
১ম ব্যাচের সম্প্রসারণ ব্যব্সা উচ্যাচের বব্ব্রণ 

বরচ ার্টঃ 

রাজশাহী বব্ভাে 

বসরাজেঞ্জ জজলা 

ক্র: প্রবশক্ষণার্থীর নাম 

ও 

বনব্দ্ধন নম্বর 

ব্যব্সা /উচ্যাচের 

বব্ব্রণ 

ব্যব্সা 

/উচ্যাচের  

অগ্রেবি (%) 

মন্তব্য 

1. 
ম ো: সজিব মসখ  

880027 

 ৎসয চোষ ৯০%  

2. 
ম োছো: ফরিদো খোতুন             

  880040 

গবোরদ পশু পোলন ৫০%  

3. 
ম ো: মদলখখোশ আলী              
 880039 

বযবসোয়ী ৭০%  

4. 

ম ো: মশোখয়ভ 

আকতোি           

 880051 

গবোরদ পশু পোলন ৫০%  

5. 

ম ো: িোহোরিি 

মহোখসন       

     880057 

এখিন্সী ম োখ ি 

ফযোক্টিী/আচোি 

ফযোক্টিী 

১০০%  

6. 

ম ো: আব ুহোখস  

ভূইয়ো          
 880058 

হোউি মহোল্ড সো গ্রী ১০০%  

7. 
ম ো: কো রুল হোসোন               

880134 

রসখ ন্ট বযবসো ১০০%  

8. 

ম ো: সোরকবুল ইসলো             

 880083 

ফযোশইন রিিোইন 

/কম্পিউটোি  মেরনিং 

মসন্টোি 

১০০%  

9. 
ম োছো:  রিয়  খোতুন             

 880084 

চোরব রিিং ফযোক্টিী  এবিং 

গরুি ফো ম 

১০০%  

10. 
ম ো: মবলোল মহোখসন             

  880035 

গবোরদ পশু পোলন ১০%  

11. 
ম ো: মখোকন খন্দকোি            

 880033 

গবোরদ পশু পোলন ৬০%  

12. 
ম ো: আর নুল ইসলো            

 880121 

 ুিগী প্ররতপোলন 

রবষখয় 

৭০%  

13. 

ম ো: মসোখহল 

আহখ দ তোলুকদোি 

 880226 

মিইরি ও গরু ম োটো 

তোিো কিণ 

১০০%  

14. 

ম োছোাঃ আফখিোিো 

পোিরভন      

880157 

গরুি  খো োি ১০০%  

রাজশাহী জজলা 

ক্র.নং প্রবশক্ষণার্থীচ্র নাম 

ও বনব্ন্ধন নম্বর 

ব্যব্সা / উচ্যাচের 

বব্ব্রণ 

ব্যব্সা / 

উচ্যাচের 

অগ্রেবি (%) 

মন্তব্য 

1.  ‡Mvjvg Avj †gneye 

(810110) 

মপোল্রে ফোির িং এবিং 

 ৎসয চোষ 

৮০ % মপ্রোখিখক্টি অগ্রগরত খুব ভোল, বড় 

পরিসখি কোি কিোি িনয প্রস্তুত 

হখেন এবিং অর্ থনৈতিক সুতিধা 

পেলে আল া কাজ ক লি। 

2.  †gvt dinv` †nv‡mb  

(810151) 

মপোল্রে ফোির িং , 

গবোদী এবিং  ৎসয চোষ  

৯০% মপ্রোখিখক্টি অগ্রগরত খুব ভোল, বড় 

পরিসখি কোি কিোি িনয প্রস্তুত 



হখেন এবিং অর্ থনৈতিক সুতিধা 

পেলে আল া কাজ ক লি। 

3.  mvMi Avjx  

(810109) 

 ৎসয চোষ ও গরুি 

খো োি 

৫০% অতিজ্ঞিা ৩ িছল  , আল া িড় 

েতড়সল  িযািসা িদৃ্ধি ক া  ইচ্ছা 

প্রকাশ কল ৈ। 

4.  gviæd ivqnvb 

(810044) 

 ৎসয চোষ  ৬০-৭০%  ৎসয প্রজিয়োধীন 

5.  ‡gvt Bgivb †nvmvBb 

(810020) 

 ৎসয চোষ  ৫০% রনিস্ব এলোকোয় মপ্রোখিক্ট কিখছন 

এবিং  ৎসয রনখয় বহৃৎ পরিসখি 

কোি কিখত চোন । 

6.  †gvt D¾j †nv‡mb  রিখয়ল এখেট এবিং 

িপ্তোরনকোিক  

১০০% রলফট আ দোনী কোিক, 

কন্সেোকশন দ্রবোরদ সোপ্লোয়োিস এবিং 

গোখ মন্টস সো গ্রী কু্ষদ্র 

িপ্তোরনকোিক। 

7.  ‡gvt Iqvwmg Avjx 

(810108) 

রসখ ন্ট বযবসোয়ী , 

সোপ্লযোয়োিস  

৫% সোপ্লযোয়োিস হবোি িনয মচেো 

কিখছন 

8.  bvmwib Av³vi wgjv 

(810152) 

পোট ও বস্ত্র রশল্প  ১৫% উৎপোদন প্রজিয়োধীন 

9.  gvngy` nvmvb kvIb 

(৮১০০৪৫) 

মিস্টুখিন্ট এবিং ফুি  ৬০% উন্নত োখনি খোবোি সিবিোহ এবিং 

সোরভমস মপ্রোভোইিোি  

ব্গুড়া জজলা 
µg 

bs  

cÖwkÿYv_©xi bvg I wbeäb 

b¤^i  

e¨emv/D‡`¨v‡Mi weeiY  e¨emv/D‡`¨v‡Mi 

AMÖMwZ (%)  

gšÍe¨  

1.  kªx cÖ`xc P› ª̀ cvwjZ 

100021 

dv÷ cviwdDgvix e¨emv  30%   

2.  ‡gvt BmgvBj †nv‡mb wd‡ivR 

100010 

wi-m¨vB‡Kj cÖ‡R±  20%   

3.  ‡gvt Avey eKi wQwÏK 

100026 

e¨vM Drcv`b  80%   

4.  ‡gvt b~i †kL 

100028 

‡WBwi dvg©  10%   

5.  gyn¤§` MvRxDj nK 

(MvRx)100035 

  

AbjvBb wdjvwÝs  

5%   

6.  †gvt †g‡niæj Bmjvg 

100064 

cvURvZ KzwUiwkí  50%   

7.  Gm G Rvwn` 100004 AvBwU dvg©  60%   

8.  ‡gvt wgRvbyi ingvb 

100033 

GjBwW evj¦ Drcv`b  40%   

9.  gvngy`yi ingvb 

100045 

Miæ †gvUvZvRvKiY  20%   

10.  ‡gvt ivwKeyj Bmjvg 

100051 

Miæ †gvUvZvRvKiY  40%   

11.  ‡gvt Av‡cj gvngy` 

100096 

Pv Drcv`b  100%   

12.  ‡gvt Avkivdzj Bmjvg 

100100 

A‡Uv †gvevBj  10%   

13.  ‡gvQvt kvnvbviv LvZzb 

100155 

‡WBwi I †Mvevw` cï   80%   

14.  ‡gvt wRnv ỳj Bmjvg 

100069 

µswµ‡Ui n‡jv eø·  10%   

15.  ‡gvt kwdKzj Bmjvg 

100087 

G¨vjgywbqvg wWmcwmeyj dzW 

K‡›Ubvi  

40%   



16.  ‡gvt Avj-Avwgb 100141 GjvP I gkjv Drcv`b  30%   

17.  ‡gvt Avãyj Inve100057 G‡MÖv weR‡bm BÛªvwó  20%   

18.  ‡gvt ivwKe nvQvb 100112 gvQ Pvl  50%   

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 AvdRvj †nv‡mb 

(690018) 

cvU wkí 80% gvV ch©vq †_‡Z cvU msMÖn K‡i  wewfbœ RyU 

wg‡j mieivn| 

2.  †gvt ‡Mvjvg †gv Í̄vdv 

(690038) 

‡÷kbvix mvgMÖx 50% wbR¯^ fv‡e Qvwc‡q †÷kbvix mvgMÖx weµq| 

3.  ‡gvt Avj Avwgb  

cv‡Uvqvix 

(690024) 

n Í̄ wkí 45% evmvq n Í̄ wkí ‰Zix Ges| 

4.  L›`Kvi †gvt gL‡jQzi ingvb 

(690056) 

‡gvevBj †m±i 70% gv‡K©‡U †`vKvb wb‡q wewfbœ ai‡bi †gvevBj 

weµq| 

5.  wegvb Kzgvi mvnv 

(690054) 

¯^Y© e¨emv 70% MÖvn‡Ki AW©vi †gvZv‡eK wewfbœ ¯̂‡Y©i Mnbv 

ˆZix K‡i weµq| 

6.  ‡gvt Avq~e Avjx g„av 

(690123) 

gvQ Pvlx 40% 5 weNvi 1 Uv cyKzi wb‡q gvQ Pvl ïiæ K‡i‡Q| 

 

নওোাঁ জজলা 
µg cÖwkÿYv_x©i bvg I 

wbeÜb b¤̂i 

e¨emv/D‡`¨‡Mi weeiY e¨emv/ D‡`¨‡Mi 

AMÖMwZ (%) 

gšÍe¨ 

1.  b„‡c›`ª Kzgvi gRyg`vi 

640083 

PvjKj, G‡MÖvdvg© 100% wZwb cÖwZwôZ e¨emvqx| cÖwkÿY †bevi ci 

bZzb e¨emvi cwiKíbv Ki‡Qb| 

2.  ‡gvt RvKvwiqv nvwee 640090 gv‡Qi AvoZ`vix, gmjv I 

Kvco Avg`vwb-ißvwb 

100% wZwb c~‡e© gv‡Qi AvoZ`vix Ki‡Zb, GLvb †_‡K 

cÖwkÿY †bevi ci Avg`vwb-ißvwbi e¨emv ïiæ 

Ki‡Qb I †UªW jvB‡mÝ MÖnY K‡i‡Qb | 

3.  ‡gvt D¾j †nv‡mb 

640016 

nv‡Ui wVKv`vi, QvÎvevm 

wbgv©b 

100%  

4.  †gvt Kvqve †nv‡mb 640025 grm¨ e¨emvqx 100%  

5.  ‡gvQvt gwR©bv †eMg (†gwi) 

640015 

m¤^wbZ K…wl Lvgvi 100%  

6.  ‡gvt †iRvDj nK  

640026 

WvqvMYwóK †m›Uvi 100%  

7.  ‡gvQvt Avd‡ivRv  

640311 

eywUKm 100%  

8.  ‡gvQvt cviyj Av³vi evby 

640014  

eywUKm 100%  

9.  ‡gvQvt RvwKqv myjZvbv 

640081 

eywUKm 50%  

10.  Gm Gg Av‡jd Djøvn 

640010 

Jla I Lvgvi 70%  

11.  Avãyjøvn Avj nvwme 640013 B›Uvi‡bU e¨emv, †Z‡ji 

cv¤ú 

100%  

12.  ‡`Iqvb  BbwZkvi Bbvb 

640004 

G·‡cvU©- Bg‡cvU© e¨emv 70%  

13.  bvwn`v AvLZvi  

640309 

A‡Uv wi·v M¨v‡iR 90%  

14.  ‡gvQvt †Rmwgb b~i (†Rwg) 

640086 

eywUKm 100%  

15.  nvwg ỳi ingvb  

640021 

Mvfx cvjb I grm¨ Pvl 100%  

16.  ‡gvQvt gwR©bv AvLZvi evby 

640087 

weDwU cvjv©i I eywUKm 100%  

েট্টগ্রাম বব্ভাে 

োা্ঁ  ুর জজলা 



ক্রম  প্রশিক্ষণার্থীর নাম ও 

শনবন্ধন নম্বর  

বযবসা/ উদ্যাদের 

শববরণ  

বযবসা/ 

উদ্যাদের 

অগ্রেশি (%)  

মন্তবয  

1.  
অঞ্জন দোস 

130122 

 ো- রন এখগ্রো ইন্ডোরি 50% m‡šÍvlRbK 

2.  

প্রদীপ ম োষ 

130137 

িননী কখয়ল লোকরড় 50% m‡šÍvlRbK 

কক্সব্াজার জজলা 

ক্রম নাম ও আইবি নং ব্যব্সা/উচ্যাচের 

বব্ব্রন 

ব্যব্সা/উচ্যাচের 

অগ্রেবি (%) 

মন্তব্য 

1.  ম োাঃ আরনছ 

220001 

কম্পিউটোি 

এখেসরিি এবিং 

অনলোইন বযবসো 

১০%  

2.  ম োাঃ ততয়ব মচৌধুিী  

২২০০৭ 

অনলোইন বযবসো ৪৫%  

3.   ুহোম্মদ হোরুনুি িরশদ 

220021 

 ৎসয চোষ, এখগ্রোফো ম 

ও রফি উৎপোদন 

৬০%  

4.  মবলোল আখবদীন 

ভুখটো 

220027 

হোইজিরনক ফুি 

প্রখসরসিং , কৃরষ রভরিক 

পর্ মটন 

৫০%  

5.  রলটন মদবনোথ 

220030 

অিগোরনক মিইিী 

রফস 

৬০%  

6.  সোই ুন কো োল 

220033 

মিইিী খো োি ৪০%  

7.  পরি ল কোরি মদ 

220034 

আইরট মসক্টি এবিং 

কম্পিউটোি মসক্টখি 

রপ্ররন্টিং কোি 

১০%  

8.  শোহীন আখবদীন 

220037 

বুরটক বযবসো ৪৫%  

9.  শোহরিয়োি ফোরুক 

মসোহোন 

220041 

ইখলকেরনে বযবসো ৫০%  

10.  ও ি আল ফোরুক 

220042 

অনুবোদ ও এেশনোিী 

বযবসো 

৬০%  

11.  ম োাঃ কোখদরুল  

ইসলো  

220048 

মহোখটল বযবসো ৪০%  



খােড়াছবড় জজলা 
µg: cÖwkÿYv_x©i bvg I wbeÜb 

b¤^i 

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

AMÖMwZ(%) 

gšÍe¨ 

0১ Avãyi ingvb Qvqv`, 

460002, I ‡gv: mv‡qg 

†nv‡mb, 460001 (†hŠ_ 

fv‡e)  

Miæ Lvgvi Kivi Rb¨ RvqMv 

wbev©Pb I cwi®‹vi KvR ïiæ 

K‡i| 

5%  

 

 

 

 

 

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.  †gv: kvnxbyi ingvb 

410070 

gayi weR‡bm 60% Av‡iv eo cwim‡i Ki‡Z PvB 

 

2.  ‡gv: Kvgiæ¾vgvb we ỳ¨r 

410068 

gUi cvU©m 75%  

 

 3.  ‡gv: kvwnbyi  

410066 

grm¨ e¨emvqx 50%  

 

 4.  bvwej Avn‡¤§` 

410150 

Mv‡g©›Um weR‡bm 78%  

 

 5.  G,‡K,Gg †mwjg †iRv 

410094 

mvwR©K¨vj 80% K¨v‡bjv , wdZv G¸‡jv wb‡R ˆZwi Ki‡Z PvB 

6.  ‡`ey Kzgvi mvnv 

410093 

KeyZ‡ii Lvgvi 40% ïiæ Ki‡Q jÿ¨ Av‡iv eo cwim‡i Kivi 

7.  iv‡k ỳj Bmjvg  

410157 

dvIwg Rv‡Zi †gviM gyiMxi 

Lvgvi  

 

40%  

8.  iæ‡ej †nv‡mb  

410160 

dvIwg Rv‡Zi †gviM gyiMxi 

Lvgvi  

 

30%  

12.   নিিু আল  

220058 

টোিকী ও মকোখয়খলি  

ফো ম 

৫৫%  

13.   জিমনো আক্তোি 

220064 

মপোরিি ফোখ মি সোখথ 

 োখছি চোষ ও সবজি 

চোষ 

৫০%  

14.  সোরবনো নোসরিন মিবো 

220170 

 ৎসয খো োি, গরুি 

খো োি ও লবণ র ল 

৬০%  

15.  তছরল ো আক্তোি 

রুশরন 

220244 

কুরিি রশল্প  ২৫%  



9.  nvwdR Kvgvj  

410154 

AbjvBb evRviRvZKiY  

 

 

35%  

10.  myKvšÍ cvj  

410064 

Miæi dvg©  30% 

 

 

 

11.  wek¦wRr Kzgvi miKvi 

410092  

†cvwëªi dvg©  10% 

 

 

 

সািক্ষীরা জজলা 
ক্রম প্রবশক্ষণার্থীচ্র 

নাম ও বনব্ন্ধন নাং 

ব্যব্সা/ উচ্যাচের 

বব্ব্রণ 

ব্যব্সা/ 

উচ্যাচের 

অগ্রেবি (%) 

মন্তব্য 

1.  আছোফুি িহ োন 

 ৮৭০১৪৭ 

রলিু ফোইবোি এন্ড 

 োলোইরশয়োন স্মোটম 

রসরলিং। 

  

2.  মশখ সোরনি 

ম োহোম্মোদ ৮৭০০৫৯ 

১। সোতক্ষীিো হরল চোইল্ড 

সু্কল। 

২। ইফোত হোউজিিং রলাঃ 

আবোসন রন মোন 

প্ররতষ্ঠোন। 

  

3.  ম োাঃ সোইদুল ইসলো  

৮৭০০৮১ 

১। সোর ন েোখভলস এন্ড 

টুযি, সোতক্ষীিো। 

২।সোতক্ষীিো ধোবো। 

  

4.  ম োাঃ আরিফুজ্জো োন 

িোখসল ৮৭০০৭২ 

বোখয়োফ্লক পদ্ধরতখত 

 োছ চোষ। 

  

5.  মগোলো  ম োস্তফো  

৮৭০০১২ 

উন্নত প্রর্ুজক্তখত গরুি 

খো োি। 

  

6.  ম োশোিিফ মহোখসন 

 ৮৭০০২২ 

১।স, র ল, মর্খোখন 

তবদুযরতক তোি মপচোখনো 

কোখিি মিোল ততরি কিো 

হয় পিবরতমখত ভোিত 

এবিং চোয়নোয় িপ্তোরন 

কিো হয়। 

২। ১০০০ মলয়োি ও 

বয়লোি  ুিরগি খো োি্ 

  

7.  িওশনআিো  

৮৭০১০৬ 

১।ইনরকউখবটখি  ুিরগ 

ও মকোখয়খলি বোচ্চো 

উৎপোদন । 

২। কু্ষদ্র পরিসখি এখগ্রো 

ফমো । 

  

8.  আফতোব  

৮৭০০৬৮ 

প্ররতষ্ঠোতো মচয়োি যোন, 

রিপোবরলক সু্কল এন্ড 

কখলি। 

  

9.  স ীি সিকোি 

 ৮৭০০৭৪ 

ভোিত মথখক কোচো াঁ  োল 

আ দোনী কখি রনিস্ব 

কোিখোনোয় ম ো বোরত ও 

আগিবোরত উৎপোদন। 

  

মাগুরা জজলা 
ক্রম প্রবশক্ষণার্থীর নাম 

ও 

বনব্ন্ধন নম্বর 

ব্যব্সা/ উচ্যাচের 

বব্ব্রন 

ব্যব্সা/ 

উচ্যাচের 

অগ্রেবি 

( % ) 

মন্তব্য 

1.  টগি বোনু 

৫৫০১৭৯ 

 োশরু  চোষ ১০০%  

2.  রনউটন আলী  

৫৫০১১৮ 

ইট ভোটো ১০%  



3.  পোথ ম তবদয 

৫৫০১১৭ 

িখুয়লোস ম ৮০%  

4.  ম োাঃ আল- ো ুন 

৫৫০১১৬ 

রশল্প কোিখোনো ২৭%  

5.  সোরবয়ো খোতুন 

৫৫০১০৩ 

বুরটক ৮০%  

6.  িবুোইদো আক্তোি 

৫৫০০৯৫ 

বুরটক ৭৫%  

7.  মসরল  রবশ্বোস 

৫৫০০৯৬ 

কোপখড়ি বযবসো ৮৫%  

8.  রুকসোনো ইয়োসর ন 

নোি ু

৫৫০১১৫ 

 ধ ুচোষ ও পযোখকজিিং ৭০%  

9.  মিিোউল ইসলো  

৫৫০১১৪ 

মিোকোরয়ি ৯৫%  

10.  কোিী সিীব উজিন 

৫৫০১১৩ 

 ৎসয ও হো াঁস  িুগীি 

খো োি 

১০০%  

11.  অনুখদব দোস 

৫৫০১১২ 

মপ্রোরি  ও  ৎসয খো োি ১০০%  

12.   ো ুন অি িরশদ 

৫৫০০৯৮ 

গরুি ফো ম ৯৭%  

13.  রশরিন সুলতোনো 

৫৫০১০১ 

গরুি ফো ম ৯৮%  

14.  ম োাঃ আবুল মহোখসন 

রবশ্বোস 

৫৫০১০০ 

গরুি ফো ম ৩৯%  

15.  লোভরল ইয়োসর ন 

৫৫০০৯৯ 

কোপড় বযবসো ৯৫%  

16.  পোরপয়ো সুলতোনো 

৫৫০১০৬ 

 বুরটক হোউি ৯৯%  

17.  রদলোিো পোিভীন 

চো াঁদরন 

৫৫০১০২ 

 কোপখড়ি বযবসো ৯৭%  

18.  উখম্ম তোছোেু  

৫৫০১০৫ 

  ৎসয ও ছোগল খো োি ৯৩%  

19.  সু ন কু োি সিকোি 

৫৫০১০৪ 

 আইরট মসক্টি 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.  ‡kL wmivRyj Bmjvg 

(010125) 

gmjv Avg`vbx I gvQ Pv‡li 

e¨emv 

80%  

2.  b~i Bmjvg wmK`vi 

(010047) 

wWwRUvj cwëª GšÍ wdm  dvg©   100% wZwb cÖwZwôZ e¨emvqx| cÖwkÿY †bevi ci 

e¨emv‡K cÖmviY Ki‡Qb| 

3.  ‡gv: Avj-Avgxb nvIjv`vi 

(010057) 

wWwRUvj gv‡K©wUs wbZ¨ ‡fvM¨ 

cY¨ 

100% wZwb cÖwZwôZ e¨emvqx| cÖwkÿY †bevi ci 

e¨emv‡K cÖmviY Ki‡Qb| 

4.  ‡gv: RvwKi †nv‡mb 

(010118)  

AvBwWqvj ‡cvwë GÛ wdm 

wdW wjwg‡UW 

100% wZwb cÖwZwôZ e¨emvqx| cÖwkÿY †bevi ci 

e¨emv‡K cÖmviY Ges bZzb e¨emvi cwiKíbv 

Ki‡Qb| 

5.  k¨vgj P› ª̀ †Nvm 

(010022) 

wWwRUvj †cvwëª GÛ grm 

Lvgvi 

55%  

6.  ‡gv: eRjyi ingvb 

(010019) 

Lvb Rvnvb Avjx g‡Wj 

dv‡g©wm 

80%  



7.  Lvb mvBdzj Bmjvg 

(010102) 

wcIi †cÖvWv± g‡Wj dvg© GšÍ 

ev‡qvM¨vm cøv›U 

75%  

8.  gywRevi cvBK 

(010014) 

wRmvb G›UvicÖvBR GÛ 

†cvwë I grm¨,gvsk I wWg 

cÖwµqvRvZ KiY cÖwZôvb| 

100% wZwb cÖwZwôZ e¨emvqx| cÖwkÿY †bevi ci 

e¨emv‡K cÖmviY Ges grm¨,wWg Ges gvsk 

cÖwµqvRvZKib cÖwZôvb ‰Zwii cwiKíbv 

Pj‡Q| 

9.  dviæK †nv‡mb 

(010113)  

†mvdv ˆZwi 95%  

10.  Avey-AvRv` nvIjv`vi 

(010031) 

‡m‡fb ÷vi G‡MÖv wdm wdW 

wjwg‡UW| 

75%  

11.  ‡gv: GKivgyj Luvb 

(010034) 

‡m‡fb ÷vi G‡MÖv wdm wdW 

wjwg‡UW| 

75%  

12.  ‡kL kv‡nbkvn &  

(010056) 

cï eR ©̈ msMÖn, msiÿY Ges 

wecbY cÖwµqv| 

50%  

13.  ‡ikgv Lvbg 

(010061) 

M R D D Mv‡g©›Um nvDm| 75%  

14.  dwi`v cvifxb 

(010038) 

cÖwZÁv †mjvB †K› ª̀ 100% wZwb cÖwZwôZ e¨emvqx| cÖwkÿY †bevi ci 

e¨emv‡K cÖmviY Ges bZzb e¨emvi cwiKíbv 

Ki‡Qb| 

ব্বরশাল বব্ভাে 

 রু্য়াখালী জজলা 
ক্রম প্রশিক্ষণার্থীর নাম 

ও শনবন্ধন নম্বর 

বযবসা/উদ্যাদের 

শববরন 

বযবসা/উদ্যাদের 

অগ্রেিী 
% 

মন্তবয 

০১ প াোঃ আত ৈুে ইসো  

পসাহাগ-৭৮০০২৯ 

গোখ মন্টস ১০০% বযবসোি পরিরধ বজৃদ্ধি কোর্ মি  

চল োন। 

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

AMÖMwZ (%) 

gšÍe¨- 

০১ ‡gvt bvwRg DwÏb   

90005 

grm  Lvgvi 40%  

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¨ 

1.  jyrdv Av³vi 

910261 

Gg Gd Kw¤úDUvi GÛ 

B‡jKUªwb· mycvi †÷vi-  

mvwf©m GÛ mvcøvB 

30% m‡šÍvlRbK 

2.  ûgvqviv Zvmbxg 

910058 
nvB‡WªvdwbK 50% m‡šÍvlRbK 

3.  dv‡Zgv myjZvbv 

910338 
Avjcbv 60% m‡šÍvlRbK 

4.  BDbym Imgvb 

910450 
‡jvfv d«zUm Mv‡W©b 50% m‡šÍvlRbK 

5.  ‡gvt AvdRvj nvexe gCb 

910045 
Avw`ev G‡MÖv dvg© 60% 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¨ 

০১ Zvbfxi ‡nv‡mb  

-360123 

                               H  

সুনামেঞ্জ জজলা 
ক্রম প্রবশক্ষণার্থীচ্র নাম 

ও 

বনব্ন্ধন নম্বর 

ব্যব্সা/উচ্যাচের  

বব্ব্রণ 

ব্যব্সা/উচ্যাচের 

অগ্রেবি (%) 

মন্তব্য 

2  নিরুুল ইসলো  

900070 

দিিো ততরি ও 

বোিোিিোতকিণ 

100% সম্প্রসোিণ কিখত আগ্রহী 

3 ম ো: িোহোিীি আল  

90009 

রিজিটোল মসন্টোি 100% সম্প্রসোিণ কিখত আগ্রহী 

4 ম ো: আব্দসু সোলো  

900096 

গবোরদ পশুি খো োি 80%  

5 রসিলু আহখ দ 

900071 

দিিো ততরি ও 

বোিোিিোতকিণ 

100% সম্প্রসোিণ কিখত আগ্রহী 

6 রবকোশ িোয় 

900069 

রিলোিশীপ বযবসো 100% সোপ্লোয়োি রলিংখকি বযবসোখয় 

আগ্রহী 

7 ম ো: ইফখতখোি 

আহখ দ 

900064 

গবোরদ পশুি খো োি 60%  

8 সুখহনো আক্তোি সুর  

900044 

রবউরট পোল মোি 

/গোখ মন্টস বযবসো 

80% রবউরট পোল মোি চল োন ও গোখ মন্টস 

বযবসো আগ্রহী 

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¨ 

02 Kwei g„av 

680033 

dv‡g©mx 90% †UªW jvB‡mÝ,e¨vsK mj‡fwÝ mvwU©wd‡KU DËjb 

K‡i‡Qb|dv‡g©mx e¨emv ïiæ K‡i‡Qb| 

শরীয়ি ুর জজলা 

ক্রম প্রবশক্ষণার্থীচ্র 

নাম ও বনব্ন্ধন নম্বর 

ব্যব্সা / উচ্যাচের 

বব্ব্রন 

ব্যব্সা / 

উচ্যাচের 

অগ্রেবি 

(%) 

মন্তব্য 

1.  bvgt iægv Av³vi 

860009 

গরুি খো োি ৫০ Miæi Lvgvi we`¨gvb, Miæi cÖwµqvaxb 

2.  bvgt ‡gvt bvwQi DwÏb 

860010 

গরুি খো োি ৩৫ Miæi Lvgvi †kW cÖwµqvaxb 

3.  bvg t Avwgi †nv‡mb 

860011 

Mevw` cï ৫০ Miæi Lvgvi †kW cÖwµqvaxb 

4.  bvg t ‡gvmvt wkwí Av³vi evb 

860027 

wWwRUvj wcÖwUs ‡cÖm ৮০ wcÖwUs ‡cÖm Gi e¨emv kyiæ K‡i‡Qb 

5.  bvg t `wjj DwÏb `jy 

860013 

Mv‡g©›Um ৬০ e¨emv Pjgvb 

6.  bvg t kvwnb Avjg 

860014 

Mv‡g©›Um ৪০ e¨emv ïiæ Ki‡e 

7.  bvg t †K,Gg,cjvk 

860030 

kxc wewìs ৬৫ e¨emv Pjgvb 

8.  bvg t ibwRr gÛj 

860063 

gvQ Pvl ৫০ gvQ Pvl cÖwµqvaxb 

9.  bvg t wgRvbyi ingvb 

860065 

wkí KviLvbv ৬০ b‡f¤^i gv‡m e¨emv kyiæ Ki‡e 

10.  bvg t mvwn`v Bqvmwgb Mev`x cï ৪০ e¨emv Pjgvb 

11.  bvg t iæbv Lvbg ‡gwWwmb ৫৫ e¨emv Pjgvb 



860032 

12.  bvg t †gv t wejøvj †nv‡mb 

860016 

Mev`x cï ৩০ e¨emv Pjgvb 

13.  bvg t †nvm‡bqviv ‡eMg 

860015 

Mev`x cï 45 e¨emv Pjgvb 

14.  bvgt bvBgyi ingvb 

860018 

AvB,wm,wU 60 wewfbœ md&UIqvi ‰Zix cÖwµqvaxb 

15.  bvg t †gv t eLwZqvi †nv‡mb 

860059 

গরুি খো োি 55 e¨emv Pjgvb 

16.  bvg t †gv t kwdKzj Bmjvg 

860029 

গরুি খো োি এবিং  ৎস 60 e¨emv Pjgvb Ges e¨emvi cÖmvi cÖwµqvaxb 

র্াঙ্গাইল জজলা 

বকচশারেঞ্জ জজলা 
µg cÖwkÿYv_©xi bvg 

I 

wbeÜb b¤̂i 

e¨emv/D‡`¨v‡Mi weeiY e¨emv/D‡`¨v‡Mi 

AMªMwZ 

(%) 

gšÍe¨ 

1.  †gvt Gg`v` DwÏb 

(meyR)/480036 

1| grm¨ Pvl| 2| ỳ» Lvgvi 

|  

40%  

2.  bvmwib myjZvbv 

480037 

1| n Í̄ wkí  

2| cwi‡ekevÜ IqvbUvBg 

cb¨ Drcv`b KviLvbv  

40%  

3.  ‡gvt Bgivb 

480044 

1| wWwRUvj wcÖw›Us †cÖm  70%  

4.  ‡gvt Av‡bqvi †nv‡mb 

480043 

1| evqy M¨vm Drcv`b | 2| 

†cvwëª Lvgvi  

60%  

5.  gwbiæj nvmvb 

480034 

1| †cvwëª Lvgvi 100%  

6.  ‡gvt Kvgiæ¾vgvb 

480033 

1| weï× Lvevi cvwb Drcv`b 

I evRvi RvZ Kib 

2| grm¨ Pvl  

70%  

7.  ‡gvt Avwbmy¾vgvb 480030 1| dwb©Pvi KiLvbv  70%  

8.  kvn †gvt wiqv` 

 480134 

1| G¨‡MÖv GÛ wdmvixR 70%  

9.  ‡kL cvi‡fR Bmjvg 

480135 

1| grm Pvl I n¨vPix  70%  

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

11.  Avkivdzj Avjg kwid 

480134 

1| wWUv©‡R›U cvDWvi KviLvbv  90%  

12.  w`evsKi ivq 

480011 

1| nvu‡mi Lvgvi I wWg 

Drcv`b  

70%  

13.  ‡gvt nvweeyjøvn 

480079 

1| ‡WBix dvg© I ev‡qv M¨vm 

Drcv`b  

80%  

 

 

ক্রম প্রবশক্ষণার্থীচ্র 

নাম ও বনব্ন্ধন 

ব্যব্সা ব্া 

উচ্যাচের বব্ব্রণ 

ব্যব্সা/উচ্যাচের 

অগ্রেবি(%) 

মন্তব্য 

1.  Avj gvgyb  

930010 

এখগ্রো এবিং ফূি 

মপ্রোখসরসিং 

১০০%  

2.  bvRgv Av³vi 

930071 

মপোশোক ততিী ৫০%  

3.  িখ ন্দ্র P› ª̀ Kg©Kvi 

930058 

আই রট ১০০%  

4.  ‡gvkvid ‡nv‡mb 

 930054 

মপোশোক ১০০%  

5.  Avwgbv cvifxb 

930072  

পোটিোত পনয ও 

হস্তরশল্প 

১০০%  

6.  মিোকসোনো 
930216 

পোটিোতপনয ও 

হস্তরশল্প 

১০০%  



মাবনকেঞ্জ জজলা 
µ bs cÖwkÿYv_x©i bvg I wbeÜb 

b¤^i 

e¨emv/D‡`¨v‡Mi weeiY e¨emv/D‡`¨v‡Mi 

AMÖMwZ (%) 

gšÍe¨ 

01 ‡gvt mwn ỳi ingvb-560078 A‡Uv ivBP wgj 40% ‡kW m¤úbœ Ges Gjwm m¤úbœ n‡q‡Q 

02 ‡gvt Avwjg wgqv- 

560063 

A‡Uv †eKvix 60% ‡kW fviv wb‡q‡Q Ges Gjwm cÖwµqvaxb 

03 ‡gvQvt gy³v Av³vi-560062 eøK, evwUK †nvg‡gW dzW 100% we‡`‡k ißvbxi D‡`¨vM wb‡”Q 

04 mvwggv Av³vi- 

560065 

 †nPvix I grm¨ Pvl 50% grm¨ cÖwµqvaxb 

05 ‡gvt AvwZKzi ingvb-

560085 

‡eKvix 90% Drcv`b cÖwµqvaxb 

06 ‡gvt Avkivdzj Bmjvg-

5600143 

K…wl cY¨ ißvbx 50%  

07 iwKeyj nvmvb- 

560066 

AvBwU †m±i I Km‡gwUK 

Bg‡c©vU e¨emv 

70% AvBwU e¨emv we`¨gvb Ges Km‡gwUK  Bg‡cvU© 

ïiæ K‡i‡Qb 

08 gvndzRv Av³vi gybœx-560105 eøK, evwUK 60% A_©‰bwZK mn‡hvwMZv `iKvi 

09 ‡gvQvt ivwk`v LvZzb-560077 grm¨ Pvl 70 eZ©gv‡b wKQz Av‡Q Ges Av‡iv evov‡e 

10 Avd‡ivRv Bmjvg-560089 eøK, evwUK 70% A_©‰bwZK mn‡hvwMZv `iKvi 

রাজব্াড়ী জজলা  

মা্ারী ুর জজলা 

ক্রম প্রবশক্ষণার্থীর নাম 

ও বনব্ন্ধন নম্বর 

ব্যব্সা/উচ্যাচের 

বব্ব্রণ 

ব্যব্সা/উচ্যাচের 

অগ্রেবি (%) 

মন্তব্য 

1.  রফখিোিো মবগ  

৫৪০০৬৫ 

মসোরস মিং (বুরটকস)্ ১৫% তহরবল প্রখয়োিন 

2.  ম োাঃ ম খহদী হোসোন 

৫৪০০৬১ 

বযোকওয়োিম রলিংখকি 

(কোচো োল) 

০৮% তহরবল প্রখয়োিন 

3.  নোরহদুল ইসলো  

৫৪০০১৫ 

টোইলস্ ফযোক্টিী ০২% তহরবল প্রখয়োিন 

4.  হুসখন আিো মশলী 

৫৪০১০৬ 

বুরটক হোউস ২০% তহরবল প্রখয়োিন 

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.  jvfjy †kL  

(350016)  

PK‡jU d¨v±ix  30%  Zvi wbR¯̂ K‡qj d¨v±ix i‡q‡Q| bZzb K‡i 

PK‡jU d¨v±ix K‡i‡Qb|  

2.  Kvgvj †nv‡mb  

(350030)  

mvevb I wWUvi‡R›U d¨v±ix  20%  Zvi wbR¯ ̂ K‡qj d¨v±ix i‡q‡Q| bZzb K‡i 

mvevb I wWUvi‡R›U d¨v±ix K‡i‡Qb|  

3.  ‡gv: †bvgvb gvngy`  

(350018)  

G‡MÖv dvg©m  15%  Avw_©K mn‡hvMxZv `iKvi|  

ফবর্ ুর জজলা  

µwgK D‡`¨v³v/cÖwkÿYv_x©i bvg ও 

রনবন্ধন নম্বি 

বযবসো/উখদযোখগি 

রববিন 

বযবসো উখদযগ 

এি অগ্রগরত 

 িবয 

1.  ‡gv: RvKvwiqv 

820006 

 োইশো ফুি মপ্রোিোক্টস 

 

৭৫% সখিোষিনক 

2.  Av: iv¾vK †kL 

820053 

 

আস্থো  সলো রবতোন ৫০% সখিোষিনক 

3.  ‡gv: ivqnvb gÛj 

820040 

 

grm¨ Pvl(BIOFLOC) ৭৫% সখিোষিনক 

4.  ‡Kvwnbyi Av³vi 

820057 

 

ইশরতয়োক  ৎস¨ 

হযোচোরি 

৭৫% সখিোষিনক 



µwgK 

bs 

cÖwkÿYv_©xi bvg I wbeÜb 

b¤^i 

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

AMÖMwZ (%) 

gšÍe¨ 

1.  ‡gvt nvq`vi Avjvx (290074) cvU KvwV †_‡K Kve©b ˆZix   

2.  Zzlvi `vm  (290056) 

 

‡j`vi e¨emv   

3.  ‡gvt jyrdi VvKzi (290064) ‡WBix dvg©   

4.  mvniv Av³vi (290045) 

 

eywUKm& mc   

 

রং ুর বব্ভাে 

লালমবনরহার্ জজলা  

ক্রম:  প্রশিক্ষণার্থীর নাম ও 

শনবন্ধন নম্বর  

বযবসা/ উদ্যাদের 

শববরণ  

বযবসা/ 

উদ্যাদের 

অগ্রেশি (%)  

মন্তবয  

1.  প াোঃ শাহজাহাৈ আেী 

৫২০০৩১ 

  িাজ এলরা  ২৫%  সলতাষজৈক  

2.  আব্দ ু  উফ 

৫২০০৭৪ 

ৈূ  ফযাশৈ  ৫০%  সলতাষজৈক  

3.  প জওয়াৈা ো িীৈ 

৫২০০৪৮ 

পলা া প কওিা   ৫০%  সলতাষজৈক  

ো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¨ 

1.  †gv. RvbœvZzj †di‡`Šm    - 

320088 

ÒRvwn` gvgv grm¨ LvgviÓ 

(GKK) 

90%  

2.  ‡gv. mv`v wgqv              - 

320119 

Òmv`v wgqv grm¨ cÖKíÓ 

(GKK) 

100%  

3.  ̀ xcK P› ª̀ eg©b             - 

320126 

ÒCwkZv cwjø G‡MÖv dvg©Ó 

(GKK) 

100%  

4.      ‡gvQv. ggZvR Av³vi      -

320184 

Òwgg d¨kb G›UvicÖvBRÓ 

(GKK) 

80%  

5.  ‡gv. Avj Avwgb AvK›`   - 

320185 

ÒAvj Avwgb AvK›` grm¨ 

cÖKíÓ (GKK) 

100%  

6.  ‡gvQv. jvfjx †eMg       - 

320186 

Òjvfjx G‡MÖv dvg©Ó 

(GKK) 

60%  

রং ুর জজলা 

ক্রবম

ক 

নং 

প্রবশক্ষণার্থীর নাম ও 

বনব্ন্ধন নম্বর 

ব্যব্সা/উচ্যাচের 

বব্ব্রন 

ব্যব্সা/উচ্যা

জের অগ্রেবি 

(%) 

মন্তব্য 

1.  ম োাঃ  োহো ুদ উল্লোহ 

(৮৫০২১৮) 

গরুি খো োি ৬০%  

2.  ম োছোাঃ িরন আক্তোি 

(৮৫০২২৮) 

ততরি মপোশোক/মেি ৬০%  

3.  ম োাঃ হোসোনুি িহ োন 

(৮৫০২৭১) 

 োছ চোষ ৪৫%  

4.  রফখিোিলু ইসলো   

(৮৫০২২৯) 

 োছ চোষ এবিং 

রিলযোজন্সিং 

৬৫%  

5.  হোরববুল্লোহ 

 (৮৫০২৩৬) 

গবোরদ পশু পোলন ৪৫%  



6.  রফখিোি আহখ দ  

(৮৫০৬৩৮) 

বিময বযবস্থোপনো ৫০%  

7.  শো ী ো আিোদ  

(৮৫০২৭০) 

পোটিোত পণয ৫৫%  

8.  দুলু চন্দ্র িোয় (রিরস 

 খহোদখয়ি 

সুপোরিশিখ ) 

 (৮৫০৬৫১) 

পরলরথন মথখক 

জ্বোলোরন মতল 

৫৫%  

9.  পোলন কু োি  

(৮৫০০২৭) 

চো ড়ো িোত পণয 

রবিয় 

৬০%  

10.  ম োাঃ ম খহিোব মহোখসন 

(৮৫০৬৪৭) 

ব্লোক মবিল ছোগল 

খো োি 

৫০%  

11.  কোিী তোিীদ মহোখসন 

(৮৫০৬৬১) 

মপোশোক রশল্প ৩৫%  

12.  ম োাঃ  র নুি করি  

(৮৫০৬৪৬) 

ইখভন্ট  যোখনিখ ন্ট ৬৫%  

13.  এ রট এ  মহদোখয়তুন 

নবী (৮৫০৬৪২) 

ইখলকরেক পণয  ৫০%  

14.  ম োাঃ আরশকুি িহ োন 

(রিখকো) (৮৫০২৩২) 

ই-ক োস ম/ 

 যোনুফযোকচোরিিং 

৭০%  

15.  ম োাঃ মগোলো  ম োস্তফো 

(৮৫০২১৮) 

কৃরষ/মভিোল ুক্ত 

খোদয উৎপোদন 

৬০%  

16.   রহউিীন ফোহোদ  

(৮৫০৬৪০) 

রিলযোজন্সিং/কম্পিউটো

ি প্ররশক্ষণ 

৬০%  

17.  ম োাঃ িোখশদুল ইসলো  

(৮৫০৬৫০) 

কৃরষ পণয বোিোি 

িোতকিণ 

৪৫%  

18.  খন্দকোি আশিোফী 

আক্তোি (৮৫০২৭৪) 

ইখলকরেক  

(েি রবিখনস) 

৬০%  

কুবড়গ্রাম জজলা 

ক্রবম

কনং 

প্রবশক্ষণার্থীর নাম ও 

বনব্ন্ধন নম্বর 

ব্যব্সা/উচ্যাচের 

বব্ব্রন 

ব্যব্সা/উচ্যা

জের অগ্রেবি 

(%) 

মন্তব্য 

1.  ‡gv.mwdKzj Bmjvg  

490357 

DbœZ gv‡bi dvwb©Pvi 

Drcv`b 

৮০%  

2.  Avmv ỳ¾vgvb 

490168 

Mv‡g©›Um wkí,KviLvbv ৭৫%  

3.  iv‡k` Avwgb 

490823 

grm Pvl ৬৫%  

4.  ‡gv. Avwgbyj Bmjvg 

490428 

Mevw` cï cvjb I grm Pvl ৬৫%  

5.  ‡gv.BgwZqvR Avn‡g` Avjg 

490170 

Miæi Lvgvi ৫৫%  

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 kwidzj Bmjvg K…wl hš¿cvwZ ‰ZixKib  30% e¨emv e„w×i Rb¨ Avw_©K mn‡hvwMZv cÖ‡qvRb 

2.  eveyj P›`ª eg©Y cvB‡ivjvBwmm cÖ‡R±  30% e¨emv e„w×i Rb¨ Avw_©K mn‡hvwMZv cÖ‡qvRb 

3.  Kvgiæb bvnvi ‡gmvm© gy³v eøK nvDR  15% e¨emv e„w×i Rb¨ Avw_©K mn‡hvwMZv cÖ‡qvRb 

4.  ‡gvt †gveviK †nv‡mb  AvBwU mwjDkb 20% e¨emv e„w×i Rb¨ Avw_©K mn‡hvwMZv cÖ‡qvRb 

5.  ‡gvt gvBbyj Bmjvg ‡cvwëª  Lvgvi 30% e¨emv e„w×i Rb¨ Avw_©K mn‡hvwMZv cÖ‡qvRb 

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

7.  gvneyeyj Avjg ‡WBwi I wdmvwim 30% e¨emv e„w×i Rb¨ Avw_©K mn‡hvwMZv cÖ‡qvRb 

8.  ‡Mvjvgyk kvnx` ‡d«v‡Rb dzW 20% e¨emv e„w×i Rb¨ Avw_©K mn‡hvwMZv cÖ‡qvRb 

9.  gvngy`yj nvmvb AMv©wbK dvg©  25% e¨emv e„w×i Rb¨ Avw_©K mn‡hvwMZv cÖ‡qvRb 

10.  G.‡K.Gg Dev‡q` Djøvn Mv‡g©›Um †m±i 15% e¨emv e„w×i Rb¨ Avw_©K mn‡hvwMZv cÖ‡qvRb 

11.  ‡gvt nvmvb Avjx evqy M¨vm 20% e¨emv e„w×i Rb¨ Avw_©K mn‡hvwMZv cÖ‡qvRb 

12.  mvwbqv Av³vi ‡mjvB‡qi KvR 15% e¨emv e„w×i Rb¨ Avw_©K mn‡hvwMZv cÖ‡qvRb 

13.  ‡gvt mvBdzjøvn  ZwiKZ f¨vmv©UvBj 

wi‡mv‡m©m ‡Kvt wjt 

20% e¨emv e„w×i Rb¨ Avw_©K mn‡hvwMZv cÖ‡qvRb 

 

 

 

 


