
ভজজদজবজিক জশু ও গণজক্ষা কাম যক্রভ 

আরাজভক পাউন্ডেন 

২৭৩,ারফাগান,পুযা, যাজাী। 

                            জজরায নাভঃ যাজাী          উন্ডজরায নাভঃ চাযঘাট                       জক্ষাস্তযঃ প্রাক-প্রাথজভক  
ক্রভ জকন্ডেয নাভ ও পূণ যঠিকানা 

  

আউজনয়ন/ওয়ার্ য/ 

জৌযবায নাভ 

জকে জকার্ নং জক্ষন্ডকয নাভ ও জতা/স্বাভীয নাভ জক্ষন্ডকয 

জক্ষাগত 

জমাগ্যতা 

জক্ষক  আভাভ জক না 

প্রজক্ষণপ্রাপ্ত/ভজজন্ডদয  

কর্ মকাল জরঙ্গ জক্ষাথী ংক্রান্ত তথ্য  
মর্াবাইল নং- 

ভন্তব্য 

যাঁ না প্রজক্ষণপ্রাপ্ত 

যাঁ/না 

পুরুল ভজরা গণজক্ষায 

জক্ষক জন্ডন্ডফ 

ছাত্র ছাত্রী 
  

১  জভয়াপুয পূফ যাড়া জান্ডভ ভজজদ , চাযঘাট  চাযঘাটন্ডৌযবা ৩৩-০৯-১০৭৭ জভাঃ  অতাউয যভান - জভাঃঅজভন অরী  এআচ এ জ যাঁ  যাঁ - যাঁ  ১৮ ১৭ ০১৭৫৬২৬৬৮৫৬  

২  জভাক্তাযপুয গাং জান্ডভ ভজজদ , চাযঘাট চাযঘাটন্ডৌযবা ৩৩-০৯১০৭৮ জভাঃ াভসুজিন  - অন্ডেয অরী  কাজভর যাঁ  যাঁ - - - ১৫ ২০ ০১৭৩৪০২৭৬০৩  

৩  জভযাভতপুয পূফ যাড়া জান্ডভ ভজজদ , চাযঘ চাযঘাটন্ডৌযবা ৩৩-০৯-১০৭৯ জভাাঃ কাকরী োতুন -জযফুর আরাভ   এআচ এ জ -  - না যাঁ  ১৩ ২২ ০১৭১৯৩০৩০০৫  

৪ জভাক্তাযপুয যকায াড়া  চাযঘাটন্ডৌযবা ৩৩-০৯১০৮০ জভাাঃ অজভীযা  োতুন -  অদভ অরী  এআচ এ জ -  - না যাঁ  ১৪ ২৬ ০১৭৬১৭৯২৭১৪  

৫  চাযঘাট ফাবুাড়া জান্ডভ ভজজদ , চাযঘাট চাযঘাটন্ডৌযবা ৩৩-০৯-১০৮১ জভাাঃ  উন্ডে াজন -  ভামুন জে  এ এ জ -  - না -  ২০ ১৫ ০১৬৭৭৮৭৩৬৮৮  

৬ জগাারপুয জান্ডভ ভজজদ , চাযঘাট চাযঘাটন্ডৌযবা ৩৩-০৯-১০৮২ জভাাঃ  ভজনকা োতুন -  তজযকুর আরাভ এআচ  এ জ -  - না যাঁ - ১৭ ১৮ ০১৭৬৭২৪৬৫৩৬  

৭ জভয়াপুয ভাাবুন্ডফয কাচাযী ঘয  , চাযঘাট  চাযঘাটন্ডৌযবা ৩৩-০৯১০৮৩ জভাাঃ অপন্ডযাজা োতুন -ভাাবুফ যভান   এ এ জ -  - না যাঁ - ১৭ ১৮ ০১৭১০৪৫২৬৫৩  

৮ জভয়াপুয ভাষ্টাযাড়া জান্ডভ ভজজদ চাযঘাটন্ডৌযবা ৩৩-০৯১০৮৪ জভাা: রাবরী াযবীন জফ এ -  - না - - ১৭ ১৮ ০১৭১০০৬১২৫৭  

৯ জগাারপুয জান্ডভ ভজজদ চাযঘাটন্ডৌযবা ৩৩-০৯১০৮৫ জভাা: ীযা োতুন,জভা: জজলুয যভান  এ এ জ -  - না - - ১৭ ১৩ ০১৭২১৮৭৭৮৩৮  

১০ জভযাভতপুয ভক্তফঘয চাযঘাটন্ডৌযবা ৩৩-০৯১০৮৬ জভাা: জযপা জফগভ,জভা: জদুর আরাভ  এআচ এ জ -  - না -  ১০ ২৫ ০১৭৬৪৯১৩৪০৫  

১১ জভযাভতপুয অাজরাড়া জান্ডভ ভজজদ ,  চাযঘাট আউজ ৩৩-০৯১০৮৭ জভাঃ জাযযায -  জভাঃ জযফুর আরাভ  অজরভ -  - না যাঁ  ১১ ২৪ ০১৬২৫-৪৩০০০২  

১২ চাঁদপুয এজতভোনা জান্ডভ ভজজদ , চাযঘাট চাযঘাট আউজ ৩৩-০৯-১০৮৮ জভাাঃ  অযজজনা -  টিপু সুরতান  পাজজর -  - না যাঁ  ২২ ১৩ ০১৭৮৮-১০৭১১৭  

১৩ ভংরী জান্ডভ ভজজদ , চাযঘাট চাযঘাট আউজ ৩৩-০৯-১০৮৯ জভাাঃ অযাফুন জনছা - জভাঃ অফদূল্যা   অজরভ -  - না -  ১৮ ১৭ ০১৭১৯-১৬৬৯৯২  

১৪ ভংরী ফাজায জান্ডভ ভজজদ , চাযঘাট চাযঘাট আউজ ৩৩-০৯-১০৯০ জভাঃ ভজপজুর আরাভ  -   মৃত অকান  পাজজর যাঁ  যাঁ - - - ১৮ ১৭ ০১৭৬২-৭২৮৮১৬  

১৫ দজক্ষন জন্ডযাজপুয জান্ডভ ভজজদ , চাযঘাট চাযঘাট আউজ ৩৩-০৯-১০৯১  জভাঃওয়াজদুয যভান- অজনসুয যভান অজরভ -  - না যাঁ  ১৮ ১৭ ০১৭৫১২৬৮৫০৬  

১৬ নুভপুয জতৌজজয জভাড় জান্ডভ ভজজদ , চ চাযঘাট আউজ ৩৩-০৯-১০৯২ জভাাঃ  াজভভা োতুন -  জপন্ডযাজ অরী   এ এ জ না না -  - ১১ ১২ ২৩ ০১৮৫২১২৯৩৯৪  

১৭ উঃ যাওথা াআকাড়া জান্ডভ ভজজদ চাযঘাট আউজ ৩৩-০৯-১০৯৩ জভাা যাজ োতুন,জভাঃ যজপকুর আরাভ জফ এ -  না না  যাঁ   ০১৭২২১৫০৯০২  

১৮ এ জক  ফাদার জবারা জান্ডভ ভজজদ , চাযঘ লুয়া ৩৩-০৯-১০৯৪ জভাাঃ জর জফগভ -  জে পজযদ   এ এ জ -  না -  ১০ ০৬ ২৯ ০১৭৭০৬৪২১১০.  

১৯ চাভটা উ. াড়া জান্ডভ ভজজদ , চাযঘাট লুয়া ৩৩-০৯-১০৯৫ জভাাঃ  কাভরুন নাায  - ভজতউয যভান এআচ এ জ -  না -  ১২ ২২ ১৩ ০১৭৫৪০৯৮৫২৫  

২০ ফাভনজদঘী পজকয াড়া জান্ডভ ভজজদ , চায লুয়া ৩৩-০৯-১০৯৬ জভাাঃ  অজযপা োতুন  -  অযাপ অরী  এ এ জ -  না  - ৫ ১৫ ২০ ০১৭৫৫১১৯৯৩১  

২১ ফালুজদয়া ভধ্যাড়া  জান্ডভ ভজজদ , চাযঘাট লুয়া ৩৩-০৯-১০৯৭  জভাাঃ জউজর জফগভ -  াজভভ জান্ডন  এ এ জ    -  ৪ ২৩ ১২ ০১৭৮৪৯২৪৫৯০  

২২ জদৌরতপুয ানাজপয়া জান্ডভ ভজজদ লুয়া ৩৩-০৯-১০৯৮ জভাা: াভত অযা এআচ এ জ - না যাঁ -   ১২ ২৩ ০১৭১৪৫১৩৪১৩  

২৩ তাতাযপুয জান্ডভ ভজজদ লুয়া ৩৩-০৯-১০৯৯ জভাা:জযনা াযবীন ক্বাযী:, জফ এ - না যাঁ  -  ২২ ১৩ ০১৭৪৬১৬৪৩০২  

২৪ চকন্ডগাচয জান্ডভ ভজজদ লুয়া ৩৩-০৯-১১০০ জভা: র্জর োতুন, জভা:জাফ উিীন জফ কভ - না -  -  ১৮ ১৭ ০১৭৩১১১৭৯৫৮  

২৫  চক  রক্ষীপুয জান্ডভ ভজজদ , চাযঘাট বায়ারক্ষ্মীপুয ৩৩-০৯-১১০১ জভাঃ জভজফাউয যভান -  নজরুর আরাভ এআচ এ জ যাঁ - -  -  ১২ ১৭ ০১৭৯৭৯৩৩৩৭১  

২৬ ফাকড়া উ. াড়া জান্ডভ ভজজদ , চাযঘাট বায়ারক্ষ্মীপুয ৩৩-০৯-১১০২ জভাঃ অঃ যাজ্জাক  -  যজপকুর আরাভ  কাজভর - না  -   ১৮ ১৭ ০১৭১৪৮১৪৪১৮  

২৭ কাজরন্ডভাড় দজক্ষণ ান্নাাড়া  জান্ডভ ভজজদ  বায়ারক্ষ্মীপুয ৩৩-০৯-১১০৩ জভাঃ োয়রুর আরাভ -   নওাদ অরী  পাজজর যাঁ -   -  ২২ ১৩ ০১৭৫১১৫৪৮৫১  

২৮ বায়ারক্ষীপুয জনভাড়া জান্ডভ ভজজদ বায়ারক্ষ্মীপুয ৩৩-০৯-১১০৪ মুকান্ডফফয অরী পাজজর - না -  -  ২৩ ১২ ০১৭৩৭১২২৬৫০  

২৯ উিযান্নাাড়া জান্ডভ  ভজজদ বায়ারক্ষ্মীপুয ৩৩-০৯-১১০৫ জভা:আয়ারুর আরাভ,জভা:মুভত্মাজ অরী াঃ অজরভ - না যাঁ -     ০১৭৫৫১১৯১৯৮  

৩০ বায়ারক্ষ্মীপুয উিযাড়া জান্ডভ ভজজদ বায়ারক্ষ্মীপুয ৩৩-০৯-১১০৬ জভাা: নাজযন সুরতানা,জভা:অব্দুর ভজতন এ এ জ - না যাঁ -     ০১৭৫৮৫১৩০২০  

৩১ ফাদুজযয়া ভধ্যাড়া জান্ডভ ভজজদ , চাযঘাট আউসুপপুয ৩৩-০৯-১১০৭ জভাাঃ জভনজত অক্তায -  জভাঃ জদুরা  এ এ জ -  ১০ ১২ ২৩    ০১৭১২৭৩৪২৮৬  

৩২ চক কাাজয়া জান্ডভ ভজজদ , চাযঘাট আউসুপপুয ৩৩-০৯-১১০৮ জভাঃ  নুয আরাভ  -- যাাজ অরী  এআচ এ জ -  ১৪ ১০ ২৫    ০১৯২৫৬১৮৯৭৩  

৩৩  জগাজফন্দপুয জনজকাচাযীঘয , চাযঘাট আউসুপপুয ৩৩-০৯-১১০৯ জভাাঃ রুজফনা োতুন  -  াাবুর   এ এ জ -  ১২ ২৫ ১০    ০১৭৩৫৩১৪৫৮৮  

৩৪ ফােযাফাজ জনজকাচাযীঘয, চাযঘাট আউসুপপুয ৩৩-০৯-১১১০ জভাঃ োজদজা োতুন  -  মৃত পযাতুল্যা  এআচ এ জ  -  ১১ ২৬ ১৪    ০১৭৬২৭২৬০৪২  

৩৫ ালজেয়া ভক্তফঘয আউসুপপুয ৩৩-০৯-১১১১ জভা:অজযপা োতুন,জভা:াআফুর আরাভ এ এ জ -  ১০ ১১ ২৪    ০১৭৫৯৩৩৭৭২৫  

৩৬ ফাদুজড়য়া পূফ য াড়া জান্ডভ ভজজদ আউসুপপুয ৩৩-০৯-১১১২ জভাা: াজকরা জযাজী,াভসুজ্জাভান এআচ  এ জ -  ৬ ১৫ ২০    ০১৭৩৭৫৬৭০৩০  

৩৭ আউসুপপুয জাআাড়া জান্ডভ ভজজদ আউসুপপুয ৩৩-০৯-১১১৩ জভাা: াভত্মা োতুন, জভা: নয়ন অরী এআচ এ জ -  ৯ ১৫ ২০    ০১৭৯৬০৫০৪২৩  

৩৮ ককর্াঙ্গা জনজকাচাযীঘয , চাযঘাট জনভাড়া ৩৩-০৯-১১১৪            শূণ্য 

৩৯ ফারাজদয়া জান্ডভ ভজজদ , চাযঘাট জনভাড়া ৩৩-০৯-১১১৫ জভাঃ আব্রাীভ জান্ডন -  ভকবুর জান্ডন  াঃ কাজভর -  ৭ ১২ ২৩    ০১৭৪৪৭০৪২২৬  

৪০  জাড়া জবটা জান্ডভ ভজজদ , চাযঘাট জনভাড়া ৩৩-০৯-১১১৬ জভাাঃ  ভজযয়ভ াযবীন -  অন্ডনাযারুজ্জাভান  এআচ এ জ  -  ৪ ১২     ০১৭৩১৬৭৬৬৫৯  

৪১ কালুাটি জান্ডভ ভজজদ , চাযঘাট জনভাড়া ৩৩-০৯-১১১৭ জভাঃ  অজনসুয যভান -  অঃ জভাতান্ডরফ  অজরভ -  ৫ ১৫ ২০    ০১৭১৫৩২৪৫৩০  

৪২ করাফাজড়য়া জান্ডভ ভজজদ , চাযঘাট জনভাড়া ৩৩-০৯-১১১৮ জভাঃ অবু ান্ডর -  অঃ কাজপর  দাজের  -  ৩ ১৫ ২০    ০১৭১৭৮২১৩৭০  

৪৩ নন্দনগাছী ফাজায জান্ডভ ভজজদ জনভাড়া ৩৩-০৯-১১১৯ জপযন্ডদৌজ জফগভ এআচ এ জ যাঁ  ৫ ১৫ ২০    ০১৭৪৭১১১২৫০  

৪৪ জঝকযা ভাস্টায াড়া জান্ডভ ভজজদ ,চাযঘাট যদ ৩৩-০৯-১১২০ জভাঃ অবু াআদ -  জভাজান্ডের ক  দাজের  -  ২ ১৫ ২০    ০১৭৫৬৩৯৩৭১৩  

৪৫ াটিয়াকাজন্দ জান্ডভ ভজজদ যদ ৩৩-০৯-১১২১ জকাজনুয োতুন এআচ এ জ -  ৪ ২৬ ২৫    ০১৭৩৯২৭৯০৭৪  

৪৬ জিভ জঝকড়া জান্ডভ ভজজদ যদ ৩৩-০৯-১১২২ রাআরা জনজত এআচ এ জ -  ৫ ১৬ ১৬    ০১৭২৫৭৮৯৩০৫  

৪৭ াজদপুয ভধ্যাড়া জান্ডভ ভজজদ। যদ ৩৩-০৯-১১২৩ জভাাঃঅজে োতুন,   এআচ এ জ  -  ৯ ১৯ ১৪    ০১৭৮৭৮৬৬৮৭৮  

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 চাযঘাট                       জক্ষাস্তয- প্রাক-প্রাথজভক  

 
ক্রভ জকন্ডেয নাভ ও পূণ যঠিকানা 

  

আউজনয়ন/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 

ং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 

৪৮ জিভ জঝকড়া ভেরাড়া জান্ডভ 

ভজজদ  

যদ ৩৩-০৯-১১২৪ জভাা: পাজভা োতুন,জভা: অর-তাপ 

জান্ডন 

জফ এ এ - না   - ২ ১০ ২৪ ০১৭২৭৮৬৪০৭৮  

৪৯ ভধ্যজভয়াপুয জান্ডভ ভজজদ  চাযঘাটন্ডৌযবা ৩৩-০৯-১১২৫ জভাঃ ওভয পাযম্নক ,অন্ডয়জ উজিন অজরভ  না   - ৮ ১২ ১৭ ০১৭২৬৭৫৪০৭০  

৫০ জন্ডযাজপুয যকাযাড়া জান্ডভ 

ভজজদ  

চাযঘাটন্ডৌযবা ৩৩-০৯-১১২৬ াজয়াোতুন , জভাঃ জারার উজিন  এআচ এ জ - না   - ১ ১৩ ২৫ ০১৭৩৭৭৭৭৩৬৭  

৫১ আউসুপপুয জান্ডভ ভজজদ আউসুপপুয ৩৩-০৯-১১২৭ জভাাঃ ভাসুভা োতুন, এ এ জ - না   - ৪ ১২ ১৭ ০১৭৩৯২৭৯০৭৪  

৫২ কারাফীাড়া জান্ডভ ভজজদ জনভাড়া ৩৩-০৯-১১২৮ জভাা: জো োতুন,স্বাভী জভাা: 

অাদুজ্জাভান 

এআচ এ জ - না - -  নতুন ১৭ ১৩ ০১৭১৪৭২২৭৪০  

৫৩ যাওথা ারাড়া  জান্ডভ ভজজদ চাযঘাট ৩৩-০৯-১১২৯ জভাা: াজফনা োতুন,জতা- াাযম্নর 

আরাভ 

এআচ এ জ - না - -  নতুন ১৬ ১৪ ০১৭৩৭৯১৭৭১৬  

 
উন্ডজরায নাভঃ চাযঘাট                        জক্ষাত্মযঃ ফয়স্ক  

ক্রভ জকন্ডেয নাভ ও পূণ যঠিকানা 

  

আউজনয়ন/ওয়ার্ য/ 

জৌযবায নাভ 

জকে জকার্ নং জক্ষন্ডকয নাভ ও জতা/স্বাভীয নাভ জক্ষন্ডকয 

জক্ষাগত 

জমাগ্যতা 

জক্ষক  প্রজক্ষণপ্রাপ্ত/ভজজন্ডদয আভাভ 

জক না 

যাঁ 

জরঙ্গ কভ যকার ংক্রান্ত তথ্য জক্ষাথী ংক্রান্ত তথ্য 

গণজক্ষায জক্ষক 

জন্ডন্ডফ 
না প্রজক্ষণপ্রাপ্ত 

যাঁ/না 

পুরুল ভজরা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

০১ বায়ারক্ষ্মীপুয  জান্ডভ ভজজদ , 

চাযঘাট 

বায়ারক্ষ্মীপুয ৩৩-০৯-১৩১১ জভাঃ অঃ জভাজফন  ,জভাজান্ডের ক  অজরভ না - না - ২৫ ০১৭৩৬৩৩৯১৬৪ 

 

 

 

 

 
 

ংজষ্ট উন্ডজরায জপল্ড সুাযবাআজায                     ভাস্টায জেআনায                           জপল্ড জপায                              কাযী জযচারক                                        জযচারক  

দস্য-জচফ                                                      দস্য               দস্য                                       দস্য                                                        বাজত  

স্বাক্ষয ও তাজযেঃ                                               স্বাক্ষয ও তাজযেঃ              স্বাক্ষয ও তাজযেঃ                           স্বাক্ষয ও তাজযেঃ                                        স্বাক্ষয ও তাজযেঃ  

নাভঃ                                      নাভঃ               নাভঃ                                           নাভঃ                                                      নাভঃ  
   

 

 



ভজজদজবজিক জশু ও গণজক্ষা কাম যক্রভ 
আরাজভক পাউন্ডেন 

২৭৩,ারফাগান,পুযা, যাজাী। 
     

জজরায নাভঃ যাজাী          উন্ডজরায নাভঃ চাযঘাট                       জক্ষাত্মযঃ জ কুযঅন জক্ষা  
 

ক্রভ জকন্ডেয নাভ ও পূণ যঠিকানা 

  

আউজনয়ন/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 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 জন্ডযাজপুয জভাররাাড়া 

জান্ডভ ভজজদ  

চাযঘাটন্ডৌযবা ৩৩-০৯-১১২৮ জভাঃ  জভাােদ অরী  -  অকান 

অরী  

কাজভর যাঁ - না  - ১০ ১৮ ১৭ ০১৭৭৪১২৪০৯৬  

০২ জভযাভতপুয কাকড়াভাযী 

জান্ডভ ভ 

চাযঘাটন্ডৌযবা ৩৩-০৯-১১২৯ জভাঃ রুহুর অজভন -  াভন্ডয অরী   অজরভ যাঁ - না  - ১৪ ১৮ ১৬ ০১৭৯৭৮৭৩৭৬৭  

০৩ বুজধযাট জান্ডভ ভজজদ  বায়ারক্ষ্মীপুয ৩৩-০৯-১১৩০ জভাঃ জহুরুর আরাভ,   অজরভ যাঁ - না  - নতুন ২০ ১৫ ০১৭৩৫৩১৪৫৮৮  

০৪ চাযঘাট উন্ডজরা জযলদ 

জান্ডভ ভ. 

চাযঘাটন্ডৌযবা ৩৩-০৯-১১৩১ জভাঃ অঃ ান্নান  -  কজপর উজিন  ান্ডপজ যাঁ - না  - ১১ ১২ ১৮ ০১৯৮৭১০০৫৩২  

০৫ পূফ য জভযাভতপুয জান্ডভ 

ভজজদ 

চাযঘাটন্ডৌযবা ৩৩-০৯-১১৩২ জভাঃ ফাাদুয অরী,জভাঃ কাভার 

উজিন 

এআচ এ জ যাঁ        ০১৭৩৬৭২৬৩৮২  

০৬ নুভপুয জতৌজজয জভাড় 

জান্ডভ ভ. 

চাযঘাট আউজ ৩৩-০৯-১১৩৩ জভাঃ অজতকুয যভান -  কুতুফ উজিন  অজরভ যাঁ -   - ৬ ১৫ ২০ ০১৭৩১৬৭৮৭০৮  

০৭ যাওথা দিাড়া জান্ডভ ভজজদ  চাযঘাট আউজ ৩৩-০৯-১১৩৪ জভাঃ  যায়ান াান -  অঃ যভান  পাজজর যাঁ -   - ৯ ১৬ ২৪ ০১৭৩১৬৭৮৭০৮  

০৮ জগাারপুয বাগজদ জান্ডভ 

ভজজদ  

চাযঘাট আউজ ৩৩-০৯-১১৩৫ জভাঃ াজফবুয যভান -  উজজয উজিন  অজরভ যাঁ -   - ৮ ১৪ ২১ ০১৭২৯৩৯৭৫৯৫  

০৯ গাওযা জান্ডভ ভজজদ , 

চাযঘাট 

চাযঘাট আউজ ৩৩-০৯-১১৩৬ জভাঃ জকাযফান অরী -  রুত্মভ অরী  এআচ এ জ যাঁ -   - ৭ ২১ ১৪ ০১৭৩৫-৬৯১১০১  

১০ ফুদকাাড়া জান্ডভ ভজজদ চাযঘাট আউজ ৩৩-০৯-১১৩৭ জভাঃ একযামূর ক জান্ডন,জভাাোদ 

অরী  

অজরভ যাঁ    - ৮ ১৪ ২১ ০১৭১৮৫৪৮৮৯১  

১১ পন্ডতপুয জকেীয় জান্ডভ 

ভজজদ 

লুয়া ৩৩-০৯-১১৩৮ জভা:অআয়ুফ অরী দাজের যাঁ -   - ৪ ২০ ১৫ ০১৭২৫৬৬৯৯৮১  

১২ জাপযপুয জান্ডভ ভজজদ লুয়া ৩৩-০৯-১১৩৯ ভাজযজুর আরাভ অজরভ যাঁ -   - ৫ ১৭ ১৮ ০১৬৭৪৩৯৬৫৩৪  

১৩ উভযগাড়ী  জান্ডভ ভজজদ  জনভাড়া ৩৩-০৯-১১৪০ জভাঃ যাজজন ান্ডর,জভা: অবু ান্ডর  পাজজর যাঁ - -  - নতুন ১৮ ১৭ ০১৭১৭৮২১৩৭০  

১৪ পজযদ পুয জান্ডভ ভজজদ লুয়া ৩৩-০৯-১১৪২ জভা: অব্দুর গজন জ:ও অজরভ যাঁ -    ২ ১৬ ২৪ ০১৮৫২২৬০৮৮৩  

১৫ লুয়া দজক্ষণাড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

লুয়া ৩৩-০৯-১১৪৩ জভা: নাজরুর আরাভ,জভা:জজজকয 

অরী 

দাজের যাঁ -   - ৪ ১৪ ২১ ০১৭৪২১৮৮৩৩৫  

১৬ াজদপুয জান্ডভ ভজজদ , 

চাযঘাট 

বায়ারক্ষ্মীপুয ৩৩-০৯-১১৪৪ জভাঃ অজযফুয যভান াঃ ও অজরভ যাঁ -   - ৫ ২০ ১৫ ০১৭৪৪১০৬১৯১  

১৭ যায়পুয যকায াড়া জান্ডভ  বায়ারক্ষ্মীপুয ৩৩-০৯-১১৪৫ জভাঃ জভজান অরী -  ভামুন অয যজদ  কাজভর যাঁ -   - ৯ ২০ ১৫ ০১৭১২৭৪৪৫৩১  

১৮ জভান নগয জকেীয় জান্ডভ 

ভজজদ 

বায়া রক্ষীপুয ৩৩-০৯-১১৪৬ জভাঃ আভাআর জান্ডন,অকন্ডদ অরী  অজরভ যাঁ -   - ৪ ১৪ ২১ ০১৭৩৮০০১৫৭২  

১৯ বায়ারক্ষীপুয জান্ডভ ভজজদ বায়া রক্ষীপুয ৩৩-০৯-১১৪৭ জভাঃ জতাপাজ্জর জান্ডন,জভাঃ 

অয়নার ক 

কাজভর যাঁ -   - ৪ ১৪ ২১ ০১৭৯৬৯৮২৫০১  

 

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          উন্ডজরায নাভঃ চাযঘাট                       জক্ষাস্তয- জ কুযঅন জক্ষা  

 
ক্রভ জকন্ডেয নাভ ও পূণ যঠিকানা 

  

আউজনয়ন/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 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 
২০ ফনজকন্ডায দজক্ষণাড়া জান্ডভ ভজজদ বায়া রক্ষীপুয ৩৩-০৯-১১৪৮ জভাঃ অঃ যভান,জভাঃ নজরুর আরাভ দাওযা াদী যাঁ -   - ৪ ১৪ ২১ ০১৭৯৬৮৭৮৯৭৩  

২১ ফাটিকাভাযী ভধ্যাড়া জান্ডভ ভ. বায়ারক্ষ্মীপুয ৩৩-০৯-১১৪৯ জভা পযভান অরী -  রুত্মভ  অরী  কাজভর যাঁ -   - ২ ১৭ ১৮ ০১৭৪৪-৭৫১৪৩৩  

২২ বুজধযাট জান্ডভ ভজজদ বায়ারক্ষ্মীপুয ৩৩-০৯-১১৫০ জভা: ভাবুবুয যভান াঃ ও পাজজর যাঁ -   - ৮ ২০ ১৫ ০১৭৩৫৩১৪৫৮৮  

২৩ জভজরক রক্ষীপুয পূফ যাড়া জান্ডভ ভজজদ বায়ারক্ষ্মীপুয ৩৩-০৯-১১৫১ জভা:জফরার জান্ডন দাওযা,অজরভ যাঁ -   - ১ ১৭ ১৮ ০১৭৫১১৫৪৮২০  

২৪ জমুজরয়া াী জান্ডভ ভজজদ বায়ারক্ষ্মীপুয ৩৩-০৯-১১৫২ জভা: াজফবুর ফাায,জভা:অরী জান্ডন দাওযা, অজরভ যাঁ -   - ৪ ১৭ ১৮ ০১৭৪৭০৯৫৮৮২  

২৫ র্াকযা ফাজায জান্ডভ ভজজদ বায়ারক্ষ্মীপুয ৩৩-০৯-১১৫৩ জভা: পযাদ জযজা,জভা: অবুর পজর াঃ ও দাজের যাঁ -   - ১০ ২০ ১৫ ০১৭৩৫৩১৪৫৮৮  

২৬ টাংগন পুফ যাড়া জান্ডভ ভজজদ  আউসুপপুয ৩৩-০৯-১১৫৪ জভাঃ ভজনরুর আরাভ -  অজভরুর  এআচ এ জ যাঁ -   - ১৪ ১৯ ১৬ ০১৭১৪-৭৮১৬৮৯  

২৭ জয়পুয উ. াড়া জান্ডভ ভজজদ  আউসুপপুয ৩৩-০৯-১১৫৫ অফদুরস্না অর অভীন,আভযান অরী য াঃ ও এ এ জ যাঁ -   - ১২ ১০ ২৫ ০১৭২৫৯৮৮৮৮১  

২৮ ফাদুজযয়া পূফ যাড়া জান্ডভ ভজজদ  আউসুপপুয ৩৩-০৯-১১৫৬ জভাঃ  পজলুয যভান -  জগারাভ যফফানী  দাওযা যাঁ -   - ১১ ০২ ৩৩ ০১৭৩৩-৩৮৩২৭৪  

২৯ জঝকযা জা:ভজজদ আউসুপপুয ৩৩-০৯-১১৫৭  জভাঃ অজযফুর আরাভ পাজজর যাঁ -   - ১০ ২০ ১৫ ০১৭৪১৪৩০১২৪  

৩০ কাকাআর কাঠি জান্ডভ ভজজদ আউসুপপুয ৩৩-০৯-১১৫৮ জভাঃ জাভার উজিন,যভজান অরী  অজরভ যাঁ -   - ১০ ২০ ১৫ ০১৭৪৫০৭৯৪৩০  

৩১ কালুাটি ফাজায জান্ডভ ভজজদ ,  জনভাড়া ৩৩-০৯-১১৫৯ জভাঃ অঃ যভান  -   অকফয অরী  পাজজর যাঁ -   - ৬ ২১ ১৪ ০১৭৪৪-৪২৪৬৭৪  

৩২ জনভাড়া জান্ডভ ভজজদ , চাযঘাট জনভাড়া ৩৩-০৯-১১৬০ জভাাঃ ারভা োতুন, অজনসুয যভান  কাজভর - না   - ৯ ১৮ ১৭ ০১৫৫৭১৬১৮৭৬  

৩৩ জদয়াড়জনভাড়া জান্ডভ ভজজদ ,  জনভাড়া ৩৩-০৯-১১৬১ জভাঃ অঃ যাজ্জাক  -  অঃ ািায  দাজের  যাঁ -   - ৮ ১৮ ১৭ ০১৭৩৭৯০৪৬৪৩  

৩৪ াফীফপুয জিভাড়াজান্ডভ ভজজদ জনভাড়া ৩৩-০৯-১১৬২ জভা: পাআলুর আরাভ পাজজর যাঁ -   - ৭ ১৯ ১৬ ০১৭৩৪৫৪৫৪৮৩  

৩৫ ভধ্যফারাজদয়াড় জান্ডভ ভজজদ জনভাড়া ৩৩-০৯-১১৬৩ জভা: যজফউর আরাভ অজরভ যাঁ -   - ৪ ২০ ১৫ ০১৭৪৮৯২১৬৪৮  

৩৬ ভের বাটাড়া জান্ডভ ভজজদ জনভাড়া ৩৩-০৯-১১৬৪ জভাঃ জযফুর আরাভ,অঃ ািায কাজভর         ০১৭৩৬৮৯৯৮৫৫  

৩৭ াটিয়া কাজন্দফাজায জান্ডভ ভজজদ যদ ৩৩-০৯-১১৬৫ জভা: অব্দুয যভান কাজভর যাঁ -   - ৫ ১৯ ১৬ ০১৭২৩২৭৮৩১০  

৩৮  পূফ য ফাজরয়ার্াঙ্গা জান্ডভ ভজজদ ,  যদ ৩৩-০৯-১১৬৬ জভাঃ এানুর ক -  মৃত অভজাদ এআচ এ জ  যাঁ -   - ৩ - ২৫ ০১৭৬০১০৮৪৮৫  

৩৯ জগাজফন্দপুয জিভাড়া জান্ডভ ভ যদ ৩৩-০৯-১১৬৭ জভাঃ যান্ডনুজজাভানু জান্ডয উজিন  দাওযা  যাঁ -   - ৫ ২০ ১৫ ০১৭৪৪৫৭৫৭৪১  

৪০ দজক্ষণ জঝকযা ভাস্টাযাড়াজান্ডভ ভ যদ ৩৩-০৯-১১৬৮ জভাঃ ভজনরুজ্জাভান  -  অঃ পজর  াঃকাজভর  যাঁ -   - ২ ১২ ২৩ ০১৭১৪৩৫২৬১২  

৪১  জোি জগাজফন্দ পুয জান্ডভ ভজজদ ,  যদ ৩৩-০৯-১১৬৯ জভাঃ ভকবুর  জান -  দুখু জভয়া  ান্ডপজ  - না   - ৪ ১৮ ১২ ০১৭৫৬০৭৫৯৭২  

৪২ ধভ যাটা ভধ্যাড়া জান্ডভ ভজজদ যদ ৩৩-০৯-১১৭০ জভা: ভজনরুল্আরাভ,জভা:অজভরুর আরাভ কাজভর যাঁ -   - ৫ ১২ ২৩ ০১৭১৯৬৯৫১৫৯  

৪৩ শ্রীেজে জান্ডভ ভজজদ  লুয়া ৩৩-০৯-১১৭১ জভাঃ জযফুর অরাভ, জভাঃ আব্রাীভ পাজজর যাঁ -   - ৯ ২০ ১৫ ০১৭৪৭২৭৯০১০  

৪৪ জফপুয জান্ডভ ভজজদ  লুয়া ৩৩-০৯-১১৭২ জভাঃ অরতাফ জান্ডন ,মৃতআকফার জান্ডন াঃ ও দাজের যাঁ -   - ২ ১২ ২৩ ০১৭৯৭৭৪৯০১৮  

৪৫ ভাজযয়া যকাযাড়া জান্ডভ ভজজদ লুয়া ৩৩-০৯-১১৭৩ জভাঃ জভাপাজজর জান্ডন,জভাাোদ অরী  কাজভর  না   - - ২০ ১৫ ০১৭১৮৫৪৮৮৯১  

৪৬ চককৃষ্ণপুয দঃ াড়া জান্ডভ ভজজদ  জনভাড়া ৩৩-০৯-১১৭৪ জভঃ আউসুপ অরী ,মৃতঃ ফান্ডয প্রাং এভ এ - না   - ৮ ১৮ ১২ ০১৭৩৮৪৭৫৬৮৪  

৪৭ ফাভনীদা জান্ডভ ভজজদ  যানপুয ৩৩-০৯-১১৭৫ জভাঃঅফদুরস্নাজর কাজপ,জাাঙ্গীয অরভ অজরভ যাঁ -   - ১ ১২ ২৩ ০১৭৮৬৭২১৫৫৮  

৪৮ ফড়বুজড়য়াফাজায জান্ডভ ভজজদ  চাযঘাট ৩৩-০৯-১১৭৬ জভাঃ জভন্ডদী াান,জভাঃাবুর আরাভ  দাজের যাঁ -    ৪ ২০ ১৫ ০১৭৭৩২৪৭৮২৬  

৪৯  জগাারপুয জান্ডভ ভজজদ  চাযঘাট ৩৩-০৯-১১৭৮  জভাঃ জভরন অন্ডেদ ,তজফফায যভান  পাজজর - না   - ৭ ১৮ ১২ ০১৭৪৩৭০৩৫৩৪  

৫০ জন্ডযাজপুয জান্ডভ ভজজদ চাযঘাট ৩৩-০৯-১১৭৯ জভাঃ অবু জাজদ,অঃ ািায কাজভর  না   - ৮ ১২ ২৩ ০১৭৩৬৮৯৯৮৫৫  

৫১ ভাজযয়া জান্ডভ ভজজদ লুয়া ৩৩-০৯-১১৮০ াঃ জভাঃ াজারার ,যম্নহুর অজভন  াঃ জফ এ যাঁ -   - ৪ ১২ ২৩ ০১৭৫২০০০৯৮৬  

 
 
ংজষ্ট উন্ডজরায জপল্ড সুাযবাআজায                     ভাস্টায জেআনায                                                              জপল্ড জপায                              কাযী জযচারক                                       জযচারক  

দস্য-জচফ                                                      দস্য               দস্য                                        দস্য                                                       বাজত  

স্বাক্ষয ও তাজযেঃ                                               স্বাক্ষয ও তাজযেঃ              স্বাক্ষয ও তাজযেঃ                           স্বাক্ষয ও তাজযেঃ                                        স্বাক্ষয ও তাজযেঃ  

নাভঃ                                                              নাভঃ                                                                   নাভঃ                                          নাভঃ                                                      নাভঃ  


