
ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা (২য় পর্ যায়) প্রকল্প 

  পন্ডের নামঃ অফফস সহঃ-কাম-কফিউটার অপান্ডরটর   সময়ঃ বেলা ১১.৩০ টা   স্থানঃ মিরপুর গার্ লস আইমিয়ার্ ল্যাবররটমর ইনমিটিউট, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬ 

  

ক্রফমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও ফপতার নাম ফনজ বজলা ক্রফমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও ফপতার নাম ফনজ বজলা 

০১ ০১ জনাে/বেগম উন্ডে কুলছুম 

ফপতা-বমা: সাইফূল ইসলাম 

ব্রাক্ষণোড়ীয় ০২ ০২ জনাে/বেগম বমা: মফনরুজ্জামান 

ফপতা-বমা: আবুল বহান্ডসন ব্যাপারী 

নান্ডগশ্বরী 

০৩ ০৩ জনাে/বেগম বরাভা মফন 

ফপতা-রফহম উফিন 

ময়মনফসংহ ০৪ ০৪ জনাে/বেগম আশরাফুল 

ফপতা-আফমরুল  ইসলাম 

নান্ডটার 

০৫ ০৫ জনাে/বেগম বমাছা: ফের্থী খাতুন 

ফপতা-বমা: বগালাম বমাস্তফা 

েগুড়া ০৬ ০৬ জনাে/বেগম শারফমন জাহান 

ফপতা-বমা: মফনরুল ইসলাম 

ঝালকাঠি 

০৭ ০৭ জনাে/বেগম আকের আলী 

ফপতা-এজাবুর হক 

চাঁপাইনোেগঞ্জ ০৮ ০৮ জনাে/বেগম বমাঃ ফয়সাল আখতার 

ফপতা-বমাঃ আখতার বহান্ডসন 

ফকন্ডশারগঞ্জ 

০৯ ০৯ জনাে/বেগম বমাঃ সাহারুজ জামান 

ফপতা-বমাঃ বহফাজুল হক 

চাঁপাইনোেগঞ্জ 10 10 জনাে/বেগম বমাঃ শাফহনুর রহমান 

ফপতা-বমাঃ মকবুল বহান্ডসন 

ফেনাজপুর 

11 11 জনাে/বেগম সান্ডলহা খাতুন 

ফপতা-বমাঃ নূর ইসলাম 

র্ন্ডশার 12 12 জনাে/বেগম বমাঃ সমন্ডসর আলী 

ফপতা-মৃত মন্ডয়ন উিীন 

ফেনাজপুর 

13 13 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তফা হাফমদুজ্জামান 

ফপতা-বমাঃ মুখফলছুর রহমান 

রংপুর 14 14 জনাে/বেগম সুজাতা খাতুন 

ফপতা-বমাঃ এ, সাইে 

রাজশাহী 

15 15 জনাে/বেগম বজযাফতষ রায় 

ফপতা-খন্ডগন্দ্র নার্থ রায় 

ঠাকুরগাও 16 16 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম আজম 

ফপতা-বমাঃ ফান্ডয়ক আলী 

চাঁপাইনোেগঞ্জ 

17 17 জনাে/বেগম বমাঃ কামরুল হাসান 

ফপতা-বমাঃ মুতুযজা আলী 

ফকন্ডশারগঞ্জ 18 18 জনাে/বেগম বমাঃ তাজুল ইসলাম 

ফপতা-আকের আলী 

গাজীপুর 

19 19 জনাে/বেগম বমাহােে বরজাউল কফরম 

ফপতা-বমাহােে আব্দুল হাই 

ব্রাক্ষণোড়ীয় 20 20 জনাে/বেগম বমাহােে ফেপুল ফময়া 

ফপতা-বমাঃ আব্দুর রফশে 

জামালপুর 

21 21 জনাে/বেগম বমাঃ ফেপুল বহান্ডসন 

ফপতা-বমাঃ ফসরাজ উিীন 

ফঝনাইেহ 22 22 জনাে/বেগম সু-বমাহন কুমার ফেশ্বাস 

ফপতা-সাধন কুমার ফেশ্বাস 

ফঝনাইেহ 

23 23 জনাে/বেগম বমাঃ বমাতান্ডলে বহান্ডসন 

ফপতা-বমাঃ বকারোন আলী 

েগুড়া 24 24 জনাে/বেগম বমাঃ নাফহে বরজা 

ফপতা-বরাজ বমাহােে 

চাপাইনোেগঞ্জ 

25 25 জনাে/বেগম আব্দুল হাফলম 

ফপতা-বমাঃ শামসুল হক 

নরফসংেী 26 26 জনাে/বেগম বমাঃ জফহরুল ইসলাম 

ফপতা-বমাঃ শফফ উল্লাহ 

বনায়াখালী 

27 27 জনাে/বেগম বমাঃ োবুল বহান্ডসন 

ফপতা-বমাঃ রুস্তম আলী 

কুফড়গ্রাম 28 28 জনাে/বেগম বমাঃ মফনমুল ইসলাম 

ফপতা-মৃত নাফসর উফিন 

লালমফনরহাট 

29 29 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তফা জামান 

ফপতা-বমাঃ আব্দুল হাফলম 

রংপুর 30 30 জনাে/বেগম মুন্সী েফের বহান্ডসন 

ফপতা-সুন্সী আব্দুর শুকুর 

নড়াইল 

31 31 জনাে/বেগম বমাছাঃ র্মুনা আক্তার 

ফপতা-বমাঃ বজান্ডেে আলী 

রংপুর 32 32 জনাে/বেগম মাহমুদুল হাসান 

ফপতা-আব্দুর রফহম 

চাঁেপুর 

33 33 জনাে/বেগম বমাঃ পায়রুল ইসলাম 

ফপতা-বমাঃ রফফকুল ইসলাম 

নীলফামারী 34 34 জনাে/বেগম বমাঃ হারুন-অর-রশীে 

ফপতা-বমাঃ নওয়াে আলী সরোর 

র্ন্ডশার 

35 35 জনাে/বেগম এমফি সাইফুর রহমান 

ফপতা-এ ফে এম বসন্ডকন্দার আলী 

বগাপালপুর 36 36 জনাে/বেগম বমাঃ ফমল্টন খন্দকার 

ফপতা-বমাঃ আব্দুল আফজজ 

নীলফামারী 

37 37 জনাে/বেগম ফরো সুলতানা 

ফপতা-মৃত শামসুল ইসলাম 

ময়মনফসংহ 38 38 জনাে/বেগম বমাঃ আখতারুল ইসলাম 

ফপতা-বমাঃ োবুল বহান্ডসন 

নীলফামারী 

39 39 জনাে/বেগম তানজীে আহন্ডেে 

ফপতা-বমাঃ রইস উিীন 

রাজশাহী 40 40 জনাে/বেগম বমাঃ ওোয়দুল ইসলাম 

ফপতা-বমাঃ মাফতয়ার রহমান 

গাইোন্ধা 

41 41 জনাে/বেগম বমাঃ তানভীর আহন্ডেে 

ফপতা-আলী হায়োর 

বভালা 42 42 জনাে/বেগম ফেোরুল ইসলাম 

ফপতা-রফফকুল ইসলাম 

বভালা 

43 43 জনাে/বেগম সাধন কুমার সরকার 

ফপতা-মৃত হন্ডরন্দ্র নার্থ সরকার 

কুফড়গ্রাম 44 44 জনাে/বেগম মাকসুো সুলতানা পফল 

ফপতা-এফ এম সন্ডরায়ার বহান্ডসন 

খুলনা 

45 45 জনাে/বেগম বসাফনয়া আকতার 

ফপতা-বমাঃ আঃ মফতন 

চাঁেপুর 46 46 জনাে/বেগম বমাঃ খফললুর রহমান 

ফপতা-বমাঃ তার ফময়া মােের 

মাোরীপুর 

47 47 জনাে/বেগম অরফেন্দু োস 

ফপতা-মৃতঃ নারায়ন চন্দ্র োস 

ফফরেপুর 48 48 জনাে/বেগম বমাঃ শরাফ উিীন 

ফপতা-বমাঃ আঃ কফরম 

মাোরীপুর 

49 49 জনাে/বেগম বমাহােে রাফকবুজ্জামান 

ফপতা-বমাহােে মফনরুজ্জামান 

মাোরীপুর 50 50 জনাে/বেগম বমাঃ ইব্রাহীম বহান্ডসন 

ফপতা-বমাঃ ফলয়াকত বমাল্লা 

মাগুরা 

51 51 জনাে/বেগম বমাঃ ইব্রাহীম 

ফপতা-জাহাঙ্গীর আলম 

বভালা 52 52 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুস সাত্তার 

ফপতা-মৃত আব্দুর রফশে 

ফসরাজগঞ্জ 

53 53 জনাে/বেগম বমাঃ হাসানুজ্জামান 

ফপতা-বমাঃ আব্দুল আফজজ 

গাইোন্ধা 54 54 জনাে/বেগম এম,এইচ মাহমুে 

ফপতা-আেদুস ছাত্তার 

কুফমল্লা 

55 55 জনাে/বেগম বমাঃ মফনরুল ইসলাম 

ফপতা-আেদুল হক 

ঝালকাঠি 56 56 জনাে/বেগম শারফমন আক্তার 

ফপতা-বমাঃ সফফকুর ইসলাম 

কুফমল্লা 

 



 

 

 

 

  

ক্রফমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও ফপতার নাম ফনজ বজলা ক্রফমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও ফপতার নাম ফনজ বজলা 

57 57 জনাে/বেগম বজাসনা রানী 

ফপতা-সূর্ য মাহান্ডতা 

চাঁপাইনোেগঞ্জ 58 58 জনাে/বেগম বমাঃ নজরুল ইসলাম 

ফপতা-বমাহােে আফজম উফিন 

নরফসংেী 

59 59 জনাে/বেগম বমা: আব্দুর রান্ডশে 

ফপতা-বমা: জফহরুল ইসলাম 

ফঝনাইেহ     

 

 

 


