
   

ভজজদজবজিক জশু ও গণজক্ষা কাম যক্রভ 
আরাজভক পাঈন্ডেন 

২৭৩,ারফাগান,পুযা, যাজাী। 
     

                        জজরায নাভঃ যাজাী          ঈন্ডজরায নাভঃ দূগ যাপুয                       জক্ষাস্তয- প্রাক-প্রাথজভক  

ক্রভ জকন্ডেয নাভ ও পূণ যঠিকানা 

  

আঈজনয়ন/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 

ছা

ত্র 

ছাত্রী 

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

০১  রযাড়া জান্ডভ ভজজদ , দুগ যাপুয দুগ যাপুয জৌযঃ   ৩৩-০৭-

৮৬৭ 

 জভাঃ অজনসুয যভান  - মৃত  

অকছাদ অরী  

এভ এ  - না না যাঁ - ০২ ২২ ০৮ ০১৭৬৩১৬৫৯৯২  

০২ জদফীপুয  জান্ডভ ভজজদ , দুগ যাপুয দুগ যাপুয জৌযঃ   ৩৩-০৭-

৮৬৮ 

 জভাঃ আয়াদুর ক -  জারার ঈজিন  পাজজর যাঁ - না যাঁ - ০৭ ১৩ ১৭ ০১৭৭৬৮৪৩৪০৯  

০৩ ধযভপুয জিভ  াড়া জান্ডভ ভজজদ 

, দুগ যাপুয 

দুগ যাপুয জৌযঃ   ৩৩-০৭-

৮৬৯ 

 জভাঃ জপকুর আরাভ  -  ভন্ডয 

অরী  

জফএ  - না না যাঁ - ০৬ ১৩ ১৭ ০১৭৯৬১৯১৮৫১  

০৪  জদফীপুয জভান্নাাড়া জান্ডভ ভজজদ , 

দুগ যাপুয 

দুগ যাপুয জৌযঃ   ৩৩-০৭-

৮৭০ 

 জভাঃ অঃ অাদ -  জভাঃ 

অজজজুর ক  

জফএএ  - না না যাঁ - ০৭ ১৬ ১৪ ০১৭৩৬১৫৭৮০০  

০৫ ায জচৌপুকুজযয়া জান্ডভ ভজজদ দুগ যাপুয জৌযঃ   ৩৩-০৭-

৮৭১ 

জভাঃ অঃ জভাতান্ডরফ, অঃ অজজজ জফ এজ   না যাঁ - ০২ ১৩ ১৭ ০১৭১৪৯৪৩৭৪৩  

০৬ নওাড়া জফপুয জান্ডভ ভজজদ , 

দুগ যাপুয 

নওাড়া   ৩৩-০৭-

৮৭২ 

 জভাাঃ রুজফনা খাতুন  - অঃ 

অজজজ  

এভ এ   না - যাঁ ০৫ ১৭ ১৩ ০১৭৫১৩৮৩৩০৩  

০৭ াভপুয াট  জান্ডভ ভজজদ , দুগ যাপুয নওাড়া  ৩৩-০৭-

৮৭৩ 

 জভাঃ ভজনরুর আরাভ -  মযত 

অরী  

কাজভর  যাঁ - যাঁ যাঁ - ১০ ২১ ০৯ ০১৭৬১১৩৫২৫০  

০৮ নওাড়া জান্ডভ ভজজদ , দুগ যাপুয নওাড়া  ৩৩-০৭-

৮৭৪ 

 জভাাঃ তাজভনা খাতুন -  তজভজ 

ঈজিন  

জফ এ  - না না - যাঁ ০৮ ১৯ ১১ ০১৭৩৭১০১৮০৭  

০৯ আফপুয জকেীয় জান্ডভ ভজজদ নওাড়া   ৩৩-০৭-

৮৭৫ 

জভা: অব্দুর অজরভ, জভা: আনান 

অরী 

অজরভ যাঁ - যাঁ যাঁ - ০৪ ১৭ ১৩ ০১৭৩৭৬৩৬৪৬১  

১০ জফপুয দ:াড়া জান্ডভ ভজজদ নওাড়া ৩৩-০৭-

৮৭৬ 

আঈসুপ অরী, জফএ - না না - যাঁ ০৪ ১৮ ১২ ০১৭৩৪৯০২৭৪  

১১ নওাড়া জান্ডভ ভজজদ নওাড়া ৩৩-০৭-

৮৭৭ 

জভাা:াজনা খাতুন,স্বাভী 

জতাপাজ্জর জান্ডন 

এআচ এ 

জ 
- না না যাঁ - ০৫ ১৯ ১১ ০১৭৩৭৩২৭১১৯  

১২ নাজিগ্রাভ জান্ডভ ভজজদ নওাড়া  ৩৩-০৭-

৮৭৮ 

জভা:অরতাফ জান্ডন, পাজজর  - না যাঁ যাঁ - ০২ ১৪ ১৬ ০১৭০৫৯৪৫৪৬৩  

১৩ জকভতগনককড় জান্ডভ ভজজদ , 

দুগ যাপুয 

জকভতগনককড় ৩৩-০৭-

৮৭৯ 

 জভাঃ যজদুর আরাভ -  ফদয 

অরী  

জফ এ  - না না যাঁ - ০৬ ২৫ ০৫ ০১৭৯৬৯৫৪৭২৯  

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-3/2018 

 



     

                        জজরায নাভঃ যাজাী          ঈন্ডজরায নাভঃ দূগ যাপুয                       জক্ষাত্মযঃ প্রাক-প্রাথজভক  

ক্রভ জকন্ডেয নাভ ও 

পূণ যঠিকানা 

  

আঈজনয়ন/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 

১৪ অনুজরয়া পূফ যাড়া 

জান্ডভ ভজজদ ,  

জকভতগনককড় ৩৩-০৭-

৮৮০ 

 জভাঃ জভাজাপপয অরী 

-  নুয জভাাম্মদ  

জফ এ  - না না যাঁ - ০৬ ১৫ ১৫ ০১৭৬৭৫৮০৪৯৮ 
 

১৫ কয়ভামভপুয কুভায 

াড়া জান্ডভ ভজজদ ,  

জকভতগনককড় ৩৩-০৭-

৮৮১ 

 জভাাঃ াজফনা 

আয়াজভন -জান্ডর যানা  

জফ এ 

এ  

- না না - না ০৫ ১২ ১৮ ০১৭৯৬০০৫২৩৭ 
 

১৬ যাতুগ্রাভ জান্ডভ 

ভজজদ 

জকভতগনককড় ৩৩-০৭-

৮৮২ 

রূারী কাতুন,জপন্ডযাজুর 

আরাভ 

এআচ 

এজ  

 না না - যাঁ  ১২ ১৮ ০১৭৩৮২৪৪০৪৫ 
 

১৭ জকভত ফগুড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

জকভতগনককড় ৩৩-০৭-

৮৮৩ 

াজফনা খাতুন,স্বাভী 

জভা;জভাজাফ্পয জান্ডন 

জফ এ - না না - যাঁ ০৬ ১২ ১৮ ০১৭২৩১৮২১৫১ 
 

১৮ ফড়াআর জান্ডভ ভজজদ জকভতগনককড় ৩৩-০৭-

৮৮৪ 

াজফনা আয়াভীন,স্বাভী 

াআফুর আরাভ 

দাজখর - না না - যাঁ             ০৭ ২৫ ০৫ ০১৭৪০২২২১৮৯ 
 

১৯ অড়আর দারুর অযকাভ 

আফঃ ভাদ্রাা জকে 

জকভতগনককড় ৩৩-০৭-

৮৮৫ 

জভাাঃ আরা খাতুন,এযপান 

জখ 

জফ এ 

/ক্বাযী 

- না না  যাঁ  ২৫ ০৫ ০১৭৫৬৯৫৭০১৬  

২০  জগাজনাথপুয জান্ডভ 

ভজজদ , দুগ যাপুয 

ানানগয  ৩৩-০৭-

৮৮৬ 

 জভাঃ ওয়াজদুর আরাভ  -  

জরার ঈজিন  

পাজজর  যাঁ - না যাঁ - ০৬ ১৩ ১৭ ০১৭২৩৭৬০৭৫১  

২১ ধযভপুয জান্ডভ ভজজদ , 

দুগ যাপুয 

ানানগয  ৩৩-০৭-

৮৮৭ 

 জভাাঃ জান্ডন অযা -  

যজপকুর আরাভ  

দাজখর  যাঁ - না - যাঁ ০৭ ১৭ ১৩ ০১৭৯১৮১৭৮৩৮  

২২ নাযায়নপুয ভধ্যাড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

ানানগয ৩৩-০৭-

৮৮৮ 

জভা: অজযফুর 

আরাভ,একামুিীন 

পাজজর যাঁ - না যাঁ - ০৮ ১৯ ১১ ০১৭৪৭৬৫১৫০১  

২৩ ানানগয জান্ডভ ভজজদ ানানগয ৩৩-০৭-

৮৮৯ 

জভাা:জযানা খাতুন,স্বাভী 

জভা:অর-অজভন 

দাজখর - না না - যাঁ ০৬ ২৫ ০৫ ০১৭৯৩৯০৩৮২২  

২৪ ফখজতয়াযপুয জান্ডভ 

ভজজদ , দুগ যাপুয 

 জদলুয়াফাড়ী ৩৩-০৭-

৮৯০ 

 জভাঃ অঃ ভান্নান  -  ভআদুয 

যভান  

দাজখর  যাঁ - যাঁ যাঁ - ১২ ২১ ০৯ ০১৭১৭৮৬৮৪৬০  

২৫ কাজপুয জান্ডভ ভজজদ জদলুয়াফাড়ী নতুন ৩৩-০৭-

৮৯১ 

জভা: এনামূর ক,জতা জভা: 

আঈনু অরী 

কাজভর যাঁ - না যাঁ - ০৪ ১৯ ১১ ০১৭৩৮৪০৫৭৪৪  

২৬ াচুফাড়ী াট জান্ডভ 

ভজজদ , দুগ যাপুয 

 জদলুয়াফাড়ী ৩৩-০৭-

৮৯২ 

 জভাঃ াভসুন্নাায -  

জভাতান্ডরফ  

এআচ এ 

জ  

- না না - যাঁ ০৮ ১৫ ১৫ ০১৭২৮৫৮৩২৫০  

২৭ অভগ্রাভ ঈিয া: জা: 

ভজজদ 

 জদলুয়াফাড়ী ৩৩-০৭-

৮৯৩ 

জভাা: ান্ডযছা খাতুন,অব্দৃর 

অজরভ 

অজরভ - না না - যাঁ ০৮ ১৭ ১৩ ০১৭২৩০১০৩৫৬  

২৮ কুাডাঙা দাঃ অযকাভ 

আফৎ ভাদ্রাা 

জদলুয়াফাড়ী ৩৩-০৭-

৮৯৪ 

জভাাঃ ভাসুযা 

খাতুন,জভাজাপযয জান্ডন 

এআচ এ 

জ 

  না - যাঁ  ১৩ ১৭ ০১৭৭১৩৪৮৭৬৩  



২৯ করনটিয়া জান্ডভ ভজজদ , 

দুগ যাপুয 

জয়নগয  ৩৩-০৭-

৮৯৫ 

 জভাঃ বুজ অন্ডভদ -  

অবুর কারাভ অজাদ  

জফ এ জ  - না না যাঁ - ০৮ ১৫ ১৫ ০১৭২৯৯১০৭২৮  

৩০ ফক্ষপুয জান্ডভ ভজজদ , 

দুগ যাপুয 

জয়নগয  ৩৩-০৭-

৮৯৬ 

 

 জভাাঃ াানাজ  -   আভান 

অরী  

জফ এ এ - না না - যাঁ ০৬ ১৩ ১৭ ০১৭৩৪১৮৪৪৮১  

৩১ জয়নগয ান্ডটয ঈয 

জা:ভজজদ 

জয়নগয 

 
৩৩-০৭-

৮৯৭ 

জভা:ওভয পারুক,জতা-

াভসুর অরভ 

কাজভর যাঁ - না যাঁ - ০৭ ১৯ ১১ ০১৭২৪০৫২৪৪৬  

৩২ ব্রহ্মপুয জিভ াড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

জয়নগয ৩৩-০৭-

৮৯৮ 

জভাা:াযজভন অক্তায, জফ এ জ 

 

 না 

 

না 

 

- যাঁ ০৮ ১৪ ১৬ ০১৭১৯৪২১৬৯৪  
 

৩৩ গাআনাড়া জফরঘজযয়া 

জান্ডভ ভজজদ 

জয়নগয ৩৩-০৭-

৮৯৯ 

তাযা াযবীন, এভ এ যাঁ - না - যাঁ ০২ ১২ ১৮ ০১৭০৪৬৪৬৯৬৮  

৩৪ সুকানদীজঘ জান্ডভ ভজজদ জয়নগয ৩৩-০৭-

৯০০ 

জভাা:জজরনা জফগভ এ এ জ - না না - যাঁ ০৪ ১৪ ১৬ ০১৭৭৩৯৩৪৪২৩  

৩৫ ঝালুকা ইদগাাড়া  জান্ডভ 

ভজজদ , দুগ যাপুয 

ঝালুকা  ৩৩-০৭-

৯০১ 

জভাঃ  অঃ ভান্নান -  যজপক 

ঈজিন 

কাজভর  যাঁ - না যাঁ - ১০ ১২ ১৮ ০১৭২৩০০৬১৩৯  

৩৬ কাঠার ফাজড়য়া ঈঃ াড়া  

জান্ডভ ভ. 

ঝালূকা   ৩৩-০৭-

৯০২ 

           শূণ্য 

৩৭ অভগাজছ জান্ডভ ভজজদ , 

দুগ যাপুয 

ঝালুকা  ৩৩-০৭-

৯০৩ 

জভাাঃ াজনা াযবীন -  

অাদুজ্জাভান 

এ এ জ  - না না - যাঁ ১০ ১৬ ১৪ ০১৭৩৮৩০৪০১০  

৩৮ াজড়য়াাড়া জান্ডভ ভজজদ 

, দুগ যাপুয 

ঝালুকা  ৩৩-০৭-

৯০৪ 

জভাঃ জভন্ডদী াান,মৃত 

াভছুয যভান 

অজরভ যাঁ - না যাঁ - ০২ ১৩ ১৭ ০১৭২২০৪৫৬২৮  

৩৯  জচৌপুকুজযয়া জান্ডভ ভজজদ 

, দুগ যাপুয 

ঝালুকা  ৩৩-০৭-

৯০৫ 

জভাাঃ ানুয়াযা খাতুন ,অঃ 

ািায ভের 

এভ এ  - না না - যাঁ ০৮ ১৫ ১৫ ০১৭৭৪২৭৪১০৮  

৪০ কাঠারফাজড়য়া জান্ডভ 

ভজজদ , দুগ যাপুয 

ঝালুকা  ৩৩-০৭-

৯০৬ 

জভাঃ জুন্ডয়র যানা -  জারার 

ঈিীন 

জফ এ  - না না যাঁ - ১০ ১৫ ১৫ ০১৭১০৪৫২৭৪৯  

৪১ ায়ফাড় পূফ যাড়া জান্ডভ 

ভজজদ , দুগ যাপুয 

ঝালুকা  ৩৩-০৭-

৯০৭ 

জভাঃ  যজকবুর আরাভ -  

ওয়ান্ডজদ অরী 

কাজভর  যাঁ - যাঁ যাঁ - ১০ ১৬ ১৪ ০১৭৬৫৩৯৭৮৩৮  

৪২ জচৌপুকুজযয়া জংজরাড়া 

জান্ডভ ভজজদ  

ঝালুকা  ৩৩-০৭-

৯০৮ 

জভাাঃ চান্ডভরী খাতুন -  মৃত 

চান জভাাম্মদ 

জফ এ - না না যাঁ - ০৮ ১০ ২০ ০১৭৬৭২৪৫৭১৫  

৪৩ কুায জান্ডভ ভজজদ , 

দুগ যাপুয 

ঝালুকা ৩৩-০৭-

৯০৯ 

 জভাাঃ রতা খাতুন -  

এভত্মাজ অরী  

পাজজর  - না না - যাঁ ০৭ ১৩ ১৭ ০১৭৭৪৪১৬১৪০  

৪৪ জাজা দজক্ষণাড়া জান্ডভ 

ভজজদ , দুগ যাপুয 

ভাজড়য়া  ৩৩-০৭-

৯১০ 

 জভাঃ  অঃ ারাভ -  অঃ 

াজরভ  

এভ এ - না যাঁ যাঁ - ০৫ ২৭ ০৩ ০১৭৫৮৬৬২২৭২  

৪৫ জয়কৃষ্ণপুয জচতনায জান্ডভ 

ভজজদ , দুগ যাপুয 

ভাজড়য়া  ৩৩-০৭-

৯১১ 

 জভাঃ ভামুন ঈল্যা  -  অঃ 

কুদ্দু অরী  

অজরভ  যাঁ - যাঁ যাঁ - ০৮ ১৭ ১৩ ০১৭৩৭-৫৭৪১২২  

৪৬ ভাজড়য়া দ. াড়া জান্ডভ 

ভজজদ , দুগ যাপুয 

ভাজড়য়া  ৩৩-০৭-

৯১২ 

 জভাাঃ  যজভা খাতুন  -  

অঃ  ওয়াাফ   

দাজখর যাঁ - না - যাঁ ০৮ ১৫ ১৫ ০১৭৪২৫৭১৭৬০  

 



 
     

                        জজরায নাভঃ যাজাী          ঈন্ডজরায নাভঃ দূগ যাপুয                       জক্ষাত্মযঃ প্রাক-প্রাথজভক  

ক্রভ জকন্ডেয নাভ ও পূণ যঠিকানা 

  

আঈজনয়ন/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 

ং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 

৪৭ ভাজড়য়া তাযাফান াড়া জান্ডভ 

ভজজদ , 

ভাজড়য়া  ৩৩-০৭-

৯১৩ 

 জভাঃ  জফাযত অরী  -  

জভাভত্মাজ অরী  

কাজভর  যাঁ - না যাঁ - ১০ ১৪ ১৬ ০১৭৩৭৫৮৩৭৯২  

৪৮  জাজা জফাযীাড়া জান্ডভ 

ভজজদ , দুগ যাপুয 

ভাজড়য়া  ৩৩-০৭-

৯১৪ 

 জভাাঃ  াথী  - ভকুর জান্ডন  এআচ এ 

জ  
- না না - যাঁ ০৬ ১৮ ১৪ ০১৭৭৩১৪৮৩৮৯  

৪৯  জচৌফাজড়য়া  পূফ য াড়া জান্ডভ 

ভজজদ ,  

ভাজড়য়া  ৩৩-০৭-

৯১৫ 

 জভাাঃ াানাজ খাতুন -  

ভাজন জযজা  

এ এ জ  - না না - যাঁ ০৭ ১৩ ১৭ ০১৭১৯৮২১৯২৪  

৫০ াাফাজপুয জান্ডভ ভজজদ ভাজড়য়া ৩৩-০৭-

৯১৬ 

জভাা:অপানা খাতুন,স্বাভী 

জভা:ফাবু অরী 

অজরভ - না না - যাঁ ০৫ ১৮ ১৪ ০১৭৪৫৪২৩১৮৮  

৫১ রযাড়া যকায াড়া  জান্ডভ 

ভজজদ 

ভাজড়য়া ৩৩-০৭-

৯১৭ 

জভাঃ জযজাঈর কযীভ,জভাঃ 

ভজনয ঈজিন 

এআচ এ 

জ 
- না না যাঁ - ০৪ ১৮ ১৪ ০১৭২৯৭৩৪২৪৩  

                        

 জজরায নাভঃ যাজাী          ঈন্ডজরায নাভঃ দূগ যাপুয                       জক্ষাত্মযঃ ফয়স্ক   

ক্রভ জকন্ডেয নাভ ও 

পূণ যঠিকানা 

  

আঈজনয়ন/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 

ছা

ত্র 

ছাত্রী 

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

০১ কাঠার ফাজড়য়া আঈনুন্ডয  

রফঠক  ঘয  

ঝালুকা  ৩৩-০৭-

১৩০৯ 

জভাাঃ যত্না খাতুন, অরভগীয 

জান্ডন ( ফয়স্ক) 

এআচ এ জ না - না - যাঁ ০৬ ২৫ - ০১৭২৮২৪৪৬৫৬  

 

 

 

 

ংজষ্ট ঈন্ডজরায 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 পাঈন্ডেন 
২৭৩,ারফাগান,পুযা, যাজাী। 

     

                        
 জজরায নাভঃ যাজাী          ঈন্ডজরায নাভঃ দূগ যাপুয                       জক্ষাত্মযঃ জ কুযঅন জক্ষা   

ক্রভ জকন্ডেয নাভ ও 

পূণ যঠিকানা 

  

আঈজনয়ন/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 

১ ঈন্ডজরা জযলদ জান্ডভ 

ভজজদ 

দুগ যাপুয জৌযঃ   ৩৩-০৭-

৯১৮ 

 জভাঃ নুরুর অজভন  -  জভাঃ 

জাাআন  

দাওযা াজদ  যাঁ - যাঁ যাঁ - ১০ ২১ ১৪ ০১৯২০৭৭৪৩১০  
 

২ াপর গাজছ জান্ডভ ভজজদ 

, দুগ যাপুয 

দুগ যাপুয জৌযঃ   ৩৩-০৭-

৯১৯ 

াকদুরস্না ক, জভাঃ অবুর 

জান্ডন 

াঃ অজরভ যাঁ - না যাঁ - ১৫ ১৯ ১৬ ০১৭৩৪৭১২২৭৫  

৩ জচৌফাজড়য়া জান্ডভ ভজজদ , 

দুগ যাপুয 

দুগ যাপুয জৌযঃ   ৩৩-০৭-

৯২০ 

 জভাঃ অবুর কারাভ  -  মৃত 

অযাপ অরী  

দাজখর  যাঁ - না যাঁ - ০৮ ১৭ ১৮ ০১৭৩৪৩৪০০৭৩  

৪ ারঘজড়য়া ভধ্যাড়া  

জান্ডভ ভজজদ , দুগ যাপুয 

দুগ যাপুয জৌযঃ   ৩৩-০৭-

৯২১ 

 জভাঃ ভাসুদুয যভান -   নজরুর 

আরাভ  

পাজজর যাঁ - না যাঁ - ০৯ ১৭ ১৮ ০১৭৩৮৭১১৭১৮  

৫  জঝাদয জান্ডভ ভজজদ দুগ যাপুয জৌযঃ   ৩৩-০৭-

৯২২ 

জভা:ভামুদুর 

াান,জভা:জপযঈিীন 

দাওযা যাঁ - না যাঁ - ০২ ১৭ ১৮ ০১৭৩৩৮৪৩৩১০  

৬ ারঘজযয়া জানায 

াড়াঁজা.ভ 

দুগ যাপুয জৌযঃ   ৩৩-০৭-

৯২৩ 

জভা:ওভয পারুক,জভা:অবুর কারাভ দাজখর যাঁ - না যাঁ - ০৩ ২০ ১৫ ০১৭৫০৩৬৫৯৫১  

৭ ানপুকুজযয়া জান্ডভ 

ভজজদ 

দুগ যাপুয জৌযঃ   ৩৩-০৭-

৯২৪ 

জভা: জভযাজুর আরাভ,জফযাজ 

ঈিীনা 

দাজখর/ক্বাযী - না না যাঁ - ০৬ ২১ ১৪ ০১৭২১৭৬৭৯৯৫  

৮ জদফীপুয ভধ্য াড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

দুগ যাপুয জৌযঃ   ৩৩-০৭-

৯২৫ 

জভা: অজনছুয যভান,লুংপয 

যভান 

কাজভর যাঁ - না যাঁ - ০৫ ১৮ ১৭ ০১৭৪৬১১০৭৫৬  

৯ জচৌপুকুজযয়া জান্ডভ ভজজদ দুগ যাপুয জৌযঃ   ৩৩-০৭-

৯২৬ 

জভা:ভইনুর আরাভ জজয,মৃত-

ভজনয জান্ডন 

দাওযা যাঁ - না যাঁ - ০১ ২০ ১৫ ০১৭১৪৯০৯১১২  

১০ ায জচৌপুকুজযয়া  পূঃ 

জান্ডভ ভজজদ , দুগ যাপুয 

দুগ যাপুয জৌযঃ   ৩৩-০৭-

৯২৭ 

 জভাঃ রুত্মভ অরী , জভাঃ জগরাভ 

জভাত্মপা 

কাজভর  - না যাঁ যাঁ - ০৯ ২০ ১৫ ০১৭৪৫-৫৫৯৫০৮  

১১ জংগা  জিভাড়া জান্ডভ 

ভজজদ  

দুগ যাপুয জৌযঃ   ৩৩-০৭-

৯২৮ 

           শূণ্য 

১২ জংগা ফাজায জকেীয় 

জান্ডভ. 

দুগ যাপুয জৌযঃ   ৩৩-০৭-

৯২৯ 

জভাঃ অফফা 

অরী,জতাঃ অব্দু 

মুপজত ও দাওযা  না না যাঁ  ০১ ১৭ ১৮ ০১৭৫০৮০০৪০৬  

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-3/2018 



ািায 

১৩ দুগ যাপুয গ্রাভ জান্ডভ ভজজদ   দুগ যাপুয জৌযঃ   ৩৩-০৭-

৯৩০ 

           শূণ্য 

১৪ অরীপুয জান্ডভ ভজজদ , 

দুগ যাপুয 

নওাড়া ৩৩-০৭-

৯৩১ 

 জভাঃ াজভরুর আরাভ -  আনন্ডয 

অরী  

অজরভ - না না যাঁ - ০৬ ১৬ ১৯ ০১৭৫১-৩৮৩৪০৭  

১৫ পুযান তান্ডয পুয জান্ডভ 

ভজজদ , দুগ যাপুয 

নওাড়া  ৩৩-০৭-

৯৩২ 

 জভাঃ অজাারুর আরাভ -  জন্ডয়ন 

ঈজিন  

পাজজর যাঁ - না যাঁ - ০৫ ২১ ১৪ ০১৭২৪-৮৪০১৩৪  

১৬ জগাারপুয জানারাড়া 

জা:ভ: 

নওাড়া  ৩৩-০৭-

৯৩৩ 

জভা: অতাঈয যভান,জভা: আনছায 

অরী 

জফ এ/ক্বাজযয়ানা - না না যাঁ - ০৬ ২১ ০৯ ০১৭২৭২৭৪৮৮৫  

১৭ াচুফাড়ী  জান্ডভ ভজজদ নওাড়া  ৩৩-০৭-

৯৩৪ 

জভা:অজযফুর আরাভ,জভা:আজদ্র 

অরী 

অজরভ/ান্ডপজ - - না যাঁ - ০১ ২০ ১৫ ০১৭৭৩৫০৮০২৮  

১৮ জগাারপুয ঈিযাড়া 

ীযগমু্বজ জান্ডভ ভজজদ 

নওাড়া  ৩৩-০৭-

৯৩৫ 

জভা:অ:ওয়াদুদ বুরবুর,জভা:মুকবুর 

জান্ডন 

জপজ ও ক্বাজপয়া  - না যাঁ - ০১ ২০ ১৫ ০১৭০৬৭৭৬০৩৩  

১৯ নও াড়া াাড়া জান্ডভ 

ভজজদ, দুগ যাপুয 

নওাড়া  ৩৩-০৭-

৯৩৬ 

জভাঃ পারুক জান্ডন -  জকয়া 

ঈজিন 

কাজভর  - না না যাঁ - ১০ ২০ ১৫ ০১৭৩১২৩৯২৩১  

২০ অরীপুয নতুন াড়া জান্ডভ 

ভ. 

নওাড়া  ৩৩-০৭-

৯৩৭ 

জভাঃ াজাান জভয়া.জভাঃ অঃ 

যজদ  

অজরভ যাঁ  যাঁ যাঁ -  ২৩ ১২ ০১৭৭৪৬৮২৪৫৪  

২১ জঝনায জভাড় ওয়াজক্তয়া 

ভজজদ , দুগ যাপুয 

জকভতগনককড় ৩৩-০৭-

৯৩৮ 

 জভাঃ অভজাদ জান্ডন  -  মৃত 

জরার ঈজব্দন  

পাজজর যাঁ - না যাঁ - ০৬ ২০ ১৫ ০১৭৩২৩৯৭৫১০  

২২ বফানীপুয পূঃাড়া জান্ডভ 

ভ. 

জকভতগণককড় ৩৩-০৭-

৯৩৯ 

 জভাঃ এভদাদুর ক -  জান্ডন 

অরী  

কাজভর  যাঁ - যাঁ যাঁ - ০৮ ১০ ২৫ ০১৭২৬-৭২০৫৮৫  

২৩ ানা নগয জান্ডভ ভজজদ জকভতগণককড় ৩৩-০৭-

৯৪০ 

জভা: যজপকুর আরাভ, জভা: অব্দুয 

যজভ 

কাজভর যাঁ - না যাঁ - ০৭ ২৪ ১১ ০১৭৫১৪৭২০২৭  

২৪ কুাডাঙা জান্ডভ  ভজজদ জদলুয়াফাড়ী ৩৩-০৭-

৯৪১ 

জভা: ওভয পারুক অজরভ - না না যাঁ - ০২ ১৯ ১৬ ০১৭৩২৫৯৯২২২  

২৫ অভগ্রাভ জান্ডভ ভজজদ , 

দুগ যাপুয 

জদলুয়াফাড়ী ৩৩-০৭-

৯৪২ 

 জভাঃ াযফুজিন -  জভাঃ 

াভসুিীন  

দাজখর  যাঁ - যাঁ যাঁ - ১০ ১৮ ১৭ ০১৭৮৩১৫১৫০৮  

২৬  নাভধয খারী জান্ডভ 

ভজজদ , দুগ যাপুয 

জদলুয়াফাড়ী ৩৩-০৭-

৯৪৩ 

জভাঃ অর অজভন -  পজলুর 

কজযভ  

এভ এ,ান্ডপজ যাঁ - যাঁ যাঁ - ০৯ ১৮ ১৭ ০১৭১০৪৩৯৬৭২  

২৭ নামুদযখারী ঈ:াড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

জদলুয়াফাড়ী ৩৩-০৭-

৯৪৪ 

জফরার জান্ডন,জভা: জয়নার 

অন্ডফদীন 

দাজখর - না না যাঁ - ০৮ ২৩ ১২ ০১৭৫৫১৬২৭০৫  

২৮ মৄগীন্ডা ফড় জান্ডভ ভজজদ জদলুয়াফাড়ী ৩৩-০৭-

৯৪৫ 

জভা: জদুর আরাভ, জতা-মৃত 

কজছভ জভাল্লা 

এ এ 

জ/ক্বাজযয়ানা 

-  যাঁ যাঁ - ০৬ ১৩ ২২ ০১৭৪৬৫৩৫৭৮৭  

২৯ নাযায়নপুয জান্ডভ ভজজদ জদলুয়াফাড়ী ৩৩-০৭-

৯৪৬ 

জভা:জুনাআদ অরী,জভা:াজপজুর 

ক 

দাওযা যাঁ - না যাঁ - ০৬ ১৮ ১৭ ০১৭৫৭২৫৮৮৫৮  

৩০ ফখজতয়াযপুয জান্ডভ 

ভজজদ 

জদলুয়াফাড়ী ৩৩-০৭-

৯৪৭ 

 জভা:আস্রাজপর জান্ডন,জভা:আঈনু 

অরী 

জপজ ও অজরভ  - না যাঁ - ০১ ২০ ১৫ ০১৭১৩৮২৮৫৫৫  



৩১ বফানীপুয ঃ াড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

জদলুয়াফাড়ী  ৩৩-০৭-

৯৪৮ 

জভাঃ াীন অরী,জভাঃ াজকয 

অরী  

াঃ কাজভর যাঁ - না যাঁ - ০২ ২২ ০৮ ০১৭১৮৪৬৫২৮৩  

৩২  জদলুয়াফাড়ী ঃ াড়া  

জান্ডভ ভজজদ 

জদলুয়াফাড়ী ৩৩-০৭-

৯৪৯ 

জভা:কজফয জান্ডন,জভা:মযত অরী দাজখর,ক্বাজযয়ানা যাঁ - না যাঁ - ০১ ২০ ১৫ ০১৭১৯৩৮৩৫৩৫  

৩৩ কুাডাঙা ঃ াড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

জদলুয়াফাড়ী ৩৩-০৭-

৯৫০ 

জভাঃ অরতাপ জান্ডন,মৃত পন্ডজয 

অরী  

াঃ ও দাজখর   না যাঁ - ০২ ২২ ০৮ ০১৭২১১০২৫৭৮  

৩৪ জক্ষদ্র রক্ষীপুয জান্ডভ 

ভজজদ 

জদলুয়াফাড়ী ৩৩-০৭-

৯৫১ 

জভাঃ ারুন,জভাঃ াজফবুয যভান এআচ এ জ/ক্বাযী   না যাঁ - ০১ ২০ ১৫ ০১৬৩৯২৯২৩৩  

৩৫ শ্রীধযপুয ভধ্যাড়া  জান্ডভ 

ভ. 

জদলুয়াফাড়ী ৩৩-০৭-

৯৫২ 

জভাঃ অঃ রজতপ খান,ারুন য 

যজদ 

াঃ ওদাওযা   না যাঁ - ০১ ২০ ১৫ ০১৯১৩৩৬২৩৭৮  

৩৬ াটকানাাড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

জয়নগয ৩৩-০৭-

৯৫৩ 

জভা:জভাজান্ডম্মর ক,জতা-ভাজরুর 

আরাভ 

পাজজর যাঁ - না যাঁ - ০৪ ২১ ১৪ ০১৭৯৭৮৩৬৭৭০  

৩৭ নাযন্ডকয ফাজড়য়া  জান্ডভ 

ভজজদ 

জয়নগয ৩৩-০৭-

৯৫৪ 

াজ্জাদ অকতায ,জতা- অরতাপ 

জান্ডন 

দাজখর যাঁ - যাঁ যাঁ - ০৮ ২০ ১৫ ০১৭২৮৬৬৫৮৮  

৩৮ দাওকাজি জান্ডভ ভজজদ , 

দুগ যাপুয 

জয়নগয  ৩৩-০৭-

৯৫৫ 

 জভাঃ মুাাক অরী -  দজফয 

ঈজিন  

পাজজর  যাঁ - যাঁ যাঁ - ০৮ ২২ ০৮ ০১৭৩২-৭৫৯৮৯৬  

৩৯ ব্রক্ষপুয জান্ডভ ভজজদ জয়নগয  ৩৩-০৭-

৯৫৬ 

জভাঃ ভাাবুফ যভান -অঃ জফফায 

অরী  

পাজজর  যাঁ - যাঁ যাঁ - ১০ ১৭ ১৩ ০১৭৩১-৮৩৪৩২৬  

৪০ ফাজু খরী জান্ডভ ভজজদ  

 

জয়নগয  ৩৩-০৭-

৯৫৭ 

 জভাঃ অক্কা অরী  -   ক্বাযী  যাঁ - না যাঁ - ০৫ ১২ ২৩ ০১৭২৩-৭২১৮৯১  

৪১ অভগাজছ জান্ডভ ভজজদ ঝালুকা  ৩৩-০৭-

৯৫৮ 

াজ্জাজ জাাআন,জভাঃ অঃ গজণ দাজখর /ান্ডপজ  যাঁ - যাঁ যাঁ - ০৮ ১২ ২৩ ০১৭২৩৭২১৮৯১  

৪২ জচৌপুকুজযয়া জান্ডভ ভজজদ ঝালুকা ৩৩-০৭-

৯৫৯ 

জভা:বুজ আরাভ,মুন্ডরভ ঈিীন কাজভর যাঁ - যাঁ যাঁ - ০৮ ২৪ ১১ ০১৭৪৪৩৯৩৬৪৬  

 

৪৩ কাঠার ফাজড়য়াপূফ যাড়া 

জান্ডভ ভজজদ 

ঝালুকা  ৩৩-০৭-

৯৬০ 

 জভাঃ াাবুজিন -  মৃত 

াাজঈজিন  

দাজখর যাঁ - যাঁ যাঁ - ১২ ২৪ ১১ ০১৭৩১-১৯৫৯৯০  

৪৪ ফযধনপুয পূফ যাড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

ঝালুকা  ৩৩-০৭-

৯৬১ 

 

 জভাঃ অআয়ুফ অরী  -  অঃ 

কান্ডদয  

কাজভর  যাঁ - না যাঁ - ০৮ ১৯ ১৬ ০১৭৩১-৮৪৫৫২৪  

৪৫ বাংজগয াড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

ঝালুকা  ৩৩-০৭-

৯৬২ 

 

 জভাঃ অঃ অজরভ -  নজরুর 

আরাভ  

এআচ এ জ/ক্বাযী - না না যাঁ - ০৫ ২৩ ১২ ০১৭৬১২৩৫১৬০  

৪৬ ঝালুকা ঈিযাড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

ঝালুকা ৩৩-০৭-

৯৬৩ 

জভা:অ:কুদ্দু ভের,মৃত ন্ডপজ 

ঈিীন 

দাওযা যাঁ - না যাঁ - ০২ ২৪ ১১ ০১৭২৩৭৭১০৬০  

৪৭ জচতনায জভাড় জান্ডভ  

ভজজদ 

ভাজড়য়া ৩৩-০৭-

৯৬৪ 

জভা:অজফদুয যভান,জভা:রুহুর 

অজভন 

পাজজর যাঁ - না যাঁ - ০৫ ১১ ২৪ ০১৭৫১১৭১৫১১  

৪৮ জয়কৃষ্ণপুয ভধ্যাড়া জান্ডভ  

ভজজদ 

ভাজড়য়া ৩৩-০৭-

৯৬৫ 

জভা:জযজাঈর কজযভ,জভাতান্ডরফ 

অরী 

জ:ও কাজভর যাঁ - না যাঁ - ০৪ ২০ ১৫ ০১৭৩৭৯১৯০৮৫  



৪৯ জকভতভাজড়য়া জান্ডভ 

ভজজদ 

ভাজড়য়া ৩৩-০৭-

৯৬৬ 

জভা জভাত্মপাকাভার,রুত্মভ অরী  জ:ও অজরভ যাঁ - যাঁ যাঁ - ০২ ২০ ১৫ ০১৭৪৪৯৭৯৩৪৭  

৫০ কাজভপুয পূফ য াড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

ভাজড়য়া ৩৩-০৭-

৯৬৭ 

জভা:াভীভ জান্ডন, মৃত ভজপজ 

ঈিীন 

ান্ডপজ,এভ এ যাঁ - না যাঁ - ০৪ ২২ ০৮ ০১৭১৯৭৯২৯৩৭  

৫১ ভাজড়য়া মৃধাাড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

ভাজড়য়া ৩৩-০৭-

৯৬৮ 

জভাঃ নাজয ঈজিন, ান্ডপজ যাঁ - না যাঁ - ০২ ২২ ০৮ ০১৭৬৮৯২৩২৫১  

৫২ াজর ভধ্যাড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

ভাজড়য়া ৩৩-০৭-

৯৬৯ 

জভাঃ জজয ঈজিন ফাফয,জভাঃ অঃ 

কান্ডদয 

কাজভর যাঁ - যাঁ যাঁ - ০৬ ২২ ০৮ ০১৭৫০৬৬১৪৪৪  

৫৩ ভাজড়য়া দঃ াড়া  জান্ডভ 

ভজজদ 

ভাজড়য়া ৩৩-০৭-

৯৭০ 

 

জভা:অখতারুজ্জাভান, অনায 

অরী 

কাজভর যাঁ - না যাঁ - ০২ ১৭ ১৮ ০১৭৩৭৮১২৩১১  

৫৪ জকভত ভাজড়য়া জান্ডভ 

ভজজদ 

ভাজড়য়া ৩৩-০৭-

৯৭১ 

 

জভাত্মাজকভ জফল্লা,জভাঃ রছমুজিন এভ এ অজরভ  না না যাঁ - ০২ ১৭ ১৮ ০১৭৯৪৮৩৭৭৮৭  

 

 

 

 

 

ংজষ্ট ঈন্ডজরায জপল্ড সুাযবাআজায                     ভাস্টায জেআনায                           জপল্ড জপায                              কাযী জযচারক                                      জযচারক  

দস্য-জচফ                                                 দস্য               দস্য                                       দস্য                                                     দস্য  

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

নাভঃ                                      নাভঃ              নাভঃ                                        নাভঃ                                                      নাভঃ  

 


