
 

 

মজজদজভজিক জলশু ও গণজলক্ষা কায যক্রম  

আাজমক ফাউন্ডেলন 

২৭৩, লাবাগান, পুরা, রাজলাী। 

 

                            জজার নামঃ রাজলাী          উপন্ডজার নামঃ পুঠিয়া                       জলক্ষাস্তরঃ প্রাক-প্রাথজমক  

ক্রম জকন্ডের নাম ও ঠিকানা 

  

আউজনয়ন/ওয়ার্ য/ 

জপৌরভার নাম 

জকে জকার্ নং জলক্ষন্ডকর নাম ও জপতা/স্বামীর নাম জলক্ষন্ডকর জলক্ষাগত 

জযাগ্যতা 

জলক্ষক প্রজলক্ষণ  

প্রাপ্ত/ মজজন্ডদর  

আমাম জক না 

জঙ্গ কম যকা 

ংক্রান্ত 

তথ্য 

জলক্ষাথী 

ংক্রান্ত তথ্য 

জলক্ষন্ডকর জমাবাআ নং মন্তব্য 

(যজদ 

থান্ডক) 

যাঁ না প্রজলক্ষণ 

প্রাপ্ত 

যাঁ/না 

পুরু মজা গণজলক্ষার 

জলক্ষক 

জন্ডন্ডব 

ছাত্র ছাত্রী 

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

১ বাাংগা দ.াড়া জামভ ভজজদ   বফরপুকুজযয়া ৩৩-০৮-৯৭২  বভাোঃ যজফউর ইরাভ -  য়ামজদ আরী  পাজজর যাঁ - যাঁ -  ৬ ১৩ ১৭ ০১৭৩৪৫৮৮২১০  

২  বজাতমবাজগযতপুয জনজ কাচাযীঘয , 

পুঠিয়া 

বফরপুকুজযয়া ৩৩-০৮-৯৭৩ বভাাোঃ  নাজভা খাতুন -  তফাযক আরী  এভ এ - না - - ভজরা ২ ১৪ ১৬ ০১১৯০৯৩৯০০২  

৩ চক জাজভযা জামভ ভজজদ , পুঠিয়া বফরপুকুজযয়া ৩৩-০৮-৯৭৪  বভাোঃ আোঃ রজতপ -  তাভছায আরী  আজরভ যাঁ - যাঁ পুরুল - ৮ ১৯ ১১ ০১৭৭৪৩৬৩১১০  

৪ ছত্রগাছা জামভ ভজজদ , পুঠিয়া বফরপুকুজযয়া ৩৩-০৮-৯৭৫ বভাোঃ াাবুয যভান  -  ামফজ উজিন   বপজ, আজরভ যাঁ - যাঁ পুরুল - ৭ ১৪ ১৬ ০১৭৫৯৭৩৪০১৮  

৫ জাজভযা নাজরুজিমনয বফচঠক ঘয , 

পুঠিয়া 

বফরপুকুজযয়া ৩৩-০৮-৯৭৬ বভাাোঃ কতাযা বফগভ -  ফাইদুয যভান এইচ এ জ - না - - ভজরা ৯ ১৯ ১১ ০১৭৭৩৫৩০৭৪২  

৬ চক ফাদা ভধ্যাড়া জামভ ভজজদ , 

পুঠিয়া 

বফরপুকুজযয়া ৩৩-০৮-৯৭৭ বভাোঃ ভকবুর বামন  -  াযান ভন্ডর স্নাতমকাত্তয যাঁ - যাঁ পুরুল - ৫ ১৪ ২১ ০১৭৩১২৩৮৭৩৪  

২  বজাতমবাজগযতপুয জনজ কাচাযীঘয , 

পুঠিয়া 

বফরপুকুজযয়া ৩৩-০৮-৯৭৩ বভাাোঃ  নাজভা খাতুন -  তফাযক আরী  এভ এ - না - - ভজরা ২ ১৪ ১৬ ০১১৯০৯৩৯০০২  

৭  বফরপুকুজযয়া পূফ বাড়া জামভ 

ভজজদ , পুঠিয়া 

বফরপুকুজযয়া ৩৩-০৮-৯৭৮ বভাোঃ বভাকমদ যভান -  আোঃ যাজ্জাক   কাজভর যাঁ - যাঁ পুরুল - ৮ ১৬ ১৪ ০১৭৬৮১৬৬৯৯০  

৮ ফড় ফাদা জামভ ভজজদ , পুঠিয়া বফরপুকুজযয়া ৩৩-০৮-৯৭৯ বভাোঃ ভাসুদ যানা -  আোঃ ফামযক   এভ এ - না - পুরুল - ৪ ১৯ ১১ ০১৭৬৩৩৮৮৫২৮  

৯ জকভত জাজভযা জনজবফঠকঘয , 

পুঠিয়া 

বফরপুকুজযয়া ৩৩-০৮-৯৮০            শূণ্য 

১০ জিভ জাজভযা জামভ ভজজদ , 

পুঠিয়া 

বফরপুকুজযয়া ৩৩-০৮-৯৮১ বভাাোঃ ইবা খাতুন   - যজপকুর ইরাভ   এভ এ - না - - ভজরা ৪ ১৫ ১৬ ০১৭৪৫০০৫৭০৭  

১১ দুরবপুয পুফ ব াড়া জামভ ভজজদ , 

পুঠিয়া 

বফরপুকুজযয়া ৩৩-০৮-৯৮২ বভাাোঃ ভামুদা আক্তায -  সুজাউজিন   এ এ জ যাঁ - যাঁ - ভজরা ২ ১৫ ১৫ ০১৭২৮৩৭৩৯৭১  

১২ জাজভযাাট জামভ ভজজদ , পুঠিয়া বফরপুকুজযয়া ৩৩-০৮-৯৮৩ বভাোঃ  বভাস্তাক আভদ -  আোঃ ছাত্তায দাজখর  যাঁ - যাঁ পুরুল - ৬ ১৫ ১৫ ০১৭৩৫৭৭৮২৭৬  

১৩ আগরা কানাাড়া খানকা 

ঘয,বফরপুকুয 

বফরপুকুজযয়া ৩৩-০৮-৯৮৪ বভাা: াযজভন খাতুন,স্বাভী ইয়াকুফ আরী এইচ এ জ - না - - ভজরা ৫ ১৪ ১৬ ০১৭৭০৩১৫০৯৫  

১৪ ছান্দাফাজড় জামভ ভজজদ বফরপুকুজযয়া ৩৩-০৮-৯৮৫ বভাছা: তাজভনা বফগভ, বভা: জযফুর ইরাভ দাজখর - না - - ভজরা ৭ ১৫ ১৫ ০১৭৫৬০২৯০৮৫  

১৫ ফামনশ্বয আমফদ ডাক্তামযয কাচাযীঘয  ফামনশ্বয ৩৩-০৮-৯৮৬ বভাাোঃ বযাজজতাাা খাতুন -  কাউায বামন   এইচ এ জ  যাঁ - যাঁ - ভজরা ৪ ১৩ ১৭ ০১৮৪৬৬৮০১৮৪  

১৬ নাভাজগ্রাভ ভক্তফঘয ফামনশ্বয ৩৩-০৮-৯৮৭ বভাোঃ আব্দুর মুজভন,বভা: তাময উিীন কাজভর - না - পুরুল - ৩ ১৩ ১৭ ০১৮৪৬৬৮০১৮৪  

১৭ যঘুযাভপুয জামভ ভজজদ , পুঠিয়া ফামনশ্বয ৩৩-০৮-৯৮৮ বভাোঃ আোঃ আজজজ -  ভমজভ আরী   কাজভর  যাঁ - যাঁ পুরুল - ৫ ১৫ ১৫ ০১৭৪৫৫০৬৭১৬  

১৮ কাজরয়া ঘাটি বানাযাড়া  জনজ 

কাচাযীঘয  

ফামনশ্বয ৩৩-০৮-৯৮৯ বভাাোঃ আজজজান বনছা,স্বাভী াইদুয যভান   ক্বাযী:এইচ এ 

জ  

- না - - ভজরা ৮ ১৫ ১৫ ০১৭১২৩৩৭৫৬৪  

 

  

২০১৯ জলক্ষাবন্ড যর জবদ্যমান জকে ও জলক্ষকন্ডদর মধ্য জথন্ডক 

২০২০ জলক্ষাবন্ড য বা জকে ও জলক্ষকন্ডদর তাজকা। 

 

প্রাক-প্রাথজমক/বয়স্ক/জ কুরঅন জলক্ষা জকে 
Form No-MBCMLP:MIS-3/2019 



                            জজার নামঃ রাজলাী          উপন্ডজার নামঃ পুঠিয়া                       জলক্ষাস্তরঃ প্রাক-প্রাথজমক  

ক্রম জকন্ডের নাম ও ঠিকানা 

  

আউজনয়ন/ওয়ার্ য/ 

জপৌরভার নাম 

জকে জকার্ নং জলক্ষন্ডকর নাম ও জপতা/স্বামীর নাম জলক্ষন্ডকর 

জলক্ষাগত 

জযাগ্যতা 

জলক্ষক প্রজলক্ষণ  

প্রাপ্ত/ মজজন্ডদর  

আমাম জক না 

জঙ্গ কম যকা 

ংক্রান্ত 

তথ্য 

জলক্ষাথী 

ংক্রান্ত তথ্য 

জলক্ষন্ডকর জমাবাআ নং মন্তব্য 

(যজদ 

থান্ডক) 

যাঁ না প্রজলক্ষণ 

প্রাপ্ত 

যাঁ/না 

পুরু মজা গণজলক্ষার 

জলক্ষক 

জন্ডন্ডব 

ছাত্র ছাত্রী 

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

১৯ জফড়ারদ স্কুরাড়া জনজ কাচাযীঘয  ফামনশ্বয ৩৩-০৮-৯৯০ বভাোঃ  যজন ইরাভ - বগারাভ বভাস্তপা   এইচ এ জ - না - পুরুল - ৪ ১৪ ১৫ ০১৭৩৭৪৯৯৪৩০  

২০ বাযযা জামভ ভজজদ , পুঠিয়া ফামনশ্বয ৩৩-০৮-৯৯১ বভাোঃ ভামজদুয যভান -  ইনছায আরী   কাজভর - না - পুরুল - ৭ ১২ ১৮ ০১৭৪৪৩১৮৯১৪  

২১ নদাাড়া জামভ ভজজদ , পুঠিয়া ফামনশ্বয ৩৩-০৮-৯৯২ বভাোঃ  আবুর ফাায -  বভাকমদ আরী  দাজখর যাঁ - যাঁ পুরুল - ২ ১৭ ১৩ ০১৭৪৭৯৩১৪৯০  

২২ ভুফন নগয জামভ ভজজদ , পুঠিয়া ফামনশ্বয ৩৩-০৮-৯৯৩ বভা: আ:যাজ্জাক ,জতা-বভা:জয়নার আমফদীন োঃ দাজখর যাঁ না যাঁ পুরুল - ৫ ১৬ ১৪ ০১৭২৩৮৭২২৬৮  

২৩ নাভাজ গ্রাভ জিভ ভক্তফঘয ফামনশ্বয ৩৩-০৮-৯৯৪ বভাা:রুনা রায়রা এইচ এ জ - না - - ভজরা ৬ ১৬ ১৪ ০১৭৮৪৯৫৭৮৭১  

২৪ খুটিাড়া জামভ ভজজদ ফামনশ্বয ৩৩-০৮-৯৯৫ বভাছা:আময়া খাতুন,বভা:আজযফুর ক এভ এ - না - - ভজরা ৩ ১৫ ১৫ ০১৭৫৫৪৫৬৩১১  

২৫ রাফাজড় জিভাড়া জামভ 

ভজজদ 

ফামনশ্বয ৩৩-০৮-৯৯৬ পামতভা আক্তায বজভী, মৃত নুরুর ইরাভ ক্বাজযয়ানা  ঝ ঝ 

ঈ 

 না - - ভজরা ০১ ১৯ ১১ ০১৭৫৫৪৫৬৩১১  

২৬ জায়গীয াড়া  জামভ ভজজদ ফামনশ্বয ৩৩-০৮-৯৯৭ বভা: সুভন আরী, বভা: আ: খামরক এইচ এ জ  না - পুরুল - ৮ ১০ ২০ ০১৭৫৫৪৫৬৩১১  

২৭ খুটিাড়া ফায়তু ারা জামভ 

ভজজদ 

ফামনশ্বয ৩৩-০৮-৯৯৮ বভাছাোঃ ভাসুদা খাতুন, বভাোঃ াাদত বামন এইচ এ জ - না - - ভজরা ০১ ১৬ ১৪ ০১৭৫৪৪৭১৫১৪  

২৮ বালুকগাছী খাভাযাড়া দারুর 

আযকাভ ভাদ্রাা 

বালুকগাজছ ৩৩-০৮-৯৯৯ ভামুদা খাতুন,স্বাভী বভা: ানাউর¬াা ক  এভ এ - না - - ভজরা ৫ ১৭ ১৩ ০১৭৫৫৩৮৭৮৬৬  

২৯ বালুক গাজছ ভাছাড়া জামভ ভজজদ 

,  

বালুকগাজছ ৩৩-০৮-১০০০  বভাোঃ আোঃ কুদ্দু  -  মৃত কুদযত উর¬াা  এভ এ, নাহু  যাঁ - যাঁ পুরুল - ২ ১৭ ১৩ ০১৭৫১৪৭১৩৭৭  

৩০ াতফাজড়য়া  জামভ ভজজদ , বালুকগাজছ ৩৩-০৮-১০০১  বভাোঃ যাজকবুর ইরাভ  - আজগয আরী  কাজভর যাঁ - যাঁ পুরুল - ৩ ১৩ ১৭ ০১৭২৩২৪৬৮৬৯  

৩১ বতরীাড়া ফাজায জামভ ভজজদ , 

পুঠিয়া 

বালুকগাজছ ৩৩-০৮-১০০২  বভাোঃ লুৎপয যভান -  বভাোঃ আোঃ খামরক  কাজভর  যাঁ - যাঁ পুরুল - ৬ ১৭ ১৩ ০১৭৬২৮৬৭৭১২  

৩২ ফুরফাজড় ভধ্যাড়া জামভ ভজজদ , 

পুঠিয়া 

বালুকগাজছ ৩৩-০৮-১০০৩  বভাাোঃ মুজি খাতুন  -  জতা- জদুর ইরাভ  এইচ এ জ  - না - - ভজরা ৮ ১৭ ১৩ ০১৭৮২৫৫৪৬৪০  

৩৩   চক বদাভাদী াী জামভ ভজজদ  বালুকগাছী ৩৩-০৮-১০০৪ বভা: জপকুর ইরাভ.,মৃত তাজ বভাাম্মদ প্রা: পাজজর যাঁ - যাঁ পুরুল - ৯ ১১ ১৯ ০১৭২৩৩৪৯০৬৭  

৩৪ কাঠারফাজড়য়া ঢাকাাড়া ভাসুমদয 

ফাজড় বফঠক 

পুঠিয়ামৌযবা ৩৩-০৮-১০০৫ বভাাোঃ আভা খাতুন -বভাোঃ ভাসুদ যানা  এ এ জ  - না - - ভজরা ৫ ১৬ ১৪ ০১৭৩৭৪৭২১৫৭  

৩৫ গন্ডমগাারী জাভারগনজাড়া জামভ 

ভজজদ  

পুঠিয়ামৌযবা ৩৩-০৮-১০০৬  বভাাোঃ জনলুপা ইমাজভন বভাোঃ আরতাফ 

বামন  

দাজখর  - না - - ভজরা ৭ ১৬ ১৪ ০১৭০৬৭৮৫৮৬৬  

৩৬ ামরা াড়া দজিণ াড়া ভক্তফ ঘয 

,পুঠিয়া 

পুঠিয়ামৌযবা ৩৩-০৮-১০০৭  বভাাোঃ খাজদজা খাতুন  - বভাোঃ আোঃ খামরক  এইচ এ জ - না - - ভজরা ৬ ১৪ ১৬ ০১৭৬১৬৪১৪৬৪  

৩৭ বগাারাটি পূফ বাড়া জামভ ভজজদ পুঠিয়া বৌযবা ৩৩-০৮-১০০৮ বভাছা: নাজপজা খাতুন,বভা: বরাজ উজিন ক্বাজযয়ানা  ঐ ঝ 

ঈ 

- না -  ভজরা ০১ ১৭ ১৩ ০১৭৪৪৭৪৭২৯৫  

৩৮  কান্দ্রা গুচ্ছগ্রাভ ক্লাফঘয  , পুঠিয়া পুঠিয়ামৌযবা ৩৩-০৮-১০০৯  বভাা: বযাজজনা খাতুন -  বভাোঃ আোঃ যজদ  স্নাতমকাত্তয  - না - - ভজরা ১০ ১৫ ১৫ ০১৭৪৫২৫৫৫৩৬  

৩৯ কান্দা ঈদগা জামভ ভজজদ , 

পুঠিয়া 

পুঠিয়া ইউজ ৩৩-০৮-১০১০  বভাোঃ আযাফুর ইরাভ  -মৃত আককা আরী  পাজজর - না - পুরুল - ১৪ ১৬ ১৫ ০১৭৩৭৬৫২২৭৭  

৪০ জিভ ামরাাড়া জামভ ভজজদ , 

পুঠিয়া 

পুঠিয়া ইউজ ৩৩-০৮-১০১১  বভাা: জভনারুর ইরাভ -  বভাোঃ গফুয যদায  দাযা  যাঁ - যাঁ পুরুল - ১২ ১২ ১৮ ০১৭৯৫১১২৮৯০ ৪০ 

৪১ ফাযইাড়া দ বাযাড়া জামভ ভজজদ পুঠিয়া ইউজ ৩৩-০৮-১০১২ বভাছা: পামতভা নাছজযন,জতা-মৃত রুস্তুভ আরী 

বখ 

ক্বাযী: এইচ এ 

জ 

- না - - ভজরা ১১ ১৬ ১৪ ০১৭৭৩১৪৩৯৮৬  

 

  



জজার নামঃ রাজলাী          উপন্ডজার নামঃ পুঠিয়া                       জলক্ষাস্তরঃ প্রাক-প্রাথজমক  

ক্রম জকন্ডের নাম ও ঠিকানা 

  

আউজনয়ন/ওয়ার্ য/ 

জপৌরভার নাম 

জকে জকার্ নং জলক্ষন্ডকর নাম ও জপতা/স্বামীর নাম জলক্ষন্ডকর 

জলক্ষাগত 

জযাগ্যতা 

জলক্ষক প্রজলক্ষণ  

প্রাপ্ত/ মজজন্ডদর  

আমাম জক না 

জঙ্গ কম যকা 

ংক্রান্ত 

তথ্য 

জলক্ষাথী 

ংক্রান্ত তথ্য 

জলক্ষন্ডকর জমাবাআ নং মন্তব্য 

(যজদ 

থান্ডক) 

যাঁ না প্রজলক্ষণ 

প্রাপ্ত 

যাঁ/না 

পুরু মজা গণজলক্ষার 

জলক্ষক 

জন্ডন্ডব 

ছাত্র ছাত্রী 

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

৪২ কান্দ্রা ফাঙ্গারাড়া জামভ ভজজদ পুঠিয়া ইউজ ৩৩-০৮-১০১৩ া আরভ ,ইয়াকুফ আরী পজ  কাজযগজয যাঁ - যাঁ পুরুল - ০১ ১৩ ২২ ০১৭৭৩৫৩০৭০৫  

৪৩ ামরাাড়া জামভ ভজজদ পুঠিয়া ইউজ ৩৩-০৮-১০১৪ বভা: পযাদ বামন আ: ফামতন পাজজর যাঁ - যাঁ পুরুল - ০১ ১৪ ১৬ ০১৭৩৮১১৪৩২৬  

৪৪ ভঙ্গরাড়া আোঃ ারামভয  ফাজড়  , 

পুঠিয়া 

জরভাজড়য়া ৩৩-০৮-১০১৫  বভাাোঃ াজভদা খাতুন -  বভাোঃ আোঃ যজদ  এইচ এ জ - না - - ভজরা ৮ ১৬ ১৪ ০১৭০৪২৫১৬৩৪  

৪৫  বততুজরয়া জামভ ভজজদ জরভাজড়য়া ৩৩-০৮-১০১৬ বভা: আমনায়ায বামন,বভাাম্মাদ জফষু জফ এ এ - না - পুরুল - ৬ ১৭ ১৩ ০১৭২৩১৮৬৮৯৮  

৪৬ বভাল্লাাড়া পূফ বাড়া জামভ ভজজদ জরভাজড়য়া ৩৩-০৮-১০১৭ বভাা: আমরয়া খাতুন, বভা: জযাজুর ইরাভ এইচ এ জ - না - - ভজরা ৯ ১৯ ১১ ০১৭৮৫৩৩০২৭৮  

৪৭ বগাারাড়া জামভ ভজজদ জরভাজড়য়া ৩৩-০৮-১০১৮ আ:কজযভ, বভা: আজরভ উিীন দাজখর - না - পুরুল - ৭ ১৪ ২১ ০১৭৩৫৬০৯৩৪৮  

৪৮ দমনাকুজড় দারুর আযকাভ ভাদ্রাা জরভাজড়য়া ৩৩-০৮-১০১৯ বভাছা: আছভা জফজফ, স্বাভী বভা: জামদুর ইরাভ  এ এ জ - না - - ভজরা ১০ ১৩ ১৭ ০১৭২২৬৭৩৭৯২  

৪৯ ফড়মনবাগ ভাদ্রাা   জজউাড়া ৩৩-০৮-১০২০  বভাা: াজপজা বফগভ -  বভাোঃ আোঃ আজজজ  দাজখর  - না - - ভজরা ৯ ১৬ ১৪ ০১৭২৭৩১৮৩২৬  

৫০  বফ বকানাইাড়া জামভ ভজজদ , 

পুঠিয়া 

জজউাড়া ৩৩-০৮-১০২১ বভাা: তাজরভা খাতুন -  বভাোঃ জগয়া উজিন  এ এ জ - না - - ভজরা ৮ ১৮ ১২ ০১৭৩৩২০২৯৭০  

৫১ জজউাড়া বামটাাড়া জামভ ভজজদ জজউাড়া ৩৩-০৮-১০২২ বভা:বখাযমদ আরভ,চান জকদায াোঃ কাজভর যাঁ - যাঁ পুরুল - ১০ ১৪ ১৬ ০১৭৩৪৫৮৭৭৬১  

৫২ ডাঙ্গাাড়া জামভ ভজজদ জজউাড়া ৩৩-০৮-১০২৩ বভা: খাজরদ াান বভা: তাময উজিন আজরভ - না - পুরুল - ০১ ১৫ ১৫ ০১৭৩৭৮৮৫১৮২  

 

জজার নামঃ রাজলাী          উপন্ডজার নামঃ পুঠিয়া                       জলক্ষাস্তরঃ বয়স্ক  

ক্রম জকন্ডের নাম ও ঠিকানা 

  

আউজনয়ন/ওয়ার্ য/ 

জপৌরভার নাম 

জকে জকার্ নং জলক্ষন্ডকর নাম ও জপতা/স্বামীর নাম জলক্ষন্ডকর 

জলক্ষাগত 

জযাগ্যতা 

জলক্ষক প্রজলক্ষণ  

প্রাপ্ত/ মজজন্ডদর  

আমাম জক না 

জঙ্গ কম যকা 

ংক্রান্ত 

তথ্য 

জলক্ষাথী 

ংক্রান্ত তথ্য 

জলক্ষন্ডকর জমাবাআ নং মন্তব্য 

(যজদ 

থান্ডক) 

যাঁ না প্রজলক্ষণ 

প্রাপ্ত 

যাঁ/না 

পুরু মজা গণজলক্ষার 

জলক্ষক 

জন্ডন্ডব 

ছাত্র ছাত্রী 

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

০১ জনভতরা আনায জবজডজ ক্লাফঘয পুঠিয়া ইউজ ৩৩-০৮-১৩১০ বভাা: বযাকানা খাতুন -বভাোঃ বভযাজ উজিন এ এ  জ  - না  - ভজরা ৪  ২৫ ০১৫৫৮-৬৮৬০৭৮  

 

 

ংজলষ্ট উপন্ডজার জফল্ড সুপারভাআজার মাস্টার জেআনার   জফল্ড জফার               কারী পজরচাক                               পজরচাক  

দস্য-জচব                                           দস্য                             দস্য                        দস্য                                            ভাপজত  

স্বাক্ষর ও তাজরখঃ                                    স্বাক্ষর ও তাজরখঃ                স্বাক্ষর ও তাজরখঃ            স্বাক্ষর ও তাজরখঃ  স্বাক্ষর ও তাজরখঃ  

নামঃ                                                  নামঃ নামঃ                         নামঃ  নামঃ  

 



জজার নামঃ রাজলাী          উপন্ডজার নামঃ পুঠিয়া                       জলক্ষাস্তরঃ জ কুরঅন জলক্ষা  

ক্রম জকন্ডের নাম ও ঠিকানা 

  

আউজনয়ন/ওয়ার্ য/ 

জপৌরভার নাম 

জকে জকার্ নং জলক্ষন্ডকর নাম ও জপতা/স্বামীর নাম জলক্ষন্ডকর জলক্ষাগত 

জযাগ্যতা 

জলক্ষক প্রজলক্ষণ  

প্রাপ্ত/ মজজন্ডদর  

আমাম জক না 

জঙ্গ কম যকা 

ংক্রান্ত 

তথ্য 

জলক্ষাথী 

ংক্রান্ত তথ্য 

জলক্ষন্ডকর জমাবাআ নং মন্তব্য 

(যজদ 

থান্ডক) 

যাঁ না প্রজলক্ষণ 

প্রাপ্ত 

যাঁ/না 

পুরু মজা গণজলক্ষার 

জলক্ষক 

জন্ডন্ডব 

ছাত্র ছাত্রী 

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

১ আগরা ভধ্যাড়া জামভ ভজজদ , 

পুঠিয়া 

বফরপুকুয ৩৩-০৮-১০২৪ বভাোঃ আোঃ ভামরক -  আোঃ খামরক দাজখর  যাঁ - যাঁ পুরুল - ১০ ১২ ২৩ ০১৭৭০-৩৬১৫৮৬  

২ ভামন্দ দুইজদযাড়া জামভ ভজজদ , 

পুঠিয়া 

বফরপুকুয ৩৩-০৮-১০২৫ বভাোঃ আমনায়ায বাাইন -  আভজাদ আরী  বপজ,স্নাতমকাত্তয  যাঁ - যাঁ পুরুল - ১৪ ১০ ২৫ ০১৭৩৭৯১৭৫৫৯  

৩ বড়–য়াাড়া ফাইা াংরগ্ন জামভ 

ভ 

বফরপুকুয ৩৩-০৮-১০২৬ বভা: আপতাফ উিীন,মৃত বখাদাফক্স ভন্ডর দাজখর - না - পুরুল - ১২ ২৫ ১০ ০১৭২৮৭৫৬৬৩৫  

৪ আগরা ভধ্যাড়া জামভ ভজজদ , 

পুঠিয়া 

বফরপুকুয ৩৩-০৮-১০২৭ বভাোঃ  জনয়াভাত উর¬াা -  নফীয আরী কাজভর - না - পুরুল - ১১ ২৬ ১৪ ০১৭৪৪৭৯৬১২৯  

৫  বজাতমবাজগযতপুয জামভ ভজজদ 

,জাজভযা,   

বফরপুকুয ৩৩-০৮-১০২৮ াযজভন খাতুন, বভাোঃ জপকুর ইরাভ  পাজজর  - না - - ভজরা ১০ ১১ ২৪ ০১৭৯০৫৩৯৩২৮  

৬ জফড়ারদ ভাইাড়া ফাজায জামভ 

ভ 

ফামনশ্বয ৩৩-০৮-১০২৯ বভা:বভমদী াান ,জতা-বভা: ভুলূ ভন্ডর বপজ, আজরভ যাঁ - যাঁ পুরুল - ৬ ১৫ ২০ ০১৭২৩১৯৯২৪২  

৭ খুটিাড়া  জামভ ভজজদ , পুঠিয়া ফামনশ্বয ৩৩-০৮-১০৩০ বভাোঃ ীদুর ইরাভ,বভা:জযাজুর ইরাভ আজরভ যাঁ - যাঁ পুরুল - ৯ ১৫ ২০ ০১৭৫৭৯২৫৩৮৯  

৮ জফড়ারদা ভাজায জামভ ভজজদ ,  ফামনশ্বয ৩৩-০৮-১০৩১ বভাোঃ বযাকনুজ্জাভান বজরভ,জতা মৃত ভান 

গণী 

বপজ ক্বাজপয়া যাঁ - যাঁ পুরুল - ৮ ১৫ ২০ ০১৭১০৪৩৯২৫৬  

৯ চকধাদা জামভ ভজজদ, ফামনশ্বয ফামনশ্বয ৩৩-০৮-১০৩২ বভা: আব্দুর ভজতন, বভা: াভসুর ক বপজ,কাজভর যাঁ - যাঁ পুরুল - ৭ ১২ ২৩ ০১৭৩১৪১০৮৩০  

১০ নয়াাড়া জামভ ভজজদ ফামনশ্বয ৩৩-০৮-১০৩৩ বভা:য়ামজদ আরী,মৃত বভযাজ উিীন পাজজর - না - পুরুল - ৪ ১২ ২৩ ০১৭৬১১৫০০৯২  

১১ াজতনাদা জিভ াড়া জামভ 

ভজজদ 

ফামনশ্বয ৩৩-০৮-১০৩৪ বভা:ইউসুপ আরী,মৃত ইউনু আরী ব:,আজরভ - না - পুরুল - ৫ ১৫ ২০ ০১৭৩১৯৪৮৯৩৫  

১২ খুটিাড়া ফাইতু ারাভ জামভ 

ভজজদ 

ফামনশ্বয ৩৩-০৮-১০৩৫ বভা:সুয়াইফ বামন,খ ভ নুরুর ইরাভ ব:আজরভ - না - পুরুল - ৩ ১৫ ২০ ০১৭৩৬৪০৬৯৫৫  

১৩ নাভাজ গ্রাভ জামভ ভজজদ ফামনশ্বয ৩৩-০৮-১০৩৬ বভা: কাছায ভামুদ,বভা:আ:কজযভ আজরভ যাঁ - যাঁ পুরুল - ৫ ১৫ ২০ ০১৭৬৭০৬২৬০৮  

১৪ যঘুযাভপুয বফাজগচাাড়া জামভ 

ভজজদ,পুঠিয়া 

ফামনশ্বয ৩৩-০৮-১০৩৭ বভা: াজন যভান, জপয উিীন এভ এ যাঁ - যাঁ পুরুল - ২ ১৫ ২০ ০১৭১৯৬১৪২০৩  

১৫ নাভাজগ্রাভ জিভাড়া জামভ 

ভজজদ 

ফামনশ্বয ৩৩-০৮-১০৩৮ বভা: ভয পারুক,বভা: আজারুর ইরাভ ব: কাজভর যাঁ - যাঁ পুরুল - ০১ ১২ ২৩ ০১৭৫৪৬৬১৮১৩  

১৬ বভানপুয জামভ ভজজদ , পুঠিয়া বালুকগাছী ৩৩-০৮-১০৩৯ বভাোঃ ারভান বাাইন -  বভাোঃ আভত আরী  াোঃ দাজখর, এইচ 

এ জ 

যাঁ - যাঁ পুরুল - ৪ ১০ ২৫ ০১৭৯৭৬৩২১২৭  

১৭ বতরীাড়া ফাজায জামভ ভজজদ , বালুকগাছী ৩৩-০৮-১০৪০ বভাোঃ  জয়নার আমফদীন, বভা: ভজয ভন্ডর াোঃ দাজখর যাঁ - যাঁ পুরুল - ৫ ১৬ ১৬ ০১৭৮৪০৯৩২১৬  

 

  



জজার নামঃ রাজলাী          উপন্ডজার নামঃ পুঠিয়া                       জলক্ষাস্তরঃ প্রাক-প্রাথজমক  

ক্রম জকন্ডের নাম ও ঠিকানা 

  

আউজনয়ন/ওয়ার্ য/ 

জপৌরভার নাম 

জকে জকার্ নং জলক্ষন্ডকর নাম ও জপতা/স্বামীর নাম জলক্ষন্ডকর জলক্ষাগত 

জযাগ্যতা 

জলক্ষক প্রজলক্ষণ  

প্রাপ্ত/ মজজন্ডদর  

আমাম জক না 

জঙ্গ কম যকা 

ংক্রান্ত 

তথ্য 

জলক্ষাথী 

ংক্রান্ত তথ্য 

জলক্ষন্ডকর জমাবাআ নং মন্তব্য 

(যজদ 

থান্ডক) 

যাঁ না প্রজলক্ষণ 

প্রাপ্ত 

যাঁ/না 

পুরু মজা গণজলক্ষার 

জলক্ষক 

জন্ডন্ডব 

ছাত্র ছাত্রী 

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

১৮ নন্দনপুয ফাজায জামভ ভজজদ বালুকগাজছ ৩৩-০৮-১০৪১ বভা: ইভাঈর বামন,বভা: যজদ আরী াোঃ আজরভ - না - পুরুল - ৯ ১৯ ১৪ ০১৭৫০২৬১৩১২ ১৮ 

১৯ ফড়যাঙ্গাভাটিয়া জামভ  

ভজজদ,পুঠিয়া 

বাল্লুক গাছী ৩৩-০৮-১০৪২ বভা : বামন আরী, জয়নার আমফদীন কাজভর যাঁ - যাঁ পুরুল - ২ ১০ ২৪ ০১৭৩৫৩১৬৫১০ ১৯ 

২০ বাল্লুকগাছী বকাণাাড়া জামভ 

ভজজদ 

বাল্লুক গাছী ৩৩-০৮-১০৪৩ বভা: একযামুর ক,বভা: আবু াজনপ বপজ, ক্বাযী  

পাজজর 

যাঁ - যাঁ পুরুল  ০১ ১৯ ১৪ ০১৭২৩৫১৯০৩৯ ২০ 

২১ ামড়াগাথী বকন্দ্রীয় জামভ ভজজদ বাল্লুক গাছী ৩৩-০৮-১০৪৪ বভা: ইভামুর াান,মৃত বারাইভান প্রাভাজনক কাজভর যাঁ - যাঁ পুরুল - ০১ ১৫ ২০ ০১৭০১৯৮৯৪৯০ ২১ 

২২ জযগাছা ফাজায জামভ ভজজদ , 

পুঠিয়া 

পুঠিয়ামৌযবা ৩৩-০৮-১০৪৫ বভাোঃ জযফুর ইরাভ -  মৃত নুরুন নফী  পাজজর যাঁ - যাঁ পুরুল - ৮ ১২ ১৭ ০১৭৩৭-৫৭৯৩৪৮ ২২ 

২৩ যাভজীফনপুয া  ভজজদ, , পুঠিয়া পুঠিয়ামৌযবা ৩৩-০৮-১০৪৬  বভাোঃ ভজতউয যভান  -  বভা াোঃ াভময আরী  পাজজর যাঁ - যাঁ পুরুল - ১ ১৩ ২৫ ০১৭৫৯৫৮৫৭৬০ ২৩ 

২৪ কান্দ্রা আদ বগ্রাভ জামভ 

ভজজদ,পুঠিয়া 

পুঠিয়ামৌযবা ৩৩-০৮-১০৪৭ বভা: আনারুর ইরাভ,বভা: াভসুর ইরাভ দাযা যাঁ - যাঁ পুরুল - ৪ ১২ ১৭ ০১৭৪০৯৬০৩৯৭ ২৪ 

২৫ পূফ বকাঠাফাজড়য়া জামভ ভজজদ , 

জজাড়াাা,  

পুঠিয়ামৌযবা ৩৩-০৮-১০৪৮  বভা:  ফায়দুর¬াা,জতা-

বভা:য়াজদুর¬াা 

দাযা যাঁ - যাঁ পুরুল - ২ ১৪ ২১ ০১৭৩৮৬১৫৭৫৮ ২৫ 

২৬ ামরাাড়া ভাঠাড়া জামভ ভজজদ পুঠিয়ামৌযবা ৩৩-০৮-১০৪৯  বভা: া জাভার,জতা-বভা:জজভ উিীন আজরভ যাঁ - যাঁ পুরুল - ৫ ১০ ২৫ ০১৭৩৪৩৯২২৮২ ২৬ 

২৭ াফানী ফাজায জামভ  ভজজদ,পুঠিয়া পুঠিয়ামৌযবা ৩৩-০৮-১০৫০ বভা:যজফউর ইরাভ,বভা: জয়নার আমফদীন াোঃ ক্বাজপয়া যাঁ - যাঁ পুরুল - ৬ ২৬ ১৪ ০১৭৭১৬২৫৪২২ ২৭ 

২৮ গন্ডমগাারী নয়াফাড়ী জামভ ভজজদ পুঠিয়া বৌযবা ৩৩-০৮-১০৫১ বভা:এযাদ আরী,বভা:জাভার উিীন পাজজর - না - পুরুল - ৫ ১৬ ২৪ ০১৭৫৫১৪৮৬৭১ ২৮ 

২৯ কৃলপুয  . াড়া জামভ ভজজদ , 

পুঠিয়া 

পুঠিয়ামৌযবা ৩৩-০৮-১০৫২  বভা:  জভজানুয যভান  -  বভাোঃ াভাদ বভাল্লা াোঃ আজরভ যাঁ - যাঁ পুরুল - ৭ ১৭ ১৮ ০১৭৬৭১০৩০৪৫ ২৯ 

৩০ ঝরভজরয়া ফাজায জামভ ভজজদ পুঠিয়ামৌযবা ৩৩-০৮-১০৫৩ বভা: যজপবুর ইরাভ,বভা: মুনছুয যভান বপজ,ক্বাাী  

কাজপয়া 

যাঁ - না পুরুল - ০১ ১৯ ১৪ ০১৭৮৮১২৮৫৪১ ৩০ 

৩১ কান্দ্রা উত্তযাড়া জামভ ভজজদ পুঠিয়া ইউজ ৩৩-০৮-১০৫৪ বভা: জযফুর ইরাভ,বভা: আবুর বামন বপজ  দাজখর যাঁ - যাঁ পুরুল - ০১ ১০ ২৪ ০১৭২৩০৮৪১২৪ ৩১ 

৩২ ফাযইাড়া জামভ ভজজদ পুঠিয়া ইউজ ৩৩-০৮-১০৫৫ বভা: আযাফুর ইরাভ,বভা: ভমরভ উজিন বপজ  ক্বাজপয়া যাঁ - যাঁ পুরুল - ০১ ১২ ১৭ ০১৭১৯৮৮৪৬১৭ ৩২ 

৩৩  বগাার াটি উ. াড়া জনজ বফঠক , 

পুঠিয়া 

পুঠিয়া ইউজ ৩৩-০৮-১০৫৬ বভাোঃ জযাজুর ইরাভ -  মৃত সুন্দয আরী  দাজখর, এইচ এ 

জ 

যাঁ - যাঁ পুরুল - ২ ১৮ ১৭ ০১৭৩০-৯২৬৫০৭ ৩৩ 

৩৪ ফাড়ইাড়া জামভ ভজজদ , পুঠিয়া পুঠিয়া ইউজ ৩৩-০৮-১০৫৭ আব্দুল্লা আর বনাভান -মৃত আপাজ  উজিন  দাযা  যাঁ - যাঁ পুরুল - ৪ ১১ ২৪ ০১৭২৯৬৭২৮২৮ ৩৪ 

৩৫ ফাযইাড়া কুঠিয়া জামভ ভজজদ , পুঠিয়া ইউজ ৩৩-০৮-১০৫৮  বভাোঃ জদনারুর ইরাভ -  আোঃ কজযভ  এ এ জ  যাঁ - যাঁ পুরুল - ৯ ২০ ১৫ ০১৭৭৪-৫৯২৭০৮ ৩৫ 

৩৬ কান্দ্রা ভন্ডরাড়া জামভ ভজজদ পুঠিয়া ইউজ ৩৩-০৮-১০৫৯ া:বভা: ইয়াকুফ আরী,বভা:বখাযমদ আরভ ামপজ দাজখর যাঁ - যাঁ পুরুল - ৭ ১৫ ২০ ০১৭৭৩২৪২৫১০ ৩৬ 

৩৭ বগাারাটি পূফ বাড়া জামভ ভজজদ পুঠিয়া ইউজ ৩৩-০৮-১০৬০ বভা: ভাফুজুয যভান,বভা: ভজজফয যভান াোঃ পাজজর - না - পুরুল - ৪ ১১ ২৪ ০১৭৯০৩২৭০৪৩ ৩৭ 

৩৮ জিভ বদাড়া জামভ ভজজদ পুঠিয়া ইউজ ৩৩-০৮-১০৬১  বভা: জদুর ইরাভ,  পাজজর যাঁ - যাঁ পুরুল - ৯ ২০ ১৫ ০১৭৩৮৫০৭৫১৪ ৩৮ 

 

  



জজার নামঃ রাজলাী          উপন্ডজার নামঃ পুঠিয়া                       জলক্ষাস্তরঃ প্রাক-প্রাথজমক  

ক্রম জকন্ডের নাম ও ঠিকানা 

  

আউজনয়ন/ওয়ার্ য/ 

জপৌরভার নাম 

জকে জকার্ নং জলক্ষন্ডকর নাম ও জপতা/স্বামীর নাম জলক্ষন্ডকর জলক্ষাগত 

জযাগ্যতা 

জলক্ষক প্রজলক্ষণ  

প্রাপ্ত/ মজজন্ডদর  

আমাম জক না 

জঙ্গ কম যকা 

ংক্রান্ত 

তথ্য 

জলক্ষাথী 

ংক্রান্ত তথ্য 

জলক্ষন্ডকর জমাবাআ নং মন্তব্য 

(যজদ 

থান্ডক) 

যাঁ না প্রজলক্ষণ 

প্রাপ্ত 

যাঁ/না 

পুরু মজা গণজলক্ষার 

জলক্ষক 

জন্ডন্ডব 

ছাত্র ছাত্রী 
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৩৯ ফাযইাড়া কামঠয আড়ৎ জামভ 

ভজজদ 

ঠিয়া ইউজ ৩৩-০৮-১০৬২ বভা: তজযকুর ইরাভ,বভা:আব্দু াভাদ াোঃ পাজজর যাঁ - যাঁ পুরুল - ৭ ১৫ ২০ ০১৭২০২১৪৭৪৯  

৪০ াধনপুয  জামভ ভজজদ , াধনপুয জরভাজড়য়া ৩৩-০৮-১০৬৩  বভা: ভজ উজিন  -  বভাোঃ ভভতাজ আরী  কাজভর যাঁ - যাঁ পুরুল - ০৩ ১৪ ১৬ ০১৭২৭৮৮৫০৪১  

৪১ খাভায ভাজড়য়া জামভ ভজজদ জরভাজড়য়া ৩৩-০৮-১০৬৪ বভা: ভজপজুর ইরাভ,বভা:ামতভ আরী প্রাাং আজরভ যাঁ - যাঁ পুরুল - ০৫ ১৮ ১৭ ০১৭৫১৩৬২১৬৬  

৪২ দমনাকুজড় উত্তযাড়া  জামভ ভজজদ  জরভাজড়য়া ৩৩-০৮-১০৬৫ বভা: আরভগীয বামন,জতা-আব্দুর কজযভ া কাজভর যাঁ - যাঁ পুরুল - ১০ ১৫ ২০ ০১৭৪৪৯০৫৮২২  

৪৩ ফড় যাঙ্গাভাটিয়া জামভ ভজজদ জরভাজড়য়া ৩৩-০৮-১০৬৬ বভা: জাজদুর ইরাভ,বভা: ফাফলূ আজরভ যাঁ - যাঁ পুরুল - ৪ ১৩ ২২ ০১৭৫২৬৯৭৮২৪  

৪৪ বযত ভাজড়য়া জামভ ভজজদ জরভাজড়য়া ৩৩-০৮-১০৬৭ বভাোঃ আর-আজভন,বভাোঃ আজাায আরী ব: আজরভ - না - পুরুল - ৭ ১৪ ২৬ ০১৭৩১৭৫৮৫৪২  

৪৫ বছাটমন ফাগ জামভ ভজজদ , পুঠিয়া জজউাড়া ৩৩-০৮-১০৬৮            শূণ্য 

৪৬  বছাট বনবাগ জামভ ভজজদ জজউাড়া ৩৩-০৮-১০৬৯ বভা:আব্দুর বভাতামরফ,মৃত বভযাজ আরী বভাল্লা আজরভ যাঁ - যাঁ পুরুল - ৩ ১৭ ১৮ ০১৭৩৯২৮০৪৮৯  

৪৭ জযলাফাড়ী জামভ ভজজদ জজউাড়া ৩৩-০৮-১০৭০ বভা: আর-আজভন,বভা:হুজুয আরী াোঃ পাজজর যাঁ - যাঁ পুরুল - ২ ১৭ ১৮ ০১৭৮০৮৬৫৫৫৫  

৪৮ ফামযাাজখয়া জামভ ভজজদ জজউাাড়া ৩৩-০৮-১০৭১ বভা:বভমদী াান,বভা:ইব্রাজভ ফজনক ব:, আজরভ যাঁ - যাঁ পুরুল - ৫ ১৭ ১৮ ০১৭৭৩৪৯১৯৭৮  

৪৯ জিভ জজউাড়া জামভ ভজজদ জজউাড়া ৩৩-০৮-১০৭২ বভা:জজরুর ইরাভ,বভা: াভসুর ক ক্বাজপয়া  যাঁ না যাঁ পুরুল - ৮ ১৭ ১৩ ০১৭৩৩২০২৯৭০  

৫০ বছাটমনবাগ নতুনাড়া জামভ 

ভজজদ 

জজউাড়া ৩৩-০৮-১০৭৩ মুপতী খরীলুয যভান,বভা:আব্দুয যীভ ইপতা:  দাযা যাঁ না - পুরুল - ০১ ১৮ ১৭ ০১৭২৯৯১২৬১৩  

৫১ জফরভাজড়য়া ভাযকাজ জামভ ভজজদ জজউাড়া ৩৩-০৮-১০৭৪ বভা:জযাজুর ইরাভ,বভা: বফরার বামন ইপতা:  দাযা যাঁ না - পুরুল - ০১ ১৫ ২০ ০১৭২৮৮৩৮৮০৩  

৫২ জিভ কানাইাড়া জামভ ভজজদ জজউাড়া ৩৩-০৮-১০৭৫ বভা: তামযক যভান,বভা: াজফবুয যভান বপজ  দাযা যাঁ না - পুরুল - ০১ ১৩ ২২ ০১৭৩৫৩০৩৮০৮  

৫৩ বয়দপুয পুযাতন জামভ ভজজদ জজউাড়া ৩৩-০৮-১০৭৬ বভা: আবুর কারাভ,বভা: ভয়দান আরী কাজভর যাঁ না যাঁ পুরুল - ০১ ১৪ ২৬ ০১৭২৮৮৬৮৬৯৯  

৫৪ বনবান ফাজায জামভ ভজজদ জজউাড়া ৩৩-০৮-১০৭৭ বভা: ভাবুবুয যভান,বভা: আব্দুর ভািান আজরভ  দাযা যাঁ না - পুরুল - ০১ ২০ ১৫ ০১৭৩৫৫৫১৬৬৫  

 

 

ংজলষ্ট উপন্ডজার জফল্ড সুপারভাআজার মাস্টার জেআনার   জফল্ড জফার               কারী পজরচাক                               পজরচাক  

দস্য-জচব                                           দস্য                             দস্য                        দস্য                                            ভাপজত  

স্বাক্ষর ও তাজরখঃ                                    স্বাক্ষর ও তাজরখঃ                স্বাক্ষর ও তাজরখঃ            স্বাক্ষর ও তাজরখঃ  স্বাক্ষর ও তাজরখঃ  

নামঃ                                                  নামঃ নামঃ                         নামঃ  নামঃ  

  



 

জজার নামঃ রাজলাী        জজার নামঃ রাজলাী          উপন্ডজার নামঃ পুঠিয়া                       জলক্ষাস্তরঃ প্রাক-প্রাথজমক  

ক্রম জকন্ডের নাম ও ঠিকানা 

  

আউজনয়ন/ওয়ার্ য/ 

জপৌরভার নাম 

জকে জকার্ নং জলক্ষন্ডকর নাম ও জপতা/স্বামীর নাম জলক্ষন্ডকর জলক্ষাগত 

জযাগ্যতা 

জলক্ষক প্রজলক্ষণ  

প্রাপ্ত/ মজজন্ডদর  

আমাম জক না 

জঙ্গ কম যকা 

ংক্রান্ত 

তথ্য 

জলক্ষাথী 

ংক্রান্ত তথ্য 

জলক্ষন্ডকর জমাবাআ নং মন্তব্য 

(যজদ 

থান্ডক) 

যাঁ না প্রজলক্ষণ 

প্রাপ্ত 

যাঁ/না 

পুরু মজা গণজলক্ষার 

জলক্ষক 

জন্ডন্ডব 

ছাত্র ছাত্রী 
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জজার নামঃ রাজলাী          উপন্ডজার নামঃ পুঠিয়া                       জলক্ষাস্তরঃ প্রাক-প্রাথজমক  

ক্রম জকন্ডের নাম ও ঠিকানা 

  

আউজনয়ন/ওয়ার্ য/ 

জপৌরভার নাম 

জকে জকার্ নং জলক্ষন্ডকর নাম ও জপতা/স্বামীর নাম জলক্ষন্ডকর জলক্ষাগত 

জযাগ্যতা 

জলক্ষক প্রজলক্ষণ  

প্রাপ্ত/ মজজন্ডদর  

আমাম জক না 

জঙ্গ কম যকা 

ংক্রান্ত 

তথ্য 

জলক্ষাথী 

ংক্রান্ত তথ্য 

জলক্ষন্ডকর জমাবাআ নং মন্তব্য 

(যজদ 

থান্ডক) 

যাঁ না প্রজলক্ষণ 

প্রাপ্ত 

যাঁ/না 

পুরু মজা গণজলক্ষার 

জলক্ষক 

জন্ডন্ডব 

ছাত্র ছাত্রী 
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