
এবতেদায়ীস্ততেে ববষয়বিবিক (আেবব) ৪০েম আবাবিক প্রবিক্ষণ ককাতি ে ৪৫জন প্রবিক্ষণার্থী 
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ক্রবমক কজলা প্রবেষ্ঠাতনে নাম নাম ও পদবী জন্মোবেখ কমাবাইলনম্বে মন্তব্য 

০১ বরিশাল 

 

সাপারিয়া দারিল মাদ্রাসা 

 

মমা: রিয়াজ মাহমুদ 01/01/1985 01718173731 

 

** 

০২ বরিশাল কারশপুি মরহলা দারিল মাদ্রাসা মমা: লরকতুল্লাহ 02/01/1987 01924378709 * 

০৩ বরিশাল আল ইকওয়াি দারিল মাদ্রাসা মমা: আলাউরিি  03/01/1970 01729325959 ** 

০৪ বরিশাল দরিি ম ায়ালভি ইসলারময়া 

দারিল মাদ্রাসা 

মমা: ফিহাদ মহাসসি 03/01/1992 01729873244 ** 

০৫ বিগুিা দরিি লতাবারিয়া ইসলারময়া 

দারিল মাদ্রাসা 

হারলমা মব ম 02/17/1986 01710019590 ** 

০৬ রপসিাজপুি  ারজপুি মিছারিয়া ফারজল মাদ্রাসা ইরদ্রস আরল 05/01/1994 01749147208 ** 

০৭ রপসিাজপুি সপ্তীগ্রাম সম্মীলরি ইসলারময়া 

দারিল মাদ্রাসা 

ইয়ারহয়া 06/05/1994 01935276759 ** 

০৮ রপসিাজপুি জলঘাটি ইসলারময়া এসআি 

আরলম মাদ্রাসা 

মমা: আাল-আরমি 02/05/1989 01746828056 ** 

০৯ রপসিাজপুি আল  াজ্জারলয়া ইসলারময়া 

কারমল মাদ্রাসা 

িরফকুল ইসলাম 01/01/1994 01735592695 ** 

১০ পটুয়ািালী ধুরলয়া আব্দুি িহমাি সিদাি 

বারলকা দারিল মাদ্রাসা 

আবুল মহাসসি 01/01/1978 01756291772 ** 

১১ পটুয়ািালী  িারজিপুি মসরলম স্বৃরত মরহলা 

দারিল মাদ্রাসা  

িারহমা আক্তাি রিমু 14/11/1994 01764867610 ** 

১২ মভালা মবািহাি উরিি কারমল মাদ্রাসা কারিজ ফাহরমদা 31/10/1989 01913762333 ** 

১৩ চট্টগ্রাম িরশদাবাদ এম সুরিয়া দারিল 

মাদ্রাসা 

আবু জাফি আহম্মদ 10/27/1992 01720158292 ** 

১৪ চট্টগ্রাম পাঠািদরি তাসহরিয়া ছাসবরিয়া 

ছুরিয়া আরলম মাদ্রাসা 

মমাসাদ-ই-নূিী 01/16/1991 01811981891 * 

১৫ চট্টগ্রাম ফসতিি  ওয়াদুরদয়া ফারজল 

মাদ্রাসা 

সাজ্জাদ মহাসসি 11/03/1993 01830179364 ** 

১৬ চট্টগ্রাম হাইদ াও ম ারবন্দিিীল  াওরসয়া 

আদশ শ দারিল মাদ্রাসা 

মমা: আব্বাস উরিি 01/12/1981 01819538826 ** 

১৭ চট্টগ্রাম 

 

কাটিিহাট এমআই ফারজল মাদ্রাসা মমা: আরতকুি িহমাি 12/04/1995 

 

01624755718 

 

  

* 

১৮ চট্টগ্রাম িহমারিয়া মমাহাম্মরদয়া কাসদরিয়া 

দারিল মাদ্রাসা 

আব্দুল কাসদি 02/01/1975 01829804233 ** 

২০ মিায়ািালী হযিত িারদজাতুল মকাবিা মরহলা 

দারিল মাদ্রাসা 

মমা: আবু জাফি 03/01/1982 01863288940 ** 

২১ মিায়ািালী মমাহাম্মরদয়া ইসলারময়া দারিল 

মাদ্রাসা 

মমা: শামসুল আলম 03/01/1980 01690192553 ** 

২২ কক্সবাজাি গ য়লমািী দারিল মাদ্রাসা গসয়দ আকবাি 01/02/1984 01890663083 * 

২৩ িাঙ্গামাটি মবতবুরিয়া মঈনুল উলুম মিজভী 

দারিল মাদ্রাসা 

মমা: রিয়াজ উরিি 

 ফুি 

02/12/1986 01815508851 ** 

২৪ কুরমল্লা বকিগ্রাম ইসলারময়া দারিল 

মাদ্রাসা 

মমা: জরহরুল ইসলা 

ভুইয়া 

02/22/1983 01858225327 ** 



২৫ কুরমল্লা  পুজকারি ইসলারময়া কারি রি 

দারিল মাদ্রাসা 

মমা: আরল মহাসসি 02/01/1972 01714858366 ** 

২৬ কুরমল্লা  আল মহদায়া ইসলারময়া মরহলা 

মাদ্রাসা 

মফিসদৌস আক্তাি 03/01/1982 01846997263 ** 

২৭ কুরমল্লা সংকুরচয়া ইসলারময়া দারিল 

মাদ্রাসা 

মমা: আব্দুি িহমাি 03/03/1982 01726375629 ** 

২৮ কুরমল্লা কারচিাতলা  দ্বীবপুি মরদিাতুল 

উলুম দারিল মাদ্রাসা 

মমা: সাইফুল্লাহ 12/20/1974 01908088524 ** 

২৯ লক্ষ্মীপুি নুরুল উলুম ইসলারময়া দারিল 

মাদ্রাসা 

মমা: ফিহাদ মহাসসি 01/03/1989 01952732332 * 

৩০ লক্ষ্মীপুি জারমলা মিসুি মরহলা দারিল 

মাদ্রাসা 

মজাসলিা আক্তাি 05/01/1981 01723908403 * 

৩১ চাঁদপুি মদাঘি ইসলারময়া মরহলা দারিল 

মাদ্রাসা 

শামসুিাহাি 01/15/1982 01747339511 ** 

৩২ ব্রাহ্মণবারিয়া সিাইল িহমাতুরল্লল আলআরমি 

দারিল মাদ্রাসা 

মমা: এিামুল হাসাি 01/01/1995 01734065973 * 

৩৩ ব্রাহ্মণবারিয়া আকরশিা কুল্লাবারি দারিল মাদ্রাসা মমাহাম্মদ ওবাইদুল্লাহ 12/30/1983 01818815484 ** 

৩৪ ফরিদপুি ভরিয়ালহাট মিছারিয়া দারিল 

মাদ্রাসা 

মমা: বরশরুল ইসলাম 03/02/1993 01752910757 * 

৩৫ ফরিদপুি আদমপুি এসক দারুসুিাহ দারিল 

মাদ্রাসা ফরিদপুি 

মমা: রফসিাজ আলম 02/10/1979 01734913714 * 

৩৬ ফরিদপুি কারজ রসিাজুল ইসলাম দারিল 

মাদ্রাসা 

মশি মরহউরিি 03/04/1970 01930245758 * 

৩৭ মুরি ঞ্জ কারল ঞ্জ মমাহাম্মরদয়া দারিল 

মাদ্রাসা 

মমা: আল-আরমি 02/01/1988 01937277989 ** 

৩৮ িািায়ি ঞ্জ আল আিাফা ইসলারময়া দারিল 

মাদ্ররাসা 

আল-আরমি 01/03/1980 01727869072 ** 

৩৯ িািায়ি ঞ্জ িওজাতুস সাসলরহয়া আরলম 

মাদ্রাসা 

মমা: মমায়াজ্জাম 

মহাসসি 

05/01/2020 01917510299 * 

৪০ িািায়ি ঞ্জ মুসরলম ি ি ইসলারময়া দারিল 

মাদ্রাসা 

মমাোঃ রসরিকুি িহমাি 01/01/1981 01718436406 ** 

৪১ িাজবারি সমসপুি দারিল মাদ্রাসা মমা: িাজমুল হক 02/12/1981 01724338283 ** 

৪২ সরিয়তপুি মাহামুদপুি িািাপািা দারিল 

মাদ্রাসা 

মমাোঃ আহসাি 02/01/1987     01928105659 **  

৪৩ ঢাকা আব্দুল কাউম দারিল মাদ্রাসা মমা: ওরজ উল্লাহ 01/01/1982 01732195240 * 

৪৪ কুরমল্লা শাসুক মশি দারুল হুদা দারিল 

মাদ্রাসা 

মমা: আব্দুি িহমাি 03/01/1982 01849608763 ** 

৪৫  ারজপুি  লদাপািা রিয়াজ উরিি দারিল 

মাদ্রাসা 

মমা: বাহাি উরিি 09/01/1990 01725322920 ** 

৪৬  াইবান্ধা মমাংলাপািা দারিল মাদ্রাসা মমা: ওসমাি  রি 01/01/1978 01737350229 * 

 

 


