
১ম ব্যাচের নতুন ব্যব্সা উচ্যাচের বব্ব্রণ 

বরচ ার্টঃ 

রাজশাহী বব্ভাে 

বসরাজেঞ্জ জজলা 

ক্র: প্রবশক্ষণার্থীর নাম 

ও 

বনব্দ্ধন নম্বর 

ব্যব্সা /উচ্যাচের 

বব্ব্রণ 

ব্যব্সা 

/উচ্যাচের  

অগ্রেবত (%) 

মন্তব্য 

1.  ম ো: আরিফুল ইসলো            

  880054 

গবোরি পশু পোলন 

/ ৎসয চোষ 

১০০%  

2.  ম োছো: পোরুল মবগ               

 880056 

 ১০%  

3.  অন্তি মসখ                            

 880080 

গবোরি পশু পোলন ৫০%  

4.  ম ো: োজহোরুল ইসলো          

  880071 

গবোরি পশু পোলন ৪০%  

5.  ম ো: আজ ল হক                 

 880133 

ইউরনয়ন রিজজটোল 

মসন্টোরি ও মলিোি 

মটকরনোলজজ 

১০০%  

রাজশাহী জজলা 

ক্র.নং প্রবশক্ষণার্থীচ্র নাম 

ও বনব্ন্ধন নম্বর 

ব্যব্সা / উচ্যাচের 

বব্ব্রণ 

ব্যব্সা / 

উচ্যাচের 

অগ্রেবত (%) 

মন্তব্য 

1.  ‡gvt Avãyj †ZŠwn` miKvi 

(810001) 

গ্রামীণ নারীদের হস্ত 

শিল্প শনদে কাজ 

করদেন, সেলাই এবং 

কারুকাজ   

৪০% পূরব ে শুরু করিরছরলন , এখন আরিো 

বড় ভোরব কোজ কিরে চোন, মিশীয় 

পণ্য িপ্তোরনকোিক হরে চোন। 

2.  BmwZqvK Avn‡g` 

(810041) 

 আ িোরন িপ্তোনী ২৫% শবদেদি রপ্তানীর ে ু্দ াগ শনদে, 

অর্ থননশিক ে শবধা সেদল আদরা 

কাজ করদব। 

3.  ZvIwn` Lvb 

(810122) 

রিজজটোল  োরকেটটিং  4০% অনলাইন শনউজ সোর্থাল শনদে 

কাজ করদেন , আই টর্ শনদে এশগদে 

 াবার সেষ্টাে আদেন। 

ব্গুড়া জজলা 
µg 

bs  

cÖwkÿYv_©xi bvg I wbeäb 

b¤^i  

e¨emv/D‡`¨v‡Mi weeiY  e¨emv/D‡`¨v‡Mi 

AMÖMwZ (%)  

gšÍe¨  

০১ ‡gvt Avãyj Inve 100138 G‡MÖv weR‡bm  25%   

নাচর্ার জজলা 
µ:bs cÖwkÿYv_©x‡`i bvg I  wbeÜb 

b¤^i 

e¨emv/D‡`¨v‡Mi weeiY e¨emv/D‡`¨v‡Mi 

AMÖMwZ(%) 

gšÍe¨ 

1.  ‡gvt Ievq ỳi ingvb 

(690105) 

K…wl dvg© 70% evMvb †_‡K wewfbœ iKg DbœZ Rv‡Zi Avg 

msMÖn K‡i †`‡ki wewfbœ RvqMvq mieivn| 

2.  ‡gvt ‡gv Í̄vwdRyi 

ingvb(690107) 

K…wl dvg© 70% evMvb †_‡K wewfbœ iKg DbœZ Rv‡Zi Avg 

msMÖn K‡i †`‡ki wewfbœ RvqMvq mieivn| 

নওোাঁ জজলা 
µg cÖwkÿYv_x©i bvg I 

wbeÜb b¤̂i 

e¨emv/D‡`¨‡Mi weeiY e¨emv/ D‡`¨‡Mi 

AMÖMwZ (%) 

gšÍe¨ 

1.  mvbwR` nvwee Lvub 640006 Miæ Lvgvi 30%  

2.  ûgvqiv LvZzb  

640310 

eywUKm 60%  



েট্টগ্রাম বব্ভাে 

োা্ঁ  ুর জজলা 
ক্রম  প্রশিক্ষণার্থীর নাম ও 

শনবন্ধন নম্বর  

বযবসা/ উদ্যাদের 

শববরণ  

বযবসা/ 

উদ্যাদের 

অগ্রেশি (%)  

মন্তবয  

1.  

গোজী ম োোঃ নোরছি 

উজিন 

130125 

গোজী এন্টোিপ্রোইজ 50% m‡šÍvlRbK 

2.  

 ুন্সী ম োহোম্মি  রনি 

130111 

রিরপ্ত  ৎস খো োি 50% m‡šÍvlRbK 

 

 

কক্সব্াজার জজলা 

খুলনা বব্ভাে 

যচশার জজলা 
µg cÖwkÿYv_©xi bvg 

I 

wbeÜb b¤̂i 

e¨emv/D‡`¨v‡Mi weeiY e¨emv/D‡`¨v‡Mi 

AMÖMwZ 

(%) 

gšÍe¨ 

1.  gwR©bv LvZzb 

410084 

†i÷z‡i›U weR‡bm 50% eo cwim‡i Ki‡Z PvB 

2.  kÖveb Kzgvi  

410093   

G·‡cvU© Bb‡cvU©  15% 

 

 

 

সাতক্ষীরা জজলা 
ক্রম প্রবশক্ষণার্থীচ্র 

নাম ও বনব্ন্ধন নাং 

ব্যব্সা/ উচ্যাচের 

বব্ব্রণ 

ব্যব্সা/ 

উচ্যাচের 

অগ্রেবত (%) 

মন্তব্য 

ক্রম নাম ও আইবি নং ব্যব্সা/উচ্যাচের 

বব্ব্রন 

ব্যব্সা/উচ্যাচের 

অগ্রেবত (%) 

মন্তব্য 

1.  মেৌরহিুল ইসলো  

220011 

মিইিী খো োি ৫%  

2.   ৃনোল শ েো 

220014 

গুিো  সলো 

উিপোিনকোিী 

কোিখোনো স্থোপন 

১০%  

3.  সোইফুল ইসলো  

220022 

অনলোইন রিজোইন 

হোউজ 

৫%  

4.  ম োোঃ নুরুন্নবী 

220047 

মভোজয মেল উৎপোিন ১০%  

5.  রু ো আক্তোি 

220055 

ফযোসন হোউজ ২০%  

6.  রপ্রয়ো রুদ্র 

220166 

বুটটকস ৫%  



1.  ম োোঃ র জোনুি িহ োন 

৮৭০০৯৪ 

ইরটি রবকল্প ব্লক তেরি।   

2.  এনো ুজ্জো োন  

৮৭০০৫৭ 

আ িোনী ও িপ্তোরন 

বযোবসো 

  

মাগুরা জজলা 
ক্রম প্রবশক্ষণার্থীর নাম 

ও 

বনব্ন্ধন নম্বর 

ব্যব্সা/ উচ্যাচের 

বব্ব্রন 

ব্যব্সা/ 

উচ্যাচের 

অগ্রেবত 

( % ) 

মন্তব্য 

1.  ম োোঃ ই রুল ইসলো  

৫৫০১৫১ 

রিল র ল কোিখোনো ৫৯%  

2.  ম োোঃ চো াঁি  োহ ুি 

রেেু 

৫৫০১০৭ 

মিইরি ফো ে ৪৯%  

ব্াচেরহার্ জজলা 
µwgK 

bs- 

cÖwkÿYv_x©‡`i bvg I wbeÜb 

b¤^i 

e¨emv/D‡`¨v‡Mi weeiY e¨emv/D‡`¨v‡Mi 

AMÖMwZ(%) 

gšÍe¨ 

1.  kviwgb Av³vi 

(010040) 

AbUvBg ‡cøU, wUmy¨ ‰Zwii 

KviLvbv  

50%  

2.  wbqvgyj Kwei mvMi 

(010043) 

wPwKrmv Ges Jla e¨emvq 

wWwRUvjvB‡Rmb| 

30%  

3.  ZvRyj Bmjvg 

(010123) 

‡cvkvK wkí 85%  

4.  mviwgb Lvub 

(010081) 

KswµU weªK 50%  

5.  G¨v›Ubx gRyg`vi 

(010032) 

bexb wWªswKs IqvUvi 60%  

6.  bvRgv Av³vi 

(010064) 

‡m›U KviLvbv 80%  

ব্বরশাল বব্ভাে 

ঝালকাঠি জজলা 

ক্র : প্ররশক্ষণ্োর্থীরিি নো  

ও রনবন্ধন নম্বি 

বযবসো/উরিযোরগি 

রববিণ্ 

বযবসো/উরিযোরগি 

অগ্রগরে 

 ন্তবয 

1.  শোরকলো আক্তোি মপোশোক রশল্প ৬০% মচষ্টো, আগ্রহ এবিং িক্ষেো 

আরছ। সহর োগীেো িিকোি 

2.  ম োোঃ ছোইিুল 

ইসলো  

িুগ্ধ খো োি ৫০% বযবসোি পূব ে অরভজ্ঞ, মচষ্টো, 

আগ্রহ এবিং িক্ষেো আরছ। 

আরর্থ েক স সযোি কোিরণ্ 

বযবসোয় ধীি গরে। 
3.  মগৌে  র স্ত্রী প্লোরিরকি সো গ্রী ৩০%  

4.  রূহুল আর ন ই-ক োস ে বযবসো ৪০%  

5.  তসয়ি িোজ ুইসলো  পরিরবশ বোন্ধব 

ইরটি ভোটো 

(সোপ্লোইয়োস ে) 

৫০%  

6.  ম োোঃ রিয়োজ মহোরসন  শলো প্রজক্রয়োজোে 

কিণ্ 

৩৫%  

7.  ম োোঃ আবু বকি 

রসিীক 

 ৎস খো োি ১৫%  

 

 

 রু্য়াখালী জজলা 



ক্রম প্রশিক্ষণার্থীর নাম 

ও শনবন্ধন নম্বর 

বযবসা/উদ্যাদের 

শববরন 

বযবসা/উদ্যাদের 

অগ্রেিী 
% 

মন্তবয 

০১ সমাোঃ িাহাোৎ 

সহাদেন- ৭৮০০৪৮ 

এরম্বোটোিী ফযোক্টিী ৫০% উৎপোিন শুরুি জনয আরর্থ েক 

প্ররনোিনো প্ররয়োজন। 

০২ সমাোঃ সেরদেৌে 

আদরশেন আশবর-

৭৮০০২৬ 

এরগ্রোফো ে ৪০% কোগজ পত্র সিংগ্রহ চল োন। 

০৩ সমাোঃ োইে র রহমান-

৭৮০০৪৫ 

অনলোইন  োরকেটটিং ৬০% মছোট পরিসরি শুরু করিরছ। 

ব্বরশাল জজলা 
µg cwª kÿYv_x©i bvg  

I wbeÜb b¤̂i 

e¨emv/D‡`¨v‡Mi weeiY e¨emv/ D‡`¨v‡Mi 

AMÖMwZ % 

gšÍe¨- 

1.  ‡gv: wgjb Ai iwk` 060025 B‡jKwUªK¨vj hš¿ I hš¿vsk 

Drcv`b Ges mvwf©wms ‡mev  

50%  AvMvgx gvm †_‡K ïiæ n‡e  

2.  kvnvbvR cvifxb 060036 Avg`vwb-ißvwb (‡j`vi cY¨ 

Ges †gwW‡Kj AvB‡Ugm)  

80%  cÖ‡qvRbxq KvMR cÎ(IRC) msMÖ‡ni KvR 

Ki‡Q  

3.  ‡gv: gvmy`yi ingvb 060039 Avg`vwb-ißvwb (Km‡gwUKm 

I Ab¨b¨ cY¨)  

100%  eZ©gv‡b Km‡gwUKm Avg`vwb Ki‡Q  

4.  ‡gv: Avey ivqnvb 060411 Mv‡g©›Um/ ‰Zix †cvlvK wkí 

(‡jwWm Ges ‡R›Um 

AvB‡Ugm)  

80%  hš¿vsk ‡mUAvc Kiv n‡q‡Q|  

Drcv`b KvR kxNªB ïiæ Kiv n‡e|  

5.  ‡gv: Ryev‡qi †nv‡mb 060003 It †m±i (‡mjm GÛ 

mvwf©wms)  

60%  AvMvgx gvm †_‡K ïiæ n‡e  

জভালা জজলা 
µg bvg I wbeÜb bs e¨emv/D‡`¨v‡Mi weeib e¨emv/D‡`¨v‡Mi 

AMÖMwZ (%) 

gšÍe¨- 

1.  ‡gvt mygb    

 90041 

Lv`¨ Drcv`b I evRviRvZ 50%  

2.  †gvt kixd   

 90048 

Lv`¨ Drcv`b I evRviRvZ 50%  

3.  ‡gvt Kvgvj   

90006 

‡WBix Lvgvi I †eKvix 50%  

4.  ‡gvt Avt iv¾vK  

 90002 

K…wl cb¨ evRviRvZ 30%  

5.  ‡gvt gnwmb  

 90010 

‡WBix Lvgvi 10%  

6.  ‡gvt ûgvqyb Kwei   

90012 

‡WBix Lvgvi 10%  

7.  eiKZ Dj¨vn  

 90044 

weªKm Drcv`b 50%  

8.  Rv‡f` gvngy` wd‡ivR  

90050 

grm  Lvgvi 20%  

9.  wjgv Av³vi  

 90051 

‡cvkvK wecbb 50%  

10.  †gvt wjUb  

 90092 

‡WBix Lvgvi 20%  

11.  Av³vi †nv‡mb   

90017 

‡cvkvK wecbb 50%  

12.  dRjyj Kv‡`i    

90054 

grm  Lvgvi 20%  

13.  ‡gvt nvmvb   

 90055 

‡cvkvK wecbb 50%  

14.  Avj gvngy` †g‡n`x nvmvb   

90059 

‡cvkvK wecbb 50%  

বসচলর্ বব্ভাে 

বসচলর্ জজলা 



µg. 
cÖwkÿYv_©xi bvg I 

wbeÜb b¤̂i 
e¨emv/D‡`¨v‡Mi weeiY 

e¨emv/D‡`¨v‡Mi 

AMÖMwZ (%) 
gšÍe¨ 

০১ Avey eKi gvneye 

910298 
jwZwdqv G‡MÖv dvg© 30% m‡šÍvlRbK 

হবব্েঞ্জ জজলা 
µwgK 

bs 

cÖwkÿYv_©xi bvg I wbeÜb 

b¤^i 

e¨emv/D‡`¨v‡Mi weeiY e¨emv/D‡`¨v‡Mi 

AMÖMwZ (%) 

gšÍe¨ 

1.  ‡gvt AvwRRyi ingvb wkejy 

-360129 

  cÖ_g e¨v‡Pi cÖwkÿb Kvh©µ‡gi ïiæ-                                                                                 

3 †mÞ¤^i 2019 I cÖwkÿb Kvh©µ‡gi mgvwß 3 

A‡±vei 2019| myZivs AMÖMwZ wi‡cvU© nvj-bvMv‡`i 

cÖwµqv Pjgvb| m¤úbœ nIqv gvÎB ‡nW Awd‡m 

cÖwZ‡e`b ‡cÖib Kiv n‡e| 

 2.  ‡gvt gyiv` wgqv 

-360120 

                               H  

 

 

ঢাকা বব্ভাে 

নরবসং্ী জজলা 
µwgK 

bs 

cÖwkÿYv_©xi bvg I wbeÜb 

b¤^i 

e¨emv / D‡`¨v‡Mi weeiY e¨emv / D‡`¨v‡Mi 

AMÖMwZ (%) 

gšÍe¨ 

1.  wccyj P›` `vm 

680046 

Avg`vbx I ißvbx 70% BwZg‡a¨ †UªW jvB‡mÝ,wUb mvwU©wd‡KU I e¨vsK 

mj‡fwÝ mvwU©wd‡KU DËjb K‡i‡Qb|AvB, 

Avi,wm(IRC) cvIqvi j‡ÿ¨ †P÷v K‡i 

hv‡”Qb|Ges †mB mv‡_ we‡`k †_‡K cY¨ 

Avg`vbx K‡i e¨emv cwiPvjbv Kivi R‡b¨ 

D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µg MÖnb K‡i‡Qb|  

2.  ‡gvnv¤§` mvweŸi  

680016 

Avg`vbx I ißvbx 50% †UªW jvB‡mÝ,wUb mvwU©wd‡KU DËjb 

K‡i‡Qb|e¨vsK mj‡fwÝ mvwU©wd‡KU  cvIqvi 

Rb¨ †P÷v Ki‡Qb|Ges †mB mv‡_ evsvjv‡`k 

d«zUm& ‡fwR‡Uejm& I GjvBW cÖWv±m& 

GKª‡cvU©vim& G‡mvwm‡qk‡bi gva¨‡g mewR 

ißvbxi j‡ÿ¨ KvR K‡i hv‡”Qb| 

শরীয়ত ুর জজলা 

ক্রম প্রবশক্ষণার্থীচ্র 

নাম ও বনব্ন্ধন নম্বর 

ব্যব্সা / উচ্যাচের 

বব্ব্রন 

ব্যব্সা / 

উচ্যাচের 

অগ্রেবত 

(%) 

মন্তব্য 

1.  bvg t mvjgv Av³vi 

860012 

KzwUi wkí I n ’̄ wkí ৩৫ KzwUi wk‡íi wRwbm †Kbvi cÖwµqvaxb 

2.  bvgt wbkvZ Avn‡g` wjRv 

860058 

‡cvkvK wkí ৫০ b‡f¤^i gv‡m e¨emv kyiæ Ki‡e 

3.  bvg t Av‡bvqvi †nv‡mb 

860017 

Mev`x cï ৩০ e¨emv ïiæ Ki‡e ª̀æZ mg‡q 

4.  bvg t Avãyj gvbœvb 

860031 

গরুি খো োি 55 e¨emv Pjgvb 

র্াঙ্গাইল জজলা 

ক্রম প্রবশক্ষণার্থীচ্র 

নাম ও বনব্ন্ধন 

ব্যব্সা ব্া 

উচ্যাচের বব্ব্রণ 

ব্যব্সা/উচ্যাচের 

অগ্রেবত(%) 

মন্তব্য 

1.  kvigxb Av³vi myifx  

930067 

হস্তরশল্প এবিং মটইলোি ৮০%  

2.  ‡K Gg Ggivb 

 930061  

গরুি/িুগ্ধ খো োি ৫০%  

3.  dvnwg`v Av³vi Lvb 

930043 

মপোশোক (অনলোইন) ৫০%  

4.  KvDmvi 

930057 

ইরলকট্ররনক ৭০%  



বকচশারেঞ্জ জজলা 
µg cÖwkÿYv_©xi bvg 

I 

wbeÜb b¤̂i 

e¨emv/D‡`¨v‡Mi weeiY e¨emv/D‡`¨v‡Mi 

AMªMwZ 

(%) 

gšÍe¨ 

1.  ‡nbv Avd‡ivR 

480045 

1| gyiMxi Lvgvi  40%  

2.  ‡gvt gvCbyj Bmjvg Lvb 

480042 

1| bZzb cÖhyw³‡Z Miæi 

Lvgvi| 2| bZzb cÖhyw³‡Z 

grm¨ Pvl |  

50%  

3.  ‡gvt Lvqiæj Bmjvg 480041 1| ỳ×z Lvgvi I Miæ 

†gvUvZvRv Kib  

2| grm¨ Pvl I n¨vPvix cÖKí  

60%  

4.  ‡gvt Kvgiæ¾vgvb 

480033 

1| weï× Lvevi cvwb Drcv`b 

I evRvi RvZ Kib 

2| grm¨ Pvl  

70%  

5.  ‡gvt AvwKKz¾vgvb 480031 1| cwi‡ek evÜe B‡Ui fvUv  30%  

6.  ‡gvt gKeyj †n‡mb 480089 1| †cvwëª Lvgvi 100%  

রাজব্াড়ী জজলা  

মা্ারী ুর জজলা 

ক্রম প্রবশক্ষণার্থীর নাম 

ও বনব্ন্ধন নম্বর 

ব্যব্সা/উচ্যাচের 

বব্ব্রণ 

ব্যব্সা/উচ্যাচের 

অগ্রেবত (%) 

মন্তব্য 

1.  নোরস ো খোন  

৫৪০০৬৪ 

 ৎস চোষ ১২% েহরবল প্ররয়োজন 

2.  নূি ফরিিো ইয়োসর ন 

৫৪০১২৪ 

খোবোি প্রজক্রয়োজোে  ১৫% েহরবল প্ররয়োজন 

3.  মশখ েরিকুল ইসলো  

৫৪০০২৯ 

উিযোন পোলন ০২% েহরবল প্ররয়োজন 

4.  অসী   োলী 

৫৪০০৯৬ 

মসোরস েিং 

(এক্সরপোট/ই রপোটে) 

০৩% েহরবল প্ররয়োজন 

5.  ম োসোোঃ মিোকসোনো 

পোিভীন ৫৪০০৬৩ 

বুটটক হোউস ২০% েহরবল প্ররয়োজন 

6.  নোরহিুল ইসলো  

৫৪০০১৫ 

টোইলস্ ফযোক্টিী ০২% েহরবল প্ররয়োজন 

7.  মশখ ইকবোল মহোরসন 

৫৪০০৪৭ 

মিইিী ফো ে ০২% েহরবল প্ররয়োজন 

জো ালেঞ্জ জজলা 
µg: cÖwkÿYv_x©i bvg  

I wbeÜb b¤̂i  

e¨emv/D‡`¨v‡Mi weeiY  e¨emv/D‡`¨v‡Mi 

AMÖMwZ (%)  

gšÍe¨  

1.  Zwneyj  

(350062)  

ev‡qvdøK gv‡Qi Lvgvi  5%  Avw_©K mn‡hvMxZv `iKvi|  

2.  Avjvwgb †kL  

(350063)  

diIqvW© wjs‡K‡Ri e¨emv  20%  cÖvY I †d«k †Kv¤úvwbi †cvÖ Wv± mvcøvB|  

3.  Avt ingvb  

(350032)  

‰e ỳ¨wZK miÄvg Drcv`b  5%  Avw_©K mn‡hvMxZv `iKvi|  

5.  Bkvgwb 

930080 

মলরিস সো গ্রী ৯০%  

6.  cixevby  

930068 

মপোশোক ৭০%  

µwgK D‡`¨v³v/cÖwkÿYv_x©i bvg ও 

রনবন্ধন নম্বি 

বযবসো/উরিযোরগি 

রববিন 

বযবসো উরিযগ 

এি অগ্রগরে 

 ন্তবয 

0১ ‡gv: ‡gv Í̄vwdRyi ingvb 

820157 

cvURvZ ª̀e¨ Drcv`b I 

ißvbxKib 

৫০% সরন্তোষজনক 



4.  nvwdRyi ingvb  

†gvm‡jn  

(350003)  

ißvwbi Rb¨ gvQ cÖ‡mwms  10%  Avw_©K mn‡hvMxZv `iKvi|  

5.  Awb‡gl MvBb 

 (350007)  

Gj,B,wW evj¦ Drcv`b  10%  Avw_©K mn‡hvMxZv `iKvi|  

6.  ‡ivgvb †gjøv  

(350027)  

  

I‡qe †cR wWRvBb I 

‡Wfjcvi  

5%    

7.  ‡gv: †g‡n`x nvmvb (350058)  AbjvBb dzW mvcøvB  5%    

8.  ‡mvnvb †gvjøv  

(350022)  

µ¨vdU d¨v±ix  5%    

ফবর্ ুর জজলা  
µwgK 

bs 

cÖwkÿYv_©xi bvg I wbeÜb 

b¤^i 

e¨emv/ D‡`¨v‡Mi weeiY e¨emv/ D‡`¨v‡Mi 

AMÖMwZ (%) 

gšÍe¨ 

1.  ‡jvKgvb †nvmvBb (290049) ‡WBix dvg©   

2.  eyejx †eMg (290048) 

 

G‡MÖv I †WBix dvg©   

3.  ‡mvnvbyi ingvb (290057) 

 

wkï Lv`¨ Drcv`b   

4.  AvwkK ivq (290021) 

 

‡WBix dvg©   

 

রং ুর বব্ভাে 

লালমবনরহার্ জজলা  

ক্রম:  প্রশিক্ষণার্থীর নাম ও 

শনবন্ধন নম্বর  

বযবসা/ 

উদ্যাদের শববরণ  

বযবসা/ 

উদ্যাদের 

অগ্রেশি (%)  

মন্তবয  

০১ 
োইে ল ইেলাম  

৫২০০৩৭  

শরোে এন্টারপ্রাইজ  ২৫%  েদতাষজনক  

০২ 
সরজওোনা োরভীন 

৫২০০৪৮ 

সলারা সমকওভার  ৫০%  েদতাষজনক  

োইব্ান্ধা জজলা 
µt  cÖwkÿYv_x©‡`i bvg I wbeÜb 

b¤^i 

e¨emv/ D‡`¨v‡Mi weeiY 

(wewb‡qvM cwiKíbv 

Abyhvqx) 

e¨emv/D‡`¨v‡Mi 

AMÖMwZ (%) 

gšÍe¨ 

০১ ‡gv. dinv` Avjx           -

320090 

ÒevwbqviRvb G‡MÖv dvg©Ó 

(GKK) 

80%  

রং ুর জজলা 
ক্রবম

ক 

নং 

প্রবশক্ষণার্থীর নাম ও 

বনব্ন্ধন নম্বর 

ব্যব্সা/উচ্যাচের 

বব্ব্রন 

ব্যব্সা/উচ্যা

জের অগ্রেবত 

(%) 

মন্তব্য 

1.  কো রুল হোসোন রিপন 

(৮৫০৬৪৩) 

 ুিগী খো োি ৪০%  

2.  তসয়ি আিব আলী 

 (৮৫০৬৩৯) 

নোস েোরি ৫৫%  

3.  খুিরশিো আক্তোি জোহোন 

(৮৫০৬৪৫) 

হস্ত রশল্প ২৫%  

কুবড়গ্রাম জজলা 



ক্রবম

কনং 

প্রবশক্ষণার্থীর নাম ও 

বনব্ন্ধন নম্বর 

ব্যব্সা/উচ্যাচের 

বব্ব্রন 

ব্যব্সা/উচ্যা

জের অগ্রেবত 

(%) 

মন্তব্য 

1.  ‡gv.Gbvgyj nK 

490177 

Awjf I‡qj I meyR mvi ৭০%  

2.  ‡gv.Avkivdzj Avjg 

490391 

Awjf I‡qj I meyR mvi ৩০%  

3.  ‡gv.gvngy` Kwj 

490352 

Awjf I‡qj I meyR mvi ৩০%  

4.  wigy LvZzb 

490425 

d¨vkvb wWRvBb ৩০%  

5.  ‡gvQv.Kíbv Av³vi 

490164 

d¨vkvb wWRvBb ৩৫%  

6.  †gv. Avt iwng myRb 

490822 

grm Pvl ৫০%  

7.  ‡gv. wgRvbyi ingvb 

490821 

Kw¤úUvi AvDU‡mvwP©s ৫৫%  

8.  ‡gv. iwk` Avjx 

49001 

wd«j¨vwÝs/AvBwU ৬৫%  

9.  wmivRyg gwbiv 

49002 

wd«j¨vwÝs/AvBwU ৬৫%  

ময়মনবসংহ বব্ভাে 

ময়মনবসংহ জজলা 
µg: cÖwkÿYv_x©‡` bvg I wbeÜb         

b¤^i 

e¨emv / D‡`¨v‡Mi weeiY e¨emv / D‡`¨v‡Mi 

AMÖMwZ (%) 

gšÍe¨ 

1.   †gvt Iev‡q ỳjøvn Ry‡qj  B‡j±ªwb· 20% e¨emv e„w×i Rb¨ Avw_©K mn‡hvwMZv cÖ‡qvRb 

2.   †gvt kvn Avjg miKvi m¨vwbUvwi e¨emv 30% e¨emv e„w×i Rb¨ Avw_©K mn‡hvwMZv cÖ‡qvRb 

3.  Kvgiæ¾vgvb AvK›` AvBwU †m±i 40% e¨emv e„w×i Rb¨ Avw_©K mn‡hvwMZv cÖ‡qvRb 

4.  ‡gvt myRb gvngy` Plastic wimvBwK¬s  20% e¨emv e„w×i Rb¨ Avw_©K mn‡hvwMZv cÖ‡qvRb 

 

জশর ুর জজলা 
µwgK  cÖwkÿYv_©x‡`i bvg I wbeÜb 

b¤^i  

e¨emv/D‡`¨v‡Mi weeiY  e¨emv/D‡`¨v‡Mi 

AMÖMwZ (%) 

gšÍe¨ 

01 

‡gv: wgbnvR DwÏb  

wbeÜb b¤̂i: 890003 

jvwee ‡UªW ( ‡mŠw` Avie 

†_‡K †LRyi I gvëv 

Avg`vbx) 
40% 

D‡`¨vM ev Í̄evq‡b cÖ‡Póvi Ask wn‡m‡e 

ivRavbxi mswkøó e¨emvqx‡`i m‡½ †hvMv‡hvM 

Ki‡Qb Ges †mŠw` Avi‡ei ißvbxKvi‡Ki m‡½ 

†hvMv‡hvM Ki‡Qb| 

02 

‡gv: ZQwjg DwÏb Zv‡iK 

wbeÜb b¤̂i: 890009 

gvÕmv` gvkiæg cÖ‡R± GÛ 

dzWm 
70% 

wb‡R gvkiæg Drcv`‡bi cvkvcvwk GB 

cÖK‡íi cÖwkÿY †k‡l gvkiæg dzW‡KvU© Pvjy 

K‡i‡Qb| AvMvgx 6 A‡±vei ‡Rjv cÖkvmK 

g‡nv`q Zvi dzW‡KvU© Gi D‡Øvab Ki‡eb| 

 

 

 


