
ভজজদজবজিক জশু ও গণজক্ষা কাম যক্রভ 
আরাজভক পাঈন্ডেন 

২৭৩,ারফাগান,পুযা, যাজাী। 
     

জজরায নাভঃ যাজাী                                                                          ঈন্ডজরায নাভঃ ভানগয                              ত্মযঃ প্রাক-প্রাথজভক  

ক্রভ জকন্ডেয নাভ ও পূণ যঠিকানা 

  

আঈজনয়ন/ওয়ার্ য/ 

জৌযবায নাভ 

জকে জকার্ 

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 

ভভত্মব্য 

(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 

০১ নফগংগা জান্ডভ ভজজদ, জকার্ য 

যাজাী 

ওয়ার্ য নং-০১ ৩৩-০১-০১ জভা: কুতুফ ঈদ্দীন,জতা:জভা: অব্দু 

াভাদ 

অজরভ যাঁ -    ১২ ১৫ ১৫ ০১৭১৮৩৪১০০৫  

০২ জকার্ য ফযী ভক্তফঘয, জকার্ য 

যাজাী 

ওয়ার্ য নং-০১ ৩৩-০১-০২ জভাা: নুযাত জাান,জতা-

জভা:অ:ভান্নান 

দাজির - না    ২ ১৭ ১৩ ০১৮৩২১৭৮২৮৮  

০৩ াড়ুপুয অন্ডর াদী জান্ডভ 

ভজজদ, যাজাী 

ওয়ার্ য নং-০১ ৩৩-০১-০৩ জভা: অজযফুর আরাভ,জতা-জভা: 

ফাফফ যারী 

এভ এ - না    ৭ ১৬ ১৪ ০১৭৮০২৬৩৭৪৫  

০৪ াাজী াড়া কাচাযী ,জকার্ য 

যাজাী 

ওয়ার্ য নং-০১ ৩৩-০১-০৪ জভাা: যজভা জফগভ,জতা-জযফুর 

আরাভ 

অজরয়া - না    ৬ ১৯ ১১ ০১৭৭৯২৫১২৩৪  

০৫ জজয়া নগয কাচাযী, জকার্ য যাজাী ওয়ার্ য নং-০১ ৩৩-০১-০৫ জভাা: রাবরী ,স্বাভী-জভা: জজরভ অরী এআচ এ জ - না    ৭ ১৫ ১৫ ০১৮১২৫০৪৮১১  

০৬ নফগংগা ফুযকাজনয়া 

ভাদযাা,যাজাী 

ওয়ার্ য নং-০১ ৩৩-০১-০৬ জভাা: াানা জফগভ,স্বাভী-মৃত ভজজবুর 

ভাসুদ 

এআচ এ জ - না    ২ ১৪ ১৬ ০১৭৫৬০৩৩৪৫৯  

০৭ কাজয়া র্াঙ্গা জন্টায াড়া 

জা:ভজজদ,যাজাী 

ওয়ার্ য নং-০১ ৩৩-০১-০৭ জভা: ভাসুদ,জতা-অব্দুরস্না অর-ভামুদ দাজির, 

ান্ডপজ 

যাঁ -    ৫ ১৯ ১১ ০১৭৪২৬৬৭২৮২  

০৮ াআয গাছা কাচাযীঘয, যাজাী ওয়ার্ য নং-০১ ৩৩-০১-০৮ জভাা:াজফনা আয়াজভন,স্বাভী-কুযফান 

অরী 

দাজির - না    ১০ ১৪ ১৬ ০১৮২০৮০৪৫৯০  

০৯ কাজয়া র্াঙ্গা ঈিয াড়া  জা:ভ: ওয়ার্ য নং-০১ ৩৩-০১-০৯ জভা: জুন্ডয়র অান্ডেদ,জতা-মৃত জজন্দায  এআচ এ জ - না    ৮ ১৮ ১২ ০১৭২২৫০২৪৬৯  

১০ জগাজফন্দপুয তাজুর আরান্ডভয 

কাচাযী 

ওয়ার্ য নং-০২ ৩৩-০১-১০ অন্ডয়া অক্তায াজভযা, জ-জভা: তাজুর 

আরাভ 

এ.এ.জ 

ক্বাযী 

- -    ৪ ১৪ ১৬ ০১৮৮০৫৪৯৩২৩  

১১ ড়গ্রাভ জিভ াড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-০২ ৩৩-০১-১১ জভা: জভাাজদ্দক ইা, জতা-অবু ফক্কয দাওযা াজদ যাঁ -    ৪ ১৫ ১৫ ০১৭৮৪১২৬২৩৪  

১২ ড়গ্রাভ অশ্রয়ন প্রকল্প জান্ডভ 

ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-০২ ৩৩-০১-১২ জভা: ারাঈদ্দীন,জতা-অব্দু জাফান এআচ এ জ - না    ৫ ১৬ ১৪ ০১৭৪১২১২৪০২  

১৩ ড়গ্রাভ কন্ডরানী জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-০২ ৩৩-০১-১৩ জভা: জাজভলুয যভান,জতা-অব্দুর 

কান্ডদয 

ান্ডপজ, 

দাজির 

যাঁ -    ৬ ১৯ ১১ ০১৮৩১৪৩২১৪২  

১৪ ড়গ্রাভ জিাড়া জনজ বফঠক িানা ওয়ার্ য নং-০২ ৩৩-০১-১৪ জভাা: াযবীন িাতুন,স্বাভী-মুত্মপা 

কাভার 

এভ এ - না    ৫ ১৮ ১৭ ০১৭০৮৩৫৫৪৫০  

১৫ নফাফগজ্ঞ জঘাাড়া জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-০২ ৩৩-০১-১৫ জভা: অব্দুরস্না যকায, জতা-িান্ডদমূর 

আরাভ 

দাওযা যাঁ -    ৭ ২০ ১৫ ০১৭১৭১১৭৯৭২  

১৬ রদায াড়া কাচাযী ঘয ওয়ার্ য নং-০২ ৩৩-০১-১৬ জভাা: াজভভা অক্তায , স্বাভী- এন্ডানুর 

আরাভ 
এআচ এ জ - না    ২ ১৪ ১৬ ০১৭৬৪০৬০২১২  

 

 

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। 

 



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

১৭ জর্ংগান্ডর্াফা ফাআতুর ভামুয জান্ডভ 

ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-০৩ ৩৩-০১-১৭ জভা: াানুর ফান্না,জতা-অব্দুর 

ভান্নান 

দাজির যাঁ -    ৩ ১৮ ১২ ০১৮৩১৮৩৮৫১৬  

১৮ অজরগঞ্জ পূফ যাড়া জনজ বফঠক ঘয ওয়ার্ য নং-০৩ ৩৩-০১-১৮ জভাা: জযানা াযবীন, স্বাভী- 

অব্দু সুফান 

এ এ জ - না    ৩ ১৫ ১৫ ০১৭২১৫৭৯২৫৮  

১৯ জজরন্দা জিভ াড়া জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-০৩ 

 

৩৩-০১-১৯ জভা: অব্দুয যভান,জতা-নূযআরাভ জর্ন্ডলাভা  যাঁ -    ৪ ১৪ ১৬ ০১৮৮৫৯৮৮৭৫০  

২০ 

 

জিযজন টিন্ডকায জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-০৩ ৩৩-০১-২০ জভা: াানুয আরাভ , জতা- 

াভন্ডয অরী 

অজরভ যাঁ -    ৩ ১৮ ১২ ০১৭১৯৮২৩৬২৩  

২১ অকানগয াঠাৎাড়া স্কুরঘয  ওয়ার্ য নং-০৩ ৩৩-০১-২১ জভাা: শুভাআয়া িাতুন, অব্দুর 

রজতপ 

এআচ এ জ - না    ২ ১৭ ১৮ ০১৭৬৭৩৬২২২০  

২২ অরীগঞ্জ ফাথানাড়া জনজ কাচাযী ওয়ার্ য নং-০৩ ৩৩-০১-২২ জভাা: অন্ডরয়া িাতুন জুজর, অজভভ 

ঈদ্দীন 

এ এ জ - না    ৩ ১৬ ১৪ ০১৭২৮৩২২৭৫৭  

২৩ ফড়ফজড়য়া জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-০৩ ৩৩-০১-২৩ জভা: এফাদুর ক,জতা: জভা: অাদ 

ফক্স 

এআচ এ জ যাঁ -    ৭ ১৮ ১২ ০১৭৫১৪০০৬৫৯  

২৪ জান্নাতুর নায়ায অন্ডর াদী জান্ডভ 

ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-০৩ ৩৩-০১-২৪ জভাঃ জুন্ডয়র যানা, জভাঃ একযাভ এআচ এ জ না না    ২ ১৮ ১২ ০১৭৪৪৯০৯৫১৪  

২৫ দাপুকুয জনজ কাচাযী ওয়ার্ যনং-০৩  ৩৩-০১-২৫ জভাাঃ ঈজভ য িাতুন,জভাঃ 

অজদলুজ্জাভান 

এআচ এ জ/ 

ক্বাজযয়ানা 
     ২ ১৮ ১২ ০১৭২২৪৫৩০৯৮  

২৬ চযভাজায জদয়াড় ভধ্যাড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-০৪ ৩৩-০১-২৬ জভা: া অরভ,জতা-ভভন্ডযজ ক্বাযী যাঁ -    ৩ ১৯ ১১ ০১৮৬১০৯০৪২৭  

২৭ চযভাজায জদয়াড় দজক্ষণাড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-০৪ ৩৩-০১-২৭ জভা: জান্ডর যানা,জতা-জগয়া 

ঈদ্দীন 

ক্বাযী, ান্ডপজ যাঁ -    ৩ ১৫ ১৫ ০১৭২০৬৬৫০৭২  

২৮ চযভাজায জদয়াড় স্কুর াড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-০৪ ৩৩-০১-২৮ জভাা: যাজদা জফগভ,জতা অবু 

াজনপ 

এআচ এ জ - না    ৩ ২৫ ০০ ০১৮৬০৫১১৯৩২  

২৯ চযভাজায জদয়াড় জিভাড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-০৪ ৩৩-০১-২৯ জভা: জযন জি,জতা:জভা:অবুর 

কারাভ 

এআচ এ জ যাঁ -    ৩ ১৬ ১৪ ০১৮৫৩৮৫১৩৯১  

৩০ চযভাজায জদয়াড়  জান্ডভ ভজজদ, 

যাজাী 

ওয়ার্ য নং-০৪ ৩৩-০১-৩০ জভা: াআদুয যভান,জতা-আরাভ 

ভের 

এ এ জ যাঁ -    ৩ ১৫ ১৫ ০১৭৫৫৭৪৮২০৬  

৩১ চযভাজায জদয়াড় িাভরাড়া 

জান্ডভ ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-০৪ ৩৩-০১-৩১ জভা: অজায অরী,জতা-রদী 

জি 

এ এ জ যাঁ -    ৫ ১৪ ১৬ ০১৭৯৭৩৬২৮০১  

৩২ জজরলুয যভান ফুযকাজনয়া ভাদযাা ওয়ার্ য নং-০৫ ৩৩-০১-৩২ জভা: এভত্মাজুর ,জতা-মৃত আাাক 

অরী 

দাজির যাঁ -    ৩ ১৬ ১৪ ০১৭৫৬২৬৬৬৩৫  

৩৩    ৩৩-০১-৩৩            শূণ্য 

৩৪ ান্ডতভ িা ক্ল্যাফঘয ওয়ার্ য নং-১০ ৩৩-০১-৩৪ জভাা: াজদয়া আরাভ,াআফুর 

আরাভ 

এভ এ এ - না    ৩ ১৪ ১৬ ০১৭৪১৫৫১১৫০  

৩৫   ৩৩-০১-৩৫            শূণ্য 

৩৬ জতযিাজদয়া অজভনুর আরান্ডভয 

বফঠকঘয 

ওয়ার্ য নং-১৪ ৩৩-০১-৩৬ জভাা: াজফয়া সুরতানা,স্বাভী জভা: 

অজভনুর আরাভ 

এআচ এ জ - না    ৩ ১৪ ১৬ ০১৭২৪০৭২৩৭৪  

 



 

 

 

 

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

৩৭ অভফাগান নাজভা অকযান্ডভয জনজ 

কাচাযী  

ওয়ার্ য নং-১৪ ৩৩-০১-৩৭ জভাা: নাজভা অকযাভ,জতা-

জভা:পারাহুজ্জাভান 

এআচ এ জ - না    ৪ ১৭ ১৩ ০১৭৪২২৩৩০৭৩  

৩৮ ঈয ক্রীড়া ও াংস্কৃজতক ংঘ 

ক্ল্যাফ 

ওয়ার্ য নং-১৪ ৩৩-০১-৩৮ জভাা: াভজয়াযা িাতুন, জভা: 

অজভার জান্ডন 

এ এ জ - না    ৪ ১৫ ১৫ ০১৭৪৫০০৩৯৯৮  

৩৯ ঈয জনঈভান্ডকযর্ ক্ল্যাফঘয 

 

ওয়ার্ য নং-১৫ ৩৩-০১-৩৯ জভাা: জদরাযা াীন,স্বাভী-

মুিন্ডরসুয যভান 

এ এ জ  - না    ৪ ১৪ ১৬ ০১৯৩৩৪১১৪০৩  

৪০ 

 

ফায়তু ারাভ জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-১৫ ৩৩-০১-৪০ জভা: জভাজভনুর  আরাভ, 

 জতা: জভা: অবুর কান্ডভ 

পাজজর - না    ২ ১২ ১৮ ০১৭৩৮০০৬৭৪৪  

৪১ 

 

ারফাগান জগষ্ট াঈ ওয়ার্ য নং-১৫ ৩৩-০১-৪১ জভা: একযামূর আরাভ,জতা-অব্দুর 

কুদ্দু 

এএ জ - না    ৩ ০৮ ২৭ ০১৭১৮২৪২৮৭৮  

৪২ কন্ডয়য দাড়া নতুন াড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-১৬ ৩৩-০১-৪২ জভা: কাভার জি,জতা-মুকন্ডদ 

অরী 

এআচ এ জ - না    ২ ১৮ ১৭ ০১৭০১০০১৬১৮  

৪৩ সুজানগয নুযজাান্ডনয কাচাযীঘয ওয়ার্ য নং-১৬ ৩৩-০১-৪৩ জভাা: নূযজাান , স্বাভী াাদত 

অরী 

এভ কভ - না    ৩ ১৮ ১২ ০১৭৩৭৬৩৬৩৫৩  

৪৪ ঈিয নওদাাড়া অভচিয ফাআা 

জান্ডভ ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-১৭ ৩৩-০১-৪৪ জভা: জাযাফ জান্ডন,জতা-মৃত 

ওকত অরী 

অজরভ যাঁ -    ৪ ১৮ ১৭ ০১৭৩৪২০৯৩৫২  

৪৫ ফড়ফনগ্রাভ বাড়ারী াড়া যম্ননায 

বফঠকঘয 

ওয়ার্ য নং-১৭ ৩৩-০১-৪৫ জভাা: রুনা িাতুন, অব্দুয যঈপ জফএ - না    ৫ ১৫ ১৫ ০১৯৫৯৫৫২১০৭  

৪৬ ফড়ফনগ্রাভ ফাগান াড়া জভনায 

কাচাযীঘয 

ওয়ার্ য নং-১৭ ৩৩-০১-৪৬ জভাা: রীনা, জতা গাজী ারাঈদ্দীন জফএ - না    ২ ১৬ ১৪ ০১৯৮৩৭২৭৭৯৭  

৪৭ ফড়ফনগ্রাভ নতুন চকাড়া ভজরা 

ভাদযাা 

ওয়ার্ য নং-১৭ ৩৩-০১-৪৭ জভা: অবুর াান,জতা-জভা: 

াভজাদ অরী 

দাওযা াদী যাঁ -    ৩ ২০ ১০ ০১৭২২৩২০৪৪১  

৪৮ ামুিদুভ নগয জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-১৭ ৩৩-০১-৪৮ জভা: অজভনুর আরাভ,জতা-জভা: 

অয অরী 

দাওযা াদী যাঁ -    ৬ ২১ ০৯ ০১৯১৮৫৫৯৯৯৫  

৪৯ গাঈজয়া ফুযকাজনয়া ভাদ্রাা,ফা 

নতুনাড়া 

ওয়ার্ য নং-১৭ ৩৩-০১-৪৯ জভা: জগারাভ নূ,জতা- অজভনুর 

ক 

এ এ জ  যাঁ -    ৮ ১৮ ১২ ০১৭১৮৪৪২৪৭৪  

৫০ ভরদাযাড়া জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-১৭ ৩৩-০১-৫০ জভাা:সুভা িাতুন,স্বাভী জভাঃ কাজর এআচ এ জ - না    ৪ ১৮ ১২ ০১৭৭০৩০১১৬০  

৫১ জজরন্ডরয জভাড় জনজ কাচাযীঘয ওয়ার্ য নং-১৮ ৩৩-০১-৫১ জভাা: জপযন্ডদৌজ জফগভ,স্বাভী অবুর 

মুনসুয 

ান্ডপজ/ এ এ 

জ 

- না    ৩ ১৮ ১২ ০১৭৬৫৭০৯০২৬  

৫২ নজযম্নর আরান্ডভয কাচাযী ঘড়  ওয়ার্ য নং-১৮ ৩৩-০১-৫২ জভাঃ যাজজয়া সুরতানা,জতা:নজরুর 

আরাভ 
এআচ এ জ - না    ৪ ১০ ২৫ ০১৮৭৯৪৩৬২৮২  

 

৫৩ াভিদুভ (যঃ)জান্ডভ ভজজদ  ওয়ার্ য নং-১৭ ৩৩-০১-৫৩ ভাও. িাআযম্নর আরাভ, জভাঃ াআফুর 

আরাভ 
াঃ পাজজর যাঁ -    ২ ২০ ১৫ ০১৯৫৩১২১০৭৮  

৫৪ মুকবুর াী জান্ডভ ভজজদ, 

ফানতুনাড়া 

ওয়ার্ য নং-১৮ ৩৩-০১-৫৪ জভাাঃ িাজদজা িাতুন,স্বাভী জভাঃ 

অবুর কান্ডভ 

অজরভ না -    ৩ ১২ ১৮ ০১৯১০০১৬৪৮৯  

৫৫ জযআর কন্ডরানী জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-১৯ ৩৩-০১-৫৫ জভা: নূয যভান,জতা-অব্দুর 

িান্ডরক 

এআচ এ জ যাঁ -    ২ ১২ ২৩ ০১৯০৪০৫৮৪০০  



 

 

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

৫৬ াজযা পুকুয মৃত াযম্নন্ডনয জনজ 

কাচাযী  

ওয়ার্ য নং-১৯ ৩৩-০১-৫৬ জভাা: জযিা, জতা-মৃত াযম্নন অজরভ - না    ৪ ১৫ ১৫ ০১৭৩৮৩৯২২০৯  

৫৭ অজরগঞ্জ পূফ যাড়া  জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-১৯ ৩৩-০১-৫৭ জভাঃ অর অভীন জান্ডন, জভকাত,দা:া: - না    ৩ ১০ ২৫ ০১৯১১২৪৯৪৯২  

৫৮ যানী ফাজায জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-১৯ ৩৩-০১-৫৮ 

 

জভাঃ অন্ডনায়াযম্নর আরাভ এভ এ - না    ৪ ১২ ২৩ ০১৯১৬৫১২২৯০  

৫৯ ফনগ্রাভ কাজযভীয়া ভাদ্রাা জান্ডভ 

ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-২০ ৩৩-০১-৫৯ জভাাঃ পান্ডতভা িাতুন দাঃ াঃ অজরভ - না    ৩ ১৮ ১২ ০১৭১৬৫১২২৯০  

৬০ াগয াড়া কন্ডরানী জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-২১ ৩৩-০১-৬০ জভা: অবু ান্ডর জতা-মৃত 

জজয়াঈর ক জভাত্মপা 

এআচ এ জ যাঁ -    ২ ১৮ ১৭ ০১৭১২৪১৪৬৯৩  

৬১ জন্ডিয চকাড়া ভাদযাা  ওয়ার্ য নং-২২ ৩৩-০১-৬১ জভাা: অজভনা িাতুন,স্বাভী ফাবুর 

জান্ডন 

পাজজর  - না    ২ ১২ ১৮ ০১৭৫৩৯৪৯৪১৫  

৬২ জন্ডযাআর ভরদাযাড়া ভজরা 

ভাদযাা ও   ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-২১ ৩৩-০১-৬২ জভাা: াজভভ অযা, জভা: ায়দায জফ এ এ - না    ৩ ১৫ ১৫ ০১৭৯৮৬৩৮৩৯৩  

৬৩  জিাড়ন্ডফানা নদীযধায ভাদযাা ওয়ার্ য নং-২৩ ৩৩-০১-৬৩ জভাা: জাজকয়াতুর জপযন্ডদৌ , স্বাভী- জভা: 

জাজদুর আরাভ 
না য - না    ৪ ১৪ ১৬ ০১৬৭৭৬৫২৩৯১  

৬৪ যাভচেপুয ফান্ডজ কাজরা নূযআ 

অআয়ুফ জা:ভ: 

ওয়ার্ য নং-২৩ ৩৩-০১-৬৪ জভা: অবু াইদ,জতা- জভা: ভাআনুর 

আরাভ 

স্নাতক - না    ২ ১৫ ১৫ ০১৯১৬৫৯১৮৩৯  

৬৫ ফাজরয়াপুকুয জভাড় জনজ কাচাযী ঘয ওয়ার্ য নং-২৪ ৩৩-০১-৬৫ জভাা: রীনা াযবীন,জতা-মৃত অ: 

ভাজনক 

এআচ এ জ  - না    ৩ ১৬ ১৪ ০১৭২২৭৬৩২৩২  

৬৬ তারাআভাযী ীদজভনায ক্ল্যাফ ঘড় ওয়ার্ য নং-২৫ ৩৩-০১-৬৬ জভাা: াজনা িাতুন, স্বাভী যজফঈর 

অরভ  
এআচ এ জ - না    ৬ ১২ ১৮ ০১৯১৪৫৯৫০৬৮  

৬৭ জভন্ডযচেী পূফ য জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-২৬ ৩৩-০১-৬৭ তুজন জভয়া,জভা: অবু তান্ডয এভ এ যাঁ -    ২ ১৪ ১৬ ০১৭৩৮৪৬৭৮০৪  

৬৮ জাভারপুয জান্ডভ ভজজদ  ওয়ার্ য নং-২৬ ৩৩-০১-৬৮ তানজজরা িাতুন,তজরভ ঈজদ্দন  এআচ এ জ      ২ ১৭ ১৩ ০১৭২০০৮৪৫৪৪  

৬৯ দ্মা অফাজক জনজ কাচাযী ঘয ওয়ার্ য নং-২৬ ৩৩-০১-৬৯ জভাা: নাজভা অক্তায, জভা: অব্দুর 

ভজতন 

এআচ এ জ - না    ৩ ১৮ ১২ ০১৯৪৯৭৮৪২১২  

 

৭০ জন্ডযাআর জযীকযারচায জগর্ 

ক্ল্যাফঘয 

ওয়ার্ য নং-২৭ ৩৩-০১-৭০ জভাা: জঈরী িাতুন, ফজলুয 

যভান 

এভ এ - না    ৪ ১২ ১৮ ০১৬৭০৬২১১৯২  

৭১ জভজযাপুয দজক্ষণাড়া জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-২৮ ৩৩-০১-৭১ জভা: অ:ভাজতন,জতা- জভা: 

ভাতাফ ঈদ্দীন 

এআচ এ জ যাঁ -    ৫ ১৫ ১৫ ০১৮২২৮৭৮৯২২  

৭২ ধযভপুয ভজতায কন্ডরজ ভজজদ ওয়ার্ য নং-২৮ ৩৩-০১-৭২ জভাা: যীনা িাতুন, মৃত-মুনসুয 

অরী 

এআচ এ জ - না    ২ ১৮ ১২ ০১৯৬৬১৪৪৭৫১  

৭৩ শ্যাভপুয ফাজরয ঘার্ জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-২৮ ৩৩-০১-৭৩ জভাঃ ফজলুয যজদ জতা- পজলুর ক এআচ এ জ - না    ৩ ০০ ২৫ ০১৭০৫২৯৮৪৮৫  

৭৪ শ্যাভপুয জিভ াড়া জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-২৯ ৩৩-০১-৭৪ জভা: যজপকুর আরাভ,জতা-অব্দু 

শুকুয 

জফ এ/ দাজির যাঁ -    ২ ১৮ ১২ ০১৭৮৬১৮৪৩১৭  

 

 



 

 

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

৭৫ চযজিদীযপুয পূফ য জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-২৯ ৩৩-০১-৭৫ জভা: ভাাবুফ অরভ,জতা- 

াজপজুর আরাভ 

দাওযা যাঁ -    ৩ ১৫ ১৫ ০১৭৫৮৭২৩৭৪৫  

৭৬ শ্যাভপুয নগযাড়া জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-২৯ ৩৩-০১-৭৬ জভা: জজয়াঈয যভান,জতা-জভা: 

অিদ্দী ভের 

ান্ডপজ যাঁ -    ৪ ১০ ২৫ ০১৯২৫৬৪২২৩১  

৭৭ শ্যাভপুয থানাদায াড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-২৯ ৩৩-০১-৭৭ জভা: জাা্আদুয যভান,জতা-জভা: 

জজলুয যভান  

স্নাতক - না    ২ ০৮ ২৭ ০১৮২৬১৭৭৭৭৩  

৭৮ চয শ্যাভপুয জকেীয় জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-২৯ ৩৩-০১-৭৮ জভা: অর-অজভন,জতা-মৃত ফাফয 

অরী 

অজরভ যাঁ -    ৩ ১২ ২৩ ০১৭৯৮৬৩৮৩১০  

৭৯ চযজিজদযপুয  জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-২৯ ৩৩-০১-৭৯ জভা: াজফবুয যভান,জতাঅব্দুয যভান এআচ এ জ - না    ৫ ১৮ ১২ ০১৯৯০৬৯১৬১৯  

৮০ জফন্ডনাদপুয চযাতফাজড়য়া জান্ডভ 

ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-২৯ ৩৩-০১-৮০ জভা: অরভগীয জান্ডন, 

জতা-কাফাতুরস্না 

ান্ডপজ - না    ২ ১২ ১৮ ০১৭২৫৪৮৩৯৭৩  

৮১ াতফাজড়য়া স্কুরন্ডভাড় জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-২৯ ৩৩-০১-৮১ জভা: াজফফয জান্ডন,জভা:ফজলুয 

যভান 

এআচ এ জ - না    ৩ ১৮ ১২ ০১৭৯২৫৫৬৭০৩  

৮২ িাআযম্নরা ভেন্ডরয ভজজদ  ওয়ার্ য নং-২৯ ৩৩-০১-৮২ জভা:নজযম্নর আরাভ,জতা-,মৃত 

অবু তান্ডয 

এআচ এ জ - না    ২ ১৮ ১২ ০১৭৫০৫৩৮৫৩৮  

৮৩ র্াভাযী ভধ্যাড়া জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-২৯ ৩৩-০১-৮৩  জভা: জভাাযযপ জান্ডন,জতা-অ: 

ভজজদ 

জফ এ - না    ২ ২০ ১০ ০১৭২২৮৩২৮৮৩  

৮৪ জিাজাপুয ফায়তুর পারা জান্ডভ 

ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-২৯ ৩৩-০১-৮৪ জভা: জাযাফ অরী,জতা-জভা: অ: 

ভাজজদ 

ান্ডপজ/এ এ 

জ 

যাঁ -    ৩ ২১ ০৯ ০১৭২৯৮৩২৫০৯  

৮৫ জিাজাপুয জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-২৯ ৩৩-০১-৮৫ জভা:অ: ভাজজদ,জতা-জভা: অব্দুয 

যজদ 

অজরভ যাঁ -    ২ ১৯ ১১ ০১৭২১৬৬৬৫৪৮  

 

৮৬ জিাজাপুয ফাজন যতরা জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-২৯ ৩৩-০১-৮৬ জভা:অক্তায অরী,জতা-এান 

অরী 

এআচ এ জ - না    ৪ ১৪ ১৬ 

 

০১৭৬২৬৭৬১৩৫  

৮৭ জিাজাপুয ভধ্যাড়া জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-২৯ ৩৩-০১-৮৭ জভা:াজফবুয যভান,জতা-

জগয়াঈদ্দীন 

স্নাতন্ডকািয যাঁ -    ২ ১৯ ১১ ০১৮২৮১২১৮৫০  

৮৮ র্াভাযী জভজান্ডনয জভাড় জান্ডভ 

ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-২৯ ৩৩-০১-৮৮ জভা: মুজনরুর আরাভ,জতা-আনায 

অরী 

এভএ জ - না    ৩ ১৮ ১২ ০১৭৮৩৬৬০৬০৭  

৮৯  জিাজাপুয জাাজ ঘার্ িানকা 

যীপ 

ওয়ার্ য নং-২৯ ৩৩-০১-৮৯ জভাা: পজযদা িাতুন, অব্দু ািায এআচ এ জ - না    ৩ ১৭ ১৩ ০১৯৬৬১৪৪৭৫১  

৯০ ফায়তু ারাভ জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-২৯ ৩৩-০১-৯০ জভাঃ জাজকয জান্ডন জফস্নফ,জভাঃ 

পজলুর কযীভ 

জফ এ/ক্বাযীয়ানা      ১ ১৫ ১৫ ০১৭৩৭৪৪৫৩২৩  

৯১ ধযভপুয নাজন্ডযয জনজ কাচাযী ওয়ার্ য নং-২৯ ৩৩-০১-৯১ জভাাঃ রুনা রায়রা,এ জফ এভ াআদ জফ এ/ক্বাযীয়ানা      ১ ১৪ ১৬ ০১৭০৪৯২৫৫৮২  

৯২  জিাজাপুয জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-২৯ ৩৩-০১-৯২ জভাঃ জযয়ার অভীন,কাভরুজ্জাভান এআচ এ জ      ১ ১০ ২০ ০১৭৮৩২৫৩৯২৪  

৯৩ জযয়ান পূফ যাড়া জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-৩০ ৩৩-০১-৯৩ জভা: ফাজন আস্রাআর,জতা-মৃত 

কাজজভ ঈদ্দীন 

এআচ এ জ যাঁ -    ৫ ১৪ ১৬ ০১৯৮৫৭৩৩৮২৬  

 

 



 

 

 

 

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

৯৪ জভয়াপুয জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-৩০ ৩৩-০১-৯৪ জভাা: জযাজজনা িাতুন, জ-জভা: 

জযফুর আরাভ 

এআচ এ জ - না    ৩ ১৫ ১৫ ০১৭১১৯৫৯৯৯৫  

৯৫ বুধাড়া ফাফলুয ফাগানফাড়ী ওয়ার্ য নং-৩০ ৩৩-০১-৯৫ জভাা: জযীন অক্তায, জভা: জযর্ায স্নাতক - না    ৪ ১৬ ১৪ ০১৭৪২৯৪৯২৯৮  

৯৬ বুধাড়া ফায়তুর ভাওরায জান্ডভ 

ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-৩০ ৩৩-০১-৯৬ জভাা: াজ িাতুন   এআচ এ জ - না    ৫ ১৬ ১৪ ০১৭৫০৮৭৮৩৮৯  

৯৭ জভানপুয পূফ যাড়া জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-৩০ ৩৩-০১-৯৭ জভা: অতাঈয যভান,জতা- 

আজুদ্দীন 

এভ এ - না    ২ ১৯ ১১ ০১৫৭১৭২৮৬১৪  

 
জজরাঃ যাজাী     ঈন্ডজরাঃ ভানগয          ফয়ত্মযঃ ফয়স্ক  

০১ যাজাী জকেীয় কাযাগায জান্ডভ 

ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-

০৭ 

৩৩-০১-১৩০১ 

 

জভাােদ ভাকছুদ ঈরস্না (ফয়স্ক) দাওযা - না    ৩ ২৫ - ০১৭১৬৫৩৬৬৬৮  

০২ কন্ডয়য দাড়া অ: ান্নান্ডনয বফঠকঘয ওয়ার্ য নং-

১৬ 

৩৩-০১-১৩০২ ঈন্ডে িীনা,স্বাভী- জভা: অ: ান্নান (ফয়স্ক) এভ এ      ৩ - ২৫ ০১৭২২৪৫৩০৯৮  

 

 

 

 

 

 
ংজষ্ট ঈন্ডজরায 

জপল্ড সুাযবাআজায 

(দস্য-জচফ)  

স্বাক্ষয ও তাজযিঃ  

 নাভঃ  

ভাস্টায জেআনায 

দস্য 

স্বাক্ষয ও তাজযিঃ  

 নাভঃ 

জপল্ড জপায 

 দস্য 

স্বাক্ষয ও তাজযিঃ  

 নাভঃ 

কাযী জযচারক 

দস্য 

স্বাক্ষয ও তাজযিঃ  

নাভঃ 

ঈ-জযচারক(জফবান্ডগয জক্ষন্ডত্র) 

দস্য 

স্বাক্ষয ও তাজযিঃ  

নাভঃ 

জফবাগীয়/জজরা কভ যকতযা 

(জপ প্রধান) 

বাজত 

স্বাক্ষয ও তাজযিঃ  

 নাভঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ভজজদজবজিক জশু ও গণজক্ষা কাম যক্রভ 
আরাজভক পাঈন্ডেন 

২৭৩,ারফাগান,পুযা, যাজাী। 
     

জজরায নাভঃ যাজাী                                            ঈন্ডজরায নাভঃ ভানগয                                                    ত্মযঃ জ কুযঅন জক্ষা  
ক্রভ জকন্ডেয নাভ ও পূণ যঠিকানা 

  

আঈজনয়ন/ওয়ার্ য/ 

জৌযবায নাভ 

জকে জকার্ 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 

ভভত্মব্য 

(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 

০১ াড়ুপুয ফাগানাড়া  জান্ডভ 

ভজজদ, যাজাী 

ওয়ার্ য নং-০১ ৩৩-০১-৯৮ জভা: জপকুর আরাভ,জতা-জভা: 

ভাআনুর আরাভ 

দাজির/ ান্ডপজ যাঁ - যাঁ   ৫ ১৮ ১৭ ০১৭১৪৭৬৪৯২৩  

০২ াড়ুপুয জিভ াড়া জান্ডভ 

ভজজদ,যাজাী 

ওয়ার্ য নং-০১ ৩৩-০১-৯৯ জভা:অবু াজনপ,জতা-নাজজমুদ্দীন 

 

ান্ডপজ, 

পাজজর 

যাঁ - যাঁ   ৭ ২০ ১৫ ০১৭৩৭৯১৮৩০৬  

০৩   ৩৩-০১-১০০            শূণ্য 

০৪ জভারস্নাাড়া অদ যগ্রাভ জান্ডভ 

ভজজদ  

ওয়ার্ য নং-০১ ৩৩-০১-১০১ ান্ডপজ াজবুর আরাভ, জ-অ: যভান কাজভর যাঁ - যাঁ   ২ ২০ ১৫ ০১৭১০২৯৪৯৭৯  

০৫ ঈদয়ন জপা য জকায়াঃ ওয়াঃ 

ভজজদ  

ওয়ার্ য নং-০১ ৩৩-০১-১০২ জভাঃ সুরতান ভামুদ,জযয়াজ ঈজদ্দন প্রাং দাঃ াঃ যাঁ - যাঁ   ৪ ২০ ১৫ ০১৭৬৭২৪৬১১৫  

০৬ াআযগাছা ভক্তফঘয, যাজাী ওয়ার্ য নং-০১ ৩৩-০১-১০৩ জভা: সুভন অজজজ,জতা-অবু ফক্কয  অজরভ/কাজভর যাঁ - না   ২ ১৫ ২০ ০১৯৪৪৫৫৯০৭২  

০৭ কাজয়ার্াঙ্গা অদ যগ্রাভ জান্ডভ 

ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-০২ ৩৩-০১-১০৪ া জভা: াআফুর আরাভ জতা মৃতা; 

জনাজ ঈজদ্দন  

দাজির াঃ যাঁ - না   ২ ২০ ১৫ ০১৯২২৬৮৬৫৭৭  

০৮ ড়গ্রাভ কন্ডরানী জান্ডভ ভজজদ  ওয়ার্ য নং-০২ ৩৩-০১-১০৫ া. জভা: তজজভ ঈজদ্দন .অবুর কারাভ  দাজির   যাঁ - না   ২ ২০ ১৫ ০১৭২৬৭৯২৮১৬  

০৯ জভারাাড়া ফড় ভজজদ  ০২ নং ওয়ার্ ৩৩-০১-১০৬ জভাাঃ তাজভনা িাতুন,জভাঃ অঃ অরী  এআচ এ 

জ,ক্বাজযয়ানা 

     ২ ১৫ ২০ ০১৭৫৪৬৮৪৯১৪  

১০ ফায়তুন নূয অশ্রয়ন জান্ডভ 

ভজজদ 

০২ নং ওয়ার্ ৩৩-০১-১০৭ জভাঃ অজতকুর আরাভ,জভাঃ জারার 

ঈজদ্দন প্রাং 

দাজির      ২ ১৫ ২০ ০১৯৭২৪৩৮৫৪১  

১১ নগযাড়া অন্ডর াদী জান্ডভ 

ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-০৩ ৩৩-০১-১০৮ জভা: অব্দুরা, জতা- এন্ডান  অরী  অজরভ যাঁ - যাঁ   ৫ ১৮ ১৭ ০১৭১২৪৩৮৬৫২  

১২ জর্ংঙ্গান্ডর্াফা জান্নাতুর জপযন্ডদৌ 

জান্ডভা ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-০৩ ৩৩-০১-১০৯ জভা: জজয়াঈয যভান,জতা-াজমুদ্দীন দাজির ান্ডপজ যাঁ - যাঁ   ৪ ১৯ ১৬ ০১৭১৭৮২১৫১২  

১৩ ভজজদ -ঈর-অফযায জান্ডভ 

ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-০৩ ৩৩-০১-১১০ জভা: ওভয পাযম্নক,জভাঃ অবু ফকয 

জজদ্দক 

ান্ডপজ/ 

জভজান 

যাঁ - যাঁ   ৩ ১৫ ২০ ০১৭১৮৯১১৪৭০  

১৪   ৩৩-০১-১১১            শূণ্য 

১৫ অজরগঞ্জ ফাথানাড়া ( ফায়তুর 

াভ) জান্ডভ ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-৩ ৩৩-০১-১১২  জভাঃ জাজযম্নর আরাভ,জভাঃ ান্ডদকুর 

আরাভ  

পাজজর যাঁ -    ২ ২০ ১৫ ০১৭২৩২৭৮৩২৫  

১৬ জান্নাতুন নাওয়ায অন্ডর াঃ 

জান্ডভ ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-৩ ৩৩-০১-১১৩  জভাঃ অঃ জভাাআজভনুর,জভাঃ জাকাজযয় 

জান্ডন 

দাজির যাঁ -    ২ ২০ ১৫ ০১৭৬৭১৫৮২৪২  

১৭ ফজজ জি অঃ জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-০৪ ৩৩-০১-১১৪ জভা: আব্রাীভ িজরর, অবুর কারাভ পাজজর যাঁ -    ২ ১৯ ১৬ ০১৭৩৩০২৫৩৭৮  

১৮ ভজজদুর অভান জান্ডভ 

ভজজদ,রক্ষ্মীপুয 

ওয়ার্ য নং-০৫ ৩৩-০১-১১৫ জভা: জাজকয জান্ডন,জতা-াজনপ অরী কাজভর যাঁ - না   ৩ ২৫ ১০ ০১৭৩৭৯৪৬৬০২  

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। 

 



১৯ অন্ডরভা জান্ডন ক্বাযীয়ানা ও 

ান্ডপজজয়া ভাদ্রাা 

ওয়ার্ য নং-০৫ ৩৩-০১-১১৬ জভা:াজফফয জান্ডন,জভা:জভবুফ আরাভ কাজভর যাঁ - না   ৩ ১৯ ১৬ ০১৭৩৫৫৫১৫৩৯  

২০ ঈঃ ফাজরয়া জান্ডভ ভজজদ  ওয়ার্ য নং-০৫ ৩৩-০১-১১৭ ভামুনায যজদ, জভাঃ জজন্নাত অরী  াঃ দাজির যাঁ - না   ৬ ১৯ ১৬ ০১৭২০৯৬৬২৬১  

২১ ভজজন্ডদ কুফা প্যাযান্ডভজর্র জান্ডভ 

ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-০৬ ৩৩-০১-১১৮ জভা: অিতারুজ্জাভান,জভা:অব্দুর অজজজ পাজজর যাঁ - না   ৩ ২০ ১৫ ০১৭৬৩০১৫৬০০  

২২ রÿীীপুয বার্াাড়া জান্ডভ 

ভজজদ  

ওয়ার্ য নং-০৬ ৩৩-০১-১১৯ জভা: যাজকবুর আরাভ ,জভা: অবুর 

জান্ডন  

পাজজর  যাঁ - না   ২ ২০ ১৫ ০১৭৬৫৯১৮২৭৪  

 

২৩ জজরিানা জকেীয় কাযাগায জান্ডভ 

ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-০৭ ৩৩-০১-১২০ জভা: মুজাজদুর,জতা-জভাজান্ডের ক দাওযা যাঁ - না   ৪ ১৮ ১৭ ০১৭১৫৫৫৪৫৫৫  

২৪ জানীগঞ্জ জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-০৭ ৩৩-০১-১২১ জভা: অব্দুয যাজ্জাক,জতা- ফজলুয 

যভান 

দাজির যাঁ - না   ৪ ২০ ১৫ ০১১৯৭০৮৪১২২  

২৫ যাজাী জকেীয় 

কাযাগায,যাজাী 

ওয়ার্ য নং-০৭ ৩৩-০১-১২২ জভাছাঃ জজাৎস্না জফগভ,স্বাভী-জভাােদ 

অরী 

দাজির - না যাঁ   ৫ - ৩৫ ০১৬১১৬০৬৮৮০  

২৬   ৩৩-০১-১২৩            শূণ্য 

২৭ চযভাজায জদয়াড় পূফ যাড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-০৮ ৩৩-০১-১২৪ জভা: অর অজভন  ,জতা- জভা: 

অনাযম্নর 

ান্ডপজ যাঁ - না   ৩ ১৮ ১৭ ০১৭৫৫৭৪৮১৯৬  

২৮ চযভাজাযজদয়াড় পুযাতন স্কুরাড়া 

ফায়তুর মুমুয জা.ভ. 

ওয়ার্ য নং-০৮ ৩৩-০১-১২৫ জভা: জভা: অজযফুর আরাভ,জভা:তজভজ 

ঈদ্দীন 

ক্বাযী ও জপজ যাঁ - না   ৪ ২০ ১৫ ০১৭৫৮৭৮৭৯৯৬  

২৯ ান্ডতভ িা জকেীয় জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-০৮ ৩৩-০১-১২৬ জভা: যজপকুর আরাভ  ক্বাযী, ান্ডপজ যাঁ - যাঁ   ২ ১৯ ১৬ ০১৭৪৫২৯৭৫০৮  

৩০ ান্ডতভ িাঁ জরচু ফাগান জান্ডভ 

ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-১০ ৩৩-০১-১২৭ জভা: জভাজভনুর আরাভ,জভা: অজভনুর 

আরাভ 

অজরভ যাঁ - যাঁ   ৩ ২৫ ১০ ০১৭২৮৯৪৮০৩৮  

৩১ দাযম্ন ারাভ জান্ডভ ভজজদ, 

কাজরা 

ওয়ার্ য নং-১১ ৩৩-০১-১২৮ া: জভা: অযাফুর আরাভ, জ- 

অজজজুর ক 

দাওযা াজদ যাঁ - যাঁ   ৫ ১৭ ১৩ ০১৭২৯০৭১৯০৮  

৩২ জতযিাজদয়া জিভ াড়া জকেীয় 

জান্ডভ ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-১১ ৩৩-০১-১২৯ জভা: আভযান অজজজ,জতা-অব্দুর 

অজজজ 

দাওযা যাঁ - যাঁ   ৮ ১৮ ১৭ ০১৭৭০১১৬২৫৫  

৩৩ জরফুর ফুজুর ওয়াজক্তয়া 

ভজজদ,ফড়কুঠিাড়া 

ওয়ার্ য নং-১২ ৩৩-০১-১৩০ জভা:অব্দু বুয,জভা:অ:শুকুয ক্বাযী,দা:া: 

অজরভ 

যাঁ - যাঁ   ২ ২৫ ১০ ০১৭১৪৫০৪৪৯৫  

৩৪ জি যান্ডর ঝ ুঁজকপূন য জশু 

প্রজক্ষণন্ডকে,ঈভ 

ওয়ার্ য নং-১৪ ৩৩-০১-১৩১ জভাা: যাজজয়া সুরতানা জভজর,অব্দুর 

রজতপ 

দাওযা - না না   ৩ ১৯ ১৬ ০১৭৭৪০৭৯৫৮৪  

৩৫ জি যান্ডর ঝ ুঁজকপূন য জশু 

প্রজক্ষণন্ডকে,ঈভ 

ওয়ার্ য নং-১৪ ৩৩-০১-১৩২ জভা: অব্দুরস্নাীর ক্বাপী, জভা: অআয়ুভ 

অরী 

দাওযা যাঁ - না   ৩ ২০ ১৫ ০১৭২২৪০৮৪৫০  

৩৬ অভফাগান জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-১৪ ৩৩-০১-১৩৩ জভা: অবুর িান্ডয়য,জতা জভা: জজভ 

ঈদ্দীন 

দাওযা যাঁ - না   ৫ ১৭ ১৮ ০১৭২৪২৯৬২৫৭  

৩৭   ৩৩-০১-১৩৪            শূণ্য 

৩৮ আনাজনয়া ভাদ্রাা জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-১৪ ৩৩-০১-১৩৫ হুাআন অভদ, জভা:অফফা অরী দা: াদী যাঁ     ২ ১৫ ২০ ০১৭৮০৭৮২৪৭২  

৩৯ কন্ডয়য দাড়া নতুন াড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-১৫ ৩৩-০১-১৩৬ জভা: জভজানুয যভান,জতা জারায়ভান 

অরী 

পাজজর যাঁ - না   ৪ ২৫ ১০ ০১৭৩৬০৪২১৯৩  

৪০ ভথুযর্াঙা জান্ডভ ভজজদ  ওয়ার্ য নং-১৫ ৩৩-০১-১৩৭ জভা: অজতকুয যভান জতা মৃত.মৃত 

াভসুর ক  

ান্ডপজ যাঁ - না   ২ ২৫ ১০ ০১৭১৮২৮১৮৭৮  

৪১ াী জান্ডভ ভজজদ ,ারফাগান  ওয়ার্ য নং-১৫ ৩৩-০১-১৩৮ াঃ ভাওঃ জভাঃ নাজমূর হুদা,জভাঃ অঃ 

াজভদ 

দাওযা াদী, 

ান্ডপজ 

     ২ ১৫ ২০ ০১৭৩১৯৫২৭৫৪  

৪২ জছার্ফনগ্রাভ রস্নফী অফাজক এরাকা 

জান্নাতুয জপযন্ডদৌ জা: ভ: 

ওয়ার্ য নং-১৬ ৩৩-০১-১৩৯ জভা: জফরার জান্ডন, 

জতা- জভা: অরভগীয াওরাদায 

ক্বাযী, া , 

কাজপয়া 

যাঁ - না   ২ ২৫ ১০ ০১৯১৭৫৪৩৪৬৩  

 



 
৪৩ দাযম্নর অভান জান্ডভ ভজজদ 

কভন্ডক্স,সুজানগয 

ওয়ার্ য নং-১৬ ৩৩-০১-১৪০ জভা: অব্দুয যভান,জদওয়ান জভা: 

ফদযম্নন্ডদ্দাজা 

জ: ও পাজজর যাঁ - না   ২ ১৭ ১৮ ০১৭২৪৫৯৪৪৯০  

৪৪ ভথুযর্াঙ্গা জান্ডভ ভজজদ  ওয়ার্ য নং-১৬ ৩৩-০১-১৪১ জভা: ইা জতা জভা: নওাদ অরী  জঃ অজরভ/ 

ান্ডপজ 

যাঁ - না   ২ ২০ ১৫ ০১৭২৭৫৯৫৯৭০  

৪৫ নওদাাড়া কাঁচাফাজয 

জিভাড়া জান্ডভ ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-১৬ ৩৩-০১-১৪২ জভাঃ আভাআর জান্ডন, অঃ াজভদ মুজি  কাজপয়া, াঃ যাঁ - না   ২ ২০ ১৫ ০১৯২৬০৮০১৯২  

৪৬ অভদ নগয জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-১৭ ৩৩-০১-১৪৩ জভা: িাআরুর আরাভ ,মৃত অযাদ অরী 

মৃধা 

কাঃ াঃ 

কাজভর 

যাঁ - না   ২ ২০ ১০ ০১৭১৯৬১২৭৭৮  

৪৭ ভারদাযাড়া জান্ডভ ভজজদ  ওয়ার্ য নং-১৭ ৩৩-০১-১৪৪ া: জভা: অন্ডনায়ায জান্ডন ,জতা: জভা: 

জপন্ডযাজ কজফয 

 পাজজর যাঁ - না   ২ ২০ ১৫ ০১৭৩৯৪৮৪৬৬২  

৪৮ ফড় ফনগ্রাভ াচানী াড়া জান্ডভ 

ভজজদ  

ওয়ার্ য নং-১৭ ৩৩-০১-১৪৫ জভা: অজযপ অেদ, জতা জভা: 

াজাান  

অজরভ - না না   ২ ২০ ১৫ ০১৭৩৪৯১৯৪৯৫  

৪৯ ফুরতরা জান্ডভ ভজজদ  ওয়ার্ য নং-১৭ ৩৩-০১-১৪৬ া: জভা: ফজলুয যীদ ,.অ. ভজতন  ান্ডপজ,দা. 

া. 

যাঁ -    ২ ২০ ১৫ ০১৭৫৭৯৭০৪৬৩  

৫০ ফায়তুর ভাযম্নপাত  জান্ডভ 

ভজজদ, র্াভাযী 

ওয়ার্ য নং-১৭ ৩৩-০১-১৪৭ জভা: ওজরঈয যভান, জ- জভা: আয়াদ 

ঈরস্না 

ান্ডপজও 

এআচ.এ.জ 

যাঁ -    ২ ২০ ১৫ ০১৭০১০৬০১৪৮  

৫১ ফা নতুনাড়া াভিদুভ (য) 

জান্ডভ  ভজজদ 
ওয়ার্ য নং-১৭ 

 

৩৩-০১-১৪৮ জভা: জাজকয জান্ডন, জ- জভা:যআসুদ্দীন পাজজর  না    ৩ ১৮ ১২ ০১৭৪৮৭৩১২৭৫  

৫২ জপন্ডাভ ফায়া যাজাী ওয়ার্ য নং-১৭ ৩৩-০১-১৪৯ িাজদজা িাতুন,স্বাভী জভাঃ জারার ঈদ্দীন কাজভর যাঁ -    ২ ২০ ১৫ ০১৭৩৮১৭৯১৬৫  

৫৩  ওভযপুয জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-১৭ ৩৩-০১-১৫০ জভাঃ অঃ াজরভ,জভাঃ কান্ডজভ অরী দাওযা াদী      ২ ১৫ ২০ ০১৭৬০৮৫৫৫৬৬  

৫৪   ৩৩-০১-১৫১            শূণ্য 

৫৫ াঈজজং এন্ডস্টর্ জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-১৮ ৩৩-০১-১৫২ জভা:মুজরভ ঈদ্দীন, াঃ এ এ জ যাঁ -    ৩ ২০ ১৫ ০১৭২০২৪৫৫৭৬  

৫৬ পুযা ম্যাচ পযাক্টযী জান্ডভ 

ভজজদ  

ওয়ার্ য নং-১৮ ৩৩-০১-১৫৩ জভা:অজজজুর ক, জভা: জবারা জভয়া ক্বাযী ও জপজ - না    ৩ ১৮ ১৭ ০১৭২৭৯৫৪২৩০  

৫৭ ফাআতুর ক্বদও জান্ডভ 

ভজজদ,অাভ কন্ডরানী 

ওয়ার্ য নং-১৮ ৩৩-০১-১৫৪ জভা:জযদওয়ান অন্ডভদ,জভা: াজান 

অরী 

ক্বাযী ও জপজ যাঁ -    ৩ ২০ ১৫ ০১৭১৭৮৫৩২৩২  

৫৮ ভদীনাতুর ঈলুভ কাজভর ভাদযাা 

জান্ডভ ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-১৯ ৩৩-০১-১৫৫ জভা:পজযদুর আরাভ, জ- মযত অরী  দাওযা াজদ যাঁ -    ২ ১৮ ১৭ ০১৭৬৮৬২৪৫৪১  

৫৯ াজযা পুকুয জান্ডভ ভজজদ  ওয়ার্ য নং-১৯ ৩৩-০১-১৫৬ া: ক্বাযী জভা: অবুর ফাায জতা: জভা: 

ওয়াজরঈরস্না 

কাজপয়া/ ক্বাযী যাঁ -    ২ ১৮ ১৭ ০১৮২৪০০৬৭৪৫  

৬০ জিভ যায়াড়া জান্ডভ ভজজদ  ওয়ার্ য নং-১৯ ৩৩-০১-১৫৭ 

 

জভা: পজযদুর আরাভ জতা জভা: জজরভ 

জযজা 

কাজপয়া যাঁ -    ২ ২০ ১৫ ০১৭২৮৩১৫১১৬  

 

৬১ ফড়ফনগ্রাভ (চকাড়া ) জান্ডভ 

ভজজদ  

ওয়ার্ য নং-১৯ ৩৩-০১-১৫৮ 

 

এআচ এভ জভাকন্ডরছুয যভান ,অ. 

ভজজদ 

পাজজর যাঁ -    ২ ১৭ ১৮ ০১৭৩৯৯৮২৩৪৩  

৬২ জছার্ফনগ্রাভ পূফ যাড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-১৯ 

 

৩৩-০১-১৫৯ াযজভন িাতুন,জভাঃ নজফবুয যভান দাজির /ান্ডপজ      ২ ১৫ ২০ ০১৭৫৯২১৫৭২৫  

৬৩ জযর কন্ডরানী জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-১৯ ৩৩-০১-১৬০ জভাঃ মুকুর জান্ডন,জভাঃ আয়াজন অরী এআচ এ 

জ/ান্ডপজ 

     ২ ১৫ ২০ ০১৭৩১৩৩৮৩৮৮  

৬৪ িড়ন্ডফানা যভাজনয়া জান্ডভ 

ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-২২ 

 

৩৩-০১-১৬১ জভাঃ ভজভনুর আরাভ,কজরমুজদ্দন অজরভ 

/ান্ডপজ 

     ২ ১৫ ২০ ০১৭৪২২১৮৫৭০  

৬৫ নফাফগ্জ জঘাল.াড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-২৪ ৩৩-০১-১৬২ জভাঃ অরী হুাআন ান্ডপজ যাঁ -    ২ ১৭ ১৮ ০১৭২৫৩১৭৯৯২  

 



 
৬৬ া সুপী ভাজায ভজজদ ওয়ার্ য নং-২৪ ৩৩-০১-১৬৩ ভাওঃ াজজদুয যভান দাওযা যাঁ -    ২ ২০ ১৫ ০১৭৮৯৪৭৪৭৬৭  

৬৭ জভন্ডযচেী পূফ য াড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-২৪ ৩৩-০১-১৬৪ জভা: অবুর কারাভ অজাদ দা. া. যাঁ -    ৮ ২৩ ১২ ০১৭৮৬৭৩৯১৮০  

৬৮ জিাজাপুয জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-২৭ ৩৩-০১-১৬৫ জভা: অন্ডনায়ায যীপ, জতা- জভা: 

অজজজুর ক 

দাজির - না    ৪ ১৭ ১৮ ০১৭১৮২৬১৭৪৯  

৬৯ াজযা পুকুয জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-২৭ ৩৩-০১-১৬৬ জভাঃ ওভয পাযম্নক,জভাঃ পজলুয 

যভান 

পাজজর 

/ান্ডপজ 

               

 

    ০১৭১৮৫০৭৭৩৯  

৭০ জিাজাপুয তাজজযদুর কুযঅন 

াজপজজয়া ভাদযাা  

ওয়ার্ য নং-২৮ ৩৩-০১-১৬৭ জভা: তাান অরী,জতা-অ: কজযভ দাজির  যাঁ -    ৩ ২১ ০৯ ০১৭৫৯৭৩৪২৬৪  

৭১ চয শ্যাভপুয জান্ডভ ভজজদ  ওয়ার্ য নং-২৮ ৩৩-০১-১৬৮ জভা: আঈনু অরী, জতা-নাজজমুদ্দীন দাজির যাঁ -    ৪ ১৬ ২৪ ০১৯২৪১৩৭৬৪৫  

৭২ র্াভাযী পূফ যাড়া জান্ডভ  

ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-২৮ ৩৩-০১-১৬৯ জভা:অবু াজনপ.জতা- অজভন ঈদ্দীন অজরভ যাঁ -    ৩ ২০ ১৫ ০১৭৮০৭৯৮৮৬৪  

৭৩ ধযভপুয আয়াজতভ িানা  ওয়ার্ য নং-২৮ ৩৩-০১-১৭০ ভামুদা অক্তায,স্বাভী জভাঃ 

কাভরুজ্জাভান 

দাজির /ান্ডপজ      ২ ১৫ ২০ ০১৭৮৬১৯২৫৫১  

৭৪ জভৌরবী বুধাড়া জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-২৮ ৩৩-০১-১৭১ ভামুদুর াান,জভাঃ ভাকসুদুয যভান পাজজর 

/ান্ডপজ 

     ২ ১৫ ২০ ০১৯১৭৩২১০০৭  

৭৫ শ্যাভপুয নতুনাড়া ফাআতুন নূয 

জান্ডভ ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-২৮ ৩৩-০১-১৭২ জভাঃ তজযকুর আরাভ,জভাঃ অঃ ভজজদ 

জফশ্বা 

পাজজর 

/ান্ডপজ 

     ২ ১৫ ২০ ০১৭২৩২৪৬১৫৬  

৭৬ কাজরা অন্ডর াদী জান্ডভ 

ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-২৮ ৩৩-০১-১৭৩ জভাঃ অফদুরা অন্ডযজপন,জভাঃ অঃ 

অজজজ 

এ 

এজ/ান্ডপজ  

     ২ ১৫ ২০ ০১৭৮৫২২৯২৩৫  

৭৭ জিাজাপুয ফাজন যতরা জান্ডভ 

ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-২৯ ৩৩-০১-১৭৪ জভা:অব্দুর অজজজ,জতা-মৃত অ: ভজজদ ান্ডপজ/ক্বাযী যাঁ -    ৫ ২৪ ১৬ ০১৯১৩৮১৫৪১৬  

৭৮ র্াভাযী জভজান্ডনয জভাড় জান্ডভ 

ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-২৯ ৩৩-০১-১৭৫ জভা: এনামূর ক,জতা-কান্ডভ ভের পাজজর যাঁ -    ৫ ১৯ ১৬ ০১৯২৪১২৭৬৭২  

৭৯ জভজযাপুয অন্ডর াদী জান্ডভ 

ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-২৯ ৩৩-০১-১৭৬ এজফএভিাআরুর আরাভ, 

 জতঃ মৃতঃ ওকতঅরীযকায 

দাওযা াদী - না    ৪ ২০ ১৫ ০১৭২০২৯৭৬৩৪  

৮০ ধযভপুয জরচু ফাগান নুযানী জান্ডভ 

ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-২৯ ৩৩-০১-১৭৭ যম্নফাআদা ছাজফকুন্নাায,জ- অব্দু শুকুয জফ.এ.জ যাঁ -    ৩ ১৭ ১৮ ০১৭৯৫১১২৯১৮  

৮১ ফড়ফনগ্রভ জভাকান্ডফফয জান্ডন্ডযন 

কাচাযী   

ওয়ার্ য নং-২৯ ৩৩-০১-১৭৮ জভাকান্ডফফয জান্ডন,কুযফান মুজি দাওযা াদী যাঁ -    ২ ১৮ ১৭ ০১৯৫৭৭৫৩৬৩৮  

৮২ াতফাজড়য়া আরাজভয়া ভাদযাা 

ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-২৯ ৩৩-০১-১৭৯ জভা:জনয়াভত ঈরা,জতা-অন্ডয 

জভারা  

দাজির যাঁ -    ৫ ২০ ১৫ ০১৭৩৭২৩১১৪৭  

৮৩ শ্যভপুয অন্দায াড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

 

ওয়ার্ য নং-২৯ ৩৩-০১-১৮০ জভা: ভজপজুয আরাভ .াাদত জভারস্না  পাজজর, এভ এ যাঁ -    ২ ১৮ ১৭ ০১৭৩৪২৫৯১৯৮  

৮৪ জিাজাপুয জগাঃ াী জান্ডভ 

ভজজদ 

 

ওয়ার্ য নং-২৯ ৩৩-০১-১৮১ জভাঃ অরভগীয জান্ডন ,অঃ মুন্নাপ কাজপয়া, াঃ যাঁ -    ৩ ০৮ ২৭ ০১৭৫৬৬১৮৪১৬  

৮৫ ফায়তু ারাভ জান্ডভ ভজজদ 

 

ওয়ার্ য নং-২৯ ৩৩-০১-১৮২ জভাঃ অবুর ফাায,জভাঃ াফান অরী  ান্ডপজ/অজরভ      ২ ১৫ ২০ ০১৭২৫৮৪৪৪৭১  

৮৬ জিাজাপুয অর-অকা  জান্ডভ 

ভজজদ, 

ওয়ার্ য নং-৩০ ৩৩-০১-১৮৩ জভাঃ জদন্ডরায়ায জান্ডন জতা-  অজরভ যাঁ -    ২ ১৬ ২৪ ০১৭২৮৪৫৯১৩৪  

৮৭ ীদফাগ জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-৩০ ৩৩-০১-১৮৪  জভা: অঃ যাজ্জাক, জভন্ডয অরী অজরভ যাঁ -    ৩ ২০ ১৫ ০১৭১৯২৮৫৪১৬  

 



 

 

 

 

 

 
৮৮ নতুন বুধাড়া জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-৩০ ৩৩-০১-১৮৫ জভা: তাজুর আরাভ,জভা: কুদ্দু অরী  জ:ও অজরভ যাঁ -    ৪ ২০ ১৫ ০১৭৫৪১৫৫৭৫৫  

৮৯   ৩৩-০১-১৮৬            শূণ্য 

৯০ িযিজয পূফ যাড়া জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-৩০ ৩৩-০১-১৮৭ জভাঃ অফদরস্না অর ভামুন,জভাঃ 

জাভার ঈজদ্দন 

অজরভ/ান্ডপজ      ২ ১৫ ২০ ০১৯০২৫৭৮০০৩  

৯১ জিভ বুধাড়া জকেীয় জান্ডভ 

ভজজদ 

ওয়ার্ য নং-৩০ ৩৩-০১-১৮৮ যায়ানুর আরাভ,এ এভ ভভতাজুয 

যজভান 

কাজপয়া/ 

ান্ডপজ 

     ২ ১৫ ২০ ০১৭২১৭১৮৮৮২  

৯২ চক াড়া জকেীয় জান্ডভ ভজজদ ওয়ার্ য নং-৩০ ৩৩-০১-১৮৯ জভা: জাজভদুর  আরাভ,জতা জভা: অব্দুয 

যজভ 

পাজজর যাঁ     ২ ১৭ ১৮ ০১৭৩৭৫৫৩৫১৩  

 

 

 

 

 

 
ংজষ্ট ঈন্ডজরায 

জপল্ড সুাযবাআজায 

(দস্য-জচফ)  

স্বাক্ষয ও তাজযিঃ  

 নাভঃ  

ভাস্টায জেআনায 

দস্য 

স্বাক্ষয ও তাজযিঃ  

 নাভঃ 

জপল্ড জপায 

 দস্য 

স্বাক্ষয ও তাজযিঃ  

 নাভঃ 

কাযী জযচারক 

দস্য 

স্বাক্ষয ও তাজযিঃ  

নাভঃ 

ঈ-জযচারক(জফবান্ডগয জক্ষন্ডত্র) 

দস্য 

স্বাক্ষয ও তাজযিঃ  

নাভঃ 

জফবাগীয়/জজরা কভ যকতযা 

(জপ প্রধান) 

বাজত 

স্বাক্ষয ও তাজযিঃ  

 নাভঃ 

 

 


