
   

ভজজদজবজিক জশু ও গণজক্ষা কাম যক্রভ 
আরাজভক পাঈন্ডেন 

২৭৩,ারফাগান,পুযা, যাজাী। 
     

                        
 জজরায নাভঃ যাজাী          ঈন্ডজরায নাভঃ তান্ডনায                       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 

ছা

ত্র 

ছাত্রী 

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

১ চান্দুজিয়ান্ডদঈতরা  

জান্ডভ ভজজদ চাঁন্দুজিয়া 

৩৩-০৪-

৪৭৯ 

জভাঃ জগারাভ জভাস্তপা, জতা-মৃত 

ভন্ডয়জ ঈজিন 

দাজির - না  যাঁ - ০৬ ১৫ ১৫ ০১৭৩৯২৮৯৬৭২  

 
২ অজজপুয জান্ডভ ভজজদ 

চাঁন্দুজিয়া 
৩৩-০৪-

৪৮০ 

অজয়া িাতুন,  অবু াইদ 

 

এআচ,এ জ - না  - যাঁ ০৭ ১৫ ১৫ ০১৭৯৬৫৪৬৯৫  

৩ াযদ জজরভ পুয জান্ডভ 

ভজজদ চাঁন্দুজিয়া 

৩৩-০৪-

৪৮১ 

অজতপা িাতুন, জতা- অব্দু 

ািায 

 

কাজভর - না  - যাঁ ০৮ ১৭ ১৩ ০১৭৫০৬৭৬৯২০  

৪ যাততর  জান্ডভ  ভজজদ 

চাঁন্দুজিয়া 

৩৩-০৪-

৪৮২ 

 জভাঃ কাভরুজ্জাভান,জতা:লুৎপয 

যভান 

 

এভ এ এ - না  যাঁ - ০৬ ১৯ ১১ ০১৭৮৬১৬৪৫৮২  

৫ চান্দুজিয়া ঈয ািা 

জান্ডভ ভ.        চান্দুজিয়া 

৩৩-০৪-

৪৮৩ 

জভাঃ ভাাবুফ অরভ, জতা- 

াআদুর আরাভ 

 

কাজভর যাঁ -  যাঁ - ১২ ১৬ ১৪ ০১৯২০৬২০৮৮৩  

৬ শুকন্ডদফপুয জান্ডভ 

ভজজদ যনজাআ 

৩৩-০৪-

৪৮৪ 

 জভাঃ ওয়ান্ডজদ অরী ,জতা- 

অভজাদ  

 

পাজজর - না যাঁ যাঁ - ০৪ ১৬ ১৪ ০১৭২৪২৯৫৫১৮  

৭ গুজফয ািা জান্ডভ 

ভজজদ তান্ডনায জৌয বা 

৩৩-০৪-

৪৮৫ 

জভাঃ ান্ডফ অরী, জতা-এযাদ 

অরী 

 

অজরভ - না  যাঁ - ০৮ ১৫ ১৫ ০১৭৪০৯৯০৫৪৫  

৮ জন্দকাআু জান্ডভ ভজজদ 

তান্ডনায জৌয বা 

৩৩-০৪-

৪৮৬ 

জভাঃ াজফবুল্লা, জতাঃ নাজজভ 

ঈজিন 

 

অজরভ যাঁ -  যাঁ - ০৮ ১৯ ১১ ০১৭৩৯১০৭৩৯৪  

৯ যায়তান ফান্ডজ অকা 

জান্ডভ ভজজদ 
তান্ডনায জৌয বা 

৩৩-০৪-

৪৮৭ 

জান্ডন অযা ,ভজজয ঈজিন 

 

এআচ এ জ - না  - যাঁ ০৮ ১৪ ১৬ ০১৯৪১২২১৮৯০  

১০ ফিন্ডা জান্ডভ ভজজদ 
তান্ডনায জৌয বা 

৩৩-০৪-

৪৮৮ 

জভাঃ জজরভ জযজা, মৃত অঃ ভান্নান 

 

দাজির যাঁ -  যাঁ - ০৬ ১৯ ১১ ০১৭২৩২০৫৮৭৯  

১১ জজঈর দজক্ষণ ািা 

জান্ডভ ভ. 
তান্ডনায জৌয বা 

৩৩-০৪-

৪৮৯ 

জভাঃ অকযাভ অরী.জতা-জুজপকায 

জভাাম্মদ অরী 

কাজভর - না  যাঁ - ০৬ ১৮ ১২ ০১৭৩৬০১৫৩৬৪  

 

 

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 



 

 

 

 

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 

১২ ভথুযাপুয জান্ডভ ভজজদ 
তান্ডনায জৌয বা 

৩৩-০৪-

৪৯০ 

জভাাঃ াজভভা অক্তায, জভাঃ 

জাাঙ্গীয যকায 

দাজির - না  - যাঁ ০৬ ১৭ ১৩ ০১৭৩২৫৬৫৫৯০  

১৩ জগারাািা অবু জনায 

বফঠকিানা 
তান্ডনায জৌয বা 

৩৩-০৪-

৪৯১ 

জভাাঃ াজফফা িাতুন স্বাভী- অবু 

জনা 

এ,এ জ - না  - যাঁ ০৭ ১৪ ১৬ ০১৮২৪৩১৭৯৭৪  

১৪ তান্ডনায জান্ডভ ভজজদ 

তান্ডনায জৌয বা 

৩৩-০৪-

৪৯২ 

জভাঃ জাজদুয যভান, জতা-

জজন্ডয অরী 

 

দাওযা াদী যাঁ -  যাঁ - ০৮ ১৫ ১৫ ০১৭৬৪৯১৫০২২  

১৫ তান্ডনায ভধ্যািা জান্ডভ 

ভজজদ তান্ডনায জৌয বা 

৩৩-০৪-

৪৯৩ 

জভাাঃ ভজজযনা িাতুন, স্বাভী-

ওফায়দুয 

 

জফ এ - না  - যাঁ ০৬ ১৬ ১৪ ০১৭৩২২৫৪৫৩০  

১৬ জতরীািা জান্ডভ 

ভজজদ তান্ডনায জৌয বা 

৩৩-০৪-

৪৯৪ 

জভাঃ জভানান্ডয়ভ জান্ডন,জতা-

আরাআর 

 

দাজির - না  যাঁ - ১২ ১৯ ১১ ০১৯১২৮৪৫৮৭৮  

১৭ ধানততি জান্ডভ ভজজদ 

তান্ডনায জৌয বা 

৩৩-০৪-

৪৯৫ 

জভাাঃ নাজভা িাতুন, স্বাভী 

জভানান্ডয়ভ 

 

জফ এ - না  - যাঁ ০৪ ১৮ ১৭ ০১৯১২৮৪৫৮৭৮  

১৮ জগাকুর জান্ডভ ভজজদ 

তান্ডনায জৌয বা 

৩৩-০৪-

৪৯৬ 

জভাঃ লুৎপয যভান, জতা-

জভাস্তাক জফল্লা 

 

অজরভ - না  যাঁ - ০৮ ২০ ১৫ ০১৭৩৭৯০৪৫১৯  

১৯ বুরুজ জান্ডভ ভজজদ 

তান্ডনায জৌয বা 

৩৩-০৪-

৪৯৭ 
জভাঃ াজভমুর আরাভ,জভাঃ 

অঃ কজযভ 

 

এভ এ  না  - যাঁ নতুন ১৮ ১৭ ০১৭২৮০৯৫৭৪২  

২০ অযা জদঘী জান্ডভ 

ভজজদ তারন্দ 

৩৩-০৪-

৪৯৮ 

 

জভাঃ অকফয জান্ডন,জত 

অক্কা অরী 

এ,এ,জ - না  যাঁ -  ১৪ ১৬ ০১৭২২৮৬৮৫০১  

২১ 'জভায ঈিয জান্ডভ 

ভ জজদ তারন্দ 

৩৩-০৪-

৪৯৯ 

জভাঃ অক্কা অরী ,মৃত 

জগারজায অরী 

 

জফ এ - না  যাঁ - ০৬ ১৮ ১২ ০১৭৪৩৯৪৬০৮০  

২২ কারনা জান্ডভ 

ভজজদ 

তারন্দ 

৩৩-০৪-

৫০০ 

জভাাঃ জভান্ডরভা িাতুন, 

স্বাভী- জপঈয যভান 

এআচ,এ,জ - না   যাঁ ০৭ ১৫ ১৫ ০১৭৫৭২০৩৮৮৬  



 
     

                        জজরায নাভঃ যাজাী          ঈন্ডজরায নাভঃ তান্ডনায                       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 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 

২৩ নাযায়নপুয জান্ডভ ভজজদ 
তারন্দ 

৩৩-০৪-

৫০১ 

জভাাঃ াজরভা িাতুন,  স্বাভী- 

জফরার ঈজিন 

এআচ,এ,জ - না   যাঁ ০৮ ১৪ ১৬ ০১৭৪৪২০৩৪০৫  

২৪ রারপুয জিভ ািা 

জান্ডভ ভজজদ 
তারন্দ 

৩৩-০৪-

৫০২ 

জভাঃ ারুন য যজদ, জতা- ান্ডফদ 

অরী 

এভ এ যাঁ -  যাঁ - ০৬ ১৮ ১২ ০১৭৪২৩৩৫০১০  

২৫ জদফীপুয জান্ডভ ভজজদ 
তারন্দ 

৩৩-০৪-

৫০৩ 

জভাঃ নাজয ঈজিন, জতা-অনছায 

অরী 

দাজির - না  যাঁ - ১২ ১৭ ১৩ ০১৭৫৩৬১৮৩৯০  

২৬ ফাগভাযা  জান্ডভ ভজজদ 
তারন্দ 

৩৩-০৪-

৫০৪ 

জভাঃ অঃ যাজ্জাক,নাজয ঈজিন 

 

পাজজর - না  যাঁ - ০৪ ১৬ ১৪ ০১৭৩২৮২৭০৯৪  

২৭ রজযাভপুয জান্ডভ 

ভজজদ 
াঁচান্দয 

৩৩-০৪-

৫০৫ 

 জভাঃ ভন্ডনায়ারুর অরী  

 

কাজভর যাঁ -  যাঁ - ০৮ ১৭ ১৮ ০১৭৩৭৬২৩৫৬৬  

২৮ ফাগভাযা জান্ডভ ভজজদ 
াঁচান্দয 

৩৩-০৪-

৫০৬ 

জভাঃ অঃ যাজকফ,জতাপাজ্জর জান্ডন 

 

পাজজর যাঁ -  যাঁ - ০৬ ১৬ ১৪ ০১৭৩২৮২৭০৯৪  

২৯ রজযাভপুয জান্ডভ 

ভজজদ 
াঁচান্দয 

৩৩-০৪-

৫০৭ 

জভাঃ জযফুর আরাভ,জভাঃ এভাজ 

ঈজিন 

অজরভ যাঁ -  যাঁ - ০৭ ১৯ ১১ ০১৭৬১৩৩০৬১৩৩  

৩০ জভাাম্মদপুয জান্ডভ 

ভজজদ 
াঁচান্দয 

৩৩-০৪-

৫০৮ 

জভাঃ অবুর কারাভ অজাদ,  জভাঃ 

নান্ডদয অরী 

এ এ জ যাঁ - যাঁ যাঁ - ০৮ ১৮ ১২ ০১৭৩১৪৫০৯২৬  

৩১ কৃষ্ণপুয জান্ডভ ভজজদ 

 
াঁচান্দয 

৩৩-০৪-

৫০৯ 

জভাঃ জযফুর আরাভ,মৃত অজাায 

অরী  

অজরভ যাঁ -  যাঁ - ০৬ ১৬ ১৪ ০১৭৩১৪৫০৯২৬  

৩২ জমাগীন্ডা জান্ডভ ভজজদ 
াঁচান্দয 

৩৩-০৪-

৫১০ 

জভাঃ যস্তভ অরী, জতা-মৃত 

অরীমুজিন 

দাওযা 

াদী 

- না  যাঁ - ১২ ১৫ ১৪ ০১৭৩৮৩০৩৮৬৯  

৩৩ জচভনা জান্ডভ ভজজদ 
াঁচান্দয 

৩৩-০৪-

৫১১ 

জাজকয়া সুরতানা,জজল্লুয যভান 

 

দাজির - না  - যাঁ ০৪ ২৫ ০০ ০১৭২৩৯০০০৭৩  

৩৪ জফন্ডনাদপুয জান্ডভ ভজজদ 
াচন্দয 

৩৩-০৪-৫১২ জভাাঃ যান্ডদা স্বাভী দুরুর হুদা 

 

এআচ,এ জ - না  - যাঁ ০৮ ১৫ ১৫ ০১৭৪০৪২১৬০১  

৩৫ ধযআর জান্ডভ ভজজদ  
াচন্দয 

৩৩-০৪-

৫১৩ 
াজভভা অক্তায,জভাঃ নাজমূর ক 

 

এ এ জ - না  - যাঁ ০৮ ১৫ ১৫ ০১৭৪৮১১৭৪৭৪  

৩৬ কুসুয়া জজয়াদপুয জান্ডভ 

ভজজদ াচন্দয 

৩৩-০৪-৫১৪ জভাঃ নজরুর আরাভ, মৃত অঃ 

কজযভ ভের 

 

দাজির - না  যাঁ - ০৮ ১৯ ১১ ০১৭২৮১৭২৫৬৫  

৩৭ াচন্দয ডাঙ্গা ািা জান্ডভ 

ভ. 
     কাভায গাঁও 

৩৩-০৪-

৫১৫ 

জভাঃ নাজয ঈজিন,  জতা-নজমুজিন 

 

কাজভর যাঁ -  যাঁ - ০৬ ১৮ ১২ ০১৭৪৭৪৮০৫৪৬  



 
     

                        জজরায নাভঃ যাজাী          ঈন্ডজরায নাভঃ তান্ডনায                       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 

৩৮ াচন্দয জভাল্লাািা জান্ডভ 

ভজজদ 
করভা 

৩৩-০৪-৫১৬ জভাঃ কাভার ঈজিন, জতা-নজয 

ঈজিন 

পাজজর - না  যাঁ - ০৬ ১৫ ১৫ ০১৭২৮১৭২৫৬৫  

 

৩৯ ফাযঘজযয়া জান্ডভ ভজজদ করভা 

 

৩৩-০৪-৫১৭ জভাঃ অব্দুয যজদ জভয়া, মৃত 

জপান্ডয়তুল্লা 

এআচ,এ,জ যাঁ - যাঁ যাঁ - ০৭ ১৪ ১৬ ০১৭৪৭৪৮০৫৪৬  

৪০ আন্ডতদায়ী ভাদ্রাা জফল্লী 

জদঘীািা ভ: 

করভা 

 

৩৩-০৪-৫১৮ ভজনরুর আরাভ,  তান্ডয অরী এআচ,এ,জ - না  যাঁ - ০৮ ১৬ ১৪ ০১৭৪৬০২৭৬১৮  

৪১ ফযা এন্ডতদায়ী ভাদ্রা করভা 

 

৩৩-০৪-৫১৯ জভাঃ জগারাভ যফফানী,  জতা- 

অব্দুর জজরয 

এভ এ জ - না  যাঁ - ০৬ ১৫ ১৫ ০১৯১৬৬৯০৬২০  

৪২ অজজজপুয কাচাযী জান্ডভ 

ভজজদ 

করভা 

 

৩৩-০৪-৫২০ জভাঃ কজরভ ঈজিন, জদরজান অরী পাজজর - না যাঁ যাঁ - ১২ ১২ ১৮ ০১৭২০৯৮১৬৪৯  

৪৩ কন্দপুয জান্ডভ ভজজদ করভা 

 

৩৩-০৪-৫২১ জভাঃ াভসুজিন ক, অব্দুর ভজজদ 

যকায 

দাজির যাঁ -  যাঁ - ০৪ ১৪ ১৬ ০১৭২৬৭৬২২৯৪  

৪৪ জি জফল্লী নান্ডভা ািা জান্ডভ 

ভজজদ 

করভা 

 

৩৩-০৪-৫২২ ঈন্ডম্ম কুরভ স্বাভী- অব্দুর যাজ্জাক এ এ, জ - না  - যাঁ ০৮ ১৭ ১৩ ০১৭৭৪৪১২৪৯২  

৪৫ চক যভতপুয জান্ডভভজজদ করভা 

 

৩৩-০৪-৫২৩ জনা াযবীন , স্বাভী - জজরভ এ এ, জ - না  - যাঁ ০৮ ১৫ ১৫ ০১৭১৯৩১৭৭৮১  

৪৬ ংকযপুয জান্ডভ ভজজদ করভা 

 

৩৩-০৪-৫২৪ জভাা: তাজনয়া িাতুন,জতা-অব্দুয 

যজভ 

এআচ এ জ - না  - যাঁ ০৮ ১৪ ১৬ ০১৭৬৪৮২০৫৭৪  

৪৭ জফল্লী মুজভনািা জান্ডভ ভজজদ 

 
ফাধাআি 

৩৩-০৪-৫২৫ জভাাঃ জফঈটা িাতুন,স্বাভী জভা: 

জন্ডকন্দায অরী  

এআচ এ জ - না  - যাঁ ০৬ ১৮ ১২ ০১৭১৯৮৯৮০৭৪  

৪৮ বালুকান্দয াটািা জান্ডভ 

ভজজদ 

ভন্ডুভারা জৌঃ 

 

৩৩-০৪-৫২৬ জভা:জভাজান্ডম্মর ক,মৃত-মুকুর 

অরী 

দাজির যাঁ - যাঁ যাঁ - ০৬ ১৪ ১৬ ০১৭০৮৭৭১১২৭  

৪৯ জযপুয জান্ডভ ভজজদ ভন্ডুভারা জৌঃ 

 

৩৩-০৪-৫২৭ জভাঃ অবুর কারাভ অজাদ, জতা- 

আয়াজন 

কাজপয়া - না  যাঁ - ০৭ ১৮ ১৭ ০১৭১৮৩১৩৭৮১  

৫০ জচনান্ডা জান্ডভ ভজজদ 

ভন্ডুভারা জৌঃ 

৩৩-০৪-৫২৮ জভাঃ নাজমুর ক, জতা-জকায 

অরী 

 

কাজভর - না  যাঁ - ০৮ ১৬ ১৪ ০১৭৫০৩৬৫৪১১  

৫১ াতপুকুজযয়া জান্ডভ ভজজদ 

ভন্ডুভারা জৌঃ 

৩৩-০৪-৫২৯ জভাঃ জাভার ঈজিনভ জতা-তাআবুয 

যভান 

 

এ এ জ - না  যাঁ - ০৬ ১৮ ১২ ০১৭২৬৭২০৩২৭  

৫২ ভন্ডয়নপুয জান্ডভ ভজজদ 
ভন্ডুভারা জৌঃ 

৩৩-০৪-৫৩০ জভাঃ আব্রাজভ াান, জতা-ভজন 

 

দওযা াদী যাঁ - যাঁ যাঁ - ১২ ২০ ১০ ০১৭৪০৬৪৩৭২৭  

৫৩ অজরতরা  জান্ডভ ভজজদ 
ভন্ডুভারা জৌঃ 

৩৩-০৪-৫৩১ জভাঃ পারুক জান্ডন,জতা- 

াজদকুর আরাভ 

অজরভ - না  যাঁ - ০৪ ২১ ০৯ ০১৭৫৮২৮৮৯২৬  

৫৪ াজদপুয জিভ ািা জান্ডভ 

ভজজদ 
ভন্ডুভারা জৌঃ 

৩৩-০৪-৫৩২ জভাঃ অজনকুর আরাভ, জতাঃ 

অব্দু ািায 

পাজজর - না  যাঁ - ০৮ ১৮ ১২ ০১৭৪২৮৭০৪৬৪  

৫৫ াজদপুয পূফ য ািা জান্ডভ 

ভজজদ ভন্ডুভারা জৌঃ 

৩৩-০৪-৫৩৩ 

 

জভাঃ অজনুর আরাভ,জতা-

অান অরী 

 

পাজজর - না  যাঁ - ০৮ ১৮ ১২ ০১৭৫১০১৭০৬৭  



  

                        জজরায নাভঃ যাজাী          ঈন্ডজরায নাভঃ তান্ডনায                       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 

৫৬ জটটনা ািা জান্ডভ ভজজদ 
ভন্ডুভারা জৌঃ 

৩৩-০৪-৫৩৪ 

 

জভাঃ নাজমুর জাদা, জতা-

জভাকবুর জান্ডন 

পাজজর যাঁ -  যাঁ  ০৬ ০০ ২৫ ০১৭৩৪২৪৬৪১২  

৫৭ অআিান্ডভাি জান্ডভ ভজজদ 
ভন্ডুভারা জৌঃ 

৩৩-০৪-৫৩৫ 

 

যাজজয়া িাতুন, জযাজুর আরাভ পাজজর - না  - যাঁ ০৭ ১০ ২৫ ০১৭২৮৩২৩৪১৮  

৫৮ ভন্ডুভারা ঈিয ািা জান্ডভ 

ভজজদ 
ভন্ডুভারা জৌঃ 

৩৩-০৪-৫৩৬ 

 

জভাাঃ ফুযা িাতুন, ারুন য 

যজদ 

কাজভর - না  - যাঁ ০৮ ১২ ২৩ ০১৭২৬২১৪২১৬  

৫৯ মুন্ডুভারা জান্ডভ ভজজদ 
ভন্ডুভারা জৌঃ ৩৩-০৪-৫৩৭ াজযা িতুন,স্বাভী জভা: াভীভ এ এ জ - না  - যাঁ ০৬ ১০ ২৫ ০১৭৫৪৫৫৭২৮৮  

৬০ াজদপুয ঈিযািা জান্ডভ 

ভজজদ 
ভন্ডুভারা জৌঃ 

৩৩-০৪-৫৩৮ 

 

জভাা: জযা িাতুন,স্বাভী 

জভা:অব্দুয যীভ 

এআচ এ জ - না  - যাঁ ১২ ১২ ২৩ ০১৭৩২৩৯৯১৫১  

 

 
জজরায নাভঃ যাজাী          ঈন্ডজরায নাভঃ তান্ডনায                                            জক্ষাত্মযঃ ফয়স্ক 

 
০১ ভন্ডয়নপুয জান্ডভ ভজজদ ভন্ডুভারা জৌঃ ৩৩-০৪-১১০৫ ভাফুজা িাতুন, স্বাভী আব্রাীভ াান 

 

এ,এ জ - না  - যাঁ ০৮ - ২৫ ০১৭৪২৮৭০৮৬৪  

০২ অিাদীজঘ জান্ডভ ভজজদ তারন্দ ৩৩-০৪-১১০৬ সুভাআয়া অক্তায সুজভ,জতা-অব্দুর 

কান্ডদয       

অজরভ - না  - যাঁ ০৮ - ২৫ ০১৭৫৩৪২৮৫৮০  

 

 

 

 
ংজষ্ট ঈন্ডজরায জপল্ড সুাযবাআজায                     ভাস্টায জেআনায                           জপল্ড জপায                              কাযী জযচারক                                      জযচারক  

দস্য-জচফ                                                 দস্য               দস্য                                       দস্য                                                     দস্য  

স্বাক্ষয ও তাজযিঃ                                           স্বাক্ষয ও তাজযিঃ              স্বাক্ষয ও তাজযিঃ                           স্বাক্ষয ও তাজযিঃ                                        স্বাক্ষয ও তাজযিঃ  

নাভঃ                                      নাভঃ              নাভঃ                                        নাভঃ                                                      নাভঃ  

 

 

 

  



ভজজদজবজিক জশু ও গণজক্ষা কাম যক্রভ 

আরাজভক পাঈন্ডেন 
২৭৩,ারফাগান,পুযা, যাজাী। 

 

                       
জজরায নাভঃ যাজাী          ঈন্ডজরায নাভঃ তান্ডনায                       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 

ছা

ত্র 

ছাত্রী 

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

১ জচভনা জান্ডভ ভজজদ 

চাঁন্দুজিয়া 

৩৩-০৪-৫৩৯ 

 
জভাঃ জগারাভ জকফজযয়া,জভাঃ 

অঃ াজভদ                    

অজরভ - না যাঁ যাঁ  ০৬ ১৮ ১৭ ০১৭৮৮৯৭৭০৫০  

 
২ অজজপুয জান্ডভ 

ভজজদ চাঁন্দুজিয়া 

৩৩-০৪-৫৪০ 

 

জভাঃ তজরভ ঈyুুিন,  

ঝুমুয ঈজিন 

 

দাজির - না  যাঁ  ০৭ ২০ ১৫ ০১৭৩৩৬৮২১৮৭  

৩ কাঠারািা জান্ডভ 

ভজজদ চাঁন্দুজিয়া 

৩৩-০৪-৫৪১ 

 
জভা:অজগয অরী,জতা-

অযাদ অরী 

 

া:ক্বাযী যাঁ -  যাঁ  ০৮ ১৮ ১৭ ০১৭৩০৯৬০৬৫২  

৪ চান্দুজযয়া নান্ডভাািা  

জান্ডভ ভজজদ 
চাঁন্দুজিয়া 

৩৩-০৪-৫৪২ 

 
জভাঃাজকর জান্ডন,জতা-

নজরুর আরাভ 

কাজপয়া যাঁ -  যাঁ  ০৬ ১৮ ১৭ ০১৭৪০০৪৪২৭৪  

৫ যনজাআ কাচাযীািা  

জান্ডভ ভজজদ চাঁন্দুজিয়া 

৩৩-০৪-৫৪৩ 

 
জভা:অবু দাযদা,জতা-

অনারুজ্জাভান 

 

দাওযা যাঁ - যাঁ যাঁ  ১২ ২০ ১৫ ০১৯৩১৬৬২৬৪৮  

৬ জজরভপুয জান্ডভ 

ভজজদ 

      চান্দুজযয়া ৩৩-০৪-৫৪৪ জভাাঃ পান্ডতভা িাতুন, 

জভাঃ অঃ ািায 

কাজভর      নতুন   ০১৭৫০৬৭৬৯২১  

৭ একতাযপুয  জান্ডভ ভ. চান্দুজিমা 

 

৩৩-০৪-৫৪৫ জভাাঃ াযজভন সুরতানা এভ,এ,জ  না  - াঁ ০১ ১৫ ১৫ ০১৭৩২২৪২১২০  

৮ তান্ডনায ঈন্ডজরা  

জান্ডভ ভজজদ   তান্ডনাযন্ডৌযবা 

৩৩-০৪-৫৪৬ জভাা:ভজযয়ভ 

অক্তায,জতা-ভাাবুবুয 

যভান 

দাজির - না   যাঁ ০৮ ১৮ ১৭ ০১৭৪৬৪৪২৪৯৯  

৯ জজঈর জান্ডভ ভজজদ 
তান্ডনায জৌয বা 

৩৩-০৪-৫৪৭  জভাঃ অব্দুর অজরভ জতা- 

ান্ডজায ঈজিন 

দাওযা যাঁ -  যাঁ  ০৪ ২০ ১৫ ০১৭৪৩৯১১৭৭৭  

১০ জযন্ডদফপুয জান্ডভ 

ভজজদ 
তান্ডনায জৌযবা 

৩৩-০৪-৫৪৮ 

 

জভাঃ নূরুর আরাভ, জতা-

জভাঃ অজভনুর আরাভ 

ক্বাযী/ দাওযা যাঁ -  যাঁ  ০৮ ১৯ ১৬ ০১৭৪৩৯৭৭০৪৪  

১১ কুজজয  জান্ডভ 

ভজজদ 
তান্ডনায জৌযবা 

৩৩-০৪-৫৪৯ 

 
জভাঃ অবু ফকয জজিক মৃত 

জাযাফ জান্ডন 

অজরভ - না  যাঁ  ০৬ ২৫ ১০ ০১৭৪৯১৪৭৪৭০  

১২ কাজরগঞ্জ াট জান্ডভ 

ভজজদ তান্ডনায জৌযবা 

৩৩-০৪-৫৫০ 

 

জভা:যজপকুর আরাভ,মৃত 

অ:ভজজদ 

 

দাওযা - না  যাঁ  ০৬ ২৫ ১০ ০১৭৬৭২৭৮৫১৪  

 

 

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 তান্ডনায                       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 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 

১৩ অভন্ডা 

তাজতয়াািা জা. 

ভ. 

তান্ডনায জৌযবা 

৩৩-০৪-

৫৫১ 

 

.জভাঃ জগারাভ 

জকফজযয়া,জভাঃ আঈনু 

অরী  

পাজজর যাঁ -  যাঁ  ০৬ ২৫ ১০ ০১৭৪৩৯০৬০০৮  

১৪ 
জন্দুকাআ জান্ডভ 

ভজজদ 
তান্ডনায জৌয 

৩৩-০৪-

৫৫২ 

 

জভাঃ অতাঈয 

যভান,জভাঃ অঃ 

ভান্ডরক 

কাজপয়া - না  যাঁ  ০৬ ২৫ ১০ ০১৭৩৯১০৭৩৯৪  

১৫ জদফীপুয ভাদ্রাা 

জান্ডভ ভজজদ তারন্দ 

৩৩-০৪-

৫৫৩ 

 

জভাঃ জভাকন্ডদ অরী, 

জতা-মৃত এভাজ 

ঈজিন 

দাওযা ও 

পাজজর 

যাঁ -  যাঁ  ০৭ ১৫ ২০ ০১৭২৮৯৩৭১২১  

১৬ রারপুয ফাজায 

জান্ডভ ভজজদ তারন্দ 

৩৩-০৪-

৫৫৪ 

 

জভাঃ নাজজভ 

ঈজিন,জতা-জভাঃ 

অব্দু াভাদ 

দাওযা যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৮ ২৫ ১০ ০১৭৫৭৯০৫২৫৮  

১৭ জরাভপুয জান্ডভ 

ভজজদ 
তারন্দ 

৩৩-০৪-

৫৫৫ 

 

এিরাছুয 

যভান,জতা-ভাাবুফ 

অরভ 

 

দাওযা যাঁ -  যাঁ  ০৬ ১৯ ১৬ ০১৭৪১২১৫০৪৬  

১৮ কারনা জান্ডভ 

ভজজদ 

 

তারন্দ 
৩৩-০৪-

৫৫৬ 

জভা: অজভনুর 

আরাভ,জতা-জভা: 

আয়াদুল্লা ভের 

দাওযা যাঁ -  যাঁ  ১২ ১৮ ১৭ ০১৭২৯১২৫১১৫  

১৯ ডাঙ্গাািা জান্ডভ 

ভজজদ াঁচান্দয 
৩৩-০৪-

৫৫৭ 

জভাঃ মুযাদুর আরাভ, 

নাজভ ঈজিন 

 

পাজজর যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৪ ২০ ১০ ০১৭৪১০৭২২৩৩  

২০ াঁচন্দয স্কুর ািা 

ভজজদ াঁচান্দয 
৩৩-০৪-

৫৫৮ 

জভাঃ াজফবুয যভান, 

কান্ডজমুর ক 

 

দাওযা যাঁ -  যাঁ  ০৮ ১৮ ১৭ ০১৭৩৬৪৯৮৬১৮  

২১ চুজনয়া যকায ািা 

জান্ডভ ভজজদ 

াঁচান্দয ৩৩-০৪-

৫৫৯ 

ঈন্ডম্ম াজফা, জতা- 

াজফবুয যভান 

পাজজর - না   যাঁ  ২০ ১৫ ০১৭৪১৫৫১৪২৮  

২২ দুফআর জান্ডভ 

ভজজদ 

াচন্দয ৩৩-০৪-

৫৬০ 

জভাা: জযনা 

াযবীন,অব্দুরস্না 

অজরভ - না -  যাঁ ০৮  ১৪ ১৬ ০১৭৫৪৮০৩৩০৯  

২৩ আরাভ দী জান্ডভ 

ভজজদ 

াচন্দয ৩৩-০৪-

৫৬১ 

জভাঃ কাভরুর াান, 

জতা- আফাদুল্লা 

দাওযা - না হ্যাঁ  হ্যাঁ  
 ০৬  ১৫ ১৫ ০১৭১৯১৯৮৩০২  



২৪ জচভনা ঈিযািা 

জান্ডভ ভজজদ 
াঁচন্দয ৩৩-০৪-

৫৬২ 

াঃ জভাঃ অরাজভন 

জান্ডন,অভজাদ 

জান্ডন 

ান্ডপজ 

ক্বাজযয়ানা 

     ০১    ০১৭২৪৯৮১৪৭৪  



                                                                                                         
     

                        জজরায নাভঃ যাজাী          ঈন্ডজরায নাভঃ তান্ডনায                       জক্ষাত্মযঃ 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 

ছা

ত্র 

ছাত্রী 

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

২৫ প্রাণপুয জান্ডভ 

ভজজদ 

াঁচন্দয 
৩৩-০৪-৫৬৩ 

জগারাভ ভওরা,জভাঃ 

অপায অরী  

দাওযা      ০১   ০১৭৫০২০৩৮৪৫  

২৬ কুচুয়া জপাযকাজনয়া 

ভাদ্রাা 

াঁচান্দয 

 
৩৩-০৪-৫৬৪ 

জভাঃ  ভজনরুর আরাভ, 

মৃত এভাজ ঈজিন 

দাওযা - না যাঁ যাঁ  ০৬ ১৮ ১৭ ০১৭৪০৯৮৬১৪৫  

২৭ কুচুয়া  নান্ডভাািগা 

জান্ডভ ভজজদ 
াঁচান্দয ৩৩-০৪-৫৬৫ 

জভাঃ আযাআর জান্ডন, 

আয়াজন অরী 

দাওযা যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৭ ১৯ ১৬ ০১৭৩৭১৬৩৮৭৭  

২৮ িাজিকুল্লা জান্ডভ 

ভজজদ 
কাভায গাঁও ৩৩-০৪-৫৬৬ 

জভা:পজলুয 

যভান,জভা:নজছ ভের 

ক্বাজপয়া,জপজ - না  যাঁ  ০৪ ২৫ ১০ ০১৭৩৫২১৩৩৯১  

২৯ অভন্ডা দজক্ষণ ািা 

নুযা ভাদ্রাা 
কাভায গাঁও ৩৩-০৪-৫৬৭ 

জভা:যজপকুর 

আরাভ,াভসুিীন 

অজরভ - না  যাঁ  ০৮ ২৫ ১০ ০১৭৬৭২৭৮৫১৪  

৩০ ভানজযা ঈিয ািা 

জান্ডভ ভজজদ 
কাভায গাঁও ৩৩-০৪-৫৬৮ 

জভাঃ জভাজান্ডম্মর ক, 

জভাফাযক  অরী 

দাওযা যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৮ ১৭ ১৩ ০১৭৬২০৩৪৩৩৯  

৩১ জফন্ডযাার ভৎজীজফ 

গ্রাভ  জান্ডভ ভজজদ 
কাভায গাঁও ৩৩-০৪-৫৬৯ 

জভাঃ আযাআর জান্ডন,. 

মৃত আব্রাজভ ভের 

এআচ,এ জ যাঁ -  যাঁ  ০৮ ১৯ ১৬ ০১৭৪০৫১৫০৯২  

৩২ চকপ্রভুযাভপুয জান্ডভ 

ভজজদ 
কাভায গাঁও ৩৩-০৪-৫৭০ 

জভাঃ জজয়াঈয যভান,  

জতা- জভাজান্ডম্মর ক 

অজরভ যাঁ -  যাঁ  ০৬ ১৭ ১৮ ০১৭২৩৩৪৯৬৮২  

৩৩ জজঈর জান্ডভ ভজজদ করভা ৩৩-০৪-৫৭১ জভা: াজপঈর আরাভ, পাজজর যাঁ -  যাঁ  ০৬ ২৫ ১০ ০১৭৪৩৬৯৩০২৯  

৩৪ াজযন্ডা জিভািা 

জান্ডভ ভজজদ 
করভা ৩৩-০৪-৫৭২ 

অব্দুয যাজ্জাক,জতা-

আয়ায ঈিীন 

দাজির যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৭ ১৯ ১৬ ০১৭০৫৫৩৬৪৮৯  

৩৫ দভদভাঈিযািা জান্ডভ 

ভজজদ 
করভা ৩৩-০৪-৫৭৩ 

জদওয়ান মুিন্ডরছুয 

যভান,জতা-অযাফুর  

দাওযা যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৮ ১৭ ১৮ ০১৭৩৫১০১২৯৩  

৩৬ জফল্লী ইদগা জান্ডভ 

ভজজদ 
করভা ৩৩-০৪-৫৭৪ 

জভাঃ অঃ িান্ডরক, 

ভজয ঈজিন 

পাজজর যাঁ -  যাঁ  ০৬ ২০ ১৫ ০১৭৬১৯২৮৫৭৪  

৩৭ জকভত জফল্লী জান্ডভ 

ভজজদ 
করভা ৩৩-০৪-৫৭৫ 

জান্ডর ভামুদ,জতা-

অব্দুর অজজজ 

 জ:দাজির যাঁ -  যাঁ  ১২ ২৪ ১৬ ০১৭২৮৭১৮৮৪২  

৩৮ ধননজয়পুয জান্ডভ ভজজদ 

 
ভন্ডুভারা জৌযবা ৩৩-০৪-৫৭৬ 

জভাঃ নাজজভ ঈজিন, 

নাজয ঈজিন 

অজরভ যাঁ -  যাঁ  ০৬     

৩৯ ংকযপুয জান্ডভ ভজজদ 

 
ভন্ডুভারা জৌযবা ৩৩-০৪-৫৭৭ 

জভা’’ াআফুর আরাভ, 

অঃ যজভ 

অজরভ যাঁ -  যাঁ  ০৭ ১৯ ১৬ ০১৭২১৩৮১৪০৮  

৪০ জকঈয়াািা জান্ডভ 

ভজজদ 

 

ভন্ডুভারা জৌযবা ৩৩-০৪-৫৭৮ 
জভাঃ এনামুর ক,  জভাঃ 

নাজয ঈজিন 

কাজপয়া যাঁ -  যাঁ  ০৮ ২০ ১৫ ০১৭৩৭৭১২৫১১  

৪১ কুিাািা জান্ডভ ভজজদ 

 
ভন্ডুভারা জৌযবা ৩৩-০৪-৫৭৯ 

জভা:জজভ ঈিীন,অব্দুর 

অজজজ 

অজরভ - না  যাঁ  ০৬ ১৮ ১৭ ০১৭৩২৩৯৯৩০১  



 

 
 

                        জজরায নাভঃ যাজাী          ঈন্ডজরায নাভঃ তান্ডনায                       জক্ষাত্মযঃ 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 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 

৪২ ভআনপুয জান্ডভ ভজজদ 

 
ভন্ডুভারা জৌযবা ৩৩-০৪-৫৮০ 

জভাঃ জাকাজযয়া জান্ডন, জভান্ডরভ 

ঈজিন 

কাজপয়া যাঁ -  যাঁ  ১২ ২৫ ১০ ০১৭২৯৮১৬৫৮৭  

৪৩ ভন্ডুভারা  দজক্ষন ািা 

জান্ডভ ভ. 

 

ভন্ডুভারা জৌযবা ৩৩-০৪-৫৮১ জভাঃ াজদকুর আরাভ,ভজয ঈজিন 

াঃ কাজপয়া যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৪ ০৮ ২৭ ০১৭২৯৮১৩৩২৮  

৪৪ ভন্ডুভারা ঈিয ািা জান্ডভ 

ভজজদ 
ভন্ডুভারা জৌযবা ৩৩-০৪-৫৮২ 

জভাাঃ ান্ডয়যা িাতুন, ারুন য 

যজদ 

কাজভর - না   যাঁ ০৮ ০৬ ২৯ ০১৭৪০৫৫৩৬৬১  

৪৫ অআিা াঠাৎ  জান্ডভ 

ভজজদ 

 

ভন্ডুভারা জৌযবা ৩৩-০৪-৫৮৩ 
জভাঃ এযপান অরী, জতা-অব্দুর 

রজতপ 

কাজভর - না  যাঁ  ০৮ ১২ ১৮ ০১৮০৪৭৩৩১৪৩  

৪৬ অরী তরা জান্ডভ ভজজদ 

 
ভন্ডুভারা জৌযবা ৩৩-০৪-৫৮৪ জভাঃ যস্তভ অরী, জতা-জহুয অরী 

পাজজর যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৮ ০৮ ২৭ ০১৭৬২৩২৮০১০  

৪৭ প্রকা নগয জান্ডভ ভজজদ 

 
ভন্ডুভারা জৌযবা ৩৩-০৪-৫৮৫ 

জভাতাায জান্ডন, জতা অব্দু 

ািায 

পাজজর যাঁ -  যাঁ  ০৬ ১২ ২৩ ০১৭৮৫০৬০৪৫৪  

৪৮ ভন্ডয়নপুয ১৮কুিা জান্ডভ 

ভ. 

 

ভন্ডুভারা জৌযবা ৩৩  ০৪-৫৮৬ 
জভাঃ দুরুর হুদা, জতা- অব্দু 

ািায 

দাওযা যাঁ -  যাঁ  ০৬ ১০ ২৫ ০১৭২৫৩১৭৬৯৪  

৪৯ জগৌযাঙ্গপুয জান্ডভ ভজজদ 

 
ভন্ডুভারা জৌযবা ৩৩-০৪-৫৮৭ 

জভা:ভকবুর জান্ডন,জতা-

অ:রজতপ 

জ:ক্বাজপয়া - না  যাঁ  ০৭ ১৫ ২০ ০১৭৮৮৯০৬৫৭৪  

৫০ চকটজকয়া জান্ডভ ভজজদ 

 
ভন্ডুভারা জৌযবা ৩৩-০৪-৫৮৮ 

জভাঃ ািাওয়াত জান্ডন, অতাঈয 

যভান 

অজরভ - না  যাঁ  ০৮ - না ০১৭৪০৫৫৩৬১৯  

৫১ চুজনয়াািা জান্ডভ ভজজদ 

 
ভন্ডুভারা জৌযবা ৩৩-০৪-৫৮৯ জভা:ভজভনুর আরাভ,ভজতঈয যভান 

কাজভর - না যাঁ যাঁ  ০৬ ০৫ ৩০ ০১৭৯৭৩৬২২১৯  

৫২ াাপুয জান্ডভ ভজজদ 

 
ভন্ডুভারা জৌযবা ৩৩-০৪-৫৯০ 

জভা:জাকাজযয়া ভামুন,জভা:অবু ফকয 

জজিক 

দাওযা - না  যাঁ  ১২ ২৫ ১০ ০১৭৪৭৫৬১৫৩৭  

৫৩ াজদপুয জান্ডভ ভজজদ ভন্ডুভারা 

জৌযবা 

৩৩-০৪-

৫৯১ 

জভাঃ অঃ যজভ,জভাঃ নুরুর 

আরাভ 

এভ এ      নতুন   ০১৭৩৮৬৫৪১১৭  

৫৪ জাভতরা জান্ডভ ভজজদ 

 
ফাধাআি ৩৩-০৪-৫৯২ 

জভাঃ অক্কা  অরী ,জতা-ভজয 

ঈজিন 

অজরভ - না  যাঁ  ০৪ ২৫ ১০ ০১৭২৭৯৭১৫৭৭  

৫৫ কাজরকান্দয জান্ডভ ভ. 

 
ফাধাআি ৩৩-০৪-৫৯৩ 

জভা: যীফুর আরাভ, ান্ডন 

অনী 

ক্বাজপয়া - না যাঁ যাঁ  ০৬ ১৭ ১৯ ০১৭৬৮৪১১১১৮  

 

৫৬ ফদরপুয জান্ডভ ভজজদ 

 
ফাধাআি ৩৩-০৪-৫৯৪ 

জভা: াান অরী ,জতা-অবু 

ফকয জজিক 

কাজভর যাঁ -  যাঁ  ০৭ ১০ ২৫ ০১৭২৪২৪৪৮৬২  

৫৭ ফাধাআি জান্ডভ ভজজদ 

 
ফাধাআি ৩৩-০৪-৫৯৫ 

জভা:অব্দুর ফান্ডত,জতা-

জভা:পন্ডয়জ ঈিীন 

দাওযা যাঁ -  যাঁ  ০৮ ২০ ১৫ ০১৭৬৮৪১০১৬৭  

 
 

 

 



 

   
     

                        জজরায নাভঃ যাজাী          ঈন্ডজরায নাভঃ তান্ডনায                       জক্ষাত্মযঃ 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 

৫৮ 
াআধাযা জান্ডভ ভজজদ ফাধাআি ৩৩-০৪-৫৯৬ 

জভা:জযাজুর আরাভ,জতা-

জভা:জকান্দায অরী 

দাওযা যাঁ -  যাঁ  ০৬ ১৮ ১৭ ০১৭৯৫৪৭৭২৭  

৫৯ যনজাআ ভেরািা 

জান্ডভ ভজজদ 
যনজাআ ৩৩-০৪-৫৯৭ 

জভাঃ জভাাযযপ জান্ডন, মৃত 

জফরান্ডয়ত জান্ডন 

অজরভ - না যাঁ যাঁ  ১২ ১৯ ১৬ ০১৭৮০৭০৪৪৩২  

৬০ যনজাআ অদাযচক 

ািা জান্ডভ ভজজদ 
যনজাআ ৩৩-০৪-৫৯৮ 

জভাঃ অতাঈয যভান  জতা-

জভাঃ ঝুমুয ঈজিন 

কাজভর - না  যাঁ  ০৪ ১৭ ১৮ ০১৭৩৭৫২২২১২  

৬১ ভাজন্দা জান্ডভ ভজজদ 

 
যনজাআ ৩৩-০৪-৫৯৯ 

জভাাঃ জযপা জফওয়া , মৃত 

জতাপাজ্জর 

দাজির - না   যাঁ ০৮ ২০ ১৫ ০১৭৩৮৩৭৭৭১৩  

৬২ ধানন্ডতায জান্ডভ ভজজদ 

 
যনজাআ ৩৩-০৪-৬০০ জভা:াআফুর আরাভ 

দাওযা - না  যাঁ  ০৮ ২০ ১৫ ০১৭৩৭৭৫২২২১২  

৬৩ যাভনাথপুয জান্ডভ 

ভজজদ 

 

করভা ৩৩-০৪-৬০১ 
জভা:ভজতঈয যভান ,রুত্মভ 

অরী 

অজরভ - না  যাঁ  ০৮ ২৫ ১০ ০১৭৬৩৮৮৭৮৫৭  

৬৪ কাচাযীািা জান্ডভ 

ভজজদ 
করভা ৩৩-০৪-৬০২ 

জভাঃ ভাবুবুয 

যভান,অপায অরী  

ক্বাযীয়ানা/এআচ এ 

জ 

- না না যাঁ  নতুন ১৭ ১৮ ০১৭৩৭১৫২২৭৪  

৬৫ ংকযপুয  জান্ডভ 

ভজজদ 
করভা ৩৩-০৪-৬০৩ 

জভাাঃ ভভতাজ জফগভ,জভাঃ 

জাকাজযয়া 
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