
ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন 

পন্ডের নামঃ   ব্যফস্থাক (ভাঠ ননযীক্ষা)    
 

তাররখ: ১১/১০/২০১৯, ররাজ শুক্রবার,  সময়ঃ সকাল ১০.০০ ঘটিকা, 

  স্থানঃ রমাহাম্মেপুর সরকারর উচ্চ রবদ্যালয়, রমাহাম্মেপুর, ঢাকা-১২০৭ 

 

রযার নম্বয প্রাথীয নাভ ও নতায নাভ ননজ রজরা 

0001 জনাফ নানভ আমভদ নরটন 

মৃত আব্দুর আউয়ার াওরাদায 

নাযায়ণগঞ্জ 

0002 জনাফ রভাোঃ ননজফ উল্লাহ্ 

জনাফ রভাোঃ আনছায আরী 

যংপুয 

0003 জনাফ রভাোঃ এানুর কফীয 

জনাফ রভাোঃ আকফয কফীয 

ভাগুযা 

0004 জনাফ রভাোঃ রভাক্তায রামন 

জনাফ রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক 

টুয়াখারী 

0005 জনাফ রভাোঃ কাভরুর রামন 

জনাফ আমনায়ায আম্মদ 

রপণী 

0006 জনাফ ামদকুয যভান 

জনাফ এভ. ফনয আভদ 

কক্সফাজায 

0007 জনাফ উত্তভ কুভায দা 

জনাফ ননযঞ্জন কুভায দা 

খুরনা 

0008 জনাফ রভাোঃ াভীভ রামন খান 

জনাফ রভাোঃ রকান্দায আরী খান 

ফনযার 

0009 জনাফ রভাোঃ াফরুর ইরাভ 

মৃত রভাকমদুয যভান 

যাজাী 

0010 জনাফ শ্যাভর চন্দ্র 

জনাফ নপ্রয়নাথ চন্দ্র 

নওগাঁ 

0011 জনাফ রভাোঃ ানযয়ায াযমবজ 

জনাফ রভাোঃ দনফয উনিন 

ফগুড়া 

0012 জনাফ আবুর রামন গাজী 

মৃত কযভ আরী গাজী 

ফনযার 

0013 জনাফ রভাোঃ আনতকুয যভান 

জনাফ রভাোঃ াীন রামন 

নামটায 

0014 জনাফ রভাাম্মদ নদুর ইরাভ 

জনাফ নপকুর ইরাভ 

কুনভল্লা 

0015 জনাফ মোঃ রযজাউর কনযভ 

জনাফ মোঃ আননসুয যভান 

চাঁাইনফাফগঞ্জ 

0016 জনাফ রভাোঃ ভাফবু উল্লা 

জনাফ আনফদ উল্লা খান 

চট্টগ্রাভ 

0017 জনাফ রভাোঃ ইকফার রামন 

নতা-জনাফ রভাোঃ কালু নভয়া 

নযাজগঞ্জ 

0018 জনাফ রভাোঃ যামদুর ইরাভ 

নতা-জনাফ রভাোঃ আব্দুর খামরক 

নদনাজপুয 

0019 জনাফ রভাোঃ ওভয পারুক 

নতা-জনাফ রভাোঃ রদমরায়ায রামন 

ভাগুযা 

0020 জনাফ সয়দ আনভনুর ক 

নতা-সয়দ রামন আরী 

ভাগুযা 

 

উনযউনল্লনখত প্রাথীমদয ফততভান ঠিকানায় প্রমফত্র রপ্রযণ কযা ময়মছ । ননধ তানযত ভময় প্রমফত্র াওয়া না রগমর ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন 

পাউমেন, প্রধান কাম তারয়, ল্লী বফন (৭ভ),তরা ৫, কাওযান ফাজায, ঢাকা-1215-এ রমাগামমাগ কময ডুনিমকট কন ংগ্র কযায জন্য 

অনুমযাধ কযা মরা । 

 

নফোঃদ্রোঃ  নফজ্ঞানত চানদা অনুমায়ী প্রময়াজনীয় নক্ষাগত রমাগ্যতা, অনবজ্ঞতা, ফয় প্রভামণয জন্য এএন ার্ট তনপমকট ও রাষ্টার 

 অড তায না থাকায় ২৪ র্ট দযখাস্ত ফাছাই কনভর্ট কর্ততক ফানতর কযা ময়মছ ।    

  

 

(রমাঃ রগালাম রমাস্তফা) 



মহাব্যবস্থাপক 


