
 

 

ভজজদজবজিক জশু ও গণজক্ষা কাম যক্রভ 
আরাজভক পাউন্ডেন 

২৭৩,ারফাগান,পুযা, যাজাী। 
    জজরায নাভঃ যাজাী                                            উন্ডজরায নাভঃ ফা                                                          জক্ষাস্তয- প্রাক-প্রাথজভক  

ক্রভ জকন্ডেয নাভ ও পূণ যঠিকানা 

  

আউজনয়ন/ওয়াড য/ 

জৌযবায নাভ 

জকে জকাড নং জক্ষন্ডকয নাভ ও জতা/স্বাভীয 

নাভ 

জক্ষন্ডকয 

জক্ষাগত 

জমাগ্যতা 

জক্ষক  প্রজক্ষণপ্রাপ্ত/ভজজন্ডদয 

আভাভ জক না 

জরঙ্গ কভ যকার 

ংক্রাভত্ম তথ্য 

জক্ষাথী 

ংক্রাভত্ম তথ্য 

জক্ষন্ডকয জভাফাআর 

নং 

ভন্তব্য 

(মজদ 

থান্ডক) যাঁ না প্রজক্ষণপ্রাপ্ত 

যাঁ/না 

পুরুল ভজরা গণজক্ষায 

জক্ষক জন্ডন্ডফ 

ছাত্র ছাত্রী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

০১ পূফ যপুঠিয়া াড়া জান্ডভ ভজজদ নওাটা 

জৌযবা 

৩৩-০২-১৯০ জভাঃ াাদাত জান্ডন - 

জভাঃ কান্ডভ জখ 

দাজখর যাঁ - যাঁ   ১০ ১৩ ১৭ ০১৯২৮৯২৭০৬০  

০২ অভগাছী জান্ডভ ভজজদ,নওাটা,ফা 

যাজাী 

নওাটা 

জৌযবা 

৩৩-০২-১৯১ জভাঃ সয়দ অভদ,জতা-

মুন্ডরউদ্দীন 

কাজভর - না না   ০৩ ১৯ ১১ ০১৭৪৮৬০৯৯৪৮  

০৩ উিয জরা াড়া জান্ডভ ভজজদ-

নওাটা-ফা -যাজাী 

নওাটা 

জৌযবা 

৩৩-০২-১৯২ জভাঃ জকাযফান অরী - জভাঃ 

যভাতুরা  

পাজজর - না না   ০৫ ১৪ ১৬ ০১৭৫০৭২৪৫৩০  

০৪ নওাটা ভাদ্রাাাড়া জান্ডভ ভজজদ-

কাটাখাজর-ফা-যাজাী  

নওাটা 

জৌযবা 

৩৩-০২-১৯৩ জভা: ভাসুভ জফরা, অপাজ 

উদ্দীন 

এআচ এ 

জ 

যাঁ - না   ০৩ ১৯ ১১ ০১৭০৫০০৬০৯৩  

০৫ শ্রীপুয জান্ডভ ভজজদ  নওাটা 

জৌযবা 

৩৩-০২-১৯৪  জভাাঃ ারভা, জতা.জভাঃ 

মুন্ডরভ 

এআচ এ 

জ 

না না না   ০২ ১৬ ১৪ ০১৭৯৭৮৩৬৭৬১  

০৬ জরা াড়া জান্ডভ ভজজদ-নওাটা-

ফা -যাজাী 

নওাটা 

জৌযবা 

৩৩-০২-১৯৫ তাজযাআয়াজভন,জভাঃ বুযান 

উজদ্দন 

দাজখর - না না   ০২ ১৪ ১৬ ০১৭১৪৩৩৪২২০  

০৭ ভানন্দখাজর জান্ডভ ভজজদ 

 

নওাটা 

জৌযবা 

৩৩-০২-১৯৬ জভাাঃ জযপা খাতুন,াভসুর 

অরভ 

পাজজর  না না   ০৩ ১৪ ১৬ ০১৭৪৭১১০৩০১  

০৮ ফাখযাফাজ জভারাাড়া জান্ডভ 

ভজজদ,কাটাখারী ফা,যাজাী 

কাটাখারী 

জৌাায 

৩৩-০২-১৯৭ জভাাঃ যান্ডফয়া খাতুন,জতা-

পযতুরা  

জফ এ  - না না   ০৫ ১৯ ১১ ০১৭৬২৭২৩৪৪২  

০৯ কাাজয়া পূফ যাড়া জান্ডভ ভজজদ-

কাটাখাজর-ফা- 

কাটাখারী 

জৌাায 

৩৩-০২-১৯৮ জভাাঃ াজফনা অক্তায - 

জভাঃ নয়ন অরী  

অজরভ - না না   ০৬ ১৫ ১৫ ০১৭৩৮৮৩২৬২২  

১০ কাাজয়া ঃ াড়া  জান্ডভ ভজজদ কাটাখারী জৌয ৩৩-০২-১৯৯ জভা: জাানুয আরাভ, 

জদুর আরাভ 

জ: ও 

অজরভ 

- না না   ০৩ ১৫ ১৫ ০১৮৮৪৫৬৪০২৯  

১১ কাটাখাজন অব্দুয যাজ্জান্ডকয সফঠকঘয  কাটাখারী জৌয ৩৩-০২-২০০ জভাঃ জজয়াভীন খাতুন, 

অব্দুয যাজ্জাক  

এআচ এ 

জ 

- না না   ০৬ ১৫ ১৫ ০১৭৭৬৪০৭৪০৪  

১২ ফাড়ুআ াড়া জান্ডভ ভজজদ-দ যনাড়া -

ফা- 

দ যনাড়া ৩৩-০২-২০১ জভাঃ ভামুনুয যজদ - মৃত 

অঃ ভজজদ  

দাওযা 

াদী 

যাঁ - যাঁ   ০৫ ১৫ ১৫ ০১৭৪৪-৩৫১৪৭৭  

১৩ জফর ধযভপুয জান্ডভ ভজজদ দ যনাড়া-

ফা- 

দ যনাড়া ৩৩-০২-২০২ নাজযন,জভাঃ অঃ ািায দাজখর  না না   ০৩ ১৫ ১৫ ০১৭৮৬৯৬৫৫৭৭  

১৪ সুন্দরপুয জান্ডভ ভজজদ- দ যনাড়া  -

ফা-যাজাী 

দ যনাড়া ৩৩-০২-২০৩ জভাঃ জজয়াউয যভান - জভাঃ 

জভযাজ উজদ্দন 

কাজভর যাঁ - যাঁ   ১০ ১৩ ১৭ ০১৭৭০৭৫৯৩৩০  

১৫ ফাগশর ফকজপুয জান্ডভ ভজজদ- 

দ যনাড়া  -ফা- 

দ যনাড়া ৩৩-০২-২০৪ জভাঃ ওয়াযকাজফন াভ 

জভাাম্মদ 

অজরভ যাঁ - না   ০৩ ১৩ ১৭ ০১৭২৭০১৫৬৩৯  

১৬ জফরন্ডনারাড়া 

,দ যনাড়া,ফা,যাজাী 

দ যনাড়া ৩৩-০২-২০৫ জভাাঃ জদারন খাতুন, 

নাজমু ায়াদাত 

এআচ এ 

জ 

- না না   ০৩ ১৫ ১৫ ০১৭৩৩০৪৪৮৪০  

প্রাক-প্রাথজভক/ফয়স্ক/জ কুযঅন জক্ষা জকে 
Form No-MBCMLP:MIS-1/2018 

২০১৯ জক্ষাফন্ডল যয জফদ্যভান জকে ও জক্ষকন্ডদয ভধ্য জথন্ডক  

২০২০ জক্ষাফন্ডল য ফারকৃত জকে ও জক্ষক তাজরকা। 

 



 

 

 
জজরায নাভঃ যাজাী                                            উন্ডজরায নাভঃ ফা                                                          জক্ষাস্তয- প্রাক-প্রাথজভক  

ক্রভ জকন্ডেয নাভ ও পূণ যঠিকানা 

  

আউজনয়ন/ওয়াড য/ 

জৌযবায নাভ 

জকে জকাড নং জক্ষন্ডকয নাভ ও জতা/স্বাভীয 

নাভ 

জক্ষন্ডকয 

জক্ষাগত 

জমাগ্যতা 

জক্ষক  প্রজক্ষণপ্রাপ্ত/ভজজন্ডদয 

আভাভ জক না 

জরঙ্গ কভ যকার 

ংক্রাভত্ম তথ্য 

জক্ষাথী 

ংক্রাভত্ম তথ্য 

জক্ষন্ডকয জভাফাআর 

নং 

ভন্তব্য 

(মজদ 

থান্ডক) যাঁ না প্রজক্ষণপ্রাপ্ত 

যাঁ/না 

পুরুল ভজরা গণজক্ষায 

জক্ষক জন্ডন্ডফ 

ছাত্র ছাত্রী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

১৭ জতরাআ জান্ডভ ভজজদ, 

দ যনাড়া,ফা,যাজাী 

দ যনাড়া ৩৩-০২-২০৬ জভাা: জজানাযা খাতুন জতা 

জভা:অআয়ুফ অরী 

অজরভ - না না   ০৩ ১৫ ১৫ ০১৭৯১৭৬৮৬২৩  

১৮ দ যনাড়া জান্ডভ ভজজদ 

 

দ যনাড়া ৩৩-০২-২০৭ অজযফুয যভান, াভসুদ্দীন কাজভর াঁ  না   ০৫ ১৪ ১৫ ০১৭৪৪৬১১২০৪  

১৯ দ যনাড়া জকেীয় জান্ডভ ভজজদ 

 

দ যনাড়া ৩৩-০২-২০৮ জভাাঃ জযপা নাজভীন,অঃ 

ারাভ 

জফ এ - না না   ০১ ১৬ ১৪ ০১৭৭৯২৮৪৪১৯  

২০ তালুক ধযভ পুয জান্ডভ ভজজদ 

 

দ যনাড়া ৩৩-০২-২০৯ জভাাঃ আন্ডরভা 

খাতুন,আউসুপ অরী  

অজরভ  না না   ০১ ১৬ ১৪ ০১৮৫১৫০৮৩৮১  

২১ 

 

কুাকাজন্দ জান্ডভ ভজজদ দ যনাড়া ৩৩-০২-২১০ জভাাঃ অপন্ডযাজা 

খাতুা ন,যজফউর আরাভ 

দাজখর  না না   ০৪ ১৬ ১৪ ০১৭৩৭৭২৪১৪২  

২২ জনারাড়া জান্ডভ ভজজদ হুজুযীাড়া ৩৩-০২-২১১ জভা:জভাাযযপ জান্ডন, জভা: 

উভান অরী 

দাজখর - না না   ০৫ ১৬ ১৪ ০১৭১৮৬১৭৫৩৯  

২৩ ধভ যাটা জান্ডভ ভজজদ- দারুা  -ফা-

যাজাী 
হুজুযীাড়া ৩৩-০২-২১২ জভাঃ মযত অরীা - মৃত অঃ 

ভজজদ 

পাজজর - না না   ০৮ ১৫ ১৫ ০১৯২৫-৩৩৯৮৭০  

২৪ জফজুড়া জান্ডভ ভজজদ- দারুা  -ফা-

যাজাী 
হুজুযীাড়া ৩৩-০২-২১৩ জভাঃ জদুর আরাভ - জভাঃ 

অঃ শুকুয  

দাজখর  - না   ০৮ ১০ ২০ ০১৭১৩-৭০৪৩০৮  

২৫ ফাজজতপুয জান্ডভ ভজজদ হুজুযীাড়া ৩৩-০২-২১৪ জজযনাাযবীন, 

শুভসুর অরভ 

এআচ এ 

জ 
যাঁ - না   ০১ ১৭ ১৩ ০১৭৫৩৪৭৪৩৪৭  

২৬ ভাধফপুয পূফ যাড়া জান্ডভ ভজজদ ফড়গাছী ৩৩-০২-২১৫            শূণ্য 
২৭ জাংারাড়া জান্ডভ ভজজদ,জযপুয ফা, 

যাজাী 

জযপুয ৩৩-০২-২১৬ জভাাঃ তানজজরা খাতুন,অবুর 

কান্ডভ 

এআচ এ জ - না না   ০৩ ১৭ ১৩ ০১৭৩৯৯২৫৫৪৮  

২৮ জফড়াড়া  জান্ডভ ভজজদ- জযপুয-ফা- 

যাজাী 

জযপুয ৩৩-০২-২১৭ জদরাযা াযবীনু - জভাঃ আয়াজন 

অরী  

দাজখর  -  না   ০৩ ১৪ ১৬ ০১৯১৫৮৮১০৯৭  

২৯  জটংযাভাযী জান্ডভ ভজজদ- জযপুয-ফা- 

যাজাী 

জযপুয ৩৩-০২-২১৮  জভাঃ ভামুনুয যজদ - যজপকুর 

আরাভ  

এভ এ  না না   ০৮ ১৪ ১৬ ০১৭৭০-৬৫১৬৬৬  

৩০ জযপুয জান্ডভ ভজজদ জযপুয ৩৩-০২-২১৯ ান্ডয়দা খাতুন, াআদুয 

যভান 

এআচ এ জ  - না   ০২ ১৪ ১৬ ০১৭৪২৪২৪৫২০  

৩১ জযপুযণাড়া জান্ডভ ভজজদ- জযপুয-

ফা- যাজাী 

জযপুয ৩৩-০২-২২০ অজভীযা খাতুনু-  নূয অরভ  এ এ জ - - না   ০৫ ১৪ ১৬ ০১৭২৭১৪৬১৪৮  

৩২ জানাআকাজন্দ জান্ডভ ভজজদ- জযপুয-ফা- 

যাজাী 

জযপুয ৩৩-০২-২২১ নুয জাান - জভাঃ ন্ডন্ডকন্দায 

অরী 

এআচ এ জ - না না   ০৮ ১৬ ১৪ ০১৯৫৩৭৪২৬০২  

৩৩ জগাভা জান্ডভ ভজজদ- জযপুয-ফা- 

যাজাী 

জযপুয ৩৩-০২-২২২ জজয়াজভন অযা  - মৃত অভজাদ 

জান্ডন  

এ এ জ - না না   ০৩ ১৪ ১৬ ০১৭৩৮-৪২০৬৪৭  

 



 

 

জজরায নাভঃ যাজাী                                                                             উন্ডজরায নাভঃ ফা                       জক্ষাস্তয- জ কুযঅন  
ক্রভ জকন্ডেয নাভ ও পূণ যঠিকানা 

  

আউজনয়ন/ওয়াড য/ 

জৌযবায নাভ 

জকে জকাড নং জক্ষন্ডকয নাভ ও জতা/স্বাভীয 

নাভ 

জক্ষন্ডকয 

জক্ষাগত 

জমাগ্যতা 

জক্ষক  প্রজক্ষণপ্রাপ্ত/ভজজন্ডদয 

আভাভ জক না 

জরঙ্গ কভ যকার 

ংক্রাভত্ম 

তথ্য 

জক্ষাথী 

ংক্রাভত্ম 

তথ্য 

জক্ষন্ডকয জভাফাআর 

নং 

ভন্তব্য 

(মজদ থান্ডক) 

যাঁ না প্রজক্ষণপ্রাপ্ত 

যাঁ/না 

পুরুল ভজরা গণজক্ষায 

জক্ষক 

জন্ডন্ডফ 

ছাত্র ছাত্রী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

৩৪ নফগঙ্গা জান্ডভ ভজজদ- জযপুয-ফা- 

যাজাী 

জযপুয ৩৩-০২-২২৩ যান্ডফয়া জফগমু-  অনারুর 

আরাভ  

এআচ  এ 

জ 

- না না   ০৪ ১৪ ১৬ ০১৭৯৯৩০১২৯৭  

৩৫ মুযারীপুয জান্ডভ ভজজদ- জযপুয-ফা- 

যাজাী 

জযপুয ৩৩-০২-২২৪ অপানা জভজভ - জভাঃ 

তানজজফ আফন্ডন অরী  

দাজখর   না না   ০৪ ১৪ ১৬ ০১৯১৯৯৭৬৯৪৬  

৩৬ জানাআকাজন্দ জান্ডভ ভজজদ জযপুয ৩৩-০২-২২৫ জভাা: মুঞ্জুযা খাতুন, সুরতান 

জখ 

জফ এ  না না   ০২ ১৭ ১৩ ০১৭৪২৫৬১৬৭৯  

৩৭ জযপুয  নরপুকুয  জান্ডভ ভজজদ- 

জযপুয-ফা- যাজ: 

জযপুয ৩৩-০২-২২৬ জভাঃ জযাজুর আরাভ -  

মৃত জান্ডন অরী 

পাজজর   যাঁ যাঁ   ০৮ ১৭ ১৮ ০১৭৭০৩৮৩৮৫০  

৩৮ কাজী াটা, ফা - যাজাী ড়গ্রাভ ৩৩-০২-২২৭ জযন্ডফকা সুরতানাা  জযফুর 

আরাভ 

এ এ জ  না না   ০৪ ১৭ ১৩ ০১৭৫১৫৬৪৯১১  

৩৯ জিভ ফাজরয়া াড়া জান্ডভ ভজজদ - 

ড়গ্রামু-  ফাা  -   

ড়গ্রাভ ৩৩-০২-২২৮  জভাাঃ ভন্ডনায়াযা জফগভ, জভাঃ 

যজপকুর আরাভ  

এআচ এ জ   না না   ০৫ ১১ ১৯ ০১৭৯৬-৩৩২৯৯৬  

৪০ জিভ ফাজরয়া জান্ডভ ভজজদ - ড়গ্রামু- 

ফা - 

ড়গ্রাভ ৩৩-০২-২২৯  জভাাঃ াভীভা আয়াজভন  

জভাঃ জয়ারুর আরাভ  

স্নাতক   না না   ০৫ ১৬ ১৪ ০১৮৩৯২৮৫৯২১   

৪১ উিয ফাজরয়াাড়া জান্ডভ ভজজদ - 

ড়গ্রামু- ফা - যাজ 

ড়গ্রাভ ৩৩-০২-২৩০  জভাাঃ পাযজানা -  জগারাভ 

জভাযন্ডদ  

এআচ এ জ  না না   ০৪ ১৬ ১৪ ০১৯৩৪১৫৫০৮৯   

৪২ জদলুয়াফাড়ীাা জান্ডভ ভজজদ - ড়গ্রামু-  

ফা -   

ড়গ্রাভ ৩৩-০২-২৩১            শূণ্য  

৪৩ কুর াড়া জান্ডভ ভজজদ - ড়গ্রামু-  ফা  

-  যাজাী 

ড়গ্রাভ ৩৩-০২-২৩২  জভাঃ জভাখন্ডরসুয যভান ,জভাঃ 

অবুর কান্ডভ  

ান্ডপজ  যাঁ যাঁ   ০৫ ১৫ ১৫ ০১৭১৬-৬৯২৫৫২   

৪৪ জগাজফন্দপুয জনজ কাচাযী ঘয ড়গ্রাভ ৩৩-০২-

২৩৩ 

জভাা: জযজজয়া জফগভ,অজভনুর 

আরাভ 

এএজ  না না   ০৩ ১৬ ১৫ ০১৭৬৬০০৭০৭৮   

৪৫ অজরভগঞ্জ ঃ াড়াজান্ডভ ভজজদ ড়গ্রাভ ৩৩-০২-২৩৪ জভাঃ তাজরভা 

আয়াজভন,জভাঃ অঃ অরীভ 

এআচ এ জ  না না   ০১   ০১৭২৪৮৪১১৫৭   

৪৬ পুযাতন ভধুপুয  জান্ডভ ভজজদ -  

দাভকুড়া - ফা - যাজা: 

দাভকুড়া ৩৩-০২-২৩৫  জভাঃ অঃ যাজ্জাক  -  জভাঃ 

অঃ ভজজদ   

অজরভ  না না না   ০৬ ১২ ১৮ ০১৭৩৬-২৩৬৯৯৫   

৪৭  জদরাাড়া জান্ডভ ভজজদ -  দাভকুড়া 

- ফাা - যাজাী 

দাভকুড়া ৩৩-০২-

২৩৬ 

 জভাাঃ কাজর জযখা  -  জভাঃ 

অফজার জান্ডন  

এআচ এ জ  না না না   ০৫ ১৬ ১৪ ০১৭৬১-৫৫১৮১৬   

৪৮ অন্ডরাক ছত্র জান্ডভ ভজজদ -  দাভকুড়া - 

ফা- যাজাী 

দাভকুড়া ৩৩-০২-২৩৭  জভাাঃ াভীভা অক্তায রুজভ -

জভাঃ ভামুন য যজদ  

এ  এ  

জ  

না না না   ০৪ ১৩ ২২ ০১৯৫৫১০৩৬৩৭   

৪৯ াআক  াড়া জান্ডভ ভজজদ--ফা -

যাজাী 

দাভকুড়া ৩৩-০২-

২৩৮ 

জভাাঃ জজরনা জফগভ - জভাঃ 

কান্ডয় উজদ্দন  

এআচ এ জ না না না   ০৪ ১৪ ১৬ ০১৭৪৪-৭৪৬১৯১   

৫০ উজজয পুকুয জান্ডভ ভজজদ -  াজযরা  - 

ফা - যাজাী 

াজযরা ৩৩-০২-২৩৯  জভাঃ াআফুর আরাভ - জভাঃ 

নুরুর হুদা জভারা  

পাজজর যাঁ যাঁ যাঁ   ০৮ ১৭ ১৩ ০১৭৩২-০৫৫৪৯২   

 

 



 

 

 
জজরায নাভঃ যাজাী                                            উন্ডজরায নাভঃ ফা                                                          জক্ষাস্তয- প্রাক-প্রাথজভক  

৫১ ফাভন জকড় জান্ডভ ভজজদ -  াজযরা  - 

ফা - যাজাী 

াজযরা ৩৩-০২-২৪০  জভাঃ াআফুর আরাভ -  জভাঃ 

জজরভ া  

অজরভ না না না   ০৮ ১৯ ১১ ০১৭৩১-৪১১৬১৯  

৫২ কালুন্ডভড় জান্ডভ ভজজদ,ফা াজযরা ৩৩-০২-২৪১ জাাঙ্গীয অরভ, উভযরী াঃ কাজভর না না না   ০২ ১৪ ২১ ০১৭৬৮৩১২২৩৮  
৫৩ যনাট জান্ডভ ভজজদ -  জযয়ান   - ফা  জযয়ান ৩৩-০২-২৪২ জদন্ডরায়ায জান্ডন -অঃ াজরভ  দাজখর  না না না   ০৫ ১৩ ১৭ ০১৯২৭-৪৬১২৩৭  
৫৪ কুখজে জখাড়া জান্ডভ ভজজদ -  জযয়ান   

- ফাা -  

জযয়ান ৩৩-০২-২৪৩  জভাাঃ ভান্ডতায়াযা জফগভ  

জভাঃ ভজনুয যভান   

এ এ  জ  না না না   ০৫ ১৬ ১৪ ০১৭৩৬৫৮১২৯৬  

৫৫ কাজরয়াাড়া জান্ডভ ভজজদ -  জযয়ান   - 

ফা - যাজাী 

জযয়ান ৩৩-০২-২৪৪  জভাাঃ অজযপা খাতুন জজজযন 

-জভাঃ নজরুয আরাভ  

এআচ এ জ  না না না   ০৫ ১৮ ১২ ০১৭৮০ ৭৯৫৪৬৩  

৫৬ জযয়ান ঃাড়া জান্ডভ 

ভজজদ,জযয়ান,ফা,যাজাী 

জযয়ান ৩৩-০২-২৪৫ জখ পজযদ, জভা: পন্ডয়জ 

উদ্দীন 

দাঃ াঃ না না না   ০৩ ১৪ ১৬ ০১৯১৬৯৯৯৩৮০  

৫৭ জযয়ান দজক্ষণ াড়াজান্ডভ 

ভজজদ,জযয়ান,ফা,যাজাী 

জযয়ান ৩৩-০২-২৪৬ জভাাঃ সুরতানা 

াযবীন,মৃত- অয়াদ অরী  

এআচ এ 

জ,কাঃ 

না না না   ০১ ১৪ ১৬ ০১৭৮২৫৬১৪৭৬  

৫৮ জযয়ান উিয াড়া জান্ডভ ভজজদ জযয়ান ৩৩-০২-২৪৭ জভা: ভজনরুজ্জাভান, অব্দুর 

গফুয 

কাজভর 

ান্ডপজ 

না না না   ০২ ১৬ ১৪ ০১৭৩১৩৩৭৭৪৬  

জজরায নাভঃ যাজাী                                            উন্ডজরায নাভঃ ফা                                                    জক্ষাস্তয- ফয়স্ক  
০১ চকাড়া জনজ কাচাযী াজযরা ৩৩-০১-১৩০৩ কাজনজ পান্ডতভা (ফয়স্ক) এ এজ - না   ৩  ২৫ - ০১৭২১৫৮৭০১৫  

 

 
ংজষ্ট উন্ডজরায জপল্ড সুাযবাআজায                     ভাস্টায জেআনায                             জপল্ড জপায                               কাযী জযচারক                                      জযচারক  

দস্য-জচফ                                                      দস্য               দস্য                                          দস্য                                                      বাজত  

স্বাক্ষয ও তাজযখঃ                                               স্বাক্ষয ও তাজযখঃ               স্বাক্ষয ও তাজযখঃ                           স্বাক্ষয ও তাজযখঃ                                        স্বাক্ষয ও তাজযখঃ  

নাভঃ                                       নাভঃ               নাভঃ                                           নাভঃ                                                       নাভঃ  



 

 

ভজজদজবজিক জশু ও গণজক্ষা কাম যক্রভ 

আরাজভক পাউন্ডেন 

২৭৩,ারফাগান,পুযা, যাজাী। 

      জজরায নাভঃ যাজাী             উন্ডজরায নাভঃ ফা                       জক্ষাস্তয- জ কুযঅন  
ক্রভ জকন্ডেয নাভ ও পূণ যঠিকানা 

  

আউজনয়ন/ওয়াড য/ 

জৌযবায নাভ 

জকে জকাড নং জক্ষন্ডকয নাভ ও জতা/স্বাভীয নাভ জক্ষন্ডকয 

জক্ষাগত 

জমাগ্যতা 

জক্ষক  

প্রজক্ষণপ্রাপ্ত/ভজজন্ডদয 

আভাভ জক না 

জরঙ্গ কভ যকার 

ংক্রান্ত 

তথ্য 

জক্ষাথী 

ংক্রান্ত তথ্য 

জক্ষন্ডকয জভাফাআর 

নং 

ভন্তব্য 

(মজদ 

থান্ডক) 

যাঁ না প্রজক্ষণপ্রাপ্ত 

যাঁ/না 

পুরুল ভজরা গণজক্ষায 

জক্ষক 

জন্ডন্ডফ 

ছাত্র ছাত্রী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

১  জবারাফাড়ী জান্ডভ ভজজদ-নওাটা- নওাটা জৌযবা ৩৩-০২-২৪৮ যজপকুর আরামু অঃ যাজ্জাক   পাজজর যাঁ - যাঁ   ১০ ২৫ ১০ ০১৭৬০৯৯৯৮৬১  

২ ভধুসুদন পুয জান্ডভ ভজজদ-নওাটা-ফা -

যাজাী 

নওাটা জৌযবা ৩৩-০২-২৪৯ জভাাঃ নুরুন্নাায অক্তায জাজভউয 

যভান  

এ এ জ - না না   ০৮ ২৬ ১৪ ০১৭৬০৫৩৪৯২৭  

৩ ভধুযা জিভাড়া জান্ডভ ভজজদ- নওাটা জৌযবা ৩৩-০২-২৫০ ভাসুউদ যানাা জরারন্ডভাাম্মদ  াঃ কাজভর যাঁ - না   ০৫ ১১ ২৪ ০১৭২৭৭৫২৫৭৫  

৪ ভদনাটি দ:াড়া জান্ডভ ভজজদ,  নওাটা জৌযবা ৩৩-০২-২৫১  জগারাভ জভাত্মপা,নান্ডদয অরী কাজভর যাঁ - যাঁ   ০৪ ১৫ ২০ ০১৭২২৭৭৫৭৬০  

৫ ভূগযআর জান্ডভ ভজজদ নওাটা জৌযবা ৩৩-০২-২৫২ জভা:কজফয জান্ডন,জভা:জভান্ডন কাজভর যাঁ - যাঁ   ০৩ ১৫ ২০ ০১৭৭১৭৭৮৮৪০  

৬ ভানন্দখাজর জান্ডভ ভজজদ,ফা যাজাী নওাটা জৌযবা ৩৩-০২-২৫৩ জভাঃ অব্দুর অওয়ার,জতা-

জভাজান্ডম্মর ক 

াঃ দাঃ 

াদী 

যাঁ - যাঁ   ০৪ ১২ ২৩ ০১৭৪৭১১০৩০১  

৭ জতন্ডঘায জান্ডভ ভজজদ,ফা যাজাী নওাটা জৌযবা ৩৩-০২-২৫৪ জভা: জরার উদ্দীন,জতা-মৃত 

াভসুয যভান 

দাওযা যাঁ - না   ০৩ ১২  ০১৭২৪০৯৯৪০৩  

৮  জতঘয ঃ াড়া জান্ডভ ভজজদ  নওাটা জৌযবা ৩৩-০২-২৫৫ জভাঃ জপকুর আরাভ,জভা ফাযী  অজরভ যাঁ - যাঁ   ০১ ১২ ১৮ ০১৭১৪৩৩৪২২০  

৯ ভূগন্ডযাআর পূফ যাড়া জান্ডভ ভজজদ নওাটা জৌযবা ৩৩-০২-২৫৬ জভাঃ অবুর ফাাযবুরবুর ,জভাঃ 

অঃ’’ ফাযী  

দাজখর ও 

ক্বাযী  

যাঁ - যাঁ   ১০ ১২ ১৮ ০১৭৩৫১৪৬৫৬৬  

১০ ান্ডরাাড়া জান্ডভ ভজজদ নওাটা জৌযবা ৩৩-০২-২৫৭ জভাঃ াআফুজদ্দন,কজরভ উজদ্দন দাজখর ক্বাযী  যাঁ - না   ০৫ ১২ ১৮ ০১৭২২৭০৬২০৫  

১১ জরাাড়া জান্ডভ ভজজদ  নওাটা জৌযবা ৩৩-০২-২৫৮ জভাঃ জভজানুয যভান,জভাঃ 

াজপউর আরাভ 

দাজখর ও 

ক্বাযী  

যাঁ - যাঁ   ০১ ১২ ১৮ ০১৭৮০৬৮৩৩৫০  

১২ টিন্ডকাযীাড়া জান্ডভ ভজজদ নওাটা জৌযবা ৩৩-০২-২৫৯ জভাঃ এভদাদুর ক,মৃত দযতুর-
াা 

অজরভ  - না   ০১ ১২ ১৮ ০১৭৩৯২৫৯৮৫৩  

১৩ অদ য কন্ডরজাড়া জান্ডভ ভজজদ কাটাখারী জৌযবা ৩৩-০২-২৬০ জভা:াীন অরভ,অরভগীয দাজখর - - না   ০৩ ১৫ ২০ ০১৭৮৯২৫৫৬৪৭  

১৪ জভযকাভাযী পূফ যাড়া জান্ডভ ভজজদ কাটাখারী জৌযবা ৩৩-০২-২৬১ জভা:অদভ অরী, জভন্ডদ অরী ান্ডপজ 

অজরভ 

- - যাঁ   ০৫ ১৫ ২০ ০১৯২৮৪৪৩৫৯০  

১৫ আভাদপুয জান্ডভ ভজজদ,ফা যাজাী কাটাখারীন্ডৌাাযবা ৩৩-০২-২৬২ জভা: াদ্দাভ জান্ডন,জতা-

এনামূরক 

অজরভ যাঁ - না   ০৩ ১৫ ২০ ০১৭৫৭৪৬২৩৯০  

১৬ কাাজয়া ফাজায জান্ডভ ভজজদ কাটাখারীন্ডৌাাযবা ৩৩-০২-২৬৩ জভাঃ জভজানুয যভান,জভাঃ 

জাকারুর  

অজরভ ও াঃ  - না   ০১ ১২ ১৮ ০১৯৮৪৮৪০২০৮  

               

২০১৯ জক্ষাফন্ডল যয জফদ্যভান জকে ও জক্ষকন্ডদয ভধ্য জথন্ডক 

২০২০ জক্ষাফন্ডল য ফারকৃত জকে ও জক্ষক তাজরকা। 

 

প্রাক-প্রাথজভক/ফয়স্ক/জ কুযঅন জক্ষা জকে 
Form No-MBCMLP:MIS-1/2018 



 

 

জজরায নাভঃ যাজাী                                                                             উন্ডজরায নাভঃ ফা                       জক্ষাস্তয- জ কুযঅন  
ক্রভ জকন্ডেয নাভ ও পূণ যঠিকানা 

  

আউজনয়ন/ওয়াড য/ 

জৌযবায নাভ 

জকে জকাড নং জক্ষন্ডকয নাভ ও 

জতা/স্বাভীয নাভ 

জক্ষন্ডকয 

জক্ষাগত 

জমাগ্যতা 

জক্ষক  

প্রজক্ষণপ্রাপ্ত/ভজজন্ডদয 

আভাভ জক না 

জরঙ্গ কভ যকার 

ংক্রান্ত 

তথ্য 

জক্ষাথী 

ংক্রান্ত তথ্য 

জক্ষন্ডকয জভাফাআর 

নং 

ভন্তব্য 

(মজদ 

থান্ডক) 

যাঁ না প্রজক্ষণপ্রা

প্ত যাঁ/না 

পুরুল ভজরা গণজক্ষায 

জক্ষক 

জন্ডন্ডফ 

ছাত্র ছাত্রী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 
১৭ শ্যভপুয জান্ডভ ভজজদ কাটাখারীন্ডৌাাযবা ৩৩-০২-২৬৪ জভাঃ হুভায়ন কফীয,াজদায 

অরী  

পাজজর  - না   ০১ ১২ ১৮ ০১৭৭৩২৮৮৬৬৬  

১৮ ভাজদপুয জান্ডভ ভজজদ কাটাখারীন্ডৌাাযবা ৩৩-০২-২৬৫ জভাঃ অবু আজদ্র,জভাঃ 

অজভ অরী যদায 

াঃ ও 

পাজজর 

যাঁ - যাঁ   ০৫ ১২ ১৮ ০১৭৩৮৬৭২৯০২  

১৯ জফরধযভপুয জান্ডভ ভজজদ - 

দ যনাড়া -ফা-যাজাী 

দ যনাড়া ৩৩-০২-২৬৬ জভা: জভজানুয যভান - 

জভাঃ ভাজন অজর 

া  

অজরভ 

যাঁ - না   ০৫ ১৫ ২০ ০১৮৪৫৬৬৩৭০৭  

২০ দভদভা ওয়াজক্তয়া ভজজদ,ফা 

যাজাী 

দ যনাড়া ৩৩-০২-২৬৭ জভা:নাজমূর কজযভ,জতা-

মুনসুয যভান 

দাজখর যাঁ - না   ০৫ ২৬ ২৫ ০১৭২৫৬৪৮৭৯৩  

২১ কুাকাজন্দ জান্ডভ ভজজদ,ফা 

যাজাী 

দ যনাড়া ৩৩-০২-২৬৮ জভা: ভাাবুফ জান্ডন,জতা-

জভা:াজভদুয  

াঃ 

অজরভ 

যাঁ - না   ০৫ ১৬ ১৬ ০১৭৫৮১৩৪৭৪৯  

২২ তালুকধযভপুয জান্ডভ ভজজদ দ যনাড়া ৩৩-০২-২৬৯ জভাঃ ওয়াজভ,অঃ অজজজ দাজখর  - না   ০১ ২৬ ২৫ ০১৭৫১৫২২৮৯০  

২৩   ধভ যাটা জান্ডভ ভজজদ- দারুা  

-ফা-যাজাী 

হুজুযীাড়া ৩৩-০২-২৭০  জভাঃ আারুর আরামু- মৃত 

অান অরী  

ান্ডপজ যাঁ - যাঁ   ০৬ ১৯ ১৪ ০১৭২৫৬৪৮৭৯৩  

২৪ জযলা কুজড়  জান্ডভ ভজজদ - 

ধভ যাটা-ফা- যাজাী 

হুজুযীাড়া ৩৩-০২-২৭১            শূণ্য 

২৫ জততুজরয়া পূফ যাড়া জান্ডভ ভজজদ 

- ধভ যাটা-ফা- যাজাী 

হুজুযীাড়া ৩৩-০২-২৭২ জভাঃ  অবু তান্ডয   -  জভাঃ 

মুআজুজদ্দন  

ক্বাজয-

াজপজ 

যাঁ - যাঁ   ০৭ ১২ ১৭ ০১৭২৪৪৪২৯২৯  

২৬ জযলা কুজড়  জান্ডভ ভজজদ 

 

হুজুযীাড়া ৩৩-০২-২৭৩ জভা:অব্দুর অজরভ, 

জভা:অযাফুর অরভ 

দাজখর যাঁ - যাঁ   ০২ ১২ ১৭ ০১৭৩৭৮২৬৮৬৬  

২৭ ফাজজতপুয জান্ডভ ভজজদ - 

নওাটা-ফা- যাজাী 

হুজুযীাড়া ৩৩-০২-২৭৪  জভাঃ  অযাপ অরী   - 

মৃত অঃ াজভদ  

দাওযা যাঁ - যাঁ   ০৭ ১৫ ২০ ০১৬৩০৯৫১৬২৬  

২৮ ভথুযা উিয াড়া জান্ডভ ভজজদ- 

ভথুযা উিয াড়া ,নওাটা 

ফড়গাছী ৩৩-০২-২৭৫ জভাঃ অর অজভন - জভাঃ 

অযাপর অরভ  

দাজখর 

ান্ডপজ 

যাঁ - যাঁ   ০৫ ১৪ ২১ ০১৭৩৩০৪৪০৭২  

২৯ দাদপুয জিভ াড়া জান্ডভ 

ভজজদ-দাদপুয াড়া ,নওাটা,   

ফড়গাছী ৩৩-০২-২৭৬ জভাঃ ভাবুবুয যভান -জভাঃ 

সতমুয যভান 

াঃ 

পাজজর 

- না    ০৫ ১০ ২৫ ০১৭০৭৭৯৭৫৭৯  

৩০ দাদপুয জান্ডভ ভজজদ ফাা - 

যাজাী 

ফড়গাছী ৩৩-০২-২৭৭ জভা: ভাউদুয 

যভান,জতা-তওয়ফ অরী 

কাজভর যাঁ - যাঁ   ০৫ ২৬ ১৪ ০১৭৭৩৯২৫৬৮০  

 

 

 

 

 



 

 

জজরায নাভঃ যাজাী                                                                             উন্ডজরায নাভঃ ফা                       জক্ষাস্তয- জ কুযঅন  
ক্রভ জকন্ডেয নাভ ও পূণ যঠিকানা 

  

আউজনয়ন/ওয়াড য/ 

জৌযবায নাভ 

জকে জকাড নং জক্ষন্ডকয নাভ ও 

জতা/স্বাভীয নাভ 

জক্ষন্ডকয 

জক্ষাগত 

জমাগ্যতা 

জক্ষক  

প্রজক্ষণপ্রাপ্ত/ভজজন্ডদয 

আভাভ জক না 

জরঙ্গ কভ যকার 

ংক্রান্ত 

তথ্য 

জক্ষাথী 

ংক্রান্ত তথ্য 

জক্ষন্ডকয 

জভাফাআর নং 

ভন্তব্য 

(মজদ 

থান্ডক) 

যাঁ না প্রজক্ষণপ্রা

প্ত যাঁ/না 

পুরুল ভজরা গণজক্ষায 

জক্ষক 

জন্ডন্ডফ 

ছাত্র ছাত্রী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

৩১ সুজফাড়া জান্ডভ ভজজদ ফাা - 

যাজাী 

ফড়গাছী ৩৩-০২-২৭৮ জভা: পন্ডয়জুরা,জতা 

জভাঃ কান্ডদয 

দাঃ াদী যাঁ - যাঁ   ০৩ ১৬ ২৪ ০১৭১৮৬৯৯৫৩০  

৩২ জফন্ডযান্ডতাআর জান্ডভ 

ভজজদ,জতা-াভসুদ্দীন 

ফড়গাছী ৩৩-০২-২৭৯ জভা: াজভভ 

অন্ডভদ,জতা-াভসুদ্দীন 

অজরভ - না যাঁ   ০৪ ১৮ ১৭ ০১৭৬৬১০৬৫০৬  

৩৩ ফড়গাছী ঃ াড়াজান্ডভ ভজজদ ফড়গাছী ৩৩-০২-২৮০ জভাঃ অঃ যাজ্জাক,জভাঃ 

অঃ াজভদ 

অজরভ - না না   ০৬ ১৬ ২৪ ০১৭৪৭৪৮১৬৮৯  

৩৪ ভাধফপুয জান্ডভ ভজজদ ফড়গাছী ৩৩-০২-২৮১ জভাঃ াজফবুয যভান,জভাঃ 

আজদ্র অরী  

অজরভ যা - যাঁ   ০১ ১২ ১৮ ০১৭৬৪৭৭০৯৩৩  

৩৫ ফড়গাজছ কাজযগয াড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

ফড়গাছী ৩৩-০২-২৮২ জভাঃ অবু ফকয 

জজদ্দক,জভাঃ মুযজদ 

অরী  

অজরভ  - না   ০১ ১২ ১৮ ০১৭৮৬৯৬৪৮২২  

৩৬ জযপুয ফায়তুর ভামুয জান্ডভ 

ভজজদ- জযপুয-ফা- যাজাী 

জযপুয ৩৩-০২-২৮৩ এযাদ অরী -  তাজন 

অরী 

াঃ 

অজরভ 

- না না   ০৪ ১১ ২৪ ০১৭৩৮৬৬৩৫৩৮  

৩৭ জফযাড়া জানআকাজন্দ ভজজদ- 

জযপুয-ফা- যাজাী 

জযপুয ৩৩-০২-২৮৪  জভাঃ অভদ অরী , অঃ 

খান্ডরক  

অজরভ  - না না   ০৫ ২০ ১৫ ০১৭৩৩১২২১৬০  

৩৮  জগাভা জফানা জান্ডভ ভজজদ- 

জযপুয-ফা- যাজাী 

জযপুয ৩৩-০২-২৮৫ জভাঃ অজজজুর আরাভ  -  

অঃ কান্ডদয   

কাজভর  যাঁ - না   ০৬ ১৫ ২০ ০১৭১০০০১৯৫৪  

৩৯ পুযাতন কফা পূঃ াড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

জযপুয ৩৩-০২-২৮৬            শূণ্য 

৪০ জমাত্রাভন জান্ডভ ভজজদ জযপুয ৩৩-০২-২৮৭ জভাঃ অজাদ অরী ,মৃত 

অঃ াভাদ 

দাজখর ও 

াঃ  
 - না   ০১ ১২ ১৮ ০১৬৮৮৮৫৮৭১৯  

৪১ পূফ যন্ডফড় াড়া জান্ডভ ভজজদ- 

জযপুয-ফা- যাজাী 

জযপুয ৩৩-০২-২৮৮  জভাঃ ভামুনুয যজদ -  

জভাঃ টগয অরী  

াঃ অরভ যাঁ - না   ০৬ ১৮ ১৭ ০১৭৪১৩৯০২১৯  

৪২ চাারজান্ডভ ভজজদ- জযপুয-

ফা- যাজাী 

জযপুয ৩৩-০২-২৮৯  জভাঃ াভসুর 

অরভ,জতা- অব্দুয যজদ 

দাঃ াদী যাঁ - যাঁ   ০৩ ১৫ ২০ ০১৯৯৯৬৬৭১৮০  

৪৩ জখারান্ডফানা ভজজদ- জযপুয-ফা- 

যাজাী 

জযপুয ৩৩-০২-২৯০  জভাঃ াজফয়ায 

যভানুজতা-জভা: 

অপতাফ উদ্দীন  

ান্ডপজ  যাঁ - যাঁ   ০৪ ১৩ ২২ ০১৭২০৫৬০৬০৩  

৪৪ পুযাতন কফা জান্ডভ ভজজদ- 

জযপুয-ফা- যাজাী 

জযপুয ৩৩-০২-২৯১  জভাঃ াআপর আরামু -  

অবুর কারাভ অজাদ 

অজরভ যাঁ - না   ০৬ ১৪ ২৬ ০১৯৯৮১৮৪৫২৪  



 

 

জজরায নাভঃ যাজাী                                                                             উন্ডজরায নাভঃ ফা                       জক্ষাস্তয- জ কুযঅন  
ক্রভ জকন্ডেয নাভ ও পূণ যঠিকানা 

  

আউজনয়ন/ওয়াড য/ 

জৌযবায নাভ 

জকে জকাড নং জক্ষন্ডকয নাভ ও জতা/স্বাভীয নাভ জক্ষন্ডকয 

জক্ষাগত 

জমাগ্যতা 

জক্ষক  

প্রজক্ষণপ্রাপ্ত/ভজজন্ডদয 

আভাভ জক না 

জরঙ্গ কভ যকার 

ংক্রান্ত 

তথ্য 

জক্ষাথী 

ংক্রান্ত তথ্য 

জক্ষন্ডকয জভাফাআর 

নং 

ভন্তব্য 

(মজদ 

থান্ডক) 

যাঁ না প্রজক্ষণপ্রাপ্ত 

যাঁ/না 

পুরুল ভজরা গণজক্ষায 

জক্ষক 

জন্ডন্ডফ 

ছাত্র ছাত্রী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

৪৫ করনী াড়া  জান্ডভ ভজজদ- জযপুয-ফা-  জযপুয ৩৩-০২-২৯২  জভাঃ ভাসুভ জফরা - জজানাফ 

অরী   

ান্ডপজ - না না   ০৬ ২০ ১৫ ০১৭৩৬২৩৫৫৬৯  

৪৬ জটংযাভাযী জান্ডভ 

ভজজদ,জযপুয,ফা,যাজাী 

জযপুয ৩৩-০২-

২৯৩ 

জভাঃ জতৌজদুর আরাভ,জতা-

জভা:অজরভ উদ্দীন 

ান্ডপজ যাঁ - যাঁ   ০৬ ১৭ ১৮ ০১৭২১৩৭৯৯১০  

৪৭ মুযাজযপুয জান্নাতুর ভাওয়া জাঃ 

ভঃ,জযপুয,ফা,যাজাী 

জযপুয ৩৩-০২-২৯৪ জভা:ভাাবুবুর আরাভ,জতা-

াভন্ডভাাম্মদ 

াঃ এআচ এ 

জ 

যাঁ - না   ০৩ ১৭ ১৮ ০১৭৪৬০৫৪২৯০  

৪৮ অজরভগঞ্জ জান্ডভ ভজজদ 

 

জযপুয ৩৩-০২-২৯৫ জভা:জযফুর আরাভ,জভা:জগয়া 

উদ্দীন 

অজরভ যাঁ  যাঁ   ০৫ ০৬ ২৯ ০১৭৩৩১৯০৮৪৬  

৪৯ জযপুয নরপুকুয জান্ডভ ভজজদ- জযপুয-

ফা- যাজাী  

জযপুয ৩৩-০২-২৯৬ অঃ যফ খান্ডরক  -  আজদ্র অরী   অজরভ  না ১৩ যাঁ   ০৮ ১৭  ০১৮৭২৮৮৮১৫৩  

৫০ নফগঙ্গা ফায়তুর াভদ জান্ডভ ভজজদ জযপুয ৩৩-০২-২৯৭ জভা: াজপজুয যভান,তাআজুর 

আরাভ 

াঃ দাজখর   - না   ০৩ ১৮ ১৭ ০১৭৪৬২৬৮৪৮৯  

৫১ ফায়তৃর জান্নাত জান্ডভ ভজজদ - ড়গ্রামু-  

ফা  

ড়গ্রাভ ৩৩-০২-২৯৮  জভাঃ নুরুর আরাভ  -  জভাঃ 

ভজউয নভান  

ান্ডপজ /ক্বাযী - না না   ০৬ ১০ ২৫ ০১৭২৪৩৮৪২৯৮  

৫২ জাংারাড়া জান্ডভ ভজজদ - ড়গ্রামু-  ফাা   যাজ: ড়গ্রাভ ৩৩-০২-২৯৯  জভাঃ মুত্মাজকভ জান্ডন -  জভাঃ অবুর 

কান্ডভ  

ান্ডপজ /এ এ 

জ 

- না না   ০৫ ১১ ২৪ ০১৭৩৮৫২৬৯৯৯  

৫৩ বাফকী ভধুপুয জান্ডভ ভজজদ - ড়গ্রামু-  ফাা  -   ড়গ্রাভ ৩৩-০২-৩০০  জভাঃ াাদত জান্ডন,জতা-অআনার ক   অজরভ - না না   ০৩ ২২ ১৩ ০১৮৬৮০৫৬০০৫  

৫৪ ফাজরয়া ফায়তুর নুয জান্ডভ ভজজদ - ড়গ্রামু- ফা   ড়গ্রাভ ৩৩-০২-৩০১  জভাঃ জযজাউর কজযভ -  জভাঃ অঃ ারাভ  াঃ কাজভর যাঁ - যাঁ   ০৮ ১৮ ১৭ ০১৭৬৪০০৩২২৯  

৫৫ ফাজরয়া াজভত্ময জভাড় জান্ডভ ভজজদ ড়গ্রাভ ৩৩-০২-৩০২ জভাা: জযভা জফগভ, জজয়াউর আরাভ দাজখর   - না   ০৩ ১৮ ১৭ ০১৭৩৩২৮১৬৬৫  

৫৬ জযায ডাআং জান্ডভ ভজজদ ড়গ্রাভ ৩৩-০২-৩০৩  াঃ জভাঃ াআনুর আযাভ,মৃত জকাযফান 

অরী  

াঃ দাজখর   না   ০৩ ১২ ২৩ ০১৭৫৩৬৭৫৩৪৬  

৫৭ মুযাজযপুয পুযাতন জান্ডভ ভজজদ -  দাভকুড়া - 

ফাা -  

দাভকুড়া ৩৩-০২-৩০৪  জভাঃ াজ্জাদ অরী  -  জভাঃ অঃ ািায  াঃ অজরভ - না না   ০৩ ১২ ২৩ ০১৮৩৩৮৩৩৭৮৬  

৫৮ পুযাতন ভধুপুয জান্ডভ ভজজদ ফাা - যাজাী দাভকুড়া ৩৩-০২-৩০৫ জভা: যাজকবুর আরাভ, জভা: জয়ারুর 

আরাভ 

াঃ এআচ এ জ যাঁ - না   ০৩ ০৬ ২৯ ০১৭৫৭১৫৯৯৮৮  

৫৯ জফন্দাযাভপুয জান্ডভ ভজজদ দাভকুড়া ৩৩-০২-৩০৬ জভাত্মাজকমূর আরাভ,জভাখতায জান্ডন কাজভর -  না   ০৪ ০৬ ২৯ ০১৭৩৬২৩৭৯৭৪  
৬০ াজনাআর জান্ডভ ভজজদ - ফাা - যাজাী াজযরা ৩৩-০২-৩০৭  জভাঃ খাআরুর অজভন -  জভাঃ পারুক 

অন্ডভদ 

াঃ দাজখর - না না   ০৩ ১২ ১২ ০১৭৬৮৪৯৬৭৮৭  

৬১ মুন্ডযাআরপূফ যাড়া জান্ডভ ভজজদ,ফা াজযরা ৩৩-০২-৩০৮ জভা:াআদুর আরাভ,জতা-নান্নু জভয়া কাজভর যাঁ - না   ০৩ ২২ ২৩ ০১৭৩৮৫২৬৮২৮  
৬২ ভাজতয়াজফর জান্ডভ ভজজদ াজযরা ৩৩-০২-৩০৯ জভা:জদুর আরাভ,মৃত এজায অরী অজরভ -  না   ০৩ ১৫ ১৩ ০১৭২৫৭৪৪৩০৫  
৬৩ জখাড়া জান্ডভ ভজজদ াজযরা ৩৩-০২-৩১০ জভা: জভাকাম্মার, জভা: অভাদ অরী াঃ কাজভর যাঁ - না   ০২ ১২  ০১৭৪৬৪০৬৭৬২  

 

 

 



 

 

জজরায নাভঃ যাজাী                                                                             উন্ডজরায নাভঃ ফা                       জক্ষাস্তয- জ কুযঅন  
ক্রভ জকন্ডেয নাভ ও পূণ যঠিকানা 

  

আউজনয়ন/ওয়াড য/ 

জৌযবায নাভ 

জকে জকাড নং জক্ষন্ডকয নাভ ও জতা/স্বাভীয নাভ জক্ষন্ডকয 

জক্ষাগত 

জমাগ্যতা 

জক্ষক  

প্রজক্ষণপ্রাপ্ত/ভজজন্ডদয 

আভাভ জক না 

জরঙ্গ কভ যকার 

ংক্রান্ত 

তথ্য 

জক্ষাথী 

ংক্রান্ত তথ্য 

জক্ষন্ডকয 

জভাফাআর নং 

ভন্তব্য 

(মজদ 

থান্ডক) 

যাঁ না প্রজক্ষণপ্রাপ্ত 

যাঁ/না 

পুরুল ভজরা গণজক্ষায 

জক্ষক 

জন্ডন্ডফ 

ছাত্র ছাত্রী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 
৬৪ ফুরতরা জান্ডভ ভজজদ-নওাটা-ফা -যাজাী াজযরা ৩৩-০২-৩১১ জভাঃ অঃ াজকভ - জভাঃ জকাযফান অরী  দাওযা াজদ যাঁ - যাঁ   ১০ ১২ ১৭ ০১৯৮৭২০০৯৮৮  
৬৫ কুচাড়া জান্ডভ ভজজদ াজযরা ৩৩-০২-৩১২ জভা:জভাজাায আরাভ,যান্ডয়জ উদ্দীন দাঃ াজদ - - না   ০৩ ১৩ ২৩ ০১৭১৩৮২৪৩৩২  
৬৬ রজরতাায পূফ য াড়াজান্ডভ ভজজদ াজযরা ৩৩-০২-৩১৩ জভাঃ আযাআর জান্ডন,তান্ডজয অরী  াঃ অজরভ   না   ০১ ১২ ২৩ ০১৭২৭০১৩৩৫০  
৬৭ কভরাপুয জান্ডভ ভজজদ াজযরা ৩৩-০২-৩১৪ জভাঃ আভযান অরী ,জভাঃ অবুর কান্ডভ কাজভর ও দাওযা  যাঁ  যাঁ   ১০ ১২ ২৩ ০১৭২৬৯৭৬৭৯২  
৬৮ কুখেী জান্ডভ ভজজদ -  জযয়ান   - ফাা - যাজাী জযয়ান ৩৩-০২-৩১৫  জভাঃ আয়াকুফ অরী -  জভাঃ নজভ উজদ্দন  ান্ডপজ / অজরভ যাঁ - না   ০৬ ১৮ ২৫ ০১৭৬২৬০৩২৭৪  
৬৯ ভজরকপুয জান্ডভ ভজজদ -  জযয়ান   - ফাা - 

যাজাী 

জযয়ান ৩৩-০২-৩১৬  জভাঃ নুরুজ্জাভান -   জভাঃ জযাজ উজদ্দন  াঃ দাজখর যাঁ - না   ০৬ ২২ ১৭ ০১৭৬২৬০৩২৭২  

৭০ কাজরয়ায াড়া জান্ডভ ভজজদ - জযয়ান   - ফা   জযয়ান ৩৩-০২-৩১৭ জভা: অবু ফাক্কায জজদ্দক-ফাায অজর 

যকায 

দাজকয যাঁ - না   ০৩ ২৩ ১৩ ০১৭৩৩৬২২৯৭২  

 

 

 
ংজষ্ট উন্ডজরায জপল্ড সুাযবাআজায                     ভাস্টায জেআনায                           জপল্ড জপায                              কাযী জযচারক                                      জযচারক  

দস্য-জচফ                                                 দস্য               দস্য                                       দস্য                                                     বাজত  

স্বাক্ষয ও তাজযখঃ                                           স্বাক্ষয ও তাজযখঃ              স্বাক্ষয ও তাজযখঃ                           স্বাক্ষয ও তাজযখঃ                                        স্বাক্ষয ও তাজযখঃ  

নাভঃ                                      নাভঃ              নাভঃ                                        নাভঃ                                                      নাভঃ 

 


