
                                                                                        ভজজদজবজিক জশু ও গণজক্ষা কাম যক্রভ  
আরাজভক পাউন্ডেন 

২৭৩,ারফাগান,পুযা, যাজাী। 
     

                        জজরায নাভঃ যাজাী          উন্ডজরায নাভঃ ফাগভাযা                                                            জক্ষাত্মযঃ প্রাক-প্রাথজভক  
ক্রভ জকন্ডেয নাভ ও ঠিকানা 

  

আউজনয়ন/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 

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 াাড়পুয জান্ডভ ভজজদ বফানীগঞ্জ জৌযবা ৩৩-০৬-৭১০ জভাঃ জান্ডর যানা,  জভাঃ এনামুর ক জফ,এ না য - না না যাঁ  ০২ ১৫ ১৫ ০১৭৯৬৭০৭০৬৮  

 
২ কফা কজফযাজ াড়া জান্ডভ ভজজদ বফানীগঞ্জ জৌযবা ৩৩-০৬-৭১১ জভাছাঃ চাঁদসুরতানা ফাফরী স্বাভী-

জভাজান্ডের ক 

এ,এ,জ - না না  যাঁ ০৫ ১৪ ১৬ ০১৭৮৫২২৮৫৭২  

৩ ঠাকুয াড়া জান্ডভ ভজজদ ফাসুাড়া ৩৩-০৬-৭১২ জভাঃ যজকবুর আরাভ, 

জভাঃ জ াযন্ডদ অরভ 

অজরভ যাঁ - না যাঁ  ০৬ ১৫ ১৫ ০১৭৫৩২২৮৯৫৩  

৪ উিয একডারা জান্ডভ ভজজদ 

 

বফানীগঞ্জ জৌয 

বা 

৩৩-০৬-৭১৩ জভাা:আযাত জাান,স্বাভী জভাজাারুর 

আরাভ 

এ এ জ যাঁ - না  যাঁ ০৬ ১৫ ১৫ ০১৭৯৭৮৩৭৩৯২  

৫ চাঁনাড়া অভজান্ডদয ফাড়ী বফানীগঞ্জ জৌযবা ৩৩-০৬-৭১৪ জভাছাঃ াানাজ াযবীন, স্বাভী-জভাঃ 

অভজাদ জান্ডন 

জফ,এ  না না  যাঁ ০৭ ২৫ ১০ ০১৭৯৩০৩৯৪২৯  

৬ চঁ^াান াড়া জান্ডভ ভজজদ বফানীগঞ্জ জৌযবা ৩৩-০৬-৭১৫ জভাছাঃ নুযজাান, স্বাভী- জভাঃ ফাফলু 

যভান 

এআচ এ জ - না না  যাঁ ০৮ ১৭ ১৩ ০১৭২৪০০৮০৩৮  

৭ বাফানীগঞ্জ জভয়াাড়া জাফান্ডনয ফাড়ী  বফানীগঞ্জ জৌযবা ৩৩-০৬-৭১৬ জভাা:জজজভন অক্তায জতা: জভা: অ: 

জজরর 

এ এ জ - না না  যাঁ ১০ ২০ ১০ ০১৭২৭০১৭৯৯৩  

৮ কফা জান্ডভ ভজজদ বফানীগঞ্জ জৌযবা ৩৩-০৬-৭১৭ জভাাঃ জদররুফা  াতুন, অঃ কজযভ 

 

এআচ, এ জ  না না  যাঁ ১১ ১৭ ১৩ ০১৭৬১১১৩৯০০  

৯ জদায়তীাড়া জান্ডভ ভজজদ বফানীগন্জ  ৩৩-০৬-৭১৮ জভা ীযা  াতুন, জরলুয যভান এ এ জ  না না  যাঁ ০০ ১৭ ১৩ ০১৭২৫২৫৬৮৮৪  

১০ কফা মৃধাাড়া জান্ডভ ভজজদ তান্ডযপুয জৌযবা ৩৩-০৬-৭১৯ জভাাঃ জদররুফা জতা- দুরার া 

 

পাজজর - না না  যাঁ ০৬ ১৫ ১৫ ০১৭৮৮১৯৭৫৭৬  

১১ চেপুয জান্ডভ ভজজদ জগায়ারকাজি ৩৩-০৬-৭২০ জভাা:নাজযন অক্তায,জতা-অ:কুদ্দু 

 

এআচ,এ জ - না না  যাঁ ১০ ১৭ ১৩ ০১৭৩৮৩৫৮৬৫০  

১২ রাী জান্ডভ ভজজদ  জগায়ারকাজি ৩৩-০৬-৭২১ জভাা: াজন অক্তায,স্বাভী ওভয 

পারুক 

এআচ,এ জ - না না  যাঁ ০৪ ১৮ ১২ ০১৭৭৪৪১৬২৭৩  

১৩ যাভযাভা জান্ডভ ভজজদ জগায়ারকাজি ৩৩-০৬-৭২২ জভাা: অপন্ডযাজা  াতুন,জতা-

অপায অরী 

জফ এ - না না  যাঁ ০৬ ১৭ ১৩ ০১৭২১৫৬৮৮৯২  

১৪ াজুজযয়া নান্ডভা াড়া জান্ডভ ভজজদ জগায়ার কাজি ৩৩-০৬-৭২৩ জভাছাঃ রুভানা অক্তায, স্বাভী-জভাঃ 

জফরার 

এআচ, এ জ - না না  যাঁ ০৮ ১৭ ১৩ ০১৭৪৫২৫৫৯৯০  

১৫ জনুাড়া  জান্ডভ ভজজদ জগায়ার কাজি ৩৩-০৬-৭২৪ জভাঃ অব্দুর জভাজভন , অবুর কান্ডভ  

 

এভ এ - না না যাঁ  ০৯ ১৫ ১৫ ০১৭৩৭৪৩০৬০৭  

১৬ ফাড়আাটি জান্ডভ ভজজদ জমাগীাড়া ৩৩-০৬-৭২৫ জভাঃ অন্ডফদ অরী, জতা-জভাঃ অব্দু 

ারাভ 

এ,এ,জ  - না         যাঁ  ০৭ ১৭ ১৩ ০১৭৩১৯৫৭৯৭৬  

১৭ মাত্রাগাছী ওয়াজক্তয়া ভজজদ ভাজড়য়া ৩৩-০৬-৭২৬ জভাঃ জজানাফ অরী, মৃত াআবুরা  

 

পাজজর যাঁ - যাঁ যাঁ  ০২ ১৫ ১৫ ০১৭২৬৯১৫০৯০  

১৮ চাম্প কুজড় জান্ডভ ভজজদ ভাজড়য়া ৩৩-০৬-৭২৭ জভাঃ জাযাফ অরী মৃত নান্ডছয 

 

জফ,এ  যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৮ ১৫ ১৫ ০১৭৩৮৩৯৫৮৩১  

১৯ কাজরাড়া জান্ডভ ভজজদ ভাজড়য়া ৩৩-০৬-৭২৮ জভাাঃকাজযভা  াতুন,জভাঃ জভাজজবুয 

যভান 

কাজভর যাঁ - না  যাঁ ০৭ ১৪ ১৬ ০১৭২২৮৫৯৪৯৯  

২০ গাংন্ডগাাড়া জান্ডভ ভজজদ  ভাজড়য়া ৩৩-০৬-৭২৯ জভাঃ আভযান অরী,জতা-জভা: 

আভাআর জান্ডন 

অজরভ  - না        যাঁ  ০৬ ২৫ ১০ ০১৭৪০১২১২৫২  

২১ জকভত জফানারী জান্ডভ  ভাজড়য়া ৩৩-০৬-৭৩০ 

 

জভাঃ অব্দু ািয জতা- আভাআর এআচ এ জ - না না যাঁ  ১০ ১৭ ১৩ ০১৭৩১৩৩৮৭২৪  

 

 

 

২০১৯ জক্ষাফন্ডল যয জফদ্যভান জকে ও জক্ষকন্ডদয ভধ্য জথন্ডক 

২০২০ জক্ষাফন্ডল য ফারকৃত জকে ও জক্ষক তাজরকা। 

কাযণজবজিক তাজরকা। 

 

প্রাক-প্রাথজভক/ফয়স্ক/জ কুযঅন জক্ষা জকে 
Form No-MBCMLP:MIS-1/2020 



  জজরায নাভঃ যাজাী          উন্ডজরায নাভঃ ফাগভাযা                                                   জক্ষাত্মযঃ প্রাক-প্রাথজভক  

ক্রভ জকন্ডেয নাভ ও ঠিকানা 

  

আউজনয়ন/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 

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 

২২ নন্তাড়া জান্ডভ ভ. ভাজড়য়া 

 

৩৩-০৬-৭৩১ জভাাঃ জযফুর জনছা, জতা- জভাঃ 

ায়দায অরী 

এভ এ - না না  যাঁ ০৪ ১৭ ১৩ ০১৭৭৪৩৬৩২৭২  

২৩ কাঁঠারফাড়ী জান্ডভ 

ভজজদ 

ভাজড়য়া ৩৩-০৬-৭৩২ 

 

জভাছাঃ সুরতানা, মুত জযয়াজ 

উজিন 

জফ,এ  যাঁ - যাঁ  যাঁ ০৯ ১৪ ১৬ ০১৭৩৮৫৬৮০৭৫  

২৪ জজয়ানি াড়া  জান্ডভ 

ভজজদ 

জঝকড়া ৩৩-০৬-৭৩৩ জভাা: জপয়াজযন অক্তায, জজিকুয 

যভান 

এআচ এজ  - না না  যাঁ ০৫ ১৫ ১৫ ০১৭৯২৪২৫৩২০  

২৫ বানী াড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

জঝকড়া ৩৩-০৬-৭৩৪ জভা: অব্দুর াজরভ, অব্দু ািায জফ এ - না না যাঁ  ০৪ ১৮ ১২ ০১৭২১৬৬৩৫২৭ 

 

 

২৬ াভত্ম াড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

জঝকড়া ৩৩-০৬-৭৩৫ 

 

জভাছাঃ কুরসুভ  াতুন,স্বাভী 

ভাাফুজুয যভান 

এভ এ জ - না না  যাঁ ০২ ১৫ ১৫ ০১৭৮৬৯৬২৩৮০  

২৭ ায়াত পুয জান্ডভ 

ভজজদ 

জঝকড়া ৩৩-০৬-৭৩৬ 

 

জভাাঃ রুারী  াতুন,  কাভার াা এভ এ জ - না না  যাঁ ০৫ ১৮ ১২ ০১৭৭৩৬৮৯৩১১  

২৮ যাজযাভ পুয জান্ডভ 

ভজজদ 

জঝকড়া ৩৩-০৬-৭৩৭ 

 

জভাছাঃ জান্নাতুন জতা-জভাঃ অব্দু 

ািায 

কাজভর - না না  যাঁ ০৬ ১৪ ১৬ ০১৭০৪২৫১৪৯৫  

২৯ অভফাজড়য়া জান্ডভ 

ভজজদ 

ফড়জফানরী ৩৩-০৬-৭৩৮ 

 

জজলু যভান, জভাঃ অন্ডয়ন উজিন  এভ এ জ যাঁ - না যাঁ  ০৯ ১৮ ১২ ০১৭৪৪৭৯৬২৩৬  

৩০ ফাগাফাড়ী জান্ডভ 

ভজজদ 

ফড়জফানরী ৩৩-০৬-৭৩৯ 

 

াাদৎ জান্ডন জতা-ভাজনকুরা  এআচ এ জ  না না যাঁ  ০৭ ১৪ ১৬ ০১৭৭৩০৪১৫৭৭  

৩১ উিযভাঝ গ্রাভ জান্ডভ 

ভজজদ 

ফড়জফানরী ৩৩-০৬-৭৪০ 

 

জভাা:জজন্নাতুন জনা,স্বাভী জদুর 

আরাভ 

জফ,এ  না না  যাঁ ০৪ ১৪ ১৬ ০১৭৪২০১৯৯৩১  

৩২ জভান পুয জান্ডভ 

ভজজদ 

কাচাযী জকাঃ াড়া ৩৩-০৬-৭৪১ 

 

জভাঃ অঃ যউপ, জতা- জভাঃ 

অপায অরী  

পাজজর - না না যাঁ  ০৫ ১৬ ১৪ ০১৭৫৫১১৭৮৯০  

৩৩ কাচাযী জকায়ারী াড়া 

জান্ডভ ভজজদ 

কাচাযী জকাঃ াড়া ৩৩-০৬-৭৪২ জভাঃ অব্দু ািায.  জভাঃ অব্দুর 

গফুয 

পাজজর যাঁ - না যাঁ  ০৮ ১৪ ১৬ ০১৭৩১১৪২৭৫৩  
 

৩৪ জগাজফিাড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

জগাজফিাড়া ৩৩-০৬-৭৪৩ জভাা: ভাসুদা  াতুন,স্বাভী 

জভা:এনামূর ক 

এআচ এ জ  না না  যাঁ ০৮ ১৮ ১২ ০১৭৬৮৮৫৬৬১৭  

৩৫ যভজান াড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

জগাজফিাড়া ৩৩-০৬-৭৪৪ জভা:ভাআনুর আরাভ,জভা:জযাজ 

উিীন 

এ এ জ  - না যাঁ  ০৪ ২৫ ১০ ০১৭৪৫০০৫১৯৫  

৩৬  ফাকশর জান্ডভ 

ভজজদ 

জগাজফিাড়া ৩৩-০৬-৭৪৫ জভাছাঃ ারুর নাায জতা 

জভাঃঅকযাভ অরী  

দাজ র  যাঁ  - না  যাঁ ০৫ ১৮ ১২ ০১৭৪২৩৩৬৮৬২  

৩৭ দাভনা াা াড়া 

জান্ডভ ভজজদ 

জগাজফিাড়া ৩৩-০৬-৭৪৬  জভাঃ অজনসুয যভান, জভাঃ লুৎপয 

যভান 

পাজজর  না না যাঁ  ১১ ১৬ ১৪ ০১৭৩৯৫৭১১০৮  

৩৮ উিয জাভারী পুয 

জান্ডভ ভজজদ 

গজনপুয ৩৩-০৬-৭৪৭  জভাঃ ভামুদ াান, জভাঃ যভতুর-
াা 

এআচ এ জ যাঁ - না যাঁ  ০৫ ১৮ ১২ ০১৭২১৬৯২১৫১  

৩৯ একডারা ভের ফাড়ী গজনপুয 

 

৩৩-০৬-৭৪৮ জভাছাঃ নাজভা , জভাঃ মুনসুয যভান দাজ র - না না  যাঁ ০৮ ১৭ ১৩ ০১৭২৯৭৫৫৩৩৩  

৪০ ফাগভাযা জান্ডভ ভ. গজনপুয ৩৩-০৬-৭৪৯ জভাঃ জভাস্তাজপজুয যভান,  জভাঃ 

অবুর কারাভ 

পাজজর - না যাঁ যাঁ  ০৭ ১৮ ১২ ০১৭৩৫৩৬৪৭৮৬  

৪১ চক ভফফতপুয জান্ডভ 

ভজজদ 

গজনপুয ৩৩-০৬-৭৫০ জভাঃ নাজমুর ক, জতা- জভাঃ 

যজদকুর  

এভ এ - না না যাঁ  ১০ ১৬ ১৪ ০১৭২৭৮১৪৫০০  

৪২ ফাগভাযা জভ ন্ডরছ ফাড়ী 

জান্ডভ ভজজদ 
গজনপুয ৩৩-০৬-৭৫১ জভাছা : াজনা  াা তন, স্বাভী-মৃত 

মু ন্ডরছুয যভান 

পাজজর - - না  যাঁ ০৪ ১৮ ১২ ০১৭৪১০৭২৫২৪  
 

৪৩  য়যা জান্ডভ ভজজদ 

 

ফাসুাড়া ৩৩-০৬-৭৫২ জভাঃ যজপকুর আরাভ,জভাঃ 

নুযম্নর আরাভ 

অজরভ -  না  যাঁ ১২ ১৭ ১৩ ০১৭৯৩৪১৫৫৮৭  

                 



জজরায নাভঃ যাজাী          উন্ডজরায নাভঃ ফাগভাযা                       জক্ষাত্মযঃ প্রাক-প্রাথজভক  

ক্রভ জকন্ডেয নাভ ও 

ঠিকানা 

  

আউজনয়ন/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 

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 

৪৪ জভাােদপুয জান্ডভ 

ভজজদ 

ফাসুাড়া ৩৩-০৬-৭৫৩ জভাঃ জজলুয যভান, 

মৃত জারাআভান 

অজরভ  - না যাঁ  ০৬ ১৫ ১৫ ০১৭৩৪২৯০৩২৬  

৪৫ জদওজরয়া ভীযাড়া 

জান্ডভ ভজজদ 

ফাসুাড়া ৩৩-০৬-৭৫৪ জভাছাঃ  ান্ডরদা অক্তায, জতা-

জভাঃ অব্দুর  ান্ডরক 

এভ এ - না না  যাঁ ০৯ ১৭ ১৩ ০১৭৩৩৭৪৩২৬৭  

৪৬ ঠাকুয াড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

ফাসুাড়া ৩৩-০৬-৭৫৫ জভাছাঃ াানাজ, স্বাভী-ওভয 

পারুক 

জফ এ  না না  যাঁ ০৬ ১৬ ১৪ ০১৭৬২৮৬৮৩৩৪  

৪৭  জদওজরয়া জান্ডভ 

ভজজদ 
ফাসুাড়া ৩৩-০৬-৭৫৬ জভাা:যজভা  াতুন,স্বাভী জযাজউিীন কাজভর - না না  যাঁ ০৪ ১৫ ১৫ ০১৭৯৬৭০৯৭৭৯  

৪৮ জগাার পুয জান্ডভ 

ভজজদ 
ফাসুাড়া ৩৩-০৬-৭৫৭ জভাঃ পযভান অরী, জভাঃ অজজমুজিদন জফ,এ জ - না না যাঁ  ০৭ ১৫ ১৫ ০১৭৫০৪৯৭০৬২  

৪৯ াজনযা জযান্ডজয 

ফাড়ী 

নযদা ৩৩-০৬-৭৫৮ জভাাঃ ীভা  াতুন, স্বাভী-

এনামুর ক 

জফএ  - না  যাঁ ০৭ ১৭ ১৩ ০১৭৭৩১২২০৪৮  

৫০ নযদা জান্ডভ 

ভজজদ 

নযদা ৩৩-০৬-৭৫৯ জভাাঃ াানাজ  াতুন, 

জভাজান্ডের 

দাজ র  না না  যাঁ ১০ ২০ ১০ ০১৭৯৮১৭৭৬৯৯  

৫১ ভজদরা জান্ডভ 

ভজজদ 

নযদা ৩৩-০৬-৭৬০ জভাাঃ জজজভন  াতুন, জভাঃ 

জজভ উজিন 

এভ এ  না না  যাঁ ১১ ১৮ ১২ ০১৭৯৬৮৭৯০৮৩  

৫২ জগাড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

নযদা ৩৩-০৬-৭৬১ জভাঃ অবুর কারাভ 

অজাদ,জ তাফ বুজিন 

পাজজর   যাঁ যাঁ  ০৮ ১৮ ১২ ০১৭১০৬৩৬১১৪  

৫৩ াটভাধ নগয জান্ডভ 

ভজজদ 

নযদা ৩৩-০৬-৭৬২ জভা:াআফুর আরাভ,জভা:অতাউয 

যভান 

এভ এ  - যাঁ যাঁ  ০৪ ২২ ১৩ ০১৭১৮৫৪৮৯৫৫  

৫৪ পূফ য জদৌরতপুয 

জান্ডভ ভজজদ 

নযদা ৩৩-০৬-৭৬৩ জভাাঃ গুরতাজ , অযাফুর অজরভ  না না  যাঁ ১০ ১৪ ১৬ ০১৭৫৬৯৭০৮৯২  

৫৫ ফাসুন্ডদফপুয জান্ডভ 

ভজজদ  

নযদা ৩৩-০৬-৭৬৪ াজভযা অক্তায স্বাভী অঃ যাজ্জাক  এআচ এ জ  না না  যাঁ ০৯ ১৭ ১৮ ০১৭৪৪৯৮০৩৪৪  

৫৬ জগাড়ায জান্ডভ ভজজদ নযদা ৩৩-০৬-৭৬৫ জভাাঃ ভাসুদা অক্তাযী,স্বাভী জভাঃ 

জগারাভ জভাত্মপা 

জফ এ এ  না না  যাঁ ০০ ১৮ ১২ ০১৭৪১৭৭৮১১১  

৫৭ াআধাড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

অউচ াড়া ৩৩-০৬-৭৬৬ জভাঃ জগারাভ জভাস্তপা, মৃত 

ভজজফয 

এভ এ  - না যাঁ  ০৫ ১৭ ১৩ ০১৭২৮৫৮৪০২৬  

৫৮ াআধাড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

অউচ াড়া ৩৩-০৬-৭৬৭ জভাছাঃ ডজরায়ন্তনী স্বাভী - 

জভাঃ জতাপাজ্জর 

এভ,এ  না না যাঁ  ০৪ ১৮ ১২ ০১৭৬০৫৬৪১৫২  

৫৯ জকািা  জান্ডভ 

ভজজদ 

অউচাড়া  ৩৩-০৬-৭৬৮ জভাঃ ািাভ জান্ডন , জতা- 

অঃ যজভ  

দাজ র   না না যাঁ  ০৮ ১৮ ১২ ০১৭৬২৪৫৪৪১২  

৬০ যজক্ষত াড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

অউাড়া ৩৩-০৬-৭৬৯ জভা:জদুর আরাভ, মৃত 

আয়াীন অরী 

পাজজর  - না যাঁ  ০৯ ২০ ১৫ ০১৭১৩৪১৩২৪০  

৬১ জ াদা পুয জান্ডভ 

ভজজদ 

অউাড়া ৩৩-০৬-৭৭০ জভাছাঃ পান্ডতভা  াতুন,স্বাভী 

াাবুয 

দাজ র  না না  যাঁ ০৬ ২২ ১৩ ০১৭৭২৩৯১৮৮৬  

৬২ ভীযজাপুয জফযী  জান্ডভ 

ভজজদ 
অউচাড়া  ৩৩-০৬-৭৭১ জভাাঃ ভজযয়ভ  াতুন,স্বাভী-

ফাজযক া 

দাজ র - না না  যাঁ ০৭ ১৭ ১৩ ০১৭৫২৩৫৬১২০  

৬৩ ভচভআর জান্ডভ 

ভজজদ 

শুভু ডাংগা ৩৩-০৬-৭৭২ জভাঃ মুক্তায জান্ডন, মৃত 

জভাজান্ডের 

দাজ র যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৪ ১৮ ১২ ০১৭২৮৫৮৬২৬৮  

 

                     



                জজরায নাভঃ যাজাী          উন্ডজরায নাভঃ ফাগভাযা                       জক্ষাত্মযঃ প্রাক-প্রাথজভক  

ক্রভ জকন্ডেয নাভ ও 

ঠিকানা 

  

আউজনয়ন/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 

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 

৬৪ াআক াড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

শুভু ডাংগা ৩৩-০৬-

৭৭৩ 

জভাা:জয়নফ  াতুন,স্বাভী-

ভজজফয যভান  াঁন 

এভ ,এ  - না  যাঁ ০২ 
২০ ১০ ০১৭৪১০২১৩৫৩  

৬৫ ফাযআ াড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

শুভু ডাংগা ৩৩-০৬-

৭৭৪ 

জভাঃ আযাজপর জান্ডন, মৃত 

অব্দুর ফাযী 

এআচ এ 

জ 

- - না হ াঁ   ০৬ 
১৫ ১৫ ০১৭৫৭১৭২৬৯০  

৬৬ জরাড়ুফাজড়য়াজান্ডভ 

ভজজদ  

দ্বীপুয ৩৩-০৬-

৭৭৫ 

জভা:ফকুর আরাভ,জভা: কান্ডয়ভ 

উজিন 

অজরভ  না না হ াঁ   ০৫ 
২২ ১৩ ০১৭২৫৬৬৯০৭৮  

৬৭ দ্বীপুয দ যাযাড়া 

জান্ডভ ভজজদ 

দ্বীপুয ৩৩-০৬-

৭৭৬ 

 

জভাা: জভৌসুভী  াতুন,স্বাভী 

জভা:অযাফুর আ: 

অজরভ - না না  যাঁ ০২ 
১৫ ১৫ ০১৭৮৭৮৪১৮৮৪  

৬৮ ভীযপুয  জান্ডভ 

ভজজদ 

দ্বীপুয 

 

৩৩-০৬-

৭৭৭ 

জভাছাঃ শ্যাভরী ফানু ,জভাঃ অঃ 

াভাদ 

জফ,এ  না না  যাঁ ০৮ 
১৪ ১৬ ০১৭৮৫৯৬৭৯২৫  

৬৯ দ্বীপুয া াড়া 

জান্ডভ ভ. 

দ্বীপুয ৩৩-০৬-

৭৭৮ 

 

জভাঃ অয়নুর ক, মৃত ওভয 

অরী 

জডন্ডলাভা  না না হ াঁ   ০২ 
১৭ ১৩ ০১৭৪৫৪৫৮৮১২  

৭০  াঁপুয ভাঠ জান্ডভ 

ভজজদ 

দ্বীপুয ৩৩-০৬-

৭৭৯ 
জভাাঃ সুভনা সুরতানা, জযাজ 

উজিন 

জফ,এ  না না  যাঁ ০৫ ১৭ ১৮ ০১৭৯৭৬৩৯৭৬৩  

৭১ জকাণাফাজড়য়া জান্ডভ 

ভজজদ 

াজভযকুৎা ৩৩-০৬-

৭৮০ 

জভাঃ অব্দুর জজরর, জতা-জভাঃ 

জপাতুরা  

এআচ, এ জ - না না যাঁ  ০৫ ১৭ ১৩ ০১৭৭৪৬২৩২২৭  

৭২ অন্ডরাকনগয জান্ডভ 

ভজজদ 

াজভযকুৎা ৩৩-০৬-

৭৮১ 

জভাঃ জভন্ডরান জান্ডন, জতা  অআনার 

ক 

দাজ র - না না যাঁ  ০৯ ১৭ ১৩ ০১৭৭৫২১০৯৭  

৭৩ শ্রীজত াড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

াজভযকুৎা ৩৩-০৬-

৭৮২ 

জভাা:অপন্ডযাজা জফগভ,মুনজুয যভান এ এ জ - না না  যাঁ ০৩ ১৮ ১২ ০১৭২১৫৬৮৮৯২  

৭৪  াভায গ্রাভ জান্ডভ 

ভজজদ 

াজভযকুৎা ৩৩-০৬-

৭৮৩ 

জভাঃ জাজকরুর আরাভ, জভাঃ অব্দু 

াভাদ 

পাজজর  - না যাঁ  ০২ ১৫ ১৫ ০১৭৩৪৯১১৩৪২  

৭৫ শ্রীজতাড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

াজভযকুৎা ৩৩-০৬-

৭৮৪ 

জভাছাঃ উন্ডে কুরসুভ,জভাঃ অজতকুয 

যভান 

এ এ জ  না না  যাঁ ০০ ১৮ ১২ ০১৭৫৫৪৯৯৪১২  

৭৬ শ্রীপুয জান্ডভ 

ভজজদ 

শ্রীপুয ৩৩-০৬-

৭৮৫ 

জভাাঃ  াজদজা জফজফ, স্বাভী- 

অবুর কান্ডভ 

অজরভ  না না  যাঁ ০৫ ১৫ ১৫ ০১৭৭৪-

২৫৩৪০২ 

 

৭৭ শ্রীপুয জভাড় জান্ডভ 

ভজজদ 

শ্রীপুয ৩৩-০৬-

৭৮৬ 

জভাঃ অরা উজিন, জভাঃ ওভান 

অরী 

এভ এ - না না যাঁ  ০২ ১৫ ১৫ ০১৭৩৮১১৫৩৭৫  

৭৮ উঃ জাভার পুয আয়াদ 

অরীয ফাড়ী  

জানাডাঙা ৩৩-০৬-

৭৮৭ 

জভাছাঃ পাযানা অক্তায, অঃ ান্নান এআচ,এ জ   না না  যাঁ ০৯ ১৭ ১৩ ০১৭০৯৬১১৬৪২  

৭৯ জানাডাঙ্গা ভের 

াড়া জান্ডভ ভজজদ 

জানাডাঙা ৩৩-০৬-

৭৮৮ 

জভাাঃ চায়না ফানু, স্বাভী-জভাঃ 

াভসুর ক 

জফএ   না না  যাঁ ০৫ ১৬ ১৪ ০১১৭৩৯৫৪২৩৫৪  

৮০ উিয জাভারপুয 

জান্ডভ ভজজদ 

জানাডাঙ্গা ৩৩-০৬-

৭৮৯ 

জভাাঃ জযাজজনা স্বাভী- অঃ অজজজ অজরভ  না না  যাঁ ০৮ ২৫ ১০ ০১৭৩৪২৪৬৫৬৭  

৮১ বযট্র জান্ডভ ভজজদ জানাডাঙ্গা ৩৩-০৬-

৭৯০ 

জভাা: নুরুন্নাায,স্বাভী অপাজউিীন জফ এ  না না  যাঁ ০৭ ১৭ ১৮ ০১৭৩৭০৫৫৩৯০  

৮২ জানাডাঙা জান্ডভ 

ভজজদ 

জানাডাঙ্গা ৩৩-০৬-

৭৯১ 

জভাা: ভারুপা জান্নাত,জতা-জভা: 

ভভতাজ জান 

জফ এ  না না  যাঁ ১০ ১৬ ১৪ ০১৭৩৪৯৩৭৮৭০  

৮৩ জানাডাঙ্গা জান্ডভ 

ভজজদ   

জানাডাঙ্গা ৩৩-০৬-

৭৯২ 

জভাা: জজরনা  াতুন,ভামুনুয যজদ  এআচ এ জ  না না  যাঁ ১১ ১৭ ১৮ ০১৭৪৬১১০৭৯৬  

      



 

 

          
জজরায নাভঃ যাজাী          উন্ডজরায নাভঃ ফাগভাযা                                                            জক্ষাস্তযঃ (ফয়স্ক)  

ক্রভ জকন্ডেয নাভ ও 

ঠিকানা 

  

আউজনয়ন/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 

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 

০১ যাভযাভা তাতী াড়া  জগায়ারকাজি ৩৩-০৬-

১৩০৮ 

জভাছাঃ নুয জাান স্বাভী-

াভসুজ্জাভান              

(ফয়স্ক) 

পাজজর   না না যাঁ ০৪ ০০ ২৫ ০১৭৪৪৩১৬২৭৭  

 

 

 
ংজষ্ট উন্ডজরায জপল্ড সুাযবাআজায                ভাস্টায জট্রআনায                               জপল্ড জপায                              কাযী জযচারক                                      জযচারক  

দস্য-জচফ                                                 দস্য             দস্য                                        দস্য                                                      দস্য  

স্বাক্ষয ও তাজয ঃ                                          স্বাক্ষয ও তাজয ঃ             স্বাক্ষয ও তাজয ঃ                          স্বাক্ষয ও তাজয ঃ                                      স্বাক্ষয ও তাজয ঃ  

নাভঃ                                      নাভঃ              নাভঃ                                        নাভঃ                                                      নাভঃ  



                                                                                                 ভজজদজবজিক জশু ও গণজক্ষা কাম যক্রভ  

আরাজভক পাউন্ডেন 

২৭৩,ারফাগান,পুযা, যাজাী। 
     

                        জজরায নাভঃ যাজাী          উন্ডজরায নাভঃ ফাগভাযা                                                       জক্ষাত্মযঃ জ জকাযঅন জক্ষা  

ক্রভ জকন্ডেয নাভ ও 

ঠিকানা 

  

আউজনয়ন/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 

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 জফজাআট ফাজায জান্ডভ 

ভজজদ 

বফানীগঞ্জ জৌয বা ৩৩-০৬-

৭৯৩ 

জভাঃ  অব্দুয যজাদ. মৃত অব্দূর 

কান্ডদয 

এ,এ,জ যাঁ - যাঁ যাঁ  
০২ ২২ ১৩ ০১৭২৯৫৯৫৯২৫  

 

২ উন্ডজরা জান্ডভ ভজজদ 

 

বফানীগঞ্জ জৌয বা ৩৩-০৬-

৭৯৪ 

অরাজ্ব ভীয জভাঃ অব্দু 

জাফান, মৃত অঃ াজভদ 

কাজভর - না যাঁ যাঁ  ০৫ ২০ ১৫ ০১৭২১৯৫৫৭৯৪  

৩ াাড়পুয জান্ডভ ভজজদ বফানীগঞ্জ জৌয বা ৩৩-০৬-

৭৯৫ 

জভাঃ াভসুর ক, মৃত ওভয অরী 

 

এ,এ,জ যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৮ ২৫ ১০ ০১৭২৩৯৬৭২৩৪  

৪ উিয একডারা ভধ্যাড়া 

জান্ডভ ভজজদ 

বফানীগঞ্জ জৌয বা ৩৩-০৬-

৭৯৬ 

জভাঃ আউসুপ অরী, জভাঃ   অকফায 

অরী 

দাজ র  না- না যাঁ  ০৭ ১৭ ১৮ ০১৭৩৮১৬০২২১  

৫ বফানীগজ্ঞ জান্ডভ ভজজদ 

 

বফানীগঞ্জ জৌয বা ৩৩-০৬-

৭৯৭ 

 জভাঃ াজপজুয যভান, অরাজ্ব 

ান্ডতভ 

কাজভর যাঁ - যাঁ যাঁ  ১০ ২০ ১৫ ০১৭২০১১১৬৫৪  

৬ ডাকতা জান্ডভ ভজজদ 

 

বফানীগঞ্জ জৌয বা ৩৩-০৬-

৭৯৮ 

জভাঃ অব্দুর ফাযী, মৃত 

কান্ডজমুজিন 

পাজজর যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৭ ১৭ ১৩ ০১৭৪১০৬৮২৪৩  

৭ কাচাযী জকায়ারীাড়া 

জান্ডভ ভজজদ 

বফানীগঞ্জ জৌয বা ৩৩-০৬-

৭৯৯ 

াযজভন  াতুন,স্বাভী জভাঃ 

াজফবুয যভান 

দাজ র  না না  যাঁ ০০ ২৫ ১০ ০১৭১৪৩৭০০৭৭  

৮ চানাড়া জান্ডভ ভজজদ বফানীগঞ্জ জৌয বা ৩৩-০৬-

৮০০ 

ভজনরুজ্জাভান,জভাঃ সয়দ অরী 

প্রাং 

এআচ এ জ  না না যাঁ  ০০ ২০ ১৫ ০১৭২৩৬৮৭৩৮৮  

৯ জফরফাড়ী জান্ডভ ভজজদ বফানীগঞ্জ জৌয বা ৩৩-০৬-

৮০১ 

াযজভন অক্তায 

জাজনয়া,াভশুর ক 

এ এ জ  না না  যাঁ ০০ ২৫ ১০ ০১৭০৭৪৪৯৪৫১  

১০ জাভরআ জান্ডভ ভজজদ তান্ডযপুয জৌয বা ৩৩-০৬-

৮০২ 

জভাঃ অব্দুর অজজজ, মৃত জপকুর 

আরাভ 

ান্ডপজ দাওযা াজদ যাঁ না না যাঁ  ১১ ১৫ ২০ ০১৭২৫৪০০৯৭৯  

১১ তান্ডযপুয জফষ্ণুাড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

তান্ডযপুয জৌাাযবা ৩৩-০৬-

৮০৩ 

জভাঃ আজি অরী, জভাঃ আউনু 

অরী 

পাজজর যাঁ - না যাঁ  ০৬ ২০ ১৫ ০১৭৪৪৩৯২৮৮৯  

১২ জফষু াড়া  জান্ডভ ভজজদ 

 

তান্ডযপুয জৌাাযবা ৩৩-০৬-

৮০৪ 

জভা:ভজভনুর আরাভ,জভা:জজভয 

উিীন 

কাজভর  - না যাঁ  ১০ ২৫ ১০ ০১৭৩৯২০৩২৪৩  

১৩ ভথুযাপুয জান্ডভ ভজজদ 

 

তান্ডযপুয জৌয ৩৩-০৬-

৮০৫ 

জভা: অজভনুর আরাভ,অব্দুর 

ভান্নান 

কাজভর  - না যাঁ  ১২ ২২ ১৩ ০১৭৩৭৩৬১০২৩  

১৪ যাভযাভা জান্ডভ ভজজদ 

 

তান্ডযপুয জৌয ৩৩-০৬-

৮০৬ 

জভা:জদরওয়ায 

জান্ডন,জভা:অ:াভাদ 

এভ এ -  না যাঁ  ০৯ ১০ ২৫ ০১৭২৬৪৫৫৩০০  

১৫ জগায়ারকাজি জান্ডভ ভজজদ জগায়ারকাজি ৩৩-০৬-

৮০৭ 

জভাঃ জরয়াকত অরী, জতা-

াাবুিীন 

কাজভর যাঁ  না যাঁ  ০৫ ১৬ ১৪ ০১৭৩৭৩১১৫৬২  

১৬ াজুজড়য়া জান্ডভ ভজজদ জগায়ারকাজি ৩৩-০৬-

৮০৮ 

জভা:কুযফান অরী ,জভা:ভজপজ 

উিীন 

কাজভর - - না যাঁ  ০৪ ২২ ১৩ ০১৭১৭২৪১০৫২৬  

১৭ চে পুয জান্ডভ ভজজদ 

 

জগায়ারকাজি ৩৩-০৬-

৮০৯ 

জভা: জজরভ জযজা,আজিি্ অরী অজরভ  - না যাঁ  ১২ ২০ ১৫ ০১৭৭৩৩২৪৯৫০  

১৮ ডাঙ্গাাড়া জান্ডভ 

ভজজদ  

জগায়ারকাজি ৩৩-০৬-

৮১০ 

জভাপাজজর জান্ডন ,অবুর 

কান্ডভ  

অজরভ  - না যাঁ  ০৯ ২০ ১৫ ০১৭৪৫০৯৫১০৩  

১৯ জচউ াজর জান্ডভ ভজজদ 

 

জগায়ারকাজি ৩৩-০৬-

৮১১ 

জভা:নাজমূর জাাআন, জরয়াকত 

জান্ডন 

জফ এ যাঁ - না যাঁ  ০৮ ২৫ ১০ ০১৭৯৬০২২৭৮৯  

২০ যাভযাভা জান্ডভ ভজজদ 

 

জগায়ারকাজি ৩৩-০৬-

৮১২ 

জভা:অযাফুর 

আরাভ,জগান্ডরভান জভারা  

পাজজর  - না যাঁ  ০৭ ২২ ১৩ ০১৭৬৭৭৬৫০৪৩  

২০১৯ জক্ষাফন্ডল যয জফদ্যভান জকে ও জক্ষকন্ডদয ভধ্য জথন্ডক 

২০২০ জক্ষাফন্ডল য ফারকৃত জকে ও জক্ষক তাজরকা। 

কাযণজবজিক তাজরকা। 

 

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



  জজরায নাভঃ যাজাী          উন্ডজরায নাভঃ ফাগভাযা                                                       জক্ষাত্মযঃ জ জকাযঅন জক্ষা  

ক্রভ জকন্ডেয নাভ ও 

ঠিকানা 

  

আউজনয়ন/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 

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 

২১ যাভযাভা জান্ডভ 

ভজজদ 

জগায়ার কাজি ৩৩-০৬-

৮১৩ 

জভাাঃ যাজজয়া 

সুরতানা,জভাঃ এরাী ফক্স 

এআচ এ জ     যাঁ ০০ ২৫ ১০ ০১৭৬৫১৮৩১২৬  

২২ াজুজযয়া জান্ডভ 

ভজজদ 

জগায়ার কাজি ৩৩-০৬-

৮১৪ 

জভাাঃ রুনা রাআরা,অভজাদ 

জান্ডন 

এআচ এ জ     যাঁ ০০ ১৭ ১৩ ০১৭২১৫২৩২৫২  

২৩ কাভায াজর জান্ডভ 

ভজজদ 

জগায়ার কাজি ৩৩-০৬-

৮১৫ 

জভাঃ অঃ কজযভ,মৃত ভরুপ্রাং দাজ র যাঁ  যাঁ যাঁ  ০০ ১৭ ২৩ ০১৭৪৬০২৬৯৫৩  

২৪ জগায়ারকাজি জান্ডভ 

ভজজদ 

জগায়ার কাজি ৩৩-০৬-

৮১৬ 

জভাঃ অপতাবুর ক,অঃ 

যভান 

পাজজর যাঁ  যাঁ যাঁ  ০০ ১৭ ১৮ ০১৭২৯১২৫২৯৯ 

 

 

২৫ াজিুযত্ম জান্ডভ 

ভজজদ 

জমাগীাড়া  ৩৩-০৬-

৮১৭ 

জভা:এযাদুয যভান,অঃ 

অাদ 

পাজজর  না না যাঁ  ০২ ১৪ ১৬ ০১৭৩৮৩৯৬৪৫১  

২৬ ফান্ডজ জগায়ারকাজি 

জান্ডভ ভজজদ 

জমাগীাড়া ৩৩-০৬-

৮১৮ 

জভাঃ  অঃ যাজ্জাক, জতা- 

জভাঃ জারাআভান 

কাজভর যাঁ না যাঁ যাঁ  ০৫ ২২ ১৩ ০১৭৩৪২৩৬৬৬৬  

২৭ কাজতরা জান্ডভ 

ভজজদ 

জমাগীাড়া ৩৩-০৬-

৮১৯ 

জভা:জযাজদুর আরাভ,মৃত 

জপউিীন 

কাজভর  - না যাঁ  ০৮ ২০ ১৫ ০১৭৪০৪৮৩৫২৫  

২৮ জগাজনাথপুয জান্ডভ 

ভজজদ 

জমাগীাড়া ৩৩-০৬-

৮২০ 

জভা:অজযফুর 

আরাভ,জভা:অযাপ 

অজরভ  - না যাঁ  ০৭ ২৫ ১০ ০১৭২৪৬৭০৮৪২  

২৯ রাড়ুাড়াজান্ডভ 

ভজজদ 

ভাজড়য়া ৩৩-০৬-

৮২১ 

জভাঃ াজভমুর আরাভ, 

জতা-জযাজুর  

অজরভ যাঁ না না যাঁ  ১০ ১৭ ১৩ ০১৭৮৫৪৪৬৮৭১  

৩০ সূম য াড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

ভাজড়য়া ৩৩-০৬-

৮২২ 

জভা:অযাফুর আরাভ, 

অব্দুর ফাজযক 

অজরভ - না না যাঁ  ০২ ১৭ ২৩ ০১৭২৩১১৭২৫৮  

৩১ চাম্পাকুজড় জান্ডভ 

ভজজদ 

ভাজড়য়া ৩৩-০৬-

৮২৩ 

ভাঃ জযাজুর আরাভ মৃত 

কান্ডজমুিীন 

দাজ র যাঁ - না যাঁ  ০২ ১৭ ১৮ ০১৭৩৭৭০৪৯৯১  

 

৩২ ফাভনকয়া জান্ডভ 

ভজজদ 

ভাজড়য়া ৩৩-০৬-

৮২৪ 

জভাঃ ভজন অরী, জভাঃ 

জন্ডকিয অরী 

জফ,এ যাঁ - না যাঁ  ০৫ ২০ ১০ ০১৭৩৯২৬০২০৯  

৩৩ রাজ  জান্ডভ 

ভজজদ 

জগায়ারকাজি ৩৩-০৬-

৮২৫ 

জভাঃ উভয পাযম্নক, জতা-

জভাঃ াজ্জাদ জান্ডন 

পাজজর যাঁ - না যাঁ  ০৫ ১৮ ১২ ০১৭৯৩৯৯৫১৫০  

৩৪ কাঁঠারফাড়ী জান্ডভ 

ভজজদ 

ভাজড়য়া ৩৩-০৬-

৮২৬ 

জভাাঃ অপন্ডযাজা 

 াতুন,স্বাভীন্ডভাঃ জগয়া উজিন 
এ এ জ  না না  যাঁ ০০ ১৫ ১৫ ০১৭২০৬১৫৭০১  

৩৫ নভত্মাড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

ভাজড়য়া 

 

৩৩-০৬-

৮২৭ 

জভাঃ অজভনুর ক,ভজনয 

উজিন 

এআচ এ জ  না না যাঁ  ০০ ১৫ ১৫ ০১৭২৬৫১৪২৬৭  

৩৬ ান্ডরা আভাযত জকাল্ড 

জস্টান্ডযজ জান্ডভ ভজজদ 
ভাজড়য়া ৩৩-০৬-

৮২৮ 

জভাঃ াজফবুয যভান,জর 

অন্ডভদ 

দাওযা াদী  না না যাঁ  ০০ ১৮ ১২ ০১৭৮৪১৫৯০৪০  

৩৭ ক্ষুিজঝনা জান্ডভ 

ভজজদ 

জঝকড়া ৩৩-০৬-

৮২৯ 

ভীয জভাঃ জজকরুরা, মৃত 

অফফা অরী 

কাজভর যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৫ ১৭ ১৩ ০১৭৭১২৫০৫৮৮  

৩৮ ভধ্য জঝনা জান্ডভ 

ভজজদ 

 

জঝকড়া ৩৩-০৬-

৮৩০ 

জভাঃ অব্দু ারাভ  প্রমন্ডন্ত- 

অজফয উজিন 

ান্ডপজ   - না যাঁ  ০৮ ১৫ ১৫ ০১৭২২৭১৯৯৪২  

 

 



 

         
  জজরায নাভঃ যাজাী                                                                                  জক্ষাত্মযঃ জ জকাযঅন জক্ষা       উন্ডজরায নাভঃ ফাগভাযা                                             

ক্রভ জকন্ডেয নাভ ও 

ঠিকানা 

  

আউজনয়ন/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 

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 

৩৯ উিয াজুজড়য়া জান্ডভ 

ভজজদ 

জঝকড়া ৩৩-০৬-

৮৩১ 

জভা:যজপকুর আরাভ,ফাায 

অরী 

দাজ র যাঁ - না যাঁ  ০২ ১৫ ১৫ ০১৭৪৯৫২৮৯৭৩  

 

৪০ ভজিয়ার ফাজায জান্ডভ 

ভজজদ 

ফড়জফানারী ৩৩-০৬-

৮৩২ 

জতাপাজ্জর জান্ডন,মৃত 

ফান্ডয়মুজিন 

কাজভর যাঁ না না যাঁ  ০৫ ১৮ ১২ ০১৭৬৫৩৮৮৮২৬  

৪১ ফড়জফানরী ভধ্য াড়া 

জান্ডভ ভজজদ 

ফড়জফানারী ৩৩-০৬-

৮৩৩ 

জভা:এ রাস্উিীন,মৃত 

অ:ভজজদ 

কাজভর যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৮ ১৫ ২৫ ০১৭২৬২১৫৬৪৫  

৪২ ফড়জফানরী জি্ভ 

াড়া জান্ডভ ভজজদ 

ফড়জফানারী ৩৩-০৬-

৮৩৪ 

জভা: াজ্জাদ 

জান্ডন,জভা:জভান্ডরভ অরী 

ান্ডপজ এআচ এ 

জ 

- - না যাঁ  ০৭ ২৫ ১০ ০১৭২৮৬৩৭৭০২  

৪৩  জভানপুয জান্ডভ 

ভজজদ 

কাচাযী জকাঃ াড়া ৩৩-০৬-

৮৩৫ 

জভাঃ যজপকুর আরাভ  , 

ওভয অরী 

অজরভ যাঁ - না যাঁ  ১০ ২২ ১৩ ০১৭৪০৬৫৪১০৬  

৪৪ কাচাযীন্ডকায়ারীাড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

কাচাযী জকাঃ াড়া ৩৩-০৬-৩৬ জভা:জজয়াউয যভান,আয়ায 

জভাােদ 
কাজভর  - যাঁ যাঁ  ০৯ ২২ ১৩ ০১৭৯৭৯১৬৭৩৭  

৪৫ ভধুপুয জান্ডভ ভজজদ কাচাযী জকাঃ াড়া ৩৩-০৬-

৮৩৭ 

জভা:জাাঙ্গীয অরভ,জভা:রজজয 

অরী 
পাজজর - - না যাঁ  ১০ ২৫ ১০ ০১৭৬৬২১০৪৬৭  

৪৬ জগাজফি াড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

জগাজফিাড়া ৩৩-০৬-

৮৩৮ 

জভাঃ ভামুনুয যজদ, মৃতয-জযাজ 

উজিন 

দওযা যাঁ না না যাঁ         ০৬ ২৫ ১০ ০১৭৪০০৭৩৬৬১  

৪৭ দাভনা জান্ডভ ভজজদ 

 

জগাজফিাড়া ৩৩-০৬-

৮৩৯ 

জভা:অব্দুর ভান্নান ,জযাজউিীন 

জ  
ক্বাযী ও কাজপয়া যাঁ - না যাঁ  ০৫ ২৫ ১০ ০১৭২০৯৮১৭০৩  

৪৮ ভামুদপুয জান্ডভ ভজজদ জগাজফিাড়া ৩৩-০৬-

৮৪০ 

জভা:জভাত্মাজপজুয যভান,মৃত 

অজয উিীন 
পাজজর যাঁ - না যাঁ  ০৪ ২৫ ১০ ০১৭১০৬০২২১৪  

৪৯ অউ পুয জান্ডভ  

ভজজদ 

জগাজফিাড়া ৩৩-০৬-

৮৪১ 

জভা:অ:ভান্নান,জভা:জযয়াজ 

উিীন 

দাওযা যাঁ - না যাঁ  ০২ ২২ ১৩ ০১৭৬০১০৬৩০৪  

৫০ রাউাড়া ভধ্য াড়া 

জান্ডভ ভজজদ 

গজণপুয ৩৩-০৬-

৮৪২ 

জভাঃ াআফুর আরাভ, মৃত 

জভন্ডয অরী 

ান্ডপজ যাঁ - না যাঁ  ০৫ ২৫ ১০ ০১৭৩৯২০১০৫৩  

৫১  য়যা জান্ডভ ভজজদ 

 

ফাসুাড়া ৩৩-০৬-

৮৪৩ 

জভাঃ জাপয আকফার, অরাজ্ব 

ান্ডতভ 

অজরভ  - না যাঁ  ০৮ ২২ ১৩ ০১৭৯৭৯১৭০০৫  

৫২ কজরকাপুয জান্ডভ ভজজদ 

 
ফাসুাড়া ৩৩-০৬-

৮৪৪ 

জভা:াআদুয যভান,জারায়ভান 

অরী 
অজরভ  - না যাঁ  ০৮ ১৭ ১৩ ০১৭৩২০৬২১৫৮  

৫৩ াটভাধ নগয জান্ডভ 

ভজজদ 

নযদা ৩৩-০৬-

৮৪৫ 

পাাদ ভাামুদ,জভা:অ:াভাদ অজরভ  - না যাঁ  ০৭ ২২ ১৩ ০১৭৩৮০২৯০৬১  

৫৪ নযদা উিযাড়া জান্ডভ 

ভ. 

নযদা ৩৩-০৬-

৮৪৬ 

জভা:অ: ান্ডরদ,নূযন্ডভাােদ কাজভর যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৮ ২২ ১৩ ০১৭২৮৬৩৭৪৪৬  

৫৫ ফীযকয়া জান্ডভ ভজজদ নযদা ৩৩-০৬-

৮৪৭ 

জভা: জতাপাজ্জর জান্ডন,অব্দুর 

 ান্ডর  

এভ এ (অযফী) যাঁ - না যাঁ  ০৫ ২০ ১৫ ০১৭৬৪৯৯৮৪৮৮  

৫৬ পূফ যন্ডদীরত পুয জান্ডভ 

ভজজদ 

নযদা ৩৩-০৬-

৮৪৮ 

জভাােদ অব্দু 

ারাভ,নূযন্ডভাােদ প্রাভাজনক 

কাজভর যাঁ - যাঁ যাঁ  ০২ ২২ ১৩ ০১৭০৪৩৭৩৯৫৮  

 
৫৭ কুভাযপুয জান্ডভ 

ভজজদ 

নযদা ৩৩-০৬-

৮৪৯ 

মুঞ্জুয যভান, জতা-কতুফ 

উজিন 

কাজভর যাঁ - না যাঁ  ০৪ ১৫ ১৫ ০১৭৪৫২৫৫৯০৪  

 
    



                       

 

 

 

 
  জজরায নাভঃ যাজাী          উন্ডজরায নাভঃ ফাগভাযা                                                     জক্ষাত্মযঃ জ জকাযঅন জক্ষা  

ক্র

ভ 

জকন্ডেয নাভ ও 

ঠিকানা 

  

আউজনয়ন/ওয়াড য/ 

জৌযবায নাভ 

জকে 

জকাড নং 

জক্ষন্ডকয নাভ ও 

জতা/স্বাভীয নাভ 

জক্ষন্ডকয 

জক্ষাগত 

জমাগ্যতা 

জক্ষক  

প্রজক্ষণপ্রাপ্ত/ভজজন্ডদ

য আভাভ জক না 

জরঙ্গ কভ যকার 

ংক্রান্ত তথ্য 

জক্ষাথী 

ংক্রান্ত 

তথ্য 

জক্ষন্ডকয 

জভাফাআর নং 

ভন্তব্য 

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 জফরঘজযয়া জান্ডভ 

ভজজদ 

অউাড়া ৩৩-০৬-

৮৫০ 

জভা: অআউফ অরী,পন্ডজয 

অরী 

দাজ র যাঁ না না যাঁ  ১০ ২৫ ১০ ০১৭৪৬০৭০৩০৬  

৫৯  ধাভনন্ডকীড় জান্ডভ 

ভজজদ 

অউাড়া ৩৩-০৬-

৮৫১ 

জভা: নারুরা,জতা-মৃত 

কফীয উিীন 

দাওযা যাঁ - যাঁ যাঁ  ০৭ ১৬ ১৪ ০১৭৪৩৬২০৯১৮  

৬০ যজক্ষতাড়া পূফ যাড়া 

জান্ডভ ভজজদ 

অউাড়া ৩৩-০৬-

৮৫২ 

জভাাঃ পান্ডতভা  াতুন,জভাঃ 

অঃ ািায 

পাজজর -- -  না  ০০ ২০ ১৫ ০১৭৯৩৯৭১৭৯০  

৬১ ফানাআপুয জতগাজছ 

জান্ডভ ভজজদ 

শুবডাঙ্গা ৩৩-০৬-

৮৫৩ 

জভা:ভাাতাফ জান্ডন, 

জভা:আভাআর জান্ডন 

এভ এ  যাঁ - না যাঁ  ০৫ ২২ ১৩ ০১৭৪৬৮৫৮৪৬৯  

৬২ ফাড়ীগ্রাভ জান্ডভ 

ভজজদ 

শুবডাঙ্গা ৩৩-০৬-

৮৫৪ 

জভাঃ অভজাদ জান্ডন 

জতা- পজলুর ক 

কাজভর  - যাঁ যাঁ  ০৯ ২২ ১৩ ০১৭৩৬৪৭৩৪৮৪  

৬৩ জ ািযন্ডকৌড় ভধ্যাড়া 

জান্ডভ ভজজদ 

শুবডাঙ্গা ৩৩-০৬-

৮৫৫ 

জভাাঃ াজফনা  াতুন,স্বাভী 

জভাঃ আযাজপর 

জফ এ    না  ০০ ২০ ১৫ ০১৭২২৩২৮৫৩৫  

৬৪ াান পুয জান্ডভ 

ভজজদ 

দ্বীপুয ৩৩-০৬-

৮৫৬ 

জভা: জভজানুয যভান,যজভ 

উজিন  

জ:ও ক্বাযী - না না যাঁ  ০৮ ২২ ১৩ ০১৭৬১২৩৪৮৫৩  

৬৫ ভীযপুয গাআন াড়া 

জান্ডভ ভজজদ 

দীপুয ৩৩-০৬-

৮৫৭ 

জভাঃআভাজ উজিন,জভাঃ 

ভজপজ উজিন 

পাজজর - না যাঁ যাঁ  ০৫ ১৭ ১৩ ০১৭২৫০৮৬৩৫৪  

৬৬ উিয জকায়ারী াড়া 

জান্ডভ ভজজদ 

জমাজগাড়া ৩৩-০৬-

৮৫৮ 

জভাঃ অবুর কারাভ জতা-

অঃ গফুয 

কাজভর  না  না  ০১ ২০ ১৫ ০১৭৩৪১৬৩২৫১  

৬৭  যায়াপুয জান্ডভ ভজজদ াজভযকুৎা ৩৩-০৬-৮৫৯ জভা:াআফুর আরাভ, অন্ডফদ 

অরী  

পাজজর যাঁ  না যাঁ  ০৫ ২০ ১৫ ০১৭৩৩৬৮২০৫০  

৬৮ অন্ডরাক নগয জান্ডভ 

ভজজদ 

াজভযকুৎা ৩৩-০৬-

৮৬০ 

জভা: আভযান অরী, জভা:কজপর 

উিীন 

জ:ও পাজজর যাঁ - যাঁ যাঁ  ০২ ২০ ১৫ ০১৭২৬৪২৬১৯২ 

 

 

৬৯ জগায়ার কিা জান্ডভ 

ভজজদ 

শ্রীপুয  ৩৩-০৬-

৮৬১ 

 জভা:জযফুর আরাভ,জভা: 

অন্ডফদ অরী 

অজরভ  - না যাঁ  ০৪ ২০ ১৫ ০১৭৮১০০৩৯৫৫  

৭০ শ্রীপুয  াভায জান্ডভ 

ভজজদ 

শ্রীপুয ৩৩-০৬-

৮৬২ 

জভা:জহুরুর আরাভ,সয়দ অরী দাজ র যাঁ না না যাঁ  ০৫ ১৪ ১৬ ০১৭৪৫০৩৬৯৫৭  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
জজরায নাভঃ যাজাী          উন্ডজরায নাভঃ ফাগভাযা                                                     জক্ষাত্মযঃ জ জকাযঅন জক্ষা  

ক্র

ভ 

জকন্ডেয নাভ ও 

ঠিকানা 

  

আউজনয়ন/ওয়াড য/ 

জৌযবায নাভ 

জকে 

জকাড নং 

জক্ষন্ডকয নাভ ও 

জতা/স্বাভীয নাভ 

জক্ষন্ডকয 

জক্ষাগত 

জমাগ্যতা 

জক্ষক  

প্রজক্ষণপ্রাপ্ত/ভজজন্ডদ

য আভাভ জক না 

জরঙ্গ কভ যকার 

ংক্রান্ত তথ্য 

জক্ষাথী 

ংক্রান্ত 

তথ্য 

জক্ষন্ডকয 

জভাফাআর নং 

ভন্তব্য 

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 

৭১ জভরা ফাজায জান্ডভ 

ভজজদ 

জানাডাঙ্গা ৩৩-০৬-

৮৬৩ 

জভা:এনামূর ক, জভা:আয়াদ 

অরী 

 পাজজর  - না যাঁ  ০৮ ২০ ১৫ ০১৭১৪৯৭৩২৬১ 

 

 

৭২ জানাডাঙ্গা াজী াড়া 

জান্ডভ ভজজদ 

জানাডাঙ্গা ৩৩-০৬-

৮৬৪ 

জভা:অর-অজভন,ভাাতাফ 

উিীন 

অজরভ - না না যাঁ  ০৭ ২২ ১৩ ০১৭২৪০২৬৯৭০  

৭৩ বযট্র জঝকড়াাড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

জানাডাঙ্গা ৩৩-০৬-

৮৬৫ 

জভা:কুযফান অরী,জভা:জভাকন্ডদ 

অরী 

অজরভ যাঁ যাঁ না যাঁ  ১০ - ২০ ০১৭৯৪১০২৯৩৫  

৭৪ জানাডাঙ্গা জফরনী জান্ডভ 

ভজজদ 
জানাডাঙ্গা ৩৩-০৬-

৮৬৬ 

জভা: ভাসুদ যানা জতা, আয়াকুফ 

অরী  

জফ এ এ   - না যাঁ  ০৭ ২২ ১৩ ০১৭২৯৯১১৬৭১  

 

 

 

 

 
ংজষ্ট উন্ডজরায জপল্ড সুাযবাআজায                 ভাস্টায জট্রআনায                                 জপল্ড জপায                              কাযী জযচারক                                  জযচারক  

দস্য-জচফ                                                 দস্য               দস্য                                         দস্য                                                  দস্য  

স্বাক্ষয ও তাজয ঃ                                         স্বাক্ষয ও তাজয ঃ              স্বাক্ষয ও তাজয ঃ                           স্বাক্ষয ও তাজয ঃ                                   স্বাক্ষয ও তাজয ঃ  

নাভঃ                                      নাভঃ              নাভঃ                                        নাভঃ                                                      নাভঃ  

 


