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িবষয:় ব ড়াব ড়া   জ ােনরজােনর   িশ ণিশ ণ   হণকার ীহণকার ী  লাচাষ ীরলাচাষ ীর  ( (আংিশকআংিশক) ) তা িলকাতািলকা   রণরণ   সেসে ।।
: উপ পিরচালক, রং র মেহাদেয়র টিলেফািনক চািহদা মাতােবক।

উপ  িবষয় ও ে র আেলােক মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় কাযােথ জানােনা যাে  য, গত ২০১৯-২০ অথ বছের লা উ য়ন বাড, ব ড়া জােনর
িশ ণ হণকারী লাচাষীর (আংিশক) তািলকা এতদসে  আপনার মা েম িনবাহী পিরচালক, ঢাকা মেহাদয় বরাবের রণ করা হেলা। 

অথ বছর: ২০১৯-২০
::   

ন ংনং
চাষীরচাষীর  ন ামন াম  ওও  িপত ারিপত ার  ন ামন াম ামাম জাত ীয়জাত ীয়   প িরচয়পপ িরচয়প   

ন রন র
মাবাইলমাবাইল   ন রন র কটনকটন   ইউ িনটইউ িনট  অিফসঅিফস

১১ ২২ ৩৩ ৪৪ ৫৫ ৬৬

১. নাম: মা: সাই র রহমান
িপতা: ত ড়া  ম ল
উয

উ র খান র ১০১৯৫৩১৩৩৭৬৪৩ ০১৭১২৪৪১১০৯ খান র

২. মা: ছেবদ আলী
িপতা: ত ড়া  ম ল

" ১০১৯৫৩১৩৩৭৭৭৩ ০১৭৯৫৫৯৭১২০ খান র

৩. মা: ফজ  িময়া
িপতা: তারা ল হক

" ১০১৯৫৩১৩৩৩৯৬২ ০১৭৬২৭২৯৮০২ খান র

৪. মা: আ ল হােসন
িপতা: ান িময়া

" ১০১৯৫৩১৪৩১২৫৭ ০১৭২৯৮২৯৬৫১ খান র

৫.  মাংলা অিধকারী
িপতা: নের  নাথ অিধকারী

হাট করমজা ১০১৯৫৪২৪০৩৫২১ - খান র

৬. অিজত চ  রায়
িপতা: রাধা চ  রায়

" ১০১৯৫৪২৪০৩৪০১ ০১৭১৯১০৭১২১ খান র

৭. মাছাঃ মী বগম
ামীঃ িকয়াস উি ন

উ র খান র ১০১৯৫৩১৪৩১১৩৩ ০১৭৭৭০৬৫৫৬৪ খান র

৮. ত ন তপন রায়
িপতা: িনতাই চ  রায়

" ৯৫৮৩০৮৮৫৭৫ ০১৭৮৬৯১৫৩৭৭ খান র

৯. মা: িলটন িময়া
িপতা: ছেবদ আলী

উ র খান র ৯৮৪১০১৯০৩১০০০০২৯ ০১৭৩৯৮৩৭৯৭৮ খান র

১০. মা: িসরা ল ইসলাম
িপতা: ত মিজবর রহমান

" ১০১৯৫৩১৪৩১০৭২ ০১৭৯৮৮৯৭৮৫৭ খান র

১১. মাছাঃ িবলিকস বগম
ামী- ত দলদার হােসন

" ১০১৯৫৩১১৩৭৬৪৪ ১০৮১৫৮১৫৮৭২ খান র

১২. মা: তারা ল হক
িপতা: ত মিজবর রহমান

" ১০১৯৫৩১৩৩৭৬০১ ০১৭৬৪৫৩৫৬৮৫ খান র

১৩. মা: ঠা া িময়া
িপতা: ত আেয়জ উি ন

" ১০১৯৫৩১৪৩১০৩৬ ০১৭৩৭২৯৬৯৪২ খান র
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১৪. মা: এজা ল হক
িপতা: ইবাদত আলী

" ১০১৯৫৩১৪০১০২৮ ০১৭৩৭৭৩৮১৫৪ খান র

১৫. মা: হােসন আলী
িপতা: ত মহ ত আলী

" ১০১৯৫৩১৪৩১১৪১ ০১৭৫২১৪০৮০৩ খান র

১৬. মা: খাজা িময়া
িপতা: ত এরকান আলী

কাতলাহার ১০১৯৫৩১৪৩৫৫৯২ ০১৭৫৪৮৫৫৮৪৩ খান র

১৭. মা: ল িময়া
িপতা: আ ল ক স

" ১০১৯৫৩১৪৩৫৪৯৮ ০১৭৫৬২৩১৫২৬ খান র

১৮.  িব তী রায়
িপতা: ি তীশ চ

" - ০১৭৫৩০৬৯৬০০ খান র

১৯. মা: িকয়াশ উি ন
িপতা: মা ভালা িময়া

উঃ খান র ১০১৯৫৩১৪৩১১৩৩২ ০১৭৭৭০৬৫৫৫৪ খান র

২০. মাছাঃ হািলমা বগম
ামী: খাজা িময়া

কাতলাহার ১০১৯৫৩১৪৩৫৫৮৪৩ ০১৭৫৪৮৫৫৮৪৩ খান র

২১. মাছাঃ সীমা বগম
িপতা:শিহ ল ইসলাম

াশ হাটা ১০১৯৫৩১৩৩৩৯৬২ ০১৭৬১০৪৩৭৮৭ খান র

২২. মাছাঃ আকিলমা বওয়া
ামী: ছেবদ আলী

উ র খান র ১০১৯৫৩১৪৩১১৭৯ ০১৭৫৯০৩৩৫৯২ খান র

২৩. মা: আিম ল ইসলাম
িপতা: হােছন আলী

" ১০১৯৫৩১৪৩১৪৪ ০১৭৭৭০১৩২৯২ খান র

২৪. মাছাঃ সাইেবনী
ামীঃ ঠা া িময়া

" ১০১৯৫৩১৪৩১০৩৭ ০১৭৩৭২৯৬৯৪২ খান র

২৫. মা: জািহ ল ইসলাম
িপতা: আজাহার আলী

াশহাটা ১০১৯৫৩১৪৩৭২১৭ ০১৭৩৮৭১০৮২৫ খান র

২৬. মা: সামেচল শখ
িপতা: নািজর উি ন শখ

বাজার ভ ঘাট ৮৮১৪৪১৯৫০০৭৭৩ ০১৯৮০১৬৭৪৮৮ বাজার ভ ঘাট

২৭. মা: আ  সাইদ খান (চরন)
িপতা: মক ল খান

বাজার ভ ঘাট ৮৮১৪৪১৯৫০০৫৯৩ ০১৬৮৭৮০৪৩০৬ বাজার ভ ঘাট

২৮. মা: আ: মােলক শখ
িপতা: ইি স আলী শখ

বাজার ভ ঘাট ৮৮১৪৪১৯৫০২১৭৩ ০১৭৩৪৩১৯৫৭৪ বাজার ভ ঘাট

২৯. মা: আ  ব র শখ
িপতা: মাহ দ আলী

বাজার ভ ঘাট ৮৮১৪৪১৯৫০২৩৫৬ ০১৭৭৭৯২৩১৩৮ বাজার ভ ঘাট

৩০. মা: সাইফল ইসলাম খান
িপতা: আিজজল খান

বাজার ভ ঘাট ৮৮১৪৪১৯৫০১৩০৬ ০১৭২৫৪০৪৪৫১ বাজার ভ ঘাট

৩১. মা: লাকমান হােসন খান
িপতা: আিজজল খান

চরপাড়া ভ ঘাট ৮৮১৪৪১৯৫০১৩২০ ০১৭২৪১৩৮১৪৯ বাজার ভ ঘাট

৩২. মা: আলমগীর খান
িপতা: আিজজল খান

চরপাড়া ভ ঘাট ১৯৯০৮৮৪৪১৯০০৪১৭৭১ ০১৭২৪১৩৮১৪৯ বাজার ভ ঘাট

৩৩. মা: হাসমত আলী শখ
িপতা: ফজর আলী শখ

চরপাড়া ভ ঘাট ৮৮১৪৪১৯৫০০৫৫৮ ০১৭৬০০১৬৬১৮ বাজার ভ ঘাট

৩৪. মা: সহাব খান
িপতা: কালা খান

চরপাড়া ভ ঘাট ২০০৭৮৮৪৪১৯০১৯০৪০ ০১৯৫২২৯১৯০৬ বাজার ভ ঘাট

৩৫. মা: শামীম শখ
িপতা: হােরজ আলী

চরপাড়া ভ ঘাট ৮৬৫৫৪৯১১৫০ ০১৯৫২২৯১৯০৬ বাজার ভ ঘাট

৩৬. মা: বা ল শখ
িপতা: আজগর আলী

র চর ৮৮১৪৪১৯৫০৪৮৮৮ ০১৭৯০৮৮০৩৯০ বাজার ভ ঘাট

৩৭. মা: সাই ল ইসলাম শখ
িপতা: আফছার উি ন শখ

ম রা র ৮৮১৬১৬৬৯৯৯৯১৯ ০১৭২৫৪০৪৪৫১ বাজার ভ ঘাট
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৩৮. মা: ইমান আলী শখ
িপতা: আফতাব আলী শখ

ম রা র ৮৮১৬১৬৬৯৯৯৫৮১ ০১৭২৪১৩৮১৪৯ বাজার ভ ঘাট

৩৯. মা: আ ল মিমন
িপতা: ইমান আলী শখ

ম রা র ৮৮১৬১৬৬৯৯৯৯২১ ০১৩১৭৯৯১২০০ বাজার ভ ঘাট

৪০. মা: আল আিমন শখ
িপতা: আই ল হক সরকার

ধামেকাল ৬৮৫৬৯৮৮৬৩৬ ০১৭৩৪৩৪২৮৭৪ বাজার ভ ঘাট

৪১. মা: আ ল মিমন শখ
িপতা: ছাই ল ইসলাম

কয়ািবল ৭৩০৮২৪৪৯৯০ ০১৮৭২৪০২২০৭ বাজার ভ ঘাট

৪২. মা: হিববর রহমান
িপতা: আহ দ আলী

কয়ািবল ৮৮১৬১৭৬০১৫২৬৩ ০১৭৬২৭৯৭৩৩৬ বাজার ভ ঘাট

৪৩. মা: ফরমান আলী
িপতা: আ ল হােসন

কয়ািবল ৮৮১৬১৭৬০১৫২১২ ০১৩১৮৫৭৬৩০৬ বাজার ভ ঘাট

৪৪. মা: মাবারক হােসন লাল
িপতা: ছােবদ আলী শখ

নওজা শা য়া ৮৮১৬১৭৬০১৫৩১৩ ০১৭৮৪৪১৮৮৩৯ বাজার ভ ঘাট

৪৫. মা: র মাহা দ শখ
িপতা: রমজান আলী

কয়ািবল ৮৮১৬১৭৬০১৫১৭৯ ০১৭৯১২২০৫৫৩ বাজার ভ ঘাট

৪৬. মা: নািছর আহেমদ খান
িপতা: শিহ ল ইসলাম খান

কয়ািবল ১৯৯১৮৮১৬১৭৬০০০১৫
৩

০১৭২৪২৮৮৫৬৮ বাজার ভ ঘাট

৪৭. মা: সে াষ শখ
িপতা: আেরাগ আলী শখ

কয়ািবল ৮৮১৬১৭৬০১৫৮৪৮ ০১৮৩৯২০৯৬৭৩ বাজার ভ ঘাট

৪৮. মা: আলম শখ
িপতা: আছাব আলী

চর ভ ঘাট ৩২৫৫১৮৮৫৩৮ ০১৯৮৯৪৭৩৭৯৩ বাজার ভ ঘাট

৪৯. মা: জািহ ল ইসলাম
িপতা: আকবর আলী খান

কািল া ৮৮১৬১৭৬০১৫৯৩৭ ০১৭৩২০৭৫৪২২ বাজার ভ ঘাট

৫০. মা: শাহাদত হােসন
িপতা: ওসমান গিন

কািল া ৮৮১৬১৭৬০১৫৯০৪ ০১৮৬১৭২৫৬৫৩ বাজার ভ ঘাট

৫১. মা: আই ব আলী খান
িপতা: ওমর আলী খান

কািল া ১৯৭৪৮৮১৬১৭৬০১৫৯১
৫

০১৭১৬০৬১৮৬০ বাজার ভ ঘাট

৫২. মা: দলবার খান
িপতা: আজাহার খান

কািল া ৮৮১৬১৭৬০১৬১০৪ ০১৭৭৬৭০৩৩৬৩ বাজার ভ ঘাট

৫৩. মা: আলী শখ
িপতা: বাহা র আলী

কািল া ৮৮১৬১৭৬০১৬০৫৯ ০১৭৫৩১৯৪২০৬ বাজার ভ ঘাট

৫৪. মা: শিহ ল ইসলাম
িপতা: মরাজ শখ

কািল া ৮৮১৬১৭৬০১৬০৮৯ ০১৭৫৩১৩৯৩৬২ বাজার ভ ঘাট

৫৫. মা: হা নার রিশদ খান
িপতা: জােবদ আলী

কািল া ৮৮১৬১৭৬০১৬০৯২ ০১৭৬৮৬৯৩০৬৭ বাজার ভ ঘাট

৫৬. মা: ফজর আলী শখ
িপতা: ত- জনাব আলী

পি ম গা দহ ৫২২১৬০৩৭০০ ০১৭০০৬৬৭৭৯৬ আলম র

৫৭. মা:সাই ল ইসলাম
িপতা: রিবর উি ন

পি ম গা দহ ৭৭৭১৯৬৫৩৮৬ ০১৬৪৫৩৭৮১১৪ আলম র

৫৮. মা: রিবর উি ন
িপতা: ত- আ র রহমান

পি ম গা দহ ৬৮৭১৯৬৯০৩৩ ০১৭২৩৯৮৮৩১৬ আলম র

৫৯. মা: কারআন শখ
িপতা: ত- নেছর আলী

পি ম গা দহ ৪৬২১৬১৮৯৯২ ০১৭৪৫০৪৮৫১২ আলম র

৬০. নাম: মা: সােনায়ার
িপতা: কারআন শখ

পি ম গা দহ ৬৪২১৬০০৭৫৭ ০১৭৪৫০৪৮৫১২ আলম র

৬১. মা: রজাউল কিরম
িপতা: ত- কারবান

পি ম গা দহ ৯১২১৭৪১৬১৬ ০১৭০০৬৬৭৭৯৬ আলম র

৩



৬২. মাছা: খািতজা
যে : আেনায়ার

পি ম গা দহ ৮৮১৬১১৩৯৮০৬৫৬ ০১৭২৪৬৯৬৭৭৫ আলম র

৬৩. মা: শািমম
িপতা: ত- কারবান

পি ম গা দহ ৬৪২১৭৩৫৭০২ ০১৪০২৩৪৮৯১৮ আলম র

৬৪. মাছা: জিরনা খা ন
যে : হািববর রহমান

পি ম গা দহ ৬৪৩৭০৭৬১৯০ ০১৭৭৬৯২৭৭৮২ আলম র

৬৫. মাছা: সােজদা খা ন
যে : মাজাদার

পি ম গা দহ ৩২৭১২৫৮৩৩১ ০১৭৪৫০৪৮৫১২ আলম র

৬৬. মা: হােসম
িপতা: হািববর রহমান

পি ম গা দহ ৮৬৭১৬২৮৬০৩ ০১৭৮৩২৪৯০৯৬ আলম র

৬৭. মা: নজ ল ইসলাম
িপতা: ফজর আলী

পি ম গা দহ ১৯৯২৮৮১৭৮১৬০০০০৯
৩

০১৭৪৬৯০৮০১৫ আলম র

৬৮. মাছা: িমনা খা ন
যে : মা ািফ র

পি ম গা দহ ৬৪২১৭৩৯৩৬৫ ০১৭০০৬৬৭৭৯৬ আলম র

৬৯. মা: জািকর হােসন
িপতা: আ: রহমান

বামনভাগ - ০১৭৫৪৩২৯৬৬৫ আলম র

৭০. মা: মিজবর রহমান
িপতা: ত- হােসন আলী

পি ম গা দহ ৫৫২১৪২৬৫৫০ ০১৭৯৮৬৭২২৮৮ আলম র

৭১. মা: সােহব আলী
িপতা: ত- আ: রহমান

পি ম গা দহ ৩২৭১৭২৫৩৯৬ ০১৭৬৭২১২৮৯৩ আলম র

৭২. মা: কিফল
িপতা: ছবেদর শখ

পি ম গা দহ ৩৭২১৭৪৮২৪৬ ০১৭৬৮৬২৮৯১৭ আলম র

৭৩. মা: আ  ম ল
িপতা: আজাহার ম ল

পি ম গা দহ ৪৬২১৬২২৪৫৭ ০১৭০০৬৬৭৭৯৬ আলম র

৭৪. মা: আকরাম
িপতা: ত- আহাদ

পি ম গা দহ ৫৫২১৭২৬৭৫১ ০১৩১৭২৩৩৮৪৬ আলম র

৭৫. মা: মাখেলছ শখ
িপতা: ত- ইমান আলী

লেজাড় ১০১৮৮৯৫০০৯৫৮৩ ০১৯২৬২৬১৬৮০ চা াইেকানা

৭৬. মা: জ ল আলী
িপতা: ম আলী

লেজাড় ১০১৮৮৯৫০০৯৫৯৬ ০১৭৪৯৬৮১১৭৪ চা াইেকানা

৭৭. মাছা: খই ল
ামী: শিহ ল

লেজাড় ১০১৮৮৯৫০০৯৫১৫ ০১৭৪৯৬৮১১৭৪ চা াইেকানা

৭৮. মা: তাতা
িপতা: ত- মিহর

লেজাড় ১০১৮৮৯৫০০০১০৩৮৮ ০১৭০৬২১০৬৫১ চা াইেকানা

৭৯. মা: এনসাব আলী
িপতা: ছ উি ন

লেজাড় ১০১৮৮৯৫০০৯৫৯৫ ০১৭০১৮৯৪০০২ চা াইেকানা

৮০. মা: তারা িময়া
িপতা: মেহজল

লেজাড় ১০১৮৮৯৫০০৯৬০৪ ০১৭৫০২৭৭৩২২ চা াইেকানা

৮১. মা: মগর আলী
িপতা: র আলী

লেজাড় ১০১৮৮৯৫০০৯৪৫৮ ০১৭৮৮১৩০১৪২ চা াইেকানা

৮২. মা: আঃ সাবহান
িপতা: ছিমরউি ন

লেজাড় ১০১৮৮৯৫০০৯৬০৬ ০১৭২১৮৮৮৭৪৯ চা াইেকানা

৮৩. মা: ইিলয়াস
িপতা: আঃ ছা ার

লেজাড় ১৯৮৭১০১৮৬৯৫৬০৯৪৪
২

০১৭২৮৮৮৭৪৯ চা াইেকানা

৮৪. মা: সাম ল হক
িপতা: ত আ ল শখ

লেজাড় ১০১৮৮৯৫০০৯৪২০ ০১৩১০৮৪৩১৫৬ চা াইেকানা

৮৫. মা: আ ল জিলল
িপতা: র আহেমদ

লেজাড় ১০১৮৮৯৫০০৯৬০৭ ০১৯২২১৫৭০৭৭ চা াইেকানা

৪



৮৬. মা: মাকেবল
িপতা: আেহ ল শখ

লেজাড় ১০১৮৮৯৫০০৯৫৮৯ ০১৭৭৫৮৯৬৯৭৩ চা াইেকানা

৮৭. মা: িসরাজ তা কদার
িপতা: ত বাহা র

লেজাড় ১০১৮৮৯৫০০৯৫৭০ ০১৭৫৩২৬৬৫৪৬ চা াইেকানা

৮৮. মা: আ র রিশদ
িপতা: ত মিহর

লেজাড় ১০১৮৮৯৫০০৯৪৭২ ০১৭৫০৬৩১৩৯৮ চা াইেকানা

৮৯. মা: মা দ আলী
িপতা: বলাত আলী

লেজাড় ১০১৮৮৯৫০০৯৬১৯ ০১৭৮৩১৭৪৭১৫ চা াইেকানা

৯০. মা: ওসমান গিন
িপতা: আ ল মিজদ

ন য়া ১০১৮৮৮৮০১৯৫৬৯ ০১৭৩৪৪৯১৪৯৭ চা াইেকানা

৯১. মা: নবীর হােসন
িপতা: মাঃ আরমান

লেজাড় ১০১৮৮৯৫০০৯৬১৫ ০১৭৩৯৬৮৭৫৮৯ চা াইেকানা

৯২. মা: ফির ল ইসলাম
িপতা: রমজান

লেজাড় ১০১৮৮৯৫০০৯৪৪৩ ০১৭৬৫৬২১৭৪০ চা াইেকানা

৯৩. মা: আ ল মা ান
িপতা: ত চা লাল

লেজাড় ১০১৮৮৯৫০০৯৫১৯ ০১৭৭০৮৮৩৫৩৭ চা াইেকানা

৯৪. মা: আ ছ ছামাদ
িপতা: মাঃ হা ন

লেজাড় ১০১৮৮৯৫০০৯৩৫৫ ০১৭৭৪৯৬৯৭৪ চা াইেকানা

৯৫. মা: অেছর আলী
িপতা: ত খাদা ব

ন য়া ১০১৮৮৮৫০৮৯৭৮৫ ০১৭২৭৯৬২৩০১ চা াইেকানা

৯৬. মা: আবান আলী
িপতা: হা ন শখ

ন য়া ১০১৮৮৮৮০১৯৮৮৮ ০১৭৬৫১২৮৯৭৬ চা াইেকানা

৯৭. মাঃ আলম ামািনক
িপতাঃ রজব আলী াঃ

চর বা া ৭৭৬৪৭৭২২৬০ ০১৭৬১১৮৮৬৬৭ হমােয়ত র

৯৮. মাঃ আমদ আলী
িপতাঃমিজবর রহমান

ভবনী র ৪১৭২২৬৭৫২৬ ০১৭২৫৩২৭৩৮৫ হমােয়ত র

৯৯. মাঃ হাসান আলী
িপতাঃ আ ল আিলম

" ৯১২২৩৮৪৫৩১ ০১৭২২৫৯১২৯৭ হমােয়ত র

১০০. মাঃ ইবাদত আলী
িপতাঃ বােছর আলী

" ৯১২২২৭২৪০৫ ০১৭৪৭৫০০৬১৫ হমােয়ত র

২৫-৯-২০২০

উপপিরচালক
উপপিরচালেকর কাযালয়, লা উ য়ন বাড, রং র অ ল, রং র

মাঃ মা ফা কামাল
ধান লা উ য়ন কমকতা

ারক ন র: ১২.০৭.৫০১০.৪৬০.২৫.০০৩.২০.৯৮/১ তািরখ: ১০ আি ন ১৪২৭
২৫ সে র ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িনবাহী পিরচালক, লা উ য়ন বাড
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২৫-৯-২০২০
মাঃ মা ফা কামাল 

ধান লা উ য়ন কমকতা

৬


