
ভজজদজবজিক জশু  গণজক্ষা কাম যক্রভ 
আরাজভক পাঈন্ডেন 

২৭৩,ারফাগান,পুযা, যাজাী। 
                

 জজরায নাভঃ যাজাী          ঈন্ডজরায নাভঃ ফাঘা                     জক্ষাস্তয- প্রাক-প্রাথজভক  

ক্রভ জকন্ডেয নাভ  ঠিকানা 

  

আঈজনয়ন/য়ার্ য/ 

জৌযবায নাভ 

জকে জকার্ 

নং 

জক্ষন্ডকয নাভ  

জতা/স্বাভীয নাভ 

জক্ষন্ডকয 

জক্ষাগত 

জমাগ্যতা 

জক্ষক  

প্রজক্ষণপ্রাপ্ত/ভজজন্ডদয 

আভাভ জক না 

জরঙ্গ কভ যকার 

ংক্রান্ত 

তথ্য 

জক্ষাথী 

ংক্রান্ত 

তথ্য 

জক্ষন্ডকয 

জভাফাআর নং 

ভন্তব্য 

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 জজয়াঈয যভান্ডনয ফাজি, 

ফাঘা  

ফাঘান্ডৌযবা ৩৩-১০-১১৮২  ঈন্ডে ারভা - জভাঃ 

জজয়াঈয যভান  

দাজির  -  না   যাঁ ১২ ১৮ ১২ ০১৭৭৪৩৫১১৩০  

 

২ দজক্ষণ গাািা জান্ডভ 

ভজজদ,  ফাঘা 

ফাঘান্ডৌযবা ৩৩-১০-১১৮৩  জভাঃ যজফঈর আরাভ - 

জভাঃ িাআরুর আরাভ  

া:, অজরভ যাঁ -  যাঁ  ০২ ২০ ১০ ০১৭৯৭৬২৫৮৭৬  

৩ ভাযায়নপুয িান্ডদভ 

ভাস্টান্ডযয ফািী, ফাঘা  

ফাঘান্ডৌযবা ৩৩-১০-১১৮৪  জভাাঃ াজফফা সুরতানা -  

জভাঃ ভনসুয যভান  

দাজির  যাঁ -   যাঁ ০৭ ১৬ ১৪ ০১৭১৯৮৯৭৫১৫  

৪ ফকুরতরা ান্ডদন্ডকয ফািী , 

ফাঘা  

ফাঘান্ডৌযবা 

 

৩৩-১০-১১৮৫  জভাাঃ জঈরী ফানু - জভাঃ 

ভান গনী  

এআচ এ জ  -  না   যাঁ ০৬ ১৮ ১২ ০১৭৮৮৯৭৪৭৪৯  

৫ ফাজনয়াািা জান্ডভ ভজজদ 

, ফাঘা  

ফাঘান্ডৌযবা 

 

৩৩-১০-১১৮৬  জভাঃ জযয়ত ঈল্যা - জভাঃ 

তান্ডয ঈজিন  

এআচ এ জ  -  না  যাঁ  ০৭ ১৩ ১৭ ০১৭২৩৮২৮৯৪২  

৬ চকছাতাযী জান্ডভ ভজজদ , 

ফাঘা  

ফাঘান্ডৌযবা 

 

৩৩-১০-১১৮৭  জভাঃ এযাদ অরী -  মৃত 

জবুয অরী  

দাজির  যাঁ -  যাঁ  ০২ ১৪ ১৬ ০১৭৫০২৩১২৮৯  

৭ ঈিয গাািা জান্ডভ 

ভজজদ , ফাঘা  

ফাঘান্ডৌযবা ৩৩-১০-১১৮৮  জভাঃ অান াফীফ -  

জভাঃ অজজজুর অরভ  

স্নাতক  - না  যাঁ  ০৫ ১৩ ১৭ ০১৭৬৩১০৭৪১৯  

৮ চক নাযায়নপুয জান্ডভ 

ভজজদ, ফাঘা  

ফাঘান্ডৌযবা ৩৩-১০-১১৮৯  জভাাঃ জান্ডন অযা 

াযবীন -  ভাআনুর াান  

এ এ জ  - না   যাঁ ১০ ২১ ০৯ ০১৭৮৮১০৭৬৪৭  

৯ ভজদপুয দজক্ষণ ািা 

জান্ডভ ভজজদ 

ফাঘান্ডৌযবা 

 

৩৩-১০-১১৯০ জভাঃ অফদুল্লা,নজফয ঈজিন   এ এ জ - না  যাঁ  ০৮ ১৬ ১৪ ০১৭৩৯০৩০৫৯৪  

১০ ফায়তুন নুয জান্ডভ 

ভজজদ,নাযায়নপুয 

ফাঘান্ডৌযবা 

 

৩৩-১০-১১৯১ জভাা: তাজরভা িাতুন,স্বাভী 

অব্দুর ভান্নান 

এ এ জ  যাঁ -   যাঁ ০৪ ১৫ ১৫ ০১৭৪৫৪২৫৫৫১  

১১ ভাদীপুয ফজজািা জান্ডভ 

ভজজদ, ফাঘা 

ফাঘান্ডৌযবা ৩৩-১০-১১৯২  জভাঃ নুরুর অজভনু মৃত জভাঃ 

ারভান  

কাজপয়া  যাঁ -  যাঁ  ০৪ ১৪ ১৬ ০১৭৫৯৫৮৬৫১৫  

১২ কজরগ্রাভ িাঁনািা জান্ডভ 

ভজজদ 

ফাঘান্ডৌযবা 

 
৩৩-১০-১১৯৩ জভাা: াানাজ াযবীন ক্বাযী: এ 

এজ 

- না যাঁ  ০৬ ০৪ ১৫ ১৫ ০১৭২৫০২১৩৭০  

১৩ কজরগ্রাভ জভয়াািা জান্ডভ 

ভজজদ  

ফাঘান্ডৌযবা ৩৩-১০-১১৯৪  জভাাঃ নুরুন্নাায -  জভাঃ 

জভরটন আরাভ  

এআচ এ জ  না - যাঁ ০৭  ১০ ১৫ ১৫ ০১৭২৩-৩৪১৯১৯  

১৪  জগৌযাঙ্গপুয ফাআতুর জকভা  

জান্ডভ ভজজদ 

ফাঘান্ডৌযবা ৩৩-১০-১১৯৫ হুাআন অভদ,ারুন য যজদ দাজির - যাঁ যাঁ  ০২ ০৪ ১৫ ১৫ ০১৭৪৪৭২৬৭৭৪  

১৫ ঈিয  জযপুয জান্ডভ 

ভজজদ, ফাঘা 

ভজনগ্রাভ 

 

৩৩-১০-১১৯৬  জভাঃ জগয়া ঈজিন -  জভাঃ 

কজভ ঈজিন  

দাজির  যাঁ -  যাঁ  ০৫ ১৬ ১৪ ০১৭২৩৭৭১১৯৪  

১৬ ভজনগ্রাভ  গঙ্গাযাভপুয 

জান্ডভ ভজজদ,ফাঘা 

ভজনগ্রাভ ৩৩-১০-১১৯৭  জভাঃ যকনুজ্জাভান -  জভাঃ 

াজপজুয যভান  

জফ এ এ  যাঁ -  যাঁ  ০৬ ১৩ ১৭ ০১৭৩৭৮৫০৮০৮  

১৭ জভযগঞ্জ বানকয ভাজন্ডনয 

ফািী, ফাঘা 

ভজনগ্রাভ 

 

৩৩-১০-১১৯৮  জভাাঃ াজফনা আয়াজভনু 

অয়নার জফাযী  

পvাাজর  যাঁ -   যাঁ ০৬ ১৪ ১৬ ০১৭৬১৪৫৩৫৮৫  

২০১৯ জক্ষাফন্ডল যয জফদ্যভান জকে  জক্ষকন্ডদয ভধ্য জথন্ডক 

২০২০ জক্ষাফন্ডল য ফারকৃত জকে  জক্ষক তাজরকা। 

কাযণজবজিক তাজরকা। 

 

প্রাক-প্রাথজভক/ফয়স্ক/জ কুযঅন জক্ষা জকে 
Form No-MBCMLP:MIS-3/2020 



জজরায নাভঃ যাজাী          ঈন্ডজরায নাভঃ ফাঘা                    জক্ষাস্তয -প্রাক-প্রাথজভক  

ক্রভ জকন্ডেয নাভ  

ঠিকানা 

  

আঈজনয়ন/য়ার্ য/ 

জৌযবায নাভ 

জকে জকার্ 

নং 

জক্ষন্ডকয নাভ  

জতা/স্বাভীয নাভ 

জক্ষন্ডকয 

জক্ষাগত 

জমাগ্যতা 

জক্ষক  

প্রজক্ষণপ্রাপ্ত/ভজজন্ডদয 

আভাভ জক না 

জরঙ্গ কভ যকার 

ংক্রান্ত 

তথ্য 

জক্ষাথী 

ংক্রান্ত 

তথ্য 

জক্ষন্ডকয 

জভাফাআর নং 

ভন্তব্য 

যাঁ না প্রজক্ষণপ্রাপ্ত 

যাঁ/না 

পুরুল ভজরা গণজক্ষায 

জক্ষক 

জন্ডন্ডফ 

ছা

ত্র 

ছাত্রী 

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

১৮ তুরীপুয ঈিয ািা 

জান্ডভ ভজজদ, ফাঘা 

ভজনগ্রাভ ৩৩-১০-১১৯৯ অব্দুর াজকভ -  জভাঃ ভাজন 

অরী  

অজরভ - না  যাঁ  ০৫ ১৬ ১৪ ০১৭৭৪২০৭১৮৪  

১৯ ভজনড়্রাভ নতুনািা জান্ডভ 

ভজজদ 

ভজনগ্রাভ ৩৩-১০-১২০০ জভাঃ জভািাজরুর আরাভ, এআচ এ জ      ০১   ০১৭৩০৬৩১১৯২  

২০ জযযাভপুয মুধা ািা 

জান্ডভ ভ. 

ভজনগ্রাভ ৩৩-১০-১২০১  জভাাঃ জযন্ডফকা সুরতানা -  

জজমাঈয যভান  

স্নাতক  - না   যাঁ ০২ ১৭ ১৩ ০১৭৭৬৬৭০৮২৭  

২১ জফিাফাপুয জান্ডভ 

ভজজদ 

ভজনগ্রাভ ৩৩-১০-১২০২ জভা:নাজয ঈিীন,মৃত ান্ডয়য 

ঈিীন 

এআচ এ জ  - না  যাঁ  ০৭ ১৯ ১১ ০১৭৪৫১৬৭৩৫৮  

 

২২ জফয াফাপুয জান্ডভ 

ভজজদ 

ভজনগ্রাভ ৩৩-১০-১২০৩ জভা:অঃ যভান,জভাঃ াআফুর 

আরাভ 

দাজির - না  যাঁ  ০৬ ১৯ ১১ ০১৭২৮৮৫৭৬৮৬  

২৩ ঈিয ফাভনর্াঙা জান্ডভ 

ভজজদ 

ভজনগ্রাভ ৩৩-১০-১২০৪  জভা: আনজাভামূর ক, জপজ  

দাজির 

- না  যাঁ  ০৭ ১৯ ১১ ০১৭৮৮১৬৩৫২৭  

২৪ জরারপুয  ভধ্য ািা জান্ডভ 

ভজজদ 

ভজনগ্রাভ ৩৩-১০-১২০৬ ভামুন অন্ডেদ ,ভাজদায জান্ডন দাজির  

ান্ডপজ 

- যাঁ যাঁ  ০৭ ০৪ ১৫ ১৫ ০১৭৩৫৩১৪৫৮৮  

২৫ সুরতানপুয অজভরুন্ডরয 

ফািী , ফাঘা   

গিগজি ৩৩-১০-১২০৫  জভাাঃ নাজভা িাতুন -  জভাঃ 

অজভরুর  

এআচ এ জ - না   যাঁ ০২ ১৫ ১৫ ০১৭৮৩-০৭১৭৯৮  

২৬ সুরতান পুয অঃ জজরন্ডরয 

ফািী  

গিগজি ৩৩-১০-১২০৭ জভাাঃ ারভা সুরতানা - জভাঃ 

অঃ ভান্নাপ  

এভ এ জ  - না   যাঁ ০৫ ১৭ ১৩ ০১৭৫৬০২৯৪৪৪  

২৭ িন্ডয়য াট ভধ্যািা 

জান্ডভ ভ. 

গিগজি ৩৩-১০-১২০৮ জভাা: নুযজাান িাতুন,জতা 

অপাজ ঈিীন 

ক্বাযী  জফ 

এ 

যাঁ -   যাঁ ০৮ ২০ ১০ ০১৭৮৮১৬৩৭৯৭  

২৮  জচৌভাজদয়া জান্ডভ ভজজদ 

, ফাঘা  

চকযাজাপুয ৩৩-১০-১২০৯  জভাঃ অযাপ -  মৃত অঃ 

যজভ  

স্নাতক  - না  যাঁ  ১০ ১৬ ১৪ ০১৭৫৮৮৫৯৫২২  

২৯ রক্ষীনগয জান্ডভ ভজজদ চকযাজাপুয ৩৩-১০-১২১০ জভাা:রুজনয়া িাতুন এ এ জ  - না  যাঁ  ০৪ ১৪ ১৬ ০১৭৪৬২৬৮৬৪০  
৩০ রাী পন্ডতপুয গযীবুল্লায 

ািা 

চকযাজাপুয ৩৩-১০-১২১১ জভা: জুফান্ডয়য জান্ডন,অনান 

অরী 

দাজিরফ - না  যাঁ  ০৪ ১৪ ১৬ ০১৮৫৫৫২৬০২৫  

৩১ রাী পন্ডতপুয পূফ যািা 

জান্ডভ ভজজদ 

চকযাজাপুয ৩৩-১০-১২১২ জভা: অ: িান্ডরক, মুজনরুিীন দাজিরফ যাঁ -  যাঁ  ০৫ ১৫ ১৫ ০১৭৩৭৬৩৭০০১  

৩২ দাদপুয জান্ডভ ভজজদ চকযাজাপুয ৩৩-১০-১২১৩ জভা: কাভার ঈিীন, আফাযত জভাল্লা জফ এ যাঁ -  যাঁ  ০৬ ১৪ ১৬ ০১৭৩৮২৪৩২৬৯  
৩৩  জততুজরয়া ভাঝািা জান্ডভ 

ভজজদ  

ফাঈা 

 
৩৩-১০-১২১৪ জভাা:রূম্পা িাতুন -  জভাঃ অজনসুয 

যভান  

এআচ এ জ  - না   যাঁ ০৫ ১৮ ১২ ০১৯৮৭১০১৯৪৬  

৩৪ জযণা ভধ্যািা জান্ডভ 

ভজজদ  

ফাঈা 

 
৩৩-১০-১২১৫  জভাাঃ জিনা িাতুন -  জভা: টিপু 

সুরতান  

এআচ এ জ  - না -  ১২ ০৫ ১৭ ১৬ ০১৭২৪২৯৬৪৭৬  

৩৫ 

 

জদাতীািা জকেীয় জান্ডভ 

ভ. 

ফাঈা 

 

৩৩-১০-১২১৬ জভা:অতাঈয যভান,অকন্ডদ পাজজর   -  ০২ ১০   ০১৭৩৭৪৯৫৭২২  

৩৬ জততুজরয়া জকদায ািা 

জান্ডভ ভজজদ  

ফাঈা 

 

৩৩-১০-১২১৭  জভাাঃ অন্ডনায়াযা িাতুন -  জভাঃ 

ভামুনয য যজদ  

এআচ এ জ  - না -  ০৭ ০৮ ১৮ ১২ ০১৭১৬-৮৭২৬০২  

 

৩৭ াফাপুয নতুনািা  জান্ডভ 

ভজজদ  

ভজনগ্রাভ ৩৩-১০-১২১৮ জভাাঃ জযাজজনা িাতুন,স্বাভী অ: 

াজপ 

জফ এ - যাঁ যাঁ 

 

 ০৫ নতুন ১৫ ১৫ ০১৭৩৯৪৯০২৯৭  

     



                       
 

  জজরায নাভঃ যাজাী          ঈন্ডজরায নাভঃ ফাঘা                    জক্ষাস্তয -প্রাক-প্রাথজভক  

ক্রভ জকন্ডেয নাভ  

ঠিকানা 

  

আঈজনয়ন/য়ার্ য/ 

জৌযবায নাভ 

জকে জকার্ 

নং 

জক্ষন্ডকয নাভ  

জতা/স্বাভীয নাভ 

জক্ষন্ডকয 

জক্ষাগত 

জমাগ্যতা 

জক্ষক  প্রজক্ষণপ্রাপ্ত/ভজজন্ডদয 

আভাভ জক না 

জরঙ্গ কভ যকার 

ংক্রান্ত 

তথ্য 

জক্ষাথী 

ংক্রান্ত 

তথ্য 

জক্ষন্ডকয 

জভাফাআর নং 

ভন্তব্য 

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 
৩৮ চক জংিা নদীযধায জান্ডভ 

ভজজদ  

অিানীন্ডৌযবা ৩৩-১০-১২১৯ 

 

াজকর অভদ -  জভাঃ আয়াজন  এআচ এ জ  - না যাঁ  ০৬ ০৪ ১৪ ১৬ ০১৭২৮২৪৬০২৩  

৩৯ াাপুয  জান্ডভ ভজজদ , 

ফাঘা 

 

অিানীন্ডৌযবা ৩৩-১০-১২২০  জভাঃ জাাঙ্গীয  অরমু অঃ 

জভাতান্ডরফ  

জপ:কাজপয়া যাঁ - যাঁ  ০৭ ০৪ ১৪ ১৬ ০১৭৪৬-৮৫৩৭০৯  

৪০ পূফ য বাযতীািা জান্ডভ 

ভজজদ 

 

অিানীন্ডৌযবা ৩৩-১০-১২২১  জভাঃ নাজয ঈজিন -  জভাঃ 

জারাআভান    

অজরভ  যাঁ - যাঁ  ০২ ০৫ ১৮ ১২ ০১৭২৪-৯৮০৯৩৪  

৪১ দাযািা   জান্ডভ ভজজদ 

ফাঘা 

 

অিানী আঈজ ৩৩-১০-১২২২  জভাঃ অতাায অরী  - মৃত 

অজপর ঈজিন  

ান্ডপজ যাঁ - যাঁ  ০৫ ০৬ ১৩ ১৭ ০১৭৪৪-৭৯৭০৪৯  

৪২ জঝনা জান্ডভ ভজজদ  

 

অিানী আঈজ ৩৩-১০-১২২৩ জভা: অর অভীন  জতা অবুর 

কান্ডভ 

জ:  অজরভ যাঁ - যাঁ  ১০ ০৬ ১৪ ১৬ ০১৮০৬৭১৯২৯৭  

৪৩ জতপুকুজযয়া দজক্ষন ািা 

জান্ডভ  

 

ফাজুফাঘা ৩৩-১০-১২২৪  জভাাঃ তাজনভা িাতুন -জভাঃ 

ভফফত অরী  

এ এ জ  - না যাঁ  ০৮ ০৫ ১৫ ১৫ ০১৭৩৯-৮৮৫৬২১  

৪৪  অন্ডভাদপুয  জান্ডভ ভজজদ  

 

ফাজুফাঘা ৩৩-১০-১২২৫  জভাঃ জজরভ জযজা -  মৃত 

অরাঈজিন  

এ এ জ  যাঁ - -  ০৪ ০৫ ১২ ১৮ ০১৭৩৮-৬০০৩৯৭  

৪৫ 

 

নটিকা দজক্ষণািা জান্ডভ 

ভ. 

ফাজুফাঘা 

 
৩৩-১০-১২২৬  জভাা: রূারী িাতুন ঐ - না -  ০৪ ১০ ১৫ ১৫ ০১৭৫৫৩৩৩৮১৮  

৪৬ 

 

অজযপপুয জান্ডভ ভজজদ 

 

ফাজুফাঘা ৩৩-১০-১২২৭ জভা:জজরভ ভামুদ,অবুর 

কারাভ অজাদ 

দাজির - না -  ০৫ ০৮ ১৫ ১৫ ০১৭২৩৫০৪৫৩৬  

৪৭ ফাযিাজদয়া জান্ডভ ভজজদ 

 

ফাজুফাঘা ৩৩-১০-১২২৮ জভাা:জঈরী াযবীন,জতা 

অজায অরী 

এভ এ - না যাঁ  ০৬ ০৪ ১৪ ১৬ ০১৭১৩৭৬৬৭৭৮৪  

৪৮ ফাজুফাঘা নতুনািা জান্ডভ 

ভজজদ 

ফাজুফাঘা 

 

৩৩-১০-১২২৯ জরিাতুন,অঃ জভাতান্ডরফ এআচ এ জ - যাঁ যাঁ  ১০ ০৬ ১৫ ১৫ ০১৭৮০৮৬৫৮৬০  

৪৯ জগাকুরপুয জভা: অবু 

াজনন্ডপয ফািী 

াকুজিয়া 

 
৩৩-১০-১২৩০ জভাা:রুভানা আয়াজভন ঐ - না যাঁ  ০৫ ০৫ ১৪ ১৬ ০১৭৬২৩৩৩০৮০  

৫০ াকুজযয়া ভধ্যািা জান্ডভ 

ভজজদ 

াকুজিয়া ৩৩-১০-১২৩১ অঃ িান্ডরক ,অঃ াজভদ ঐ 

- 

না - যাঁ  ১২ ১০ ১৪ ১৬ ০১৭৪৪৭২৬৭৭৪  

৫১  জগাকুরপুয জান্ডভ ভজজদ , 

ফাঘা 

াকুজিয়া ৩৩-১০-১২৩২  জভাাঃ িাজদজা িাতুন জভাঃ 

আকরা ঈজিন  

জফ এ  না - যাঁ ০২  ০৫ ১৪ ১৬ ০১৭৮৩-০৭১৭৯৮  

৫২  জজাতনী চাত্রাািা 

ইদগা 

াকুজিয়া 

 

৩৩-১০-১২৩৩  জভাঃ অব্দু ারাভ -  জভাঃ 

অাদ অরী  

অজরভ  যাঁ -  যাঁ  ১২ ১৬ ১৪ ০১৭৩৭৫৫৪২৩২  

৫৩ অরাআপুয জান্ডভ ভজজদ 

 

াকুজিয়া ৩৩-১০-১২৩৪ জভা: অজযফুর আরাভ, জভা: 

কদভ অরী 

জ: অজরভ - যাঁ যাঁ  ০৬ ০৮ ১৫ ১৫ ০১৭২৮৮৫৭৬৮৬  

৫৪ াকুজিয়া নতুনািা জান্ডভ 

ভজজদ , ফাঘা 

াকুজিয়া ৩৩-১০-১২৩৫ জভাাঃ পান্ডতভা িাতুন  জভাঃ 

জযজাঈর কজযভ  

এআচ এ জ - না   যাঁ ০৬ ২১ ০৯ ০১৭৩৭৬৬৭৭৮৪  



 

 

 

জজরায নাভঃ যাজাী          ঈন্ডজরায নাভঃ ফাঘা                                             জক্ষাস্তযঃ প্রাক-প্রাথজভক 

ক্রভ জকন্ডেয নাভ  

ঠিকানা 

  

আঈজনয়ন/য়ার্ য/ 

জৌযবায নাভ 

জকে জকার্ 

নং 

জক্ষন্ডকয নাভ  

জতা/স্বাভীয নাভ 

জক্ষন্ডকয 

জক্ষাগত 

জমাগ্যতা 

জক্ষক  প্রজক্ষণপ্রাপ্ত/ভজজন্ডদয 

আভাভ জক না 

জরঙ্গ কভ যকার 

ংক্রান্ত 

তথ্য 

জক্ষাথী 

ংক্রান্ত 

তথ্য 

জক্ষন্ডকয 

জভাফাআর নং 

ভন্তব্য 

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 

৫২  জজাতনী চাত্রাািা 

ইদগা 

াকুজিয়া 

 

৩৩-১০-১২৩৩  জভাঃ অব্দু ারাভ -  জভাঃ 

অাদ অরী  

অজরভ  যাঁ -  যাঁ  ১২ ১৬ ১৪ ০১৭৩৭৫৫৪২৩২  

৫৩ অরাআপুয জান্ডভ ভজজদ 

 

াকুজিয়া ৩৩-১০-১২৩৪ জভা: অজযফুর আরাভ, জভা: 

কদভ অরী 

জ: অজরভ - যাঁ যাঁ  ০৬ ০৮ ১৫ ১৫ ০১৭২৮৮৫৭৬৮৬  

৫৪ াকুজিয়া নতুনািা জান্ডভ 

ভজজদ , ফাঘা 

াকুজিয়া ৩৩-১০-১২৩৫ জভাাঃ পান্ডতভা িাতুন  জভাঃ 

জযজাঈর কজযভ  

এআচ এ জ - না   যাঁ ০৬ ২১ ০৯ ০১৭৩৭৬৬৭৭৮৪  

জজরায নাভঃ যাজাী          ঈন্ডজরায নাভঃ ফাঘা                                             জক্ষাস্তযঃ ফয়স্ক 

 
০১ ভাজায  জান্ডভ ভজজদ 

ফাঘা  

ফাঘান্ডৌযবা ৩৩-১০-১৩১২ জভাঃ যজপকুর আরাভ - 

মৃত আয়াকুফ অরী (ফয়স্ক) 

কাজপয়া যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৮ ২৫ - ০১৭৪৪৩১৪৩৮৬  

 

 

 

 

 

 

 
ংজষ্ট ঈন্ডজরায জপল্ড সুাযবাআজায                     ভাস্টায জেআনায                             জপল্ড জপায                              কাযী জযচারক                                      জযচারক  

দস্য-জচফ                                                      দস্য               দস্য                                         দস্য                                                       বাজত  

স্বাক্ষয  তাজযিঃ                                               স্বাক্ষয  তাজযিঃ               স্বাক্ষয  তাজযিঃ                          স্বাক্ষয  তাজযিঃ                                        স্বাক্ষয  তাজযিঃ  

নাভঃ                                       নাভঃ               নাভঃ                                           নাভঃ                                                      নাভঃ  



ভজজদজবজিক জশু  গণজক্ষা কাম যক্রভ 
আরাজভক পাঈন্ডেন 

২৭৩,ারফাগান,পুযা, যাজাী। 
     

                        জজরায নাভঃ যাজাী          ঈন্ডজরায নাভঃ ফাঘা                    জক্ষাস্তয -জ কুযঅন জক্ষা   

ক্রভ জকন্ডেয নাভ  

ঠিকানা 

  

আঈজনয়ন/য়ার্ য/ 

জৌযবায নাভ 

জকে জকার্ 

নং 

জক্ষন্ডকয নাভ  

জতা/স্বাভীয নাভ 

জক্ষন্ডকয জক্ষাগত 

জমাগ্যতা 

জক্ষক  প্রজক্ষণপ্রাপ্ত/ভজজন্ডদয আভাভ জক না জরঙ্গ কভ যকার 

ংক্রান্ত তথ্য 

জক্ষাথী ংক্রান্ত 

তথ্য 
জক্ষন্ডকয 

জভাফাআর নং 

ভন্তব্য 

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 ছাতাযী াজজািা জান্ডভ 

ভজজদ , ফাঘা  

ফাঘান্ডৌযবা ৩৩-১০-১২৩৬  জভাঃ ভামুদুর ক -  জভাঃ 

জদুর ক  

অজরভ  যাঁ - যাঁ যাঁ  ১২ ১০ ২৫ ০১৭৪৭-০৯৫৯৬৮  

 

২ ঈ:জভজরক ফাঘা জান্ডভ 

ভজজদ 

ফাঘান্ডৌযবা ৩৩-১০-১২৩৭ জভা:সুরতানঅন্ডভদ,জভা:অবুর 

কারাভ অজা 

জ: দাযা যাঁ - যাঁ যাঁ  ০২ ১৮ ১৭ ০১৭২৭০৮২৪৮৭  

৩ মুজদপুয ভধ্যাািা 

জান্ডভ ভজজদ 

ফাঘান্ডৌযবা ৩৩-১০-১২৩৮ জভা:জপকুর 

আরাভ,জভা:যজভজ ঈিীন 

দাযা যাঁ যাঁ যাঁ যাঁ  ০৭ - ১৭ ০১৭১৯৮৩৮৮৭২  

৪ গাািা জান্ডভ ভজজদ 

 

ফাঘান্ডৌযবা ৩৩-১০-১২৩৯ জভাা:ভামুদা 

িাতুন,জভা:যজপকুর আরাভ 

ক্বাজযয়ানা,অজরভ যাঁ যাঁ যাঁ  যাঁ ০৬ - ১৭ ০১৭৪৪৩১৪৩৮৬  

৫ ঈ: গাািা জান্ডভ 

ভজজদ 

ফাঘান্ডৌযবা ৩৩-১০-১২৪০ জভা: যাজকবুর আরাভ, দাজির যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৭ ২৬ ১৪ ০১৭৪৪৮১২৬৯৮  

৬ িন্ডয়যাট ঃ ািা  

ভজজদ, ফাঘা  

ফাঘান্ডৌযবা ৩৩-১০-১২৪১  জভাঃ জভন্ডয অরী -  জভাঃ 

ফানাত অরী  

এআচ এ জ  যাঁ - যাঁ যাঁ  ০২ ২০ ১৫ ০১৭২৩-২৪৬৮৩০  

৭ ফাজরায ফাজায জান্ডভ 

ভজজদ 

ফাঘান্ডৌযবা 

 

৩৩-১০-১২৪২  জভা: ভাাবুবুয যভান ান্ডপজ  দাজির যাঁ -  যাঁ  ০৭ ২৬ ১৪ ০১৭৪৪৯৩৪৫৫৩  

৮ কজরগ্রাভ জভঞাািা 

জান্ডভ ভজজদ 

ফাঘান্ডৌযবা ৩৩-১০-১২৪৩  জভা: যাজকবুর াান,জভাঃ 

কাসু 

পাজজর/স্নাতক যাঁ - যাঁ যাঁ  ০২ ১৬ ১৯ ০১৭৩৭৭৪০২৬৩  

৯ কজরগ্রাভ ঈঃ ািা 

জান্ডভ ভজজদ 

ফাঘান্ডৌযবা ৩৩-১০-১২৪৪  জভা:আব্রাীভ, অঃ যভান পাজজর যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৭ ১৯ ১৬ ০১৭৩৪২৪৬৪৩৬  

১০ ফাজনয়াািা  জান্ডভ 

ভজজদ 

ফাঘান্ডৌযবা ৩৩-১০-১২৪৫ জভা: অজভন হুন্ডন,াযান অরী  দাযা যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৬ ২০ ১৫ ০১৭৪৪৮১৩৬৩০  

১১ কজরগ্রাভ জান্ডভ ভজজদ ফাঘান্ডৌযবা ৩৩-১০-১২৪৬  াঃ জভা:জরুর আরাভ, মৃত 

জরড়ুভের 

ক্বাজপয়া যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৮ ১৪ ১৬ ০১৭৩৯৪১০২৩৩  

১২ ফাঘা াী ভজজদ ফাঘান্ডৌযবা ৩৩-১০-১২৪৭ জভাঃ জপকুর আরাভ,যকন্ডছদ 

অরী 

দাযা  -    ০১   ০১৭৪৪৩৫২২৪০  

১৩ অন্ডভাদপুয  ঈ: ািা  

জান্ডভ ভঃ 

ফাজুফাঘা ৩৩-১০-১২৪৮ জভা:জভাকাযযভ , জিাযন্ডদ কাজভর যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৬ ১৩ ২৩ ০১৭৬৪৭৬৯৪৬৬  

১৪ ফি ছয় ঘটি জান্ডভ 

ভজজদ,  

ফাজুফাঘা ৩৩-১০-১২৪৯ া. জজরভ জযজা -  জভাঃ 

আয়াজন অরী  

দাজির  যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৫ ১৯ ১৬ ০১৭২২-৩৭৫০০১  

১৫ ফাজুফাঘা জান্ডভ ভজজদ ফাজুফাঘা 

 

৩৩-১০-১২৫০ জভাঃ ািায়াত জান্ডন 

রা ভতন্ডরফ 

দাযা      ০১   ০১৭৭১১৬৬০৮৩  

১৬ জজাজয়যাভ জিভািা 

জান্ডভ ভজজদ 

ফাজুফাঘা ৩৩-১০-১২৫১ া:জভা: অজনসুয যভান,জভাঃ 

কালু 

ান্ডপজ, দাজির যাঁ - যাঁ যাঁ  ১২ ১৮ ১৭ ০১৭২৬৯৭৬৩৭৯  

 

১৭ 

 

অযািা জান্ডভ ভজজদ ফাজুফাঘা ৩৩-১০-১২৫২ জভাঃ াানুজ্জাভান ,আয়াজুর 

আরাভ 

অজরভ      ১২   ০১৭২৮৮৯৯৭৩৬  

১৮ তুরজপুয টরটজর ািা 

জান্ডভ ভঃ 

ভজনগ্রাভ ৩৩-১০-১২৫৩ জভাঃ াজফবুয যভান - জভাঃ 

ভাজন অরী  

কাজভর  যাঁ - যাঁ যাঁ  ১০ ১৯ ১৬ ০১৭৪০-৯০১২০৪  

১৯ ভাদীপুয দপাদাযািা 

জান্ডভ ভজজদফাঘা 

ভজনগ্রাভ ৩৩-১০-১২৫৪ জভাঃ ান্ডজদুয যভান -  জভাঃ 

জগারাভ ভত্মপা  

কাজভর  যাঁ - যাঁ যাঁ   ০৮ ১৮ ১৭ ০১৭৪৭-৪৭৪০৮৩  

২০ াফাপুয পূফ যািা 

জান্ডভ ভজজদ 

ভজনগ্রাভ ৩৩-১০-১২৫৫  জভাঃ অঃ াজরভ -  মৃত অঃ 

যজভ  

পাজজর  যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৪ ১৯ ১৬ ০১৭২৮-৮৫৭৬৮৬  

২০১৯ জক্ষাফন্ডল যয জফদ্যভান জকে  জক্ষকন্ডদয ভধ্য জথন্ডক 

২০২০ জক্ষাফন্ডল য ফারকৃত জকে  জক্ষক তাজরকা। 

কাযণজবজিক তাজরকা। 

 

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



  জজরায নাভঃ যাজাী          ঈন্ডজরায নাভঃ ফাঘা                                                জক্ষাস্তয- জ কুযঅন জক্ষা   
ক্রভ জকন্ডেয নাভ  ঠিকানা 

  

আঈজনয়ন/য়ার্ য/ 

জৌযবায নাভ 

জকে জকার্ নং জক্ষন্ডকয নাভ  জতা/স্বাভীয নাভ জক্ষন্ডকয 

জক্ষাগত 

জমাগ্যতা 

জক্ষক  প্রজক্ষণপ্রাপ্ত/ভজজন্ডদয আভাভ জক না জরঙ্গ কভ যকার 

ংক্রান্ত তথ্য 

জক্ষাথী ংক্রান্ত 

তথ্য 

জক্ষন্ডকয জভাফাআর নং ভন্তব্য 

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 

২১  জরার পুয জান্ডভ 

ভজজদ, ফাঘা 

ভজনগ্রাভ ৩৩-১০-

১২৫৬ 

জভাঃ াজনুয  - জভাঃ াজারার  

 

অজরভ  যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৪ ১৫ ২০ ০১৭৪৭-০৯৫৯১৩  

২২ অটঘজযয়া জচয়াযম্যান 

ািা জান্ডভ ভজজদ 

ভজনগ্রাভ ৩৩-১০-

১২৫৭ 

াঃ জনজাভ ঈজিন - জভাঃ অবুর 

কান্ডভ  

অজরভ  যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৫ ১৩ ২৩ ০১৭১৮-৫৭৬৪১৮  

২৩ অতাায ভাষ্টান্ডযয 

ভজজদ 

ভজনগ্রাভ ৩৩-১০-

১২৫৮ 

জভা:নাজয ঈিীন,িজররঈিীন 

 

জপজ  

কাজভর 

যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৬ ১৩ ১৪ ০১৭৩৭-৬০৮৮১৫  

২৪ ভজনগ্রাভ দজক্ষণািা 

অতাায ভাস্টায জা:ভ 

ভজনগ্রাভ ৩৩-১০-

১২৫৯ 

 জভাঃ াানুজ্জাভান - জভাঃ 

অযাপ অরী  

পাজজর  যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৬ ১৭ ১৩ ০১৭৩৪-৩৪১২৫০  

২৫ ভদীপুয পুযাতন জান্ডভ 

ভজজদ 

ভজনগ্রাভ ৩৩-১০-

১২৬০ 

জদুয যভান,জভা:অ:অজজজ অজরভ যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৫ ১৭ ১৩ ০১৭৭৩৫৩০৮৩০  

২৬ জযযাভপুয মৃধাািা 

জান্ডভ ভজজদ 

ভজনগ্রাভ ৩৩-১০-

১২৬১ 

জভা:ঈজ্জর জান্ডন,জভা:অ:শুকুয 

প্রাভাজনক 

দাজির যাঁ -  যাঁ  ১২ ১৭ ১৩ ০১৭৪৪৭৫১৮৯৮  

২৭ ঘজযপুয ভধ্যািা জান্ডভ 

ভজজদ  

ভজনগ্রাভ  ৩৩-১০-

১২৬২ 

জভাঃ জতাপাজ্জর জান্ডন ,মৃত 

অতাায অরী  

অজরভ  যাঁ -  যাঁ  ০২ ১৫ ২০ ০১৭৩৫৩১৪৫৮৮  

২৮ সুরতান পুয 

জিভািা জাঃভঃ 
গিগজি ৩৩-১০-

১২৬৩ 

 জভাঃ অঃ ভান্নাপ   -  মৃত 

অঃ জজরর  

পাজজর  যাঁ - যাঁ যাঁ  ১২ ২০ ১৫ ০১৭২৬-২৭৪৯৫৩  

 

২৯ ন্ডফয াট ভাদ্রাা 

জান্ডভ ভজজদ   
গিগজি ৩৩-১০-

১২৬৪ 

জভাঃ যাজকবুর অরমু মৃত 

জভাজাায জান্ডন  

িাজির  যাঁ - যাঁ যাঁ  ০২ ১৪ ২১ ০১৭১৪-৫৬৮৭৯৮  

৩০ সুরতানপুয পূফ য ািা 

জান্ডভ ভজজদ 
গিগজি ৩৩-১০-

১২৬৫ 

 জভা: আজদ্র অরী অজরভ যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৭ ২১ ১৪ ০১৭৫১৩১২৫৮১  

৩১ সুরতানপুয 

দজক্ষণািা জান্ডভ ভঃ 
গিগজি ৩৩-১০-

১২৬৬ 

জভাঃ সুভন অরী,ভাজদায 

যভান 

পাজজর যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৬ ১৩ ২৩ ০১৭৭৩৬৯২১৫৩  

৩২ িান্ডয়যাট ফাজায 

জান্ডভ ভজজদ 
গিগজি ৩৩-১০-

১২৬৭ 

অবুফকয জিীক, নজরুর 

আরাভ 

জ:  অজরভ যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৭ ২০ ১৫ ০১৭৩৮৭৫০৫৯৪  

৩৩ িন্ডয়য াট পূফ যািা 

জান্ডভ ভজজদ 

গিগজি ৩৩-১০-

১২৬৮ 

ভা. অরী অজগয, আয়াজর   

প্রাং 

দাযা      ০১   ০১৭৪১৪৩৩৯২১  

৩৪ িানপুয জান্ডভ ভজজদ গিগজি ৩৩-১০-

১২৬৯ 

অব্দু ারাভ,মৃত অেদ 

অরী  

দাজির      ০১   ০১৭২৫০৯৪৯৫৫  

৩৫ রাী পন্ডতপুয 

ফাজায জান্ডভ ভঃ 
চকযাজাপুয ৩৩-১০-

১২৭০ 

জভাঃ অজজভ ঈিীন,অব্দুর 

অজজজ 

দাজির যাঁ - যাঁ যাঁ  ০২ ১৩ ২৩ ০১৭৪০৪৩৩৬৬০  

৩৬ জিভকারীদা িারী 

জান্ডভ ভঃ 
চকযাজাপুয ৩৩-১০-

১২৭১ 

জভাঃ জাভার 

ঈিীন,জভাঃাভসুর জভাো্রস্না 

ক্বাযী  

দাজির 
যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৫ ২০ ১৫ ০১৮৮২১৬১৭০৫  

৩৭ চকযাজাপুয ফাজায 

জান্ডভ ভজজদ 

চকযাজাপুয ৩৩-১০-

১২৭২ 

জজাফাআয জান্ডন,অবুর 

কান্ডভ 

অজরভ            ০১   ০১৭৮০৬৭১২৯৭  

৩৮ রাজ পন্ডতপুয ভের 

ািা জান্ডভ ভ. 

চক যাজাপুয ৩৩-১০-

১২৭৩ 

ভাঃ জভাঃ জহুযম্নর আরাভ 

-  জভাঃ অজরভ  ঈজিন 

দাযা  - না যাঁ যাঁ  ০৬ ২১ ০৯ ০১৭২৪১৪৪৬৬৫  

৩৯ রাজল পন্ডতপুয জান্ডভ 

ভজজদ 

চক যাজাপুয ৩৩-১০-

১২৭৪ 

জাভাত অরী , দাযা যাঁ  যাঁ যাঁ  ০৫ ১৪ ১৬ ০১৭৭১১৬৬০৮৩  

৪০ পূফ য অিািা জান্ডভ 

ভজজদ 

ফাঈা ৩৩-১০-

১২৭৫ 

 জভাঃ জভজান িানু অঃ 

জভাতান্ডরফ  

অজরভ  যাঁ - যাঁ যাঁ  ১০ ১৭ ১৪ ০১৭২২-৬৭৮৫৮৫  



  জজরায নাভঃ যাজাী          ঈন্ডজরায নাভঃ ফাঘা              জক্ষাস্তয -জ কুযঅন জক্ষা   
ক্রভ জকন্ডেয নাভ  ঠিকানা 

  

আঈজনয়ন/য়ার্ য/ 

জৌযবায নাভ 

জকে জকার্ নং জক্ষন্ডকয নাভ  জতা/স্বাভীয নাভ জক্ষন্ডকয 

জক্ষাগত 

জমাগ্যতা 

জক্ষক  প্রজক্ষণপ্রাপ্ত/ভজজন্ডদয আভাভ জক না জরঙ্গ কভ যকার 

ংক্রান্ত তথ্য 

জক্ষাথী ংক্রান্ত 

তথ্য 

জক্ষন্ডকয জভাফাআর নং ভন্তব্য 

যাঁ না প্রজক্ষণপ্রাপ্ত যাঁ/না পুযম্নল ভজরা গণজক্ষায 

জক্ষক 

জন্ডন্ডফ 

ছাত্র ছাত্রী 

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

৪১ ছাতাযী ঈঃ  ািা 

জান্ডভ ভজজদ  

ফাঈা ৩৩-১০-

১২৭৬ 

 জভাঃ অঃ যজভ অজরভ যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৮ ১৬ ১৯ ০১৭৩৩-০২৮৬৪০  

৪২ ীযগাছা পূফ যািা 

জান্ডভ ভজজদ 

ফাঈা ৩৩-১০-

১২৭৭ 

জভা: াআদুয যভান  া:,অজরভ যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৪ ২০ ১৫ ০১৭১৭৭৫২৯০২  

৪৩ িাগিফাজিয়া জিভািা 

জান্ডভ ভজজদ 
ফাঈা ৩৩-১০-

১২৭৮ 

জভা:জভজানুয যভান,জচযভান 

জভারস্না 

অজরভ যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৪ ২০ ১৫ ০১৫২১৪৭৪৮৮০  

৪৪ ভযপুয জিভািা 

জান্ডভ ভজজদ 

ফাঈা ৩৩-১০-

১২৭৯ 

অজগয অরী ,জভাঃ অকফয 

অরী  

দাজির      ০১   ০১৭৩৭৫০১৯৯৬  

৪৫ জততুজরয়া ভাঈতািা 

জান্ডভ ভজজদ  

ফাঈা ৩৩-১০-

১২৮০ 

হুভায়ন তান্ডযক রা ,জনজাভ 

ঈজিন 

পাজজর যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৫ ১৪ ১৬ ০১৭২২২৬১২৮১  

৪৬ াাপুয জান্ডভ 

ভজজদ   

অিানীন্ডৌযবা ৩৩-১০-

১২৮১ 

 জভাঃ জারাআভান -  অবুর 

কান্ডভ  

দাযা যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৫ ২৬ ১৪ ০১৭১৯-৭৯২৭৮৮  

৪৭ াচািা জান্ডভ 

ভজজদ  

অিানী আঈজ ৩৩-১০-

১২৮২ 

ভয পাযম্নক,জভাঃন্ডফদ অরী  দাজির যাঁ - যাঁ যাঁ   ০৬ ১৪ ১৬ ০১৭৫০১৪৫৬২৭  

৪৮ জযণা ঃ ািা  

জান্ডভ ভজজদ 

অিানী আঈvাা ৩৩-১০-

১২৮৩ 

 জভাঃ কাঈায অন্ডভদ, জভাঃ 

অবুর জান্ডন 

জ:  দাজির যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৬ ২০ ১৫ ০১৭৫১০৯৪৫৫৩  

৪৯ জগভযাঙ্গপুয ফাআতুর 

জকভা জান্ডভ ভঃ 

াকুজিয়া ৩৩-১০-

১২৮৪ 

 জভাঃ ভাাবুফ অরভ -  জভাঃ 

ভজদায যভান  

কাজভর  যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৭ ১০ ২৫ ০১৭৪০-৩৫৪৮৮৭  

৫০ জদফিয জফন্ডনাদপুয 

জান্ডভ ভজজদ  

াকুজিয়া ৩৩-১০-

১২৮৫ 

 জভাঃ অঃ ভান্নাপ -  জভাঃ 

অাদ অরী  

দাজির  যাঁ - যাঁ যাঁ  ০২ ২০ ১৫ ০১৭১৫-৮৪৪৬৬৯  

৫১ জকন্ডাযপুয জান্ডভ 

ভজজদ , ফাঘা 

াকুজিয়া ৩৩-১০-

১২৮৬ 

 জভাঃ জভন্ডদী াান - জভাঃ 

যাজকফ যকায  

অজরভ  যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৫ ১৩ ১৭ ০১৭৫০-৫৬৫০৯১  

৫২ জগাকুর পূফ যািা 

জান্ডভ ভজজদ 

াকুজিয়া ৩৩-১০-

১২৮৭ 

জভা:াজভঈর 

আরাভ,জভা:জজযঈিীন 

দাজির যাঁ - যাঁ যাঁ  ১০ ১৪ ১৬ ০১৭২২৩৬০৯৩৮  

৫৩ জকফপুয াজাভ 

ািা জান্ডভ ভজজদ 

াকুজিয়া ৩৩-১০-

১২৮৮ 

জভা:াআফুর আরাভ,জভা:অঃ 

জজরর 

দাযা যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৪ ১৪ ১৬ ০১৭৪৫২৫৫৮৭০  

৫৪ অরাআপুয ভধ্য ািা  

জান্ডভ ভজজদ 

াকুজিয়া ৩৩-১০-

১২৮৯ 

অবু ফকয জজিক,জভা:ফক্স 

ভের 

দাজির যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৪ ১৪ ১৬ ০১৭২৩৫৯৮৩৬৬  

৫৫ জকন্ডাযপুয জফরািা 

জান্ডভ ভজজদ 
াকুজযয়া ৩৩-১০-

১২৯০ 
জভাঃ জগারাভ 

যফফাজন,জভাঃ অবু তান্ডয 

এআচ এ 

জ 

     ০১   ০১৭৯৫৬৭৭৫৪৮  

 

 

 
ংজষ্ট ঈন্ডজরায জপল্ড সুাযবাআজায                      ভাস্টায জেআনায                           জপল্ড জপায                              কাযী জযচারক                                     জযচারক  

দস্য-জচফ                                                       দস্য               দস্য                                        দস্য                                                     দস্য  

স্বাক্ষয  তাজযিঃ                                                স্বাক্ষয  তাজযিঃ              স্বাক্ষয  তাজযিঃ                           স্বাক্ষয  তাজযিঃ                                     স্বাক্ষয  তাজযিঃ  

 নাভঃ                                        নাভঃ              নাভঃ                                          নাভঃ                                                      নাভঃ  

 


