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মানসম্মত বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ শীর্ষক প্রক্রশক্ষণ ককাসষ (বযাচঃ ৮১)  
সভয়াদঃ ্-্ সেব্রুয়াজর, ্োৌ 

 

 

প্রক্রশক্ষণার্থীডদর নাডমর তাক্রিকা 

 
নং নাম ক্রপতা/স্বামীর নাম পদবী 

উপ-প্রকল্প/প্রক্রতষ্ঠাডনর 
নাম 

গ্রাম 

উপডজ
িা 

কজিা কমাবাইি নং 

1. পদ কুভার রকার  জপতা- ভ়তঃ সিপাল চন্দ্র 
রকার  

উপ-কারহ ক়জি 
কভমকতম া 

জিএই  সেলঘজর
য়া 

দর্মাপর  রািশাহ োৌৌৌৌৎ
 

2. সভাঃ রজেউল ইলাভ  জপতা- আলাজ্ব আঃ সর্াে র 
শাহ্ 

বাপজত  আল্পিাজলয়াজেল পাে জলঃ 
ব্রহ্মপর 

দর্মাপর  রািশাহ োৌৎৎৌ
 

3. সভাঃ আঃ ছালাভ  
জপতা- ভ়তঃ ভজির উজিি  

-বাপজত আল্পিাজলয়াজেল পাে জলঃ খািজদ
ঘহ 

দর্মাপর  রািশাহ োৌৎৎোৌ
ৌ 

4. সভাঃ জিয়াউর রভাি  
জপতা- সভাঃ ভল্পলভ আলহ  

সকািাধ্য আল্পিাজলয়াজেল পাে জলঃ খািজদ
ঘহ 

দর্মাপর  রািশাহ োৌ্ৌ্
 

5. সভাঃ সরিাউল কজরভ  
জপতা- সভাঃ ওভাি আলহ  

দয আল্পিাজলয়াজেল পাে জলঃ খািজদ
ঘহ 

দর্মাপর  রািশাহ োৌৎৎোৌ
 

6. সভাছাঃ জদলরম্নো ইয়াজভি  জপতা- আলাজ্ব আঃ সর্াে র 
শাহ্ 

দযা আল্পিাজলয়াজেল পাে জলঃ 
ব্রহ্মপর 

দর্মাপর  রািশাহ োৌৌ্
 

7. সভাছাঃ সজলিা আক্তার  
স্বাভহ- সভাঃ রজেউল ইলাভ  

দযা আল্পিাজলয়াজেল পাে জলঃ 
ব্রহ্মপর 

দর্মাপর  রািশাহ োৌৌৌৎ
 

8. সভাছাঃ োরিািা খাত ি  
জপতা- সভাঃ আব্দল র্জি 

দযা আল্পিাজলয়াজেল পাে জলঃ 
ব্রহ্মপর 

দর্মাপর  রািশাহ োৌ্্্
 

9. সভাঃ সভল্পদহ  াাি  
জপতা- আব্দর রজশদ  

দয আল্পিাজলয়াজেল পাে জলঃ 
ব্রহ্মপর 

দর্মাপর  রািশাহ োৌৎ
 

10. সভাছাঃ শজরো খাত ি  
জপতা- শজরে ল ইলাভ  

দযা আল্পিাজলয়াজেল পাে জলঃ 
ব্রহ্মপর 

দর্মাপর  রািশাহ োৌৌ্
ো 

11. সভাঃ শােদল আলহ  
জপতা- ভ়তঃ আেছার আলহ 

দয আল্পিাজলয়াজেল পাে জলঃ খািজদ
ঘহ 

দর্মাপর  রািশাহ োৌৎৎোৌ
 

12. সভাছাঃ াথহ লতািা 
স্বাভহ- আব্দ ালাভ  

দযা আল্পিাজলয়াজেল পাে জলঃ খািজদ
ঘহ 

দর্মাপর  রািশাহ োৌৎৎোৌ
ৌ 



 
নং নাম ক্রপতা/স্বামীর নাম পদবী 

উপ-প্রকল্প/প্রক্রতষ্ঠাডনর 
নাম 

গ্রাম 

উপডজ
িা 

কজিা কমাবাইি নং 

13. সভাঃ জভিাির রভাি  
জপতা- সভাঃ সেলাল  

দয আল্পিাজলয়াজেল পাে জলঃ 
ব্রহ্মপর 

দর্মাপর  রািশাহ োৌৎৎো
্ 

14. সভাঃ িাাঙ্গহর  
জপতা- সভাঃ েজছর 

দয আল্পিাজলয়াজেল পাে জলঃ 
ব্রহ্মপর 

দর্মাপর  রািশাহ ৌোৎৌৌ্
 

15. সভাঃ াইে ল ইলাভ  
জপতা- সভাঃ সরািল ইলাভ  

উপ-কারহ ক়জি 
কভমকতম া 

জিএই  
- 

োউেল  পট য়াখা
লহ 

োৌ্ো
 

16. সভাঃ িাজর উজিি  জপতা- আলাজ্ব আকরাভ আলহ 
খাি  

াধ্ারি ম্পাদক  ােপরা পাে জলঃ 
ােপরা  

োউেল  পট য়াখা
লহ 

োৌৌৌোৌ
 

17. সভাঃ আেল কালাভ আিাদ  
জপতা- সভাঃ লাল জভয়া 

সকািাধ্যÿ ােপরা পাে জলঃ 
ােপরা  

োউেল  পট য়াখা
লহ 

োৌ্
্ 

18. সভাঃ িাজর উজিি ভহর  
জপতা- সভাঃ আলতাে ভহর  

দয ােপরা পাে জলঃ 
ােপরা  

োউেল  পট য়াখা
লহ 

োৌো
 

19. সভাঃ আেল োশার খাি  
জপতা- সভাঃ আলহ িাল্পছর খাি  

দয ােপরা পাে জলঃ 
ােপরা  

োউেল  পট য়াখা
লহ 

োৌ্্্্
 

20. সভাঃ আব্দর রজভ  
জপতা- আঃ কাল্পদর জং 

দয ােপরা পাে জলঃ 
ােপরা  

োউেল  পট য়াখা
লহ 

োৌৌো
 

21. সভাছাঃ সল্পলিা সের্ভ  
স্বাভহ- সভাঃ কজের সাল্পি  

দযা ােপরা পাে জলঃ 
ােপরা  

োউেল  পট য়াখা
লহ 

োৌৌ
 

22. সভাছাঃ োরিািা সের্ভ 
স্বাভহ- সভাঃ আেল োশার খাি  

দযা ােপরা পাে জলঃ 
ােপরা  

োউেল  পট য়াখা
লহ 

োৌোো
 

23. সভাছাঃ ভক্তা সের্ভ  
স্বাভহ- সভাঃ াজিে াং 

দযা ােপরা পাে জলঃ 
ােপরা  

োউেল  পট য়াখা
লহ 

োৌৎো্
ো 

24. সভাছাঃ কুলভ সের্ভ  
স্বাভহ- আঃ কাল্পদর ভন্সহ 

দযা ােপরা পাে জলঃ 
ােপরা  

োউেল  পট য়াখা
লহ 

োৌোৌোৎ
 

25. াল্পেকুন্নাার জরখা 
স্বাভহ- সভাঃ ইয়াজছি াং 

দযা ােপরা পাে জলঃ 
ােপরা  

োউেল  পট য়াখা
লহ 

োৌৌো্্ৎ
ো 

26. সভাছাঃ কুলভ সের্ভ  
স্বাভহ- সভাঃ োচ্চ  াং 

দযা ােপরা পাে জলঃ 
ােপরা  

োউেল  পট য়াখা
লহ 

োৌৌোৌো
 

27. সভাছাঃ োল্পতভা সের্ভ  
স্বাভহ- সভাঃ আঃ রজভ  

দযা ােপরা পাে জলঃ 
ােপরা  

োউেল  পট য়াখা
লহ 

োৌৌ্
 



 
নং নাম ক্রপতা/স্বামীর নাম পদবী 

উপ-প্রকল্প/প্রক্রতষ্ঠাডনর 
নাম 

গ্রাম 

উপডজ
িা 

কজিা কমাবাইি নং 

28. সভাছাঃ আল্পলয়া সের্ভ  
স্বাভহ- আঃ োল্পরক ভন্সহ 

দযা ােপরা পাে জলঃ 
ােপরা  

োউেল  পট য়াখা
লহ 

োৌ্
 

29. সভাঃ আে াঈদ - সাজও-ইল্পকািজভষ্ট এলজিইজি - - রািশাহ  

 



 

1. পদ কুভার রকার  
জপতা- ভ়তঃ সিপাল চন্দ্র রকার  
উপ-কারহ ক়জি কভমকতম া 
জিএই, সেলঘজরয়া, দর্মাপর  
রািশাহ 

2. সভাঃ রজেউল ইলাভ  
জপতা- আলাজ্ব আঃ সর্াে র শাহ্ 
বাপজত  
আল্পিাজলয়াজেল পাে জলঃ 
ব্রহ্মপর, দর্মাপর, রািশাহ 

3. সভাঃ আঃ ছালাভ  
জপতা- ভ়তঃ ভজির উজিি  
-বাপজত 

আল্পিাজলয়াজেল পাে জলঃ 
খািজদঘহ, দর্মাপর, রািশাহ 

4. সভাঃ জিয়াউর রভাি  
জপতা- সভাঃ ভল্পলভ আলহ  
সকািাধ্যÿ 

আল্পিাজলয়াজেল পাে জলঃ 
খািজদঘহ, দর্মাপর, রািশাহ 

5. সভাঃ সরিাউল কজরভ  
জপতা- সভাঃ ওভাি আলহ  
দয 
আল্পিাজলয়াজেল পাে জলঃ 
খািজদঘহ, দর্মাপর, রািশাহ 

6. সভাছাঃ জদলরম্নো ইয়াজভি  
জপতা- আলাজ্ব আঃ সর্াে র শাহ্ 
দযা 
আল্পিাজলয়াজেল পাে জলঃ 
ব্রহ্মপর, দর্মাপর, রািশাহ 



7. সভাছাঃ সজলিা আক্তার  
স্বাভহ- সভাঃ রজেউল ইলাভ  
দযা 
আল্পিাজলয়াজেল পাে জলঃ 
ব্রহ্মপর, দর্মাপর, রািশাহ 

8. সভাছাঃ োরিািা খাত ি  
জপতা- সভাঃ আব্দল র্জি 

দযা 
আল্পিাজলয়াজেল পাে জলঃ 
ব্রহ্মপর, দর্মাপর, রািশাহ 

9. সভাঃ সভল্পদহ  াাি  
জপতা- আব্দর রজশদ  
দয 
আল্পিাজলয়াজেল পাে জলঃ 
ব্রহ্মপর, দর্মাপর, রািশাহ 

10. সভাছাঃ শজরো খাত ি  
জপতা- শজরে ল ইলাভ  
দযা 
আল্পিাজলয়াজেল পাে জলঃ 
ব্রহ্মপর, দর্মাপর, রািশাহ 

11. সভাঃ শােদল আলহ  
জপতা- ভ়তঃ আেছার আলহ 
দয 
আল্পিাজলয়াজেল পাে জলঃ 
খািজদঘহ, দর্মাপর, রািশাহ 

12. সভাছাঃ াথহ লতািা 
স্বাভহ- আব্দ ালাভ  
দযা 
আল্পিাজলয়াজেল পাে জলঃ 
খািজদঘহ, দর্মাপর, রািশাহ 

13. সভাঃ জভিাির রভাি  
জপতা- সভাঃ সেলাল  



দয 
আল্পিাজলয়াজেল পাে জলঃ 
ব্রহ্মপর, দর্মাপর, রািশাহ 

14. সভাঃ িাাঙ্গহর  
জপতা- সভাঃ েজছর 

দয 
আল্পিাজলয়াজেল পাে জলঃ 
ব্রহ্মপর, দর্মাপর, রািশাহ 

15. সভাঃ াইে ল ইলাভ  
জপতা- সভাঃ সরািল ইলাভ  
উপ-কারহ ক়জি কভমকতম া 
জিএই, োউেল  
পট য়াখালহ 

16. সভাঃ িাজর উজিি  
জপতা- আলাজ্ব আকরাভ আলহ খাি  
াধ্ারি ম্পাদক  
ােপরা পাে জলঃ 
ােপরা, োউেল, পট য়াখালহ 

17. সভাঃ আেল কালাভ আিাদ  
জপতা- সভাঃ লাল জভয়া 
সকািাধ্যÿ 

ােপরা পাে জলঃ 
ােপরা, োউেল, পট য়াখালহ 

18. সভাঃ িাজর উজিি ভহর  
জপতা- সভাঃ আলতাে ভহর  
দয 
ােপরা পাে জলঃ 
ােপরা, োউেল, পট য়াখালহ 

19. সভাঃ আেল োশার খাি  
জপতা- সভাঃ আলহ িাল্পছর খাি  
দয 
ােপরা পাে জলঃ 



ােপরা, োউেল, পট য়াখালহ 
20. সভাঃ আব্দর রজভ  

জপতা- আঃ কাল্পদর জং 
দয 
ােপরা পাে জলঃ 
ােপরা, োউেল, পট য়াখালহ 

21. সভাছাঃ সল্পলিা সের্ভ  
স্বাভহ- সভাঃ কজের সাল্পি  
দযা 
ােপরা পাে জলঃ 
ােপরা, োউেল, পট য়াখালহ 

22. সভাছাঃ োরিািা সের্ভ 

স্বাভহ- সভাঃ আেল োশার খাি  
দযা 
ােপরা পাে জলঃ 
ােপরা, োউেল, পট য়াখালহ 

23. সভাছাঃ ভক্তা সের্ভ  
স্বাভহ- সভাঃ াজিে াং 
দযা 
ােপরা পাে জলঃ 
ােপরা, োউেল, পট য়াখালহ 

24. সভাছাঃ কুলভ সের্ভ  
স্বাভহ- আঃ কাল্পদর ভন্সহ 
দযা 
ােপরা পাে জলঃ 
ােপরা, োউেল, পট য়াখালহ 

25. াল্পেকুন্নাার জরখা 
স্বাভহ- সভাঃ ইয়াজছি াং 
দযা 
ােপরা পাে জলঃ 
ােপরা, োউেল, পট য়াখালহ 

26. সভাছাঃ কুলভ সের্ভ  



স্বাভহ- সভাঃ োচ্চ  াং 
দযা 
ােপরা পাে জলঃ 
ােপরা, োউেল, পট য়াখালহ 

27. সভাছাঃ োল্পতভা সের্ভ  
স্বাভহ- সভাঃ আঃ রজভ  
দযা 
ােপরা পাে জলঃ 
ােপরা, োউেল, পট য়াখালহ 

28. সভাছাঃ আল্পলয়া সের্ভ  
স্বাভহ- আঃ োল্পরক ভন্সহ 
দযা 
ােপরা পাে জলঃ 
ােপরা, োউেল, পট য়াখালহ 

 


