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প্রজিক্ষণার্থীডদর নাডমর তাজলকা 

 

ক্রঃ 

নং 
অংশগ্রহণকারীদের নাম ও ঠিকানা 

1.  টমাঃ সরওয়ার ট াডসন (জপন্জু) 

জপতাঃ মৃত- নওডির আলী সরকার 

পদবীঃ সভাপজত, সজমজতর নামঃ বাগডভাব জবলগজরলা পাবসস জলঃ 

গ্রামঃ রাডমশ্বপুর, ইউজনয়নঃ ২ নং বড়াইগ্রাম, উপডিলাঃ বড়াইগ্রাম, টিলাঃ নাডোর, টসল ট ানঃ ০১৭১১৪১১২৩৭ 

2.  টমাঃ িালাল উদ্দীন সরকার 

জপতাঃ টমাঃ িডয়ন উদ্দীন সরকার 

পদবীঃ সম্পাদক,সজমজতর নামঃ বাগডভাব জবলগজরলা পাবসস জলঃ, গ্রামঃ বাগডোর, ইউজনয়নঃ ২ নং বড়াইগ্রাম, 

উপডিলাঃ বড়াইগ্রাম, টিলাঃ নাডোর, টসল ট ানঃ ০১৭১৬৯৭৯৯২০ 

3.  টমাঃ ওয়াদুদ ট াডসন সরকার 

জপতাঃ চাঁদ টমা াম্মদ সরকার 

পদবীঃ টকাষাধ্যক্ষ, সজমজতর নামঃ বাগডভাব জবলগজরলা পাবসস জলঃ 

গ্রামঃ বাগডভাব, ইউজনয়নঃ ২ নং বড়াইগ্রাম, উপডিলাঃ বড়াইগ্রাম 

টিলাঃ নাডোর,  টসল ট ানঃ ০১৭৩৭৩৭০৯৩৬ 

4.  টমাঃ িামসুল  ক 

মৃত- ছাডবর উজদ্দন 

পদবীঃ স  সভাপজত, সজমজতর নামঃ বাগডভাব জবলগজরলা পাবসস জলঃ 

গ্রামঃ বাগডভাব, ইউজনয়নঃ ২ নং বড়াইগ্রাম, উপডিলাঃ বড়াইগ্রাম 

টিলাঃনাডোর, ০১৭৫৬৭৩৯৬০২ 

5.  টমাছাঃ মমতাি টবগম 

স্বামী-মৃত- আঃ ছালাম 

পদবীঃ সদস্যা, সজমজতর নামঃ বাগডভাব জবলগজরলা পাবসস জলঃ 

গ্রামঃ বাগডভাব, ইউজনয়নঃ ২ নং বড়াইগ্রাম, উপডিলাঃ বড়াইগ্রাম 

টিলাঃ নাডোর, টসল ট ানঃ ০১৭৩৫৩০৬৩৫৯ 

6.  টমাছাঃ োজলয়া পারভীন 

স্বামী- টমাঃ ছাইফুল ইসলাম 

পদবীঃ সদস্যা, সজমজতর নামঃ বাগডভাব জবলগজরলা পাবসস জলঃ 

গ্রামঃ আদগ্রাম, ইউজনয়নঃ ২ নং বড়াইগ্রাম, উপডিলাঃ বড়াইগ্রাম, টিলাঃ নাডোর, টসল ট ানঃ ০১৭২২৭৯৯৮৬৭ 

7.  জদডপন চন্দ্র সরকার 

মৃত- অজনল চন্দ্র সরকার 

পদবীঃ কজমউজনটি অগ সানাইিার 

উপডিলা প্রডকৌিলীর দপ্তর, উপডিলাঃ বড়াইগ্রাম, টিলাঃ নাডোর 

টসল ট ানঃ ০১৭২৪-৭৭৫৪৯৬ 

8.  টমাঃ মজিল ট াডসন 

মৃত- টমাছডলম উজদ্দন 

পদবীঃ জসও, উপডিলা প্রডকৌিলীর দপ্তর, নাডোর সদর, নাডোর  

টসল ট ানঃ০১৭১৮-২৭৪৫৩২ 

9.  টমাঃ আডনায়ার ট াডসন 

মৃত  ডয়ি প্রাং 

পদবীঃ সভাপজত, সজমজতর নামঃ কুমারখালী পাবসস জলঃ, গ্রামঃ জপঙ্গইন 

ইউজনয়নঃ ৪ নং নগর, উপডিলাঃ বড়াইগ্রাম,  

টিলাঃ নাডোর, 

টসল ট ানঃ ০১৭১৭৯২৪২২৩ 

10.  টমাঃ আলাউজদ্দন 

টমাঃ মজ ি উজদ্দন 

পদবীঃ সম্পাদক, সজমজতর নামঃ কুমারখালী পাবসস জলঃ, গ্রামঃ বড় জপঙ্গইন 



ক্রঃ 

নং 
অংশগ্রহণকারীদের নাম ও ঠিকানা 

ইউজনয়নঃ ৪ নং নগর, উপডিলাঃ বড়াইগ্রাম, টিলাঃ নাডোর 

টসল ট ানঃ ০১৭৭৭০৮৩৪৬৬ 

11.  টমাঃ িা িা ান আলী 

মৃত- খজলল প্রাং 

পদবীঃ কযাজিয়ার, সজমজতর নামঃ কুমারখালী পাবসস জলঃ, গ্রামঃ তালডিা 

ইউজনয়নঃ ৪ নং নগর, উপডিলাঃ বড়াইগ্রাম, টিলাঃনাডোর 

টসল ট ানঃ ০১৭৪৫৬১৭২১৪ 

12.  টমাঃ িাজমল উজদ্দন 

মৃত- আকবর আলী 

পদবীঃ স -সভাপজত, সজমজতর নামঃ কুমারখালী পাবসস জলঃ, গ্রামঃ জপঙ্গইন 

ইউজনয়নঃ ৪ নং নগর, উপডিলাঃ বড়াইগ্রাম, টিলাঃ নাডোর 

টসল ট ানঃ ০১৭৩৫৬০৯১৫৩ 

13.  টমাছাঃ সজকনা টবগম 

মৃত- বক্স সরকার  

পদবীঃ সদস্যা, সজমজতর নামঃ কুমারখালী পাবসস জলঃ, গ্রামঃ কুমারখালী, ইউজনয়নঃ ৪ নং নগর, উপডিলাঃ 

বড়াইগ্রাম, টিলাঃনাডোর 

14.  টমাছাঃ তাড মা টবগম 

মৃত-কাডিম আলী 

পদবীঃ সদস্যা, সজমজতর নামঃ কুমারখালী পাবসস জলঃ, গ্রামঃ জপঙ্গইন, ইউজনয়নঃ ৪ নং নগর, উপডিলাঃ বড়াইগ্রাম, 

টিলাঃ নাডোর 

15.  কামরুন না ার 

মৃত- টবলাডয়ত ট াডসন 

পদবীঃ টসাজসওলজিষ্ট 

নাডোর, টসল ট ানঃ ০১৯১৫৬৪৮৩৭৯ 

16.  টমাঃ আবু বকর জসজদ্দক 

টমাঃ  যরত আলী 

পদবীঃ সভাপজত, সজমজতর নামঃ টনপালজদঘী টগায়াল জদঘী পাবসস জল: 

গ্রামঃ টনপালজদঘী, ইউজনয়নঃ ৩নং জদঘাপজতয়া, উপডিলাঃ নাডোর সদর,টিলাঃ নাডোর, টসল ট ানঃ 

০১৭৩৯৪১৩১৫৭ 

17.  টমাঃ িমডসর আলী 

মৃত- আলীমুজদ্দন প্রাং 

টকাষাধক্ষয, সজমজতর নামঃ টনপালজদঘী টগায়াল জদঘী পাবসস জল: 

গ্রামঃ টনপালজদঘী, ইউজনয়নঃ ৩নং জদঘাপজতয়া, উপডিলাঃ নাডোর সদর  

টিলাঃ নাডোর, টসল ট ানঃ ০১৭৩৯৬১৭০৯৬ 

18.  টমাঃ রজ দুল ইসলাম 

মৃত- ঝাড়ু টমাল্লা 

পদবীঃ সা: সম্পাদক, সজমজতর নামঃ টনপালজদঘী টগায়াল জদঘী পাবসস জল: 

গ্রামঃ টনপালজদঘী, ইউজনয়নঃ ৩নং জদঘাপজতয়া, উপডিলাঃ নাডোর সদর  

টিলাঃ নাডোর, টসল ট ানঃ ০১৭৯৩০৬৩৯৩২ 

19.  টমাঃ মসডলম আলী 

মৃত- পানা প্রাং 

পদবীঃ স  সভাপজত, সজমজতর নামঃ টনপালজদঘী টগায়াল জদঘী পাবসস জল: 

গ্রামঃ টনপালজদঘী, ইউজনয়নঃ ৩নং জদঘাপজতয়া, উপডিলাঃ নাডোর সদর  

টিলাঃ নাডোর, টসল ট ানঃ ০১৭৫৮৩৬০২৫৯ 

20.  টমাছাঃ লাকী খাতুন 

টমাঃ িা িা ান প্রাং 

পদবীঃ সদস্যা, সজমজতর নামঃ টনপালজদঘী টগায়াল জদঘী পাবসস জল: 

গ্রামঃ টনপালজদঘী, ইউজনয়নঃ ৩নং জদঘাপজতয়া, উপডিলাঃ নাডোর সদর  

টিলাঃ নাডোর, টসল ট ানঃ ০১৭৬০৫০২৮৭০ 

21.  টমাছাঃ রুজব টবগম 

টমাঃ িাজকর ট াডসন 

পদবীঃ সদস্যা, সজমজতর নামঃ টনপালজদঘী টগায়াল জদঘী পাবসস জল: 



ক্রঃ 

নং 
অংশগ্রহণকারীদের নাম ও ঠিকানা 

গ্রামঃ টনপালজদঘী, ইউজনয়নঃ ৩নং জদঘাপজতয়া, উপডিলাঃ নাডোর সদর  

টিলাঃ নাডোর, টসল ট ানঃ ০১৭৩৮৪৪০২৯৬ 

22.  টমাঃ টতা াডয়ল ট াডসন 

টমাঃ কালু জময়া 

পদবীঃ সভাপজত, সজমজতর নামঃ  ধলাই জবল পাবসস জলঃ  

গ্রামঃ বড়াইগ্রাম, ইউজনয়নঃ বড়াইগ্রাম,উপডিলাঃ বড়াইগ্রাম, টিলাঃনাডোর 

টসল ট ানঃ ০১৭৭৪৬১৮৮৯১ 

23.  টমাঃ রজবউল কজরম 

টমাঃ আবুল ট াডসন 

পদবীঃ সম্পাদক, সজমজতর নামঃ  ধলাই জবল পাবসস জলঃ গ্রামঃ 

বড়াইগ্রাম, ইউজনয়নঃ বড়াইগ্রাম, উপডিলাঃ বড়াইগ্রাম, টিলাঃনাডোর 

টসল ট ানঃ ০১৭৩৬৮৪৩০২২ 

24.  টমাঃ মাখন জময়া 

মৃত আঃ কজরম 

পদবীঃ টকাষাধ্যক্ষ, সজমজতর নামঃ  ধলাই জবল পাবসস জলঃ  

গ্রামঃ উপি র ইউজনয়নঃ বড়াইগ্রাম, উপডিলাঃ বড়াইগ্রাম, টিলাঃ নাডোর 

টসল ট ানঃ ০১৭১৫১৩৮৮৮৭ 

25.  টমাঃ িজ কুল ইসলাম লালন 

মৃত সা াবুজদ্দন 

পদবীঃ স সভাপজত, সজমজতর নামঃ  ধলাই জবল পাবসস জলঃ  

গ্রামঃ লক্ষীপুর, ইউজনয়নঃ বড়াইগ্রাম, উপডিলাঃ বড়াইগ্রাম, টিলাঃ নাডোর 

টসল ট ানঃ ০১৭২৬৩৭৭৬৩৪ 

26.  টমাছাঃ আরডিদা খাতুন 

িং- টমাঃ িয়নুল আডবদীন 

পদবীঃ সদস্যা, সজমজতর নামঃ  ধলাইজবল পাবসস জলঃ  

গ্রামঃ বড়াইগ্রাম, ইউজনয়নঃ বড়াইগ্রাম, উপডিলাঃ বড়াইগ্রাম, টিলাঃ নাডোর 

টসল ট ানঃ ০১৮৬৪৬৩৬৬৯৯ 

27.  টমাঃ িজ রন টবগম 

িং- মৃত রিব আলী 

পদবীঃ সদস্যা, সজমজতর নামঃ  ধলাই জবল পাবসস জলঃ  

গ্রামঃ উপি র, ইউজনয়নঃ বড়াইগ্রাম, উপডিলাঃ বড়াইগ্রাম, টিলাঃ নাডোর 

 


