাজাী। 
01789475380 

39  
কভাছাোঃ কজগভন, স্বাভী- কভাোঃ গযফুর,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- অগপাড়া, উডজরা- ফা 

কজরা- যাজাী। 
01929142319 

40  
কভাোঃ ইস্রাগপর, গতা- কভাোঃ সয়দ আগর,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-          , 

উডজরা- ফা, কজরা- যাজাী। 
01714724395 

41  
কভাোঃ ভওবুর কাডন, স্বাভী- কভাোঃ আযাপ,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        , উডজরা- 

ফা, কজরা- যাজাী। 
01929441475 

42  
কভাোঃ কভাঔডরছুয যভান, গতা- কভাোঃ আরাজ্ব আোঃ আগজজ যওায,                      গ্রাভ উন্নয়ন 

গভগত, গ্রাভ-      , উডজরা- ফা, কজরা- যাজাী। 
01711461928 

43  কভাোঃ াভ উগদ্দন আডভদ, গতা- ভযহুভ যভজান আরী,                        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

      , উডজরা- ফা, কজরা- যাজাী। 
01782981380 

44  
কভাোঃ আগজভ উগদ্দন, গতা- ভযহুভ পাইজ্যদ্দীন,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       , উডজরা- 

ফা, কজরা- যাজাী। 
01919471730 

45  
কভাোঃ যাইসুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ ীল কভাাম্মদ,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       , উডজরা- 

ফা, কজরা- যাজাী। 
01767408399 

46  
কভাোঃ গভজানুয যভান, গতা- কভাোঃ আযডদ আরী,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-              , 

উডজরা- ফা, কজরা- যাজাী। 
01741431282 

47  
কভাোঃ ভারুপ আডভদ, গতা- কভাোঃ কাযাফ কাডন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-         , 

উডজরা- ফা, কজরা- যাজাী। 
01740002672 

48  
কভাোঃ াগওরুর, গতা- ভযহুভ আব্দুয যগদ,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       , উডজরা- ফা, 

কজরা- যাজাী। 
01710571124 

49  
কভাাোঃ ভগনযা কফকভ, গতা- কভাোঃ গভরন আরী,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        , উডজরা- 

ফা, কজরা- যাজাী। 
01755177701 

50  
কভাোঃ কযাগজনা কফকভ, গতা- কভাোঃ গযাজ উগদ্দন,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        , 

উডজরা- ফা, কজরা- যাজাী। 
01753673109 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 

(ব্যাচ # 3৮: 25 কপব্রুয়াগয—১      ২০১৮) 

               :  ড.                   ,         (             ) 

             :  ড                       , ওাযী গযচারও 

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
কভাোঃ আবু াগনপ, গতা- ভযহুভ শুকুয কভাল্লা,                         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

যনাট, উডজরা- ফা, কজরা- যাজাী। 
01834925061 

2  
কভাোঃ গজল্লুয যভান, গতা- কভাোঃ পডয়জ উদ্দীন,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- নরডঔারা, 

উডজরা- ফা, কজরা- যাজাী। 
01792341529 

3  
কভাোঃ এগয়া, গতা- কভাোঃ ইউনুছ আরী,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- যনাট, উডজরা- ফা, 

কজরা- যাজাী। 
01734133505 

4  
কভাোঃ গগদ্দও আরী, গতা- কভাোঃ আোঃ ওাডদয,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গযয়ান, 

উডজরা- ফা, কজরা- যাজাী। 
01728654631 

5  
কভাোঃ ভাগজদুয যভান, গতা- কভাোঃ আব্দুর কুদ্দু,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- সুচাযণ, উডজরা- 

ফা, কজরা- যাজাী। 
01726513596 

6  
কভাোঃ ইভাইর কাডন, গতা- কভাোঃ আরাউগদ্দন,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভগল্লওনৄয, 

উডজরা- ফা, কজরা- যাজাী। 
01722534182 

7  
কভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ গভরন, গতা- কভাোঃ আব্দুর ভাডরও,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ওভরানৄয, উডজরা- ফা, কজরা- যাজাী। 
01771220833 

8  
কভাোঃ গয়ারুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ উভান,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওভরানৄয, 

উডজরা- ফা, কজরা- যাজাী। 
01937007278 

9  
কভাোঃ তাজ্যর ইরাভ, গতা- কভাোঃ কভান্তাজ আরী,                নফ সাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

গযয়ান নফ সাড়া, উডজরা- ফা, কজরা- যাজাী। 
01911431236 

10  
কভাাোঃ ারভা ঔাতুন, স্বাভী- কভাোঃ আজাদুর ইরাভ,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- বুধাড়া, 

উডজরা- ফা, কজরা- যাজাী। 
01751408425 

11  
কভাোঃ গজল্লুয আগর, গতা- ভযহুভ নডয আগর,                       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ওাগরনকয, উডজরা- কবারাাট, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ 
01770666914 

12  
কভাোঃ ফাবুর আক্তায, গতা- কভাোঃ আওফয আরী,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কতফাগড়য়া, 

উডজরা- ফা, কজরা- যাজাী। 
01772854923 

13  
কভাোঃ ভাজদায কাডন, গতা- কভাোঃ গছদ্দীও আরী,            ড    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফডাঙ্গা, 

উডজরা- ফা, কজরা- যাজাী। 
01758433446 

14  
কভাোঃ াইফুর, গতা- ভযহুভ আব্বা,           ড    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফডাঙ্গা, উডজরা- ফা, 

কজরা- যাজাী। 
01760564617 

15  
কভাোঃ যগভজ উদ্দীন, গতা- কভাোঃ আোঃ ভান্নান,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কতফাগড়য়া, 

উডজরা- ফা, কজরা- যাজাী। 
01735758810 

16  কভাোঃ গভনুয যভান, গতা- ভযহুভ আরাজ্ব নয আরী,                       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  

গ্রাভ- গভযনৄয, উডজরা- কবারাাট, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ 
01733649672 

17  
কভাোঃ ফাইদুয যভান, গতা- কভাোঃ আপায আরী,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ঔড়ওনৄয, 

উডজরা- কবারাাট, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ 
01740869218 

18  
কভাোঃ কভাাডযাপ, গতা- কভাোঃ আপজার,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- খাইফাড়ী, উডজরা- 

কবারাাট, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ 
01722752394 

19  
কভাোঃ আব্দুর রগতফ, গতা- ভযহুভ াডন আরী,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- দরদারী, 

উডজরা- কবারাাট, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ 
01725621266 

20  
কভাোঃ গযফুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ ইভাইর কাডন,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

সুযাননৄয, উডজরা- কবারাাট, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ 
01734652153 

21  
কভাোঃ ভগন আরী, গতা- কভাোঃ কদাস্ত কভাাম্মদ,        উ      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ঝাউডফানা, 

উডজরা- কবারাাট, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ 
01721101508 

22  
কভাোঃ নাগয উগদ্দন, গতা- কভাোঃ আব্দুয যগদ,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গঔযগন 

ফুদওীাড়া, উডজরা- ফা, কজরা- যাজাী। 
01714232655 

23  
কভাোঃ নগজয উগদ্দন, গতা- ভযহুভ ওাগজভ উগদ্দন,                        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

াকুগড়য়া, উডজরা- ফা, কজরা- যাজাী। 
01712415319 
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ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

 

24  কভাোঃ কতাগদুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ পযজন আরী,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

গজন্নানকয, উডজরা- কবারাাট, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01763187237 

25  কভাোঃ নাগজয কাডন, গতা- কভাোঃ জারার উগদ্দন,                       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ফজসযাডটও, উডজরা- কবারাাট, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01734837069 

26  
কভাোঃ কভাস্তাগপজ্যয যভান, গতা- কভাোঃ ভগজবুয যভান,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ফীডযশ্বযনৄয, উডজরা- কবারাাট, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01718273688 

27  
কভাোঃ গভযগদ্দন, গতা- ভযহুভ আরতাফ,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চযধযভনৄয, উডজরা- 

কবারাাট, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01751765174 

28  
কভাোঃ ইউসুপ আরী, গতা- কভাোঃ পগযজ্যগদ্দন,      ফীডযশ্বযনৄয         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ফীডযশ্বযনৄয, উডজরা- কবারাাট, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01740578230 

29  
কভাোঃ কভাজাডম্মর ও, গতা- কভাোঃ আব্দুর াফ আরী,         ফীডযশ্বযনৄয         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত  

গ্রাভ- ফীডযশ্বযনৄয, উডজরা- কবারাাট, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01786992832 

30  
কভাোঃ ভাইনুর আডভদ, গতা- ভযহুভ ভগপজ উগদ্দন,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

আরারনৄয, উডজরা- কবারাাট, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01728087288 

31  
কভাোঃ পারুও আডম্মদ, গতা- ভযহুভ ঔাডফদ আরী,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

আরারনৄয, উডজরা- কবারাাট, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01741548119 

32  
কভাোঃ ভাসুদ যানা, গতা- কভাোঃ আোঃ শুকুয গফোঃ,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

নাডভামুযীভুজা, উডজরা- কবারাাট, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01749153738 

33  
কভাোঃ আভান উল্লা আভান, গতা- শুকুরুগদ্দন,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আদভনৄয, 

উডজরা- কবারাাট, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01714764766 

34  কভাোঃ বাদু, গতা- কভাোঃ আোঃ গকয়া উগদ্দন,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আদভনৄয, 

উডজরা- কবারাাট, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01733289046 

35  
কভাোঃ ানাউল্লা, গতা- ভযহুভ আভদ আরী,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ঔযওনৄয, 

উডজরা- কবারাাট, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01740880307 

36  
কভাছাোঃ কানা, স্বাভী- ভযহুভ জ্যরা,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চযধযভনৄয, উডজরা- 

কবারাাট, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01772686304 

37  
কভাছাোঃ গওডভাতাযা, গতা- কভাোঃ আরী আকয,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চযধযভনৄয, 

উডজরা- কবারাাট, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
 

38  
কভাোঃ নাগভ কাডন, গতা- ভযহুভ হুযভত আরী,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        , 

উডজরা- ফা, কজরা-যাজাী। 
01739707665 

39  
কভাোঃ কওতাবুর ইরাভ, গতা- ফগদউজ্জাভান,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        , উডজরা- 

ফা, কজরা-যাজাী। 
01950841247 

40  
কভাোঃ ভগনরুর যদায, গতা- কভাোঃ ডযজ যদায,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-    

         , উডজরা- কবারাাট, কজরা-চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01736753627 

41  
কভাোঃ গভযাজ্যর ইরাভ, গতা- ভযহুভ মযত আরী,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

          , উডজরা- ফা, কজরা-যাজাী। 
01767517273 

42  
সুমুরুগদ্দন, গতা- মৃত: ককন মৃধা,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-            , 

উডজরা- কবারাাট, কজরা-চাঁাইনফাফকঞ্জ 
01713761672 

43  
কভাোঃ আব্দুর রগতপ, গতা- মৃত: ভওবুর কাডন,                             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত  

গ্রাভ-        , উডজরা- কবারাাট, কজরা-চাঁাইনফাফকঞ্জ 
0172716878 

44  
কভাোঃ  সুজন আরী, গতা- কভাোঃ এযাগপর,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-         , উডজরা- 

ফা, কজরা-যাজাী। 
01911433469 

45  
কভাোঃ াভীভ কাডন, গতা- কভাোঃ যগপকুর ইরাভ,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-     , 

উডজরা- ফা, কজরা-যাজাী। 
01710905333 

46  
                , গতা- কভাোঃ আনারুর কাডন,   -                        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত  

গ্রাভ-       , উডজরা- ফা, কজরা-যাজাী। 
01750758083 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 

(ব্যাচ # 39: 03-07     , ২০১৮) 

               :                    ,       ড,         (              ) 

             :             , ওাযী গযচারও 

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা  

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
কভাোঃ ভাাবুফ আরভ, গতা- ভযহুভ ককারাভ ওগফয গভয়া,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গভজসানৄয, 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01733135929 

2  
কভাোঃ ভাইমুদ্দীন, গতা- কভাোঃ গওনু ভির,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গভজসানৄয, উডজরা- 

গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01757804019 

3  
কভাোঃ কুতুফ উগদ্দন, গতা- ভযহুভ াভসুগদ্দন,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        , উডজরা- 

গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01733175241 

4  
কভাোঃ যগপকুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ কাডরভান গফশ্বা,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

      , উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01717624693 

5  
কভাোঃ আব্দুয যাজ্জাও, গতা- ভযহুভ কভাোঃ ইউনু আরী,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-          , 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01739545134 

6  
কভাাোঃ কযাজবুর ও, গতা-কভাোঃ আব্দুর ান্নান,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-          , 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01710968251 

7  
কভাোঃ তাগযকুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ ইরাভ আরী,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        , 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01738127680 

8  
কভাোঃ গনজামুর ও, গতা- ভযহুভ আরতাফ কাডন,         ১              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

          , উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01732689057 

9  
কভাাোঃ নাজভা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ টিনৄ সুরতান,   -                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-    

       , উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01761502731 

10  
কভাাোঃ জাডয়দা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ভগনরুর ইরাভ,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-    

       , উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01762618735 

11  
কভাোঃ ফগরুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ হুভায়ন ওগফয,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-      , উডজরা- 

গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01741661502 

12  
কভাোঃ ভাগদুয যভান, গতা- ভযহুভ ারুন অয যগদ,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-      , 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01720850923 

13  
কভাোঃ সতমুয যভান, গতা- ভযহুভ ারুন অয যগদ,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-      , উডজরা- 

গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01738979686 

14  
কভাোঃ কন্টু, গতা- ভযহুভ আজাায,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       , উডজরা- 

গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
017636818315 

15  
কভাোঃ পযজন, গতা- ভযহুভ ডরভান,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-          , উডজরা- 

গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01747385520 

16  
কভাোঃ জাাঙ্গীয, গতা- কভাোঃ যগপও,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-      , উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- 

চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01740604668 

17  
কভাোঃ ঔাইরুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ হুডন আরী,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-           , 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01718605945 

18  
কভাাোঃ কযাডওয়া কফকভ, স্বাভী-কভাোঃ নাইমুর ইরাভ,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-           , 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01786022811 

19  
কভাাোঃ কজগযনা কফকভ, স্বাভী-ভযহুভ আব্দুয যগদ,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-      , উডজরা- 

গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01742020313 

20  
কভাোঃ ভাইনুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ আব্দুয যগদ,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-      , উডজরা- 

গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01742020313 

21  
কভাোঃ আব্দুয যগভ, গতা- কভাোঃ পজলুয যভান,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-         , 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01740880244 

22  
কভাাোঃ ভগতয়াযা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ াগদকুর ইরাভ,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-         , 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01740378740 

23  
কভাাোঃ নাগযনআওতায, স্বাভী- কভাোঃ ঔাইরুর ইরাভ,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-         , 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01731341753 
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ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

24  
কভাোঃ যনজ্যর ইরাভ, গতা- কভাোঃ ওালুভগদ্দন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-         , উডজরা- 

গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01750715231 

25  
কভাোঃ কভাজাারুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ পজলুয যভান,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-      , 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01740920150 

26  
কভাোঃ াজাান আরী, গতা- ভযহুভ কযাজ্যর ইরাভ,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

         , উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01725668557 

27  
কভাোঃ আোঃ ভান্নান, গতা- ভযহুভ সুবান ভির,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       , উডজরা- 

গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01726117290 

28  
কভাোঃ রুহুর আগভন, গতা- ভযহুভ সুরতান উদ্দীন,                         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

        , উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01727160888 

29  
কভাোঃ কতাউয যভান, গতা- কভাোঃ কতাফজ্যর ও,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-          , 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01738135071 

30  
কভাোঃ াজাান আরী, গতা- ভযহুভ াইফুগদ্দন ভির,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

         , উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01717238763 

31  
কভাোঃ ককারাভ কভাস্তপা, গতা- ভযহুভ আতাউয যভান,                       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

     , উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01727814609 

32  
কভাোঃ জাগওরুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ তগযকুর ইরাভ,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-      , 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01744715959 

33  
কভাাোঃ আান াগফফ, গতা- ভযহুভ চাঁদ মুন্সী,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       , 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01726345045 

34  
কভাোঃ ফাইরুর আরী, গতা- কভাোঃ কনপাউয যভান,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        , 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01733131540 

35  
কভাোঃ আরাউদ্দীন, গতা- ভযহুভ কাযাফ আগর,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        , 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01715651408 

36  
কভাোঃ পারুও আডভদ, গতা- ভযহুভ কভাোঃ এভযান আরী,          ১৭           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 17 

         , উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01759593403 

37  
শ্রী গভরন গং, গতা- শ্রী বঞ্জন গং,      ১৭           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 17            , উডজরা- 

গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01737858041 

38  
কভাোঃ আগভনুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ আপতাফ উদ্দীন,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

          , উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01710380798 

39  
কভাোঃ আব্দু াত্তায, গতা- ভযহুভ াজ্জাদ আগর,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-           , 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01760384656 

40  
কভাোঃ কতাগদুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ গপকুর ইরাভ,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

উ         , উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01735690146 

41  
কভাোঃ কফরাদুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ আজভাদ আরী,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

            , উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01761450776 

42  
কভাোঃ ককারাভ যাব্বানী, গতা- আরাজ্ব গুর কভাাম্মদ,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

        , উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01740856619 

43  
কভাোঃ আগভনুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ আবুর ওাডভ,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

          , উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01714603122 

44  
কভাোঃ ভগনরুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ আভজাদ আরী,          উ        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- উ       , 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01770480551 

45  
কভাোঃ নাগদ াান, গতা- কভাোঃ যগপকুর ইরাভ,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       , 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01725608727 

46  
কভাাোঃ পাগতভা কফকভ, গতা- কভাোঃ গযয়া উদ্দীন,                        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

         , উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01730934354 

47  
কভাাোঃ ভগযয়ভ কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ভারুপ াান,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       , 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01773834802 

48  
কভাোঃ আডনায়ায কাডন, গতা- কভাোঃ আতাউয যভান,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-      , 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01740950431 

49  
কভাোঃ ইদুর আরী, গতা- কভাোঃ আপায আরী,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-      , উডজরা- গফকঞ্জ 

কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01761713425 
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50  
কভাোঃ গযাজ্যর ইরাভ, গতা- কভাোঃ ভগপজ উগদ্দন,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-      , উডজরা- 

গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01743921625 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 

(ব্যাচ # 40: 04-08     , ২০১৮) 

               :                    ,       ড,          (              ) 

             :                    , ওাযী গযচারও 

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
কভাোঃ তগযকুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ গযাজ্যর ইরাভ,          উ          গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

দগিণউগজযনৄয, উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01792676738 

2  
কভাোঃ তগরভ উদ্দীন, গতা- কভাোঃ ব্দয আরী,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- দগিণ 

উগজযনৄয, উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01741161865 

3  
কভাোঃ কৌয়য আরী, গতা- ভযহুভ তাডরবুর ও,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

            , উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01781552742 

4  
কভাোঃ ভডয আরী (ফাচ্চু), গতা- ভযহুভ আযাদ,                            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত  

গ্রাভ-         , উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01753783017 

5  
কভাোঃ ফাইরুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ আজাায ভির,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       , 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01738094328 

6  
কভাোঃ ফাবুর াান, গতা-আরাজ্ব কভাোঃ ভগন আরী,                       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত  

গ্রাভ-       , উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01713785031 

7  
কভাোঃ সুরতান াগফফ, গতা- কভাোঃ আব্দুর ভান্নান,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

          , উডজরা- াাায, কজরা- নকাঁ। 
01770352596 

8  
কভাোঃ যগপকুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ াজ্জাদ আরী,          উ      ড    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

   ড   , উডজরা- াাায, কজরা- নকাঁ। 
01739756550 

9  
কভাোঃ াগভভ গফশ্বা, গতা- কভাোঃ ফকুর গফশ্বা,            ড   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-    ড   , 

উডজরা- াাায, কজরা- নকাঁ। 
01780137086 

10  
কভাোঃ আগভয কাডন, গতা- ভযহুভ ডয়ফ আরী,      উ      ড    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

   ড   , উডজরা- াাায, কজরা- নকাঁ। 
01706798410 

11  
কভাাোঃ াগফয়া কফকভ, স্বাভী- কভাাোঃ াগফবুয যভান,   -               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

      , উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01708983554 

12  
কভাাোঃ কযাজরী, গতা- ভযহুভ আব্দুর কফুয,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       , উডজরা- 

গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01780869923 

13  
কভাাোঃ ারভা কফকভ,     -                             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       , 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01780870211 

14  
কভাাোঃ গগযন কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আব্দুর ভাডরও,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       , 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01761670914 

15  
কভাাোঃ াগরভা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আনারুর ইরাভ,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

       , উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01783273011 

16  
কভাাোঃ কস্দা কফকভ, গতা- কভাোঃ ভাডদুয যভান,      উ   উ      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- উ   

উ   , উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01719399809 

17  
কভাাোঃ নুযজাান কফকভ, স্বাভী- ইভাইর কাডন,              ড    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-      

   ড   , উডজরা- াাায, কজরা- নকাঁ। 
01766978466 

18  
কভাোঃ ইউসুপ আরী, গতা-ভযহুভ াডয়দ,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-      , উডজরা- 

াাায, কজরা- নকাঁ। 
01740877593 

19  
কভাোঃ জাগওয কাডন, গতা-কভাোঃ গকয়া উগদ্দন,          ড    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-     ড   , 

উডজরা- াাায, কজরা- নকাঁ। 
01713788718 

20  
কভাোঃ ইভাইর কাডন, গতা-ভযহুভ সতমুয,           গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-     , উডজরা- 

াাায, কজরা- নকাঁ। 
01708341837 

21  
কভাোঃ গযয়াজ ভামুদ, গতা- কভাোঃ পডয়জ উগদ্দন,   -              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-      , 

উডজরা- াাায, কজরা- নকাঁ। 
01761580930 

22  
কভাোঃ কভাস্তাপা কাডন, গতা- কভাোঃ আব্দুর ভান্নান,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-      , 

উডজরা- াাায, কজরা- নকাঁ। 
01764641431 

23  
কভাাোঃ আবু সুগপয়ান, গতা-ভযহুভ কফরাডয়ত আগর মুন্সী,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত  

গ্রাভ-            , উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01740865676 
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24  
কভাোঃ ভগফরুর ও, গতা- কভাোঃ আোঃ ারাভ,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-      

উ     , উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01770639643 

25  
কভাোঃ াভসুর ও, গতা- কভাোঃ তাফজ্যর ও,                       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

       , উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01722813116 

26  
কভাোঃ ঔাডদমুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ ন জরুর ইরাভ,                       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত  

গ্রাভ-        , উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01710060153 

27  
কভাোঃ ভাসুভ কাডন, গতা- কভাোঃ ভগনরুর ইরাভ,                       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

        , উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01737571453 

28  
কভাোঃ সবুয যভান, গতা- কভাোঃ লুৎপয ও,          উ               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

উ     , উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01713734502 

29  
কভাোঃ গভজানুয যভান, গতা- কভাোঃ ইভাইর ও,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত  

গ্রাভ-       , উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01740499912 

30  
কভাোঃ ভাসুদ যানা, গতা- কভাোঃ যাব্বানী,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-          , উডজরা- 

গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01786773905 

31  
কভাোঃ ইভাইর কাডন, গতা- কভাোঃ কযপান আগর,                                গ্রাভ উন্নয়ন 

গভগত, গ্রাভ-                      ড, উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01740876344 

32  
কভাোঃ টুটুর, গতা- কভাোঃ আরপাজ,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-         , উডজরা- 

গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01788943127 

33  
কভাোঃ আান াগফফ, গতা- কভাাোঃ কফরার উগদ্দন,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-    

                 , উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01728460335 

34  
কভাোঃ ভাইনুর আান াগফফ, গতা- ভযহুভ নইভউদ্দীন,                        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত  

গ্রাভ-       , উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01751290054 

35  
কভাোঃ আব্দুর াগভদ আওা, গতা- কভাোঃ ফকুর,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       , উডজরা- 

গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01733092330 

36  
কভাোঃ রুহুর ও, গতা- কভাোঃ াগফবুয যভান,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-         , 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01740884234 

37  
কভাোঃ আওতারুর, গতা- কভাোঃ এজাবুর,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       , উডজরা- 

গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01749150303 

38  
কভাোঃ ডরায উদ্দীন, গতা- কভাোঃ াইদুয যভান,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-         , 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01740859462 

39  
কভাোঃ গজল্লুয যভান, গতা- ভযহুভ অডজআগর,                রছভননৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

চাঁদগওাযী, উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01757988394 

40  
কভাোঃ কতাগপকুয যভান, গতা- ভযহুভ কজানাফ আরী,                          গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

               , উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01734235878 

41  
কভাোঃ আনারুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ এওযামুর ও,                         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

               , উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01739982902 

42  
কভাোঃ জহুরুর, গতা- কভাোঃ দগফয উগদ্দন,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-       , উডজরা- 

গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01787954484 

43  
কভাোঃ গপডযাজ আগর, গতা- কভাোঃ গপকুর ইরাভ,                 গ্রাভ উন্নয়ন, গ্রাভ-           , 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01708326360 

44  
কভাোঃ আব্দুর ওাগদয, গতা- কভাোঃ াডফদ আরী,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

            , উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01739282556 

45  
কভাোঃ নাগদুজ্জাভান, গতা- কভাোঃ আব্দুর রগতফ,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-           , 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01741319385 

46  
কভাোঃ ইভাইর কাডন, গতা- কভাোঃ ককারাভ কভাস্তপা,                       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত  

গ্রাভ-         , উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01763186959 

47  
কভাোঃ যায়ান আরী, গতা- কভাোঃ ভইদুর ইরাভ,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-         , 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01741074666 

48  
কভাোঃ কভডদী াান, গতা- কভাোঃ আবুর কাডন,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-        , 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01729815346 

49  
কভাোঃ আরাউগদ্দন, গতা- কভাোঃ আরতাফ কাডন,                         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

    , উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01740865619 
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50  
কভাোঃ ারুন, গতা- কভাোঃ তাডজমুর ও,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-      উ     , 

উডজরা- গফকঞ্জ, কজরা- চাঁাইনফাফকঞ্জ। 
01757984485 

 



E:\00_New National Web Portal Of RDA_ Information\Training Works\Ekti Bari-Participant List (01-75) Batch 2017 -Mobial List.Doc  

   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 

(ব্যাচ # 41: 10-14     , ২০১৮) 

               :                    ,       ড,   -         

             :                  ,            

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা  

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
কভাোঃ ভগতউয যভান, গতা- ভযহুভ তগভজ উগদ্দন ভির,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ড়ননৄয, 

উডজরা- াাায, কজরা- নকাঁ। 
01740167196 

2  
কভাোঃ নুয ইরাভ, গতা- কভাোঃ আবুর কাডন,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- বাকারুর আংগও 

(চান্দুযা), উডজরা- াাায, কজরা- নকাঁ। 
01739569756 

3  
কভাোঃ আবু ফওয গগদ্দও, গতা- কভাোঃ কযজাউর ও,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গযগি, উডজরা- 

াাায, কজরা- নকাঁ। 
01733272400 

4  
কভাোঃ আডনায়ায কাডন, গতা- কভাোঃ রগতফুয যভান,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

রারভাটিয়া াাায, উডজরা- াাায, কজরা- নকাঁ। 
01733183484 

5  
কভাোঃ ারুন আর আজাদ, গতা- ভযহুভ ডাোঃ ভগজফয যভান,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

চওডকাার, উডজরা- াাায, কজরা- নকাঁ। 
01713702564 

6  
কভাোঃ বুয আরী, গতা- ভযহুভ মুনাদ আরী,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওাভানৄয, উডজরা- 

াাায, কজরা- নকাঁ। 
01740879817 

7  
কভাোঃ আোঃ ভগজদ, গতা- ভযহুভ রার কভাাম্মদ,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কননৄয, উডজরা- 

াাায, কজরা- নকাঁ। 
01723717845 

8  
কভাোঃ গযাজ্যর ইরাভ, গতা- কভাোঃ গকয়া উদ্দীন,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গফযানন্দী 

(ফাানৄয) উডজরা- াাায, কজরা- নকাঁ। 
01737843046 

9  
কভাোঃ কভডদী াান, গতা- কভাোঃ পারুও কাডন,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফাানৄয, উডজরা- 

াাায, কজরা- নকাঁ। 
01746108585 

10  
নূয কভাাম্মদ, গতা- কভাোঃ নডজয আরী,           ড        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কডডকাানী, উডজরা- 

নৄঠিয়া, কজরা- যাজাী। 
01724666840 

11  
কভাোঃ যভত আরী, গতা- ভযহুভ ভয প্রাং,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- তাযানৄয, উডজরা- 

নৄঠিয়া, কজরা- যাজাী। 
01676786407 

12  
কভাোঃ লুৎপয যভান, গতা- ভযহুভ দকধালু কভাল্যা,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ককৌযীনৄয, 

উডজরা- াাায, কজরা- নকাঁ। 
01770351781 

13  
কভাাোঃ াগদা কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ ছাডদকুর ইরাভ,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- মুংফইর, 

উডজরা- াাায, কজরা- নকাঁ। 
01772880074 

14  
শ্রীভগত ফান্তী যাণী, স্বাভী- শ্রী গফশ্বনাথ,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- রিীনৄয, উডজরা- াাায 

কজরা- নকাঁ। 
01746007489 

15  
শ্রীভগত ভাধগফ রতা, স্বাভী- শ্রী মতী চন্দ্র কদফনাথ,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভাগনকুযা, উডজরা- 

াাায, কজরা- নকাঁ। 
01714722393 

16  কভাোঃ যায়ান আরী, গতা- ভযহুভ আব্দুর রগতপ,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওযঞ্জফাড়ী, 

উডজরা- াাায, কজরা- নকাঁ। 
01705304160 

17  
কভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ, গতা- কভাোঃ গকয়া উদ্দীন,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াাফাজনৄয, 

উডজরা- াাায, কজরা- নকাঁ। 
01717768351 

18  
কভাোঃ আব্দুর কফুয, গতা- কভাোঃ তাডয উগদ্দন,                      গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কওাচকুগড়রীয়া, উডজরা- াাায, কজরা- নকাঁ। 
01723772759 

19  
কভাোঃ আব্দু ারাভ, গতা- ভযহুভ এডান আরী,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আরাদীনৄয, 

উডজরা- াাায, কজরা- নকাঁ। 
01735752636 

20  
কভাোঃ আাদুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ আডছয আরী প্রাং,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

অমৃতাড়া, উডজরা- নৄঠিয়া, কজরা- যাজাী। 
01732055285 

21  
কভাোঃ যাপত আরভ, গতা- কভাোঃ পজলুর ও,      K`gWvs½v গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- K`gWvs½v, 

উডজরা- াাায, কজরা- নকাঁ। 
01729599501 

22  
কভাোঃ াডদকুর ইরাভ কচৌধুযী, গতা- কভাোঃ াইজ্যদ্দীন কচৌধুযী,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত  

গ্রাভ- ফাভনাড়া, উডজরা- াাায, কজরা- নকাঁ। 
01713746942 

23  
কভাোঃ ভাইসুয সুরতান, গতা- ভযহুভ যাজদ্দীন,                গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- যসুরনৄয, 

উডজরা- াাায, কজরা- নকাঁ। 
01713760493 
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ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

24  
কভাোঃ তগযকুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ আব্দুর ঔাডরও,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- বাবুও, উডজরা- 

াাায, কজরা- নকাঁ। 
01735352485 

25  কভাাোঃ পাডতভা গজন্না, স্বাভী- ভযহুভ ভগজফায যভান,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- তাড়া, 

উডজরা- নৄঠিয়া, কজরা- যাজাী। 
01739703178 

26  
কভাোঃ কারাইভান আরী, গতা- কভাোঃ রার কভাাম্মদ,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- বাকারুর, 

উডজরা- াাায, কজরা- নকাঁ। 
01740856141 

27  
কভাোঃ াডদ কাডন, গতা- ভযহুভ আব্দুর ভাডরও,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আকরা, উডজরা- 

নৄঠিয়া, কজরা- যাজাী। 
01724328520 

28  
কভাোঃ এওযামুর ও, গতা- কভাোঃ ওগরমুগদ্দন,             গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কফরনৄকুয, উডজরা- 

নৄঠিয়া, কজরা- যাজাী 
01740446249 

29  
কভাোঃ যভজান আরী, গতা- কভাোঃ আবুর ওাডভ,                    গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফাঁনৄকুগযয়া, 

উডজরা- নৄঠিয়া, কজরা- যাজাী। 
01734781529 

30  
কভাোঃ আব্দুর ওাডদয, গতা- ভযহুভ এভাজ্যগদ্দন,                       গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গওভত 

জাগভযা, উডজরা- নৄঠিয়া, কজরা- যাজাী। 
01721336508 

31  
কভাোঃ গযফুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ কফরার কাডন,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- সয়দনৄয, 

উডজরা- নৄঠিয়া, কজরা- যাজাী। 
01744747720 

32  
কভাোঃ গযফুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ আব্বা প্রাং,      নফ সডধাাাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- নফ সডধাাাড়া 

উডজরা- নৄঠিয়া, কজরা- যাজাী। 
017৭৮০৬৯5৩৩ 

33  
কভাোঃ আবু তাডরফ, গতা- আব্দুর জব্বায,          উজারনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চওরাী, উডজরা- 

নৄঠিয়া, কজরা- যাজাী। 
017৪০৮১৫৫৩৫ 

34  কভাোঃ আডয়ন উগদ্দন, গতা- ভযহুভ কপলু কভাল্লা,          গফরভাগড়য়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গফরভাগড়য়া, 

উডজরা- নৄঠিয়া, কজরা- যাজাী। 
017৩৯৪৮৪৯৭৩ 

35  
কভাোঃ ভগন আরী, গতা- কভাোঃ আব্বা আরী,          নফ সডধাাাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- নফ সডধাাাড়া, 

উডজরা- নৄঠিয়া, কজরা- যাজাী। 
017২৫৫৩৮৫৪৭ 

36  
কভাোঃ এনামুর ও, গতা- ভযহুভ নগজয উদ্দীন, বাগত, কফডতড় গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কফডতড়, উডজরা- 

াাায, কজরা- নকাঁ। 
017৩৩২৮৮৫২১ 

37  
কভাোঃ রুহুর আগভন, গতা- কভাোঃ আব্দুয যভান, দস্য, াডরাাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াডরাাড়া, 

উডজরা- নৄঠিয়া, কজরা- যাজাী। 
017৪০৩৮৫১৯১ 

38  
কভাোঃ আব্দুর ভগজদ প্রাং, গতা- ভযহুভ শুকুয উদ্দীন,          চাভাগড়য়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চাভাগড়য়া, 

উডজরা- নৄঠিয়া, কজরা- যাজাী। 
01৯১১৮৯০২০০ 

39  
কভাছাোঃ কুরছন কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আবু ফাক্কায,          ভাডন্দ্রা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভাডন্দ্রা, উডজরা- 

নৄঠিয়া, কজরা- যাজাী। 
017৯২৬৯৬৪০২ 

40  
কভাোঃ মুকুয কাডন, গতা- ভযহুভ কভাজাায ভির, বাগত, যাডতায়ার গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- যাডতায়ার, 

উডজরা- নৄঠিয়া, কজরা- যাজাী। 
017১৯৯৩২৯৬৬ 

41  
কভাোঃ কভাজাডম্মর ও, গতা- ভযহুভ নইমুগদ্দন কভাল্লা,          ছাতাযাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ছাতাযাড়া, উডজরা- নৄঠিয়া, কজরা- যাজাী। 
017৪৯২৩৭৩৫২ 

42  
কভাোঃ যাডদুজ্জাভান, গতা- কভাোঃ জাপয উগদ্দন,          কেঁতুগরয়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কেঁতুগরয়া, 

উডজরা- নৄঠিয়া, কজরা- যাজাী। 
017৩২৪০৩২৮৫ 

43  কভাোঃ ীদুল্লা, গতা- ভযহুভ কভাোঃ গদুয যভান,          ককাারনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কানাডাঙ্গা, 

উডজরা- াাায, কজরা- নকাঁ। 
017৩৩১৬৩৫৭৩ 

44  
কভাোঃ াগনপ উদ্দীন, গতা- ভযহুভ কতাপাজ্জর কাডন, দস্য, ককাারনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কানাডাঙ্গা, 

উডজরা- াাায, কজরা- নকাঁ। 
017৪০৫৭০০৮৩ 

45  
কভাোঃ গদুর আরভ, গতা- কভাোঃ পজলু যভান, দস্য, ফাঔযনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফাঔযনৄয, উডজরা- 

াাায, কজরা- নকাঁ। 
017৬৭৪১৮৬৫৫ 

46  
কভাোঃ াডফ আরী, গতা- ভযহুভ ইঞ্জুগভয়া, বাগত, ভধ্য ফাযইাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভধ্য ফাযইাড়া, 

উডজরা- নৄঠিয়া, কজরা- যাজাী। 
017১৩৭৯৩৬৮৪ 

47  
কভাোঃ উগওর প্রাং, গতা- ভযহুভ মযত প্রাং, দস্য, ওান্দ্রা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ওান্দ্রা, উডজরা- নৄঠিয়া 

কজরা- যাজাী। 
017৩৯৪৮৪২৩৬ 

48  
কভাোঃ পজডর এরাী, গতা- কভাোঃ নূরুর ও, ম্যাডনজায, আকরা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- আকরা, উডজরা- নৄঠিয়া 

কজরা- যাজাী। 
017৪৫১৬৭২০৪ 

49  
কভাাোঃ যডদা ঔাতুন, স্বাভী-আউয়ুফ আরী, দস্য, কফরভাগযয়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কফরভাগযয়া, উডজরা- 

নৄঠিয়া, কজরা- যাজাী। 
017৬১২৭৩২৪ 
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   উন্নয়ন এওাডডভী, ফগুড়া। 

এওটি ফাড়ী এওটি ঔাভায প্রওডেয গ্রাজ্যুডয়ট উওাযডবাগকডদয অংগ্রডণ ‘‘   উডযাক্তা উন্নয়ন’’ গফলয়ও প্র   ণ কওা স 

(ব্যাচ # 4২: ১১-১৫     , ২০১৮) 

               :                   ,       ড,   -          

             :                      , ওাযী গযচারও 

অংগ্রণওাযীডদয নাডভয তাগরওা 

ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

1  
কভাোঃ রুন্জজ্য আডভদ, গতা- কভাোঃ ছাইফুর ইরাভ,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ারগ্রাভ, 

উডজরা- ভাডদফনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01765393378 

2  
কভাোঃ গদুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ ইব্রাীভ,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভাডদফনৄয, 

উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01729910280 

3  
ডতুন্দ্রনাথ ার, গতা- মৃত: ধীডযন্দ্রনাথ ার,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কঔাদ্দসনাযায়ননৄয, 

উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01767409802 

4  
প্রদী চন্দ্র, গতা- মৃত: ওভর চন্দ্র,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কজায়াননৄয, উডজরা- 

ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01766210938 

5  
কভাোঃ াইরট, গতা- ভযহুভ ককারাভ গওফগযয়া,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কচযাকনৄয, 

উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01709760188 

6  
কভাোঃ ইউনুছায, গতা- ভযহুভ আডফদ আরী,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- অরংওাযনৄয, 

উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01713743274 

7  
কভাোঃ আব্দুর কাপপায, গতা- কভাোঃ ভগপজ উগদ্দন,                উ         গ্রাভ উন্নয়ন গভগত  

গ্রাভ- ঈশ্বযনৄয, উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01729390238 

8  
কভাোঃ আব্দুছ ছারাভ, গতা- ভযহুভ জগয,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কদয়াননৄয, 

উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01713774104 

9  
কভাোঃ সুরতান আডভদ, গতা- ভযহুভ আতাফ ঔাঁন,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফাকাচাযা, 

উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01774883853 

10  
কভাোঃ জয়নার আডফদীন, গতা- কভাোঃ এযাদ আরী,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

গ্রাভাতনা, উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01775235950 

11  
কভাছাোঃ কপযডদৌগ, স্বাভী- কভাোঃ আব্দুর ঔাডরও,                          গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, 

গ্রাভ- চওডজাড়া, উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01763023451 

12  
কভাছাোঃ গেী, স্বাভী- কভাোঃ কুদ্দু,                        গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- দগযয়নৄয, 

উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
0177078931 

13  
কভাছাোঃ জাগওয়া কফকভ, স্বাভী- কভাোঃ আউজ্যর ইরাভ,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

চওওন্দযনৄয, উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01779240599 

14  
কভাাোঃ কভাডভনা কফকভ, গতা- কভাোঃ কভাডরভ,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

কঔাারফাড়ী, উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01763844811 

15  
শ্রীভগত ডাদা যানী, স্বাভী- শ্রী গফনাথ ফভ সন,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- যনাইর, উডজরা- 

ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01723116518 

16  
কভাছাোঃ ভডনায়াযা কফকভ, স্বাভী- ভযহুভ আব্দুয যগদ,            গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফনগ্রাভ, 

উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01757961913 

17  
কভাোঃ আযাফুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ আপাজ উদ্দীন,                             গ্রাভ উন্নয়ন 

গভগত, গ্রাভ- ককাগফন্দনৄয উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01727920732 

18  
কভাোঃ আর আগভন, গতা- ভযহুভ তগপজ উদ্দীন,              ড          গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

চাওরা, উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01796473251 

19  
কভাোঃ গদুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ নাডছয,                 গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- কদগফনৄয, 

উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01750714865 

20  
কভাোঃ আব্বা, গতা- ভযহুভ ডপয,              গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- াখা, উডজরা- ভাডদনৄয 

কজরা- নকাঁ। 
01705856439 

21  
কভাোঃ আওতায াগভদ, গতা- কভাোঃ তডপর উগদ্দন,                     গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

গফরভজাম্মাদনৄয, উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01760019983 

22  
কভাোঃ রগতপয যভান, গতা- ভযহুভ গযয়াজ্যদ্দীন,                  গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

যাভচন্দ্রনৄয, উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01967632366 

23  
কভাোঃ হুজাইপা, গতা- কভাোঃ কযজাউর নফী,               গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গফযাভনৄয, 

উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01775235935 
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ক্র. নং অংগ্রণওাযীডদয নাভ  ঠিওানা         

24  
কভাোঃ ভগজবুয যভান, গতা- কতাপাজ্জর কাডন,                   গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

         ০৯    ড       , উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
017৬১৫৪৩৮৮১ 

25  
কভাোঃ আব্দু ারাভ, গতা- ভরুদ্দীন, বাগত,          গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ-          ০৯    ড   

    , উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
017৩৫৮৯২৭৪৫ 

26  
শ্রী পজলু কুজ্যয, গতা- মৃত: ভংরা কুজ্যয, ম্যাডনজায, গফর গওাযী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গফর গওাযী 

াতুড় য়াড স ৮, উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
017৫৭৯৬১৮০১ 

27  
কভাোঃ যগপকুর ইরাভ, গতা- কভাোঃ কভাডরভ আরী, ম্যাডনজায, পানৄয দুক সানৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত  

গ্রাভ- পানৄয, উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01৭৫৯৭০২০৫৫ 

28  
শ্রী উত্তভ কুভায ভির, গতা- শ্রী গজডতন্দ্রনাথ ভির, ম্যাডনজায, বৃন্দাযাভনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

বৃন্দাযাভনৄয, উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01৭৭৯২৪০২৬৯ 

29  
কভাোঃ নজরুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ আব্দুর ভগজদ ভির, ম্যাডনজায, ফওানৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ফওানৄয, উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01৭৫৮৩৬০৯৫ 

30  
কভাোঃ ফগনজ উদ্দীন, গতা- ভযহুভ ধন কভাাম্মদ, বাগত, ককাারনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ককাারনৄয, 

উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01৭১৩৯২৯০৩০ 

31  
কভাোঃ াভসুর আরভ, গতা- ভযহুভ কঔাযডদ আরী, -বাগত, চওযাজা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

চওযাজা, উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01৭২১৪৬৩৮৫৫ 

32  
শ্রী গনফা চন্দ্র ফভ সন, গতা- শ্রীডচরু চন্দ্র ফভ সন, বাগত, বীভনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- বীভনৄয, উডজরা- 

ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01৭২৮৬৭৭৮১১ 

33  
শ্রী ীযারার াান, গতা- মৃত: ছুঞ্চু াান, বাগত,  ফড় ভডনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফড় 

ভডনৄয, উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01৭৪৮১৬৩৯৩০ 

34  
শ্রী বাযত াান, গতা- মৃত: ফাচন াান, ম্যাডনজায, স্বরুনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- স্বারুনৄয, 

উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01৭৬৪৯০৮৩২৮ 

35  
কভাোঃ যাডর, গতা- ভযহুভ আব্দুর াফ, ম্যাডনজায, যাইনৄয গভজসানকয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- যাইনৄয, 

উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01৭৪৫৯৬৫৮০৯ 

36  
কভাোঃ ছাডনায়ায কাডন, গতা- কভাোঃ নাগজয উগদ্দন, বাগত,  ককাাইনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

ককাাইনৄয, উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01৭৬৪৩৯১৫৬৫ 

37  
শ্রী অমৃত কুভায, গতা- মৃত: যডভ, ম্যাডনজায, চওগফফল্লব গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- চওগফফল্লব 

উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01৭১৩৯৪০০১৮ 

38  
কভাোঃ রুহুর আরভ, গতা- কভাোঃ নাগজভ উদ্দীন, ম্যাডনজায, এনাডয়তনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- এনাডয়তনৄয, 

উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01৭১০৯২৩৪২৮ 

39  
কভাোঃ যাইান কযজা, গতা- কভাোঃ আব্দুর জব্বায, দস্য, ইতা  গফরছাড়া গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ইতা 

উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01৭৮২৯৭৫০১৯ 

40  
কভাোঃ ককারাভ যাব্বানী, গতা- কভাোঃ কভাজপপায কাডন, ম্যাডনজায, গজরী গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- 

গজরী, উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01৭১০১৩৬৪৫২ 

41  
কভাোঃ ইব্রাগভ, গতা- কভাোঃ পডয়জ, ম্যাডনজায, গভজসানৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গভজসানৄয, উডজরা- 

ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01৭৫৮২১১৬৩০ 

42  
কভাোঃ ইয়াগন আরী, গতা- ভযহুভ রার কভাাম্মদ, ম্যাডনজায, ভগনকয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ভগনকয, 

উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01৭৯৬৮০৯১৫৮ 

43  
কভাোঃ ইব্রাীভ কঔ, গতা- ভযহুভ সয়দ আরী, বাগত,  মুকরুইর গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- ফড় ভডনৄয, 

উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01৭৫৪১৬০১২২ 

44  
কভাোঃ আব্দু কুদ্দু, গতা- ভযহুভ আগভয উদ্দীন, ম্যাডনজায, অনন্তনৄয, তং ওাগফনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত  

গ্রাভ- অনন্তনৄয, উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01৭১৭৭৯৫৬৩৫ 

45  
চঞ্চর চন্দ্র ভির, গতা- শ্রী নৃডন্দ্রনাথ, ম্যাডনজায, শ্রীযাভনৄয গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- শ্রীযাভনৄয উডজরা- 

ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01৭১২০৮০১১৩ 

46  
কভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন, গতা- কভাোঃ আব্দু ছাত্তায, দস্য, উত্তযগ্রাভ গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- উত্তযগ্রাভ 

(১) উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01৭১৩৭৭৮০৪২ 

47  
কভাোঃ গযন ফাবু, গতা- কভাোঃ আব্দুছ ছাত্তায, দস্য, গডভজান গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গডভজান, 

উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01৭৬৫৪৯৪৯৯২ 

48  
কভাোঃ নজরুর ইরাভ, গতা- ভযহুভ জগভয যদায, দস্য, চান্দা গ্রাভ উন্নয়ন গভগত,  গ্রাভ- চান্দা, 

উডজরা- ভাডদনৄয, কজরা- নকাঁ। 
01৭৭২৮৯৩৫৪৫ 

49  
কভাোঃ কযজাউর, গতা- ভযহুভ নজরুর, ম্যাডনজায, গল স গ্রাভ উন্নয়ন গভগত, গ্রাভ- গল স, উডজরা- ভাডদনৄয 

কজরা- নকাঁ। 
01৭74883852 

 


