
 
ভজজদজবজিক জশু  গণজক্ষা কাম যক্রভ 

আরাজভক পাঈন্ডেন 
২৭৩, ারফাগান, পুযা, যাজাী। 

                            জজরায নাভঃ যাজাী          ঈন্ডজরায নাভঃ জগাদাগাড়ী                       জক্ষাস্তযঃ প্রাক-প্রাথজভক  
ক্রভ জকন্ডেয নাভ  ঠিকানা 

  

আঈজনয়ন/য়াড য/ 

জৌযবায নাভ 

জকে জকাড নং জক্ষন্ডকয নাভ  জতা/স্বাভীয 

নাভ 

জক্ষন্ডকয 

জক্ষাগত 

জমাগ্যতা 

জক্ষক প্রজক্ষণ প্রাপ্ত/ 

ভজজন্ডদয আভাভ জক না 

জরঙ্গ কভ যকার 

ংক্রান্ত 

তথ্য 

জক্ষাথী 

ংক্রান্ত তথ্য 

জক্ষন্ডকয জভাফাআর 

নং 

ভন্তব্য 

(মজদ 

থান্ডক) 

যাঁ না প্রজক্ষণ 

প্রাপ্ত 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 ঘণশ্যাভপুয জান্ডভ ভজজদ ফাসুন্ডদফপুয ৩৩-০৩-৩১৮ জভা. অন্ডনায়ায জান্ডন,  

জতা-অব্দুর খান্ডরক 

অজরভ াঁ - - পুরুল - ৩ফছয ১৪ ১৬ ০১৮২০৮০৬৯১৯  

 

২ কাজভপুয গুজযঘাট য়াজিয়া 

ভজজদ 

ফাসুন্ডদফপুয ৩৩-০৩-৩১৯ জভাা. জজাযা জফগভ,  

স্বাভী-জভা: অনায অরী 

দাজখর - না - - ভজরা ৪ ফছয ১৬ ১৯ ০১৭৪৭৮৬৫১০৩  

 

৩ চযনন্ডযা জিভ াড়া য়াজিয়া 

ভজজদ 

চযঅলাজড়য়াদ ৩৩-০৩-৩২০ জভাা. নাজযন খাতুন,  

স্বাভী- তাাজুর আরাভ 

এ এ জ - না - - ভজরা ৪ফছয ১৬ ১৪ ০১৭৫৯৫৮৬০০১  

৪ চয অলাজড়য়াদ জান্ডভ ভজজদ চযঅলাজড়য়াদ ৩৩-০৩-৩২১ জভা. াভশুর অরভ,  

জতা-জভা. াআদুর আরাভ 

ান্ডপজ, দাজখর যাঁ - - পুরুল - ১ফছয ১৪ ১৬ ০১৭৪৯৩৬৭১৫৯  

৫ জদয়াড় ভাজনকচক াজজাড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

চযঅলাজড়য়াদ ৩৩-০৩-৩২২ জভা. মুখতায জাাআন, 

জতা-মৃত অবু ফাক্কায 

অজরভ যাঁ - - পুরুল - ৬ফছয ১৩ ১৭ ০১৭৮৬৬৫০২৩৮  

৬ ভুফনাড়া ইদগা জভাড় জান্ডভ  

ভজজদ 

চযঅলাজড়য়াদ ৩৩-০৩-৩২৩ জভা. যজফঈর আরাভ, 

 জতা-মৃত অখতায অরী 

কাজপয়া, ান্ডপজ যাঁ - - পুরুল - ৫ফছয ১২ ১৮ ০১৭৪৭০৯৫০৪২  

৭ ারপুয জান্ডভ ভজজদ জদাড়া ৩৩-০৩-৩২৪ জভাা. রুারী খাতুন,  

স্বাভী- অব্দুর ানাত 

পাজজর - না - - ভজরা ৭ ফছয ১৪ ২১ ০১৭৯৮৭৪৪২৭৫  

৮ নাজজযপুয জান্ডভ ভজজদ জদাড়া ৩৩-০৩-৩২৫ জভাা. জদররুফা খানভ, 

 স্বাভী- অরাভ ঈদ্দীন 

এ এ জ - না - - ভজরা ৯ফছয ১৪ ১৬ ০১৮৩৪৩৫১৫১৫  

৯ জফয়ানান্ডফানা কজচয়াাড়া জনজ 

কাচাযী 

জদাড়া ৩৩-০৩-৩২৬ অনজুভান অযা,  

স্বাভী-জভা. ভজনরুর আরাভ 

এ এ জ - না - - ভজরা ১২ফছয ২০ ১০ ০১৯৬৯১১৪৮৯৫  

১০ খাজযজা গাজত জান্ডভ ভজজদ জদাড়া ৩৩-০৩-৩২৭ জভাা. জজযন সুরতানা, 

 স্বাভী- যজপকুর আরাভ 

এআচ এ জ - না - - ভজরা ৫ফছয ১৩ ১৭ ০১৭১৪৭৬৩৭২৭  

১১ জনভতরা জান্ডভ ভজজদ জদাড়া ৩৩-০৩-৩২৮ জভা. অবু তান্ডয,  

জতা- মৃত অবু ফাক্কায 

দাজখর - না - পুরুল - ১১ফছয ১৩ ১৭ ০১৯০৮৪৫৩২৭২  

১২ ধাজভরা জান্ডভ ভজজদ জদাড়া ৩৩-০৩-৩২৯ জভাা. াজফনা আয়াজভন, 

স্বাভী- জভা. জারাআভান  

এ এ জ - না - - ভজরা ৩ফছয ১৮ ১২ ০১৭৫০৬৫৯০৪৯  

১৩ ফড় জদৌরতপুয আব্রাজন্ডভয কাচাযী জভানপুয ৩৩-০৩-৩৩০ জভাা. যজভা খাতুন, 

 জতা- জভা. আব্রাজভ অরী 

এ এ জ - না - - ভজরা ১ফছয ১২ ১৮ ০১৭২৮৭০৬০৩৪  

১৪ নাযায়নপুয য়াজিয়া ভজজদ জভানপুয ৩৩-০৩-৩৩১ জভাা. ফাযী খাতুন, 

 স্বাভী-জভা. অব্দুর খান্ডরক 

এ এ জ - না - - ভজরা ৭ফছয ১১ ১৯ ০১৭৭৫৪৬১২৬৬  

 

 

 

 

২০১৮ জক্ষাফন্ডল যয জফদ্যভান জকে  জক্ষকন্ডদয ভধ্য জথন্ডক 

২০১৯ জক্ষাফন্ডল য ফার জকে  জক্ষকন্ডদয তাজরকা। 
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১৫ কাজরপুয য়াজিয়া ভজজদ জভানপুয ৩৩-০৩-৩৩২ জভা. জগারাভ াযয়ায, 

 জতা- জভা. নুরুজ্জাভান 

অজরভ - না - পুরুল - ৩ফছয ২০ ১৫ ০১৭০৩১১৫২১৮  

১৬ কাাজয়া াড়া জনজ কাচাযী জভানপুয ৩৩-০৩-৩৩৩ জভাা. জয়াযা জফগভ,  

স্বাভী- ভাাবুবুয যভান 

এ এ জ - না - - ভজরা ১ফছয ১৮ ১৭ ০১৭৬৫৯৩০৪৫১  

১৭ চাত্রাপুকুয য়াজিয়া ভজজদ, 

সুরতানগঞ্জ 

জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৩৩৪ যম্ননা রাআরা,  

স্বাভী- জভা. সুরতান জান্ডন 

অজরভ - না - - ভজরা ১ফছয ১৮ ১৭ ০১৭৮৮৭৯৯৪০০  

১৮ ভাদাযপুয জগট জান্ডভ ভজজদ জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৩৩৫ আব্রাজভ খজরর 

জতা- মৃত নন্ডয অরী 

অজরভ াঁ  - পুরুল  ১ ফছয ১৬ ১৪ ০১৭৮৪০৫৫০৩৬  

১৯ শ্রীভন্তপুয ফাগানাড়া য়াজিয়া 

ভজজদ 

জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৩৩৬ জভাা. নাজভা খাতুন, 

স্বাভী- খায়রুর আরাভ 

এ এ জ - না - - ভজরা ৪ফছয ১৯ ১১ ০১৭৫৭৯০৬২৮৪  

২০ ভাদাযপুয য়াজিয়া ভজজদ জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৩৩৭ জভাা. াজরভা খাতুন,  

জতা- জভা অবুর াান 

স্দাতক - না - - ভজরা ৩ফছয ১৪ ১৬ ০১৭৯৭৫৭৯৯৪৩  

২১ ভজারফাড়ী জভজিাড়া য়াজিয়া 

ভজজদ 

জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৩৩৮ জভা. ফাআদুয যভান,  

 জতা-মৃত জফরার ঈদ্দীন 

দাজখর যাঁ - - পুরুল - ১২ফছয ১৬ ১৪ ০১৯৩৭৯৭৪৩৪৫  

২২ অচুয়া বাটা জবতয য়াজিয়া 

ভজজদ 

জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৩৩৯ জভা. কাভরুজ্জাভান, 

 জতা-জভা. অভজাদ অরী 

এআচ এ জ - না - পুরুল - ৪ফছয ১৬ ১৪ ০১৬৮৫১৪৪২৭৮  

২৩ ভজলারফাড়ী ফাযম্নআাড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৩৪০ জভা. অাদুর আরাভ,  

জতা- মৃত অআনুদ্দীন 

এআচ এ জ - না - পুরুল - ১৬ফছয ১৪ ১৬ ০১৭১২১২৩৬৬২  

২৪ াগযাড়া য়াজিয়া ভজজদ জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৩৪১ জভা. ভাসুদ অরভ,  

জতা- জভা: অব্দু ািায 

স্দাতন্ডকািয - না - পুরুল - ১০ফছয ১৪ ১৬ ০১৯১৩৬৪০৫৬০  

২৫ কুঠিাড়া জান্ডভ ভজজদ জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৩৪২ জভা. জপকুর আরাভ, 

জতা- মৃত অভাদ অরী 

দাজখর যাঁ - প্রপ্রাআ পুরুল - ১৪ফছয ১৪ ১৬ ০১৫৫৮৮৬১০৫৪  

২৬ যভংরা চাড়া জান্ডভ ভজজদ জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৩৪৩ জভাা. াজফফা খাতুন,  

জতা- জভা. অন্ডয় ঈদ্দীন 

এআচ এ জ - না - - ভজরা ৪ফছয ১৯ ১১ ০১৭২৯১৬৮৭২২  

২৭ জাানাফাদ জভারস্দাাড়া য়াজিয়া 

ভজজদ 

জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৩৪৪ জভাা. জযাজকয়া জফগভ, 

স্বাভী- মৃত খজরলুয যভান 

দাজখর - না - - ভজরা ৭ফছয ১২ ১৮ ০১৭৪৪১৯৪৬৮৪  

২৮ জাানাফাদ য়াজিয়া ভজজদ জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৩৪৫ জভাা. আভত অযা, 

 স্বাভী-জভা. অরাঈদ্দীন 

এআচ এ জ - না - - ভজরা ৯ফছয ১৫ ১৫ ০১৭৭৪৬৩৬৩৩৮  

২৯ াযাংপুয য়াজিয়া ভজজদ জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৩৪৬ জভাা. জযপা খাতুন,  

স্বাভী-জভা. জপকুর আরাভ 

এ এ জ - না - - ভজরা ৭ফছয ১৭ ১৩ ০১৭৩২৪৯৬০১৯  

৩০ ফারুআাড়া ঈজকর যভান্ডনয কাচাযী জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৩৪৭ জভাা. জাজনয়া খাতুন 

 জতা- জভা. ঈজকর যভান 

এআচ এ জ যাঁ - - - ভজরা ১ফছয ১২ ১৮ ০১৩১৩১৫২০০৮  

৩১ অচুয়া বাটা কাআাড়া য়াজিয়া 

ভজজদ 

জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৩৪৮ জভা. পখরুর আরাভ, 

জতা- জভা. জযজাঈর কজযভ 

ঐ - না - পুরুল - ১০ফছয ১৭ ১৩ ০১৭৬৭১৫৮১৮৬  

৩২ অচুয়া তারতরা জান্ডভ ভজজদ জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৩৪৯ জান্নাতুন খাতুন,  

স্বাভী- জভা. এখরাসুয যভান 

অজরভ - না - - ভজরা ৩ফছয ০৮ ২২ ০১৭৩৫৬৯০২৯৪ 

 

 

৩৩ জ এযােজফ গন্ডড়যভাঠ জান্ডভ ভজজদ জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৩৫০ জভা. নাজজবুয আরাভ,  

জতা- অব্দুয যভান 

এআচ এ জ - না - পুরুল - ৩ফছয ১১ ১৯ ০১৭৭১৮৪৮৮১৫  

৩৪ অতাায রাআনাড়া জান্ডভ ভজজদ জগাদাগাড়ী 

আঈজ 

৩৩-০৩-৩৫১ জভা. জাভার ঈদ্দীন, 

জতা-জভা. যাজকবুয যভান 

স্দাতন্ডকািয - না - পুরুল - ৪ফছয ১৫ ১৫ ০১৭৯২২৫৩৬৮২  

 

 

 



৩৫ ভাধফপুয জান্ডভ ভজজদ জগাদাগাড়ী 

আঈজ 

৩৩-০৩-৩৫২ জভা. জযজাঈর কজযভ, 

জতা-মৃত পজলুয যভান 

অজরভ যাঁ - প্রপ্রাআ পুরুল - ১৩ফছয ১৪ ১৬ ০১৭২৪৮৪১১৯২  

৩৬ াগুয়ান ঘুজি জান্ডভ ভজজদ জগাদাগাড়ী 

আঈজ 

৩৩-০৩-৩৫৩ জভাা. জযাজুভ ভজনযা, 

স্বাভী- জযফুর আরাভ 

এ এ জ - না - - ভজরা ৫ফছয ১৩ ১৭ ০১৭৬২৮৯৯২০৮  

৩৭ পুষুো জান্ডভ ভজজদ জগাদাগাড়ী 

আঈজ 

৩৩-০৩-৩৫৪ জভাা. ভাআমুনা খাতুন 

জতা- অকফাযম্নর আরাভ 

দাজখর যাঁ - - পুরুল - ১ফছয ০৯ ২১ ০১৭৪৭২৫১৩৮৩  

৩৮ জরাায জান্ডভ ভজজদ জগাদাগাড়ী 

আঈজ 

৩৩-০৩-৩৫৫ জভা. অব্দু ািায, 

জতা-জভা. অআয়ুফ অরী 

পাজজর যাঁ - - পুরুল - ১৪ফছয ১১ ১৯ ০১৬৮৯৩৭৭২৪৬  

৩৯ যসুরপুয  জান্ডভ ভজজদ ভাটিকাটা ৩৩-০৩-৩৫৬ জভা. াআফুর আরাভ, 

জতা- মৃত জকান্দায অরী 

দাযা যাঁ - প্রপ্রাআ পুরুল - ১৩ফছয ১৪ ১৬ ০১৮৬৮৭৭১০৩২  

৪০ বান্ডটাাড়া এফন্ডতদায়ী ভাদ্রাা ভাটিকাটা ৩৩-০৩-৩৫৭ জভাা. াগীযা ফানু,  

স্বাভী- জতাপাজ্জর জান্ডন 

এআচ এ জ - না - - ভজরা ১৫ফছয ১২ ১৮ ০১৭৪৬৭৩৬৮৪৭  

৪১ জজযজপুয খানকা ভজজদ ভাটিকাটা ৩৩-০৩-৩৫৮ জভা. অব্দুর ভান্ডরক,  

জতা- মৃত পযজ ঈদ্দীন 

এ এ জ যাঁ - প্রপ্রাআ পুরুল - ১৬ফছয ১৬ ১৪ ০১৭৪৫৪২৪৮০১  

৪২ জপ্রভতরী জখতুয জিভাড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

ভাটিকাটা ৩৩-০৩-৩৫৯ জভাা. জজযন অিায,  

স্বাভী-জভা.জাাঙ্গীয অরভ 

এআচ এ জ - না - - ভজরা ৬ফছয ১৭ ১৩ ০১৭১৭২৫৩৯৬১  

৪৩ জযংকপুয এফন্ডতদায়ী ভাদযাা, 

জযংকযপুয 

ভাটিকাটা ৩৩-০৩-৩৬০ জভাা. নন্ডযাজ জফগভ, 

স্বাভী-জভা.জতাজান্ডের ক 

স্দাতক - না - - ভজরা ১৮ফছয ১২ ১৮ ০১৭২০৯৮১৮৬০  

৪৪ ফড়গাছী ফুযকাজনয়া ভাদযাা ভাটিকাটা ৩৩-০৩-৩৬১ জভাা. াজফা খাতুন, 

স্বাভী-জভা.ভজপজুর আরাভ 

এ এ জ - না - - ভজরা ১২ফছয ১০ ২০ ০১৭২৩৫৬৪০৬০  

৪৫  ঈজানাড়া জান্ডভ ভজজদ ভাটিকাটা ৩৩-০৩-৩৬২ জভাা. ভজযয়ভ জফগভ,  

স্বাভী- জভা. অবুর কারাভ 

এআচ এ জ - না - - ভজরা ১২ফছয ১৭ ১৩ ০১৭৬২৬৭৫১৯২  

৪৬ জদয়ানাড়া  জান্ডভ ভজজদ ভাটিকাটা ৩৩-০৩-৩৬৩ জভা. জযফুর আরাভ,  

জতা- অব্দু ারাভ 

এ এ জ - না - পুরুল - ৩ফছয ১৮ ১২ ০১৭৬১২৭২২৯৮  

৪৭ খড়ন্ডফানা য়াজিয়া ভজজদ ভাটিকাটা ৩৩-০৩-৩৬৪ জভা. অবুর ফাায ,   

জতা-জভা. জযজাঈর কজযভ 

অজরভ - না - পুরুল - ৯ফছয ১৩ ১৭ ০১৭৭০০৮৮০০৭  

৪৮ ড়াগাছী রাআন াড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

ভাটিকাটা ৩৩-০৩-৩৬৫ জভা. ভামুনুয যজদ, 

 জতা- জভা. অব্দুয যাজকফ 

ণাতক - না - পুরুল - ১০ফছয ২০ ১০ ০১৭৫২০৯৮৩৬৯  

৪৯ ভাটিকাটা কান্ডনরাড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

ভাটিকাটা ৩৩-০৩-৩৬৬ কাজী জান্ডন জভাফাযক, 

জতা- অব্দুর য়াজপ 

স্দাতক - না - পুরুল - ১২ফছয ১১ ১৯ ০১৬২০৬৭৫৩০০  

৫০ ভাটিকাটা ভজরস্দকাড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

ভাটিকাটা ৩৩-০৩-৩৬৭ জভাা. াজনাযা খাতুন,  

স্বাভী- জভা. ফাফয অরী 

এআচ এ জ - না - - ভজরা ৪ফছয ১৯ ১১ ০১৭৮৪৯৫৭৬৭০  

৫১ াজিপুয ফায়তু যপ জান্ডভ 

ভজজদ  

ভাটিকাটা ৩৩-০৩-৩৬৮ আফন্ডন নূয কান্ডভ তাজযক, 

জতা- নুরুর আরাভ 

কাজভর - না - পুরুল - ৩ফছয ১৩ ২২ ০১৭৫০৪৪৮০১০  

৫২ ঈজানাড়া য়াজিয়া ভজজদ ভাটিকাটা ৩৩-০৩-৩৬৯ জভাা. অকতাযা খাতুন, 

স্বাভী- জভা. নাজরুদ্দীন 

এ এ জ - না - - ভজরা ৩ফছয ২০ ১৫ ০১৭৮৭২২৩৫৫০  

৫৩ বাটুাড়া বাটা জান্ডভ ভজজদ ভাটিকাটা ৩৩-০৩-৩৭০ জভাা. ম্পা জফগভ, 

জতা- জভা. ততবুয যভান 

কাজপয়া জাভাত - না - - ভজরা ১ফছয ১৫ ১৫ ০১৭৫১৬০৪২৬০  

 

 

 

 

 



৫৪ জফজদযপুয জান্ডভ ভজজদ ভাটিকাটা ৩৩-০৩-৩৭১ জভাা. াজভভা খাতুন 

স্বাভী- জভা. জপকুর আরাভ 

এ এ জ -  - - ভজরা ১২ ফছয ১৬ ১৪ ০১৭৪৮৬২৪১৮৭  

৫৫ পূফ য বাটাাড়া জান্ডভ ভজজদ ভাটিকাটা ৩৩-০৩-৩৭২ জভা. অব্দুর ফাযী, 

জতা-  অতাঈয যভান  

দাজখর - না - পুরুল - ১ফছয ১২ ১৮ ০১৭২৮৯৯৬৪৩৩  

৫৬ জপ্রভতরী কাঠারফাজড়য়া ফান্ডদ 

ভাস্টান্ডযয তফঠক 

ভাটিকাটা ৩৩-০৩-৩৭৩ জভাা. লুৎপন জনা, 

জতা - জভা. াআদুয যভান 

এআচ এ জ - না - - ভজরা ২ফছয ১১ ১৯ ০১৭০৮৫৫০৪১৯  

৫৭ জন্ডখযাড়া য়াজিয়া ভজজদ ভাটিকাটা ৩৩-০৩-৩৭৪ জভাা. াজভভা খাতুন, 

স্বাভী- জভা. জাজভর অখতায 

এভএ ব্যফস্থানা - না - পুরুল - ১ফছয ১২ ১৮ ০১৭৪১৬২৩৮৩৮  

৫৮ ফুরতরা অন্ডভনা দাযম্নর অযকাভ 

ভাদ্রাা 

ভাটিকাটা ৩৩-০৩-৩৭৫ জভা. জগারাভ জান্ডন, 

জতা- জভা. নূযফাবু 

অজরভ যাঁ - - পুরুল - ৭ ফছয ১৫ ২০ ০১৭৪৭৫৬৮৪৮০  

৫৯ জযনজফকা জান্ডভ ভজজদ জগাগ্রাভ ৩৩-০৩-৩৭৬ জভাা. পান্ডতভাতুন্ডজ্জাযা, 

জতা- মৃত াভসুদ্দীন 

ণাতক - না - - ভজরা ৮ফছয ১৬ ১৪ ০১৭৪৪৩৫৫৩৬২  

৬০ পযাদপুয াদ্দাভাড়া জান্ডভ ভজজদ জগাগ্রাভ ৩৩-০৩-৩৭৭ জভা. াযয়ায জাান, 

জতা- মৃত নুযম্নর জাদা 

এ এ জ - না - পুরুল - ৮ ফছয ১৩ ২২ ০১৭৫২৭৯৭৫৫২  

৬১ পযাদপুয পূফ যাড়া জান্ডভ ভজজদ জগাগ্রাভ ৩৩-০৩-৩৭৮ জভা. অবু অযাপ,   

জতা-মৃত অব্দুর কাআয়ুভ 

এ এ জ - না - পুরুল - ১০ফছয ১৪ ১৬ ০১৭২৮২৪৫৫৮৭  

৬২ কাকনাট জকেীয় ভজজদ কাকনাট 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৩৭৯ জভা. যজপকুর আরাভ,  

জতা-মৃত লুৎপয যভান 

অজরভ যাঁ - - পুরুল - ১০ফছয ১২ ১৮ ০১৭৩৪১২২২৪০  

৬৩ যসুরপুযকুন্ডভদপুয জদঘীাড়াজান্ডভ 

ভজজদ 

কাকনাট 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৩৮০ জভা. যজপকুর আরাভ,  

জতা- জভা. তজপজুর আরাভ 

এ এ জ - না - পুরুল - ৯ফছয ১০ ২০ ০১৭৪৫১৬৭৩১৬  

৬৪ কাজদপুয য়াজিয়া ভজজদ কাকনাট 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৩৮১ জভাা. নাজগ য খাতুন,  

স্বাভী-জভা. তজযকুর আরাভ 

ঐ - না - - ভজরা ৫ফছয ১৭ ১৩ ০১৭৩২৪৯৩৭২৬  

৬৫ কাকনাড়া  জনজ ফাড়ীয কাচাযী কাকনাট 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৩৮২ জভাা. াজভভা াযজবন,  

স্বাভী- মৃত ভজদুর ক 

এআচ এ জ 

কাজযয়ানা 

না  - - ভজরা ১ ফছয ১৩ ২২ ০১৭৫৮০২৬৯৫৪  

৬৬ জভাড়া  জান্ডভ ভজজদ াকড়ী ৩৩-০৩-৩৮৩ জভাা. জজযন অিায,  

জতা - জভা. অব্দুয যজদ 

এআচ এ জ - না - - ভজরা ১ ফছয ২০ ১৫ ০১৭৬৬১২০৭৯৭  

৬৭ যাজাযাভপুয চাত্রা জান্ডভ ভজজদ াকড়ী ৩৩-০৩-৩৮৪ জভা. জযফুর আরাভ, 

জতা- মৃত-ভভতাজ ঈদ্দীন 

কাজভর - না - পুরুল  ১২ফছয ১৯ ১১ ০১৭৩৪৭০২১৪৮  

৬৮ খটন্দয জান্ডভ ভজজদ াকড়ী ৩৩-০৩-৩৮৫ জভাা. নাজভা জফগভ,  

স্বাভী-জভা. জযফুর আরাভ 

এ এ জ - না - - ভজরা ৪ফছয ১৪ ১৬ ০১৭৩৪১৫৮৪২৮  

৬৯ ডাকজনাড়া জান্ডভ ভজজদ াকজড় ৩৩-০৩-৩৮৬ জভা. ভজনরুর আরাভ, 

জতা - জভা. নুযন্ডদ অরী 

কাজভর - না - পুরুল - ৩ফছয ১৬ ১৪ ০১৭২৪৪৯৮৪৫৪  

৭০ ভারকাভরা ভান্ডদফপুয জান্ডভ 

ভজজদ 

াকজড় ৩৩-০৩-৩৮৭ জভা. জভজানুয যভান, 

জতা - জভা. মযত অরী 

পাজজর - না - পুরুল - ৮ফছয ১০ ২০ ০১৭৪১২৪১০৬৪ 

০০২১৫৫৫৩৬ 
 

৭১ জগাারপুয গুচ্ছ গ্রাভ জপ াকজড় ৩৩-০৩-৩৮৮ এন্ডান অরী, 

জতা - জভা. অব্দুর জজরর 

পাজজর যাঁ - - পুরুল - ১ফছয ১২ ১৮ ০১৭৫৪৮১০৪৪৪  

 

 

 

 

 

 

 



৭২ অন্ডরাকছত্র দারুর অযকাভ ভাদ্রাা জযজকুর ৩৩-০৩-৩৮৯ জভা. ভভতাজ ঈদ্দীন, 

জতা - জাযাফ অরী 

দাযা, দাজখর যাঁ - প্রপ্রাআ পুরুল - ৪ফছয ১৭ ১৩ ০১৮৮৪০৮০৩৩১  

৭৩ জঝকড়া য়াজিয়া ভজজদ জযজকুর ৩৩-০৩-৩৯০ জভা. আজরয়া ঈদ্দীন 

জতা - মৃত নূয মুােদ 

দাযা যাঁ - - পুরুল - ১০ফছয ১২ ১৮ ০১৭৮২৪০৬১৯২  

৭৪ অন্ধাযাআর ঈিযাড়া জান্ডভ ভজজদ জযজকুর ৩৩-০৩-৩৯১ জভাা. ভানসুযা জফগভ 

স্বাভী - জভা.রা অরী 

ক্বাযী এ এ জ - না - - ভজরা ৩ফছয ১২ ১৮ ০১৭৪০১৩৫১৫৭  

৭৫ কাজরদাপুয জান্ডভ ভজজদ জযজকুর ৩৩-০৩-৩৯২ জভা. তাজজমূর আরাভ 

জভা. াজফবুয যভান 

দাজখর - না - পুরুল - ২ফছয ১২ ১৮ ০১৭১৪৪৫৮৭৪৭  

 
 

জজরায নাভঃ যাজাী          ঈন্ডজরায নাভঃ জগাদাগাড়ী                       জক্ষা স্তযঃ ফয়স্ক  
ক্রভ জকন্ডেয নাভ  ঠিকানা 

  

আঈজনয়ন/য়াড য/ 

জৌযবায নাভ 

জকে জকাড নং জক্ষন্ডকয নাভ  জতা/স্বাভীয 

নাভ 

জক্ষন্ডকয 

জক্ষাগত 

জমাগ্যতা 

জক্ষক  প্রজক্ষণ প্রাপ্ত/ 

ভজজন্ডদয আভাভ জক না 

জরঙ্গ কভ যকার 

ংক্রান্ত 

তথ্য 

জক্ষাথী 

ংক্রান্ত তথ্য 

জক্ষন্ডকয জভাফাআর 

নং 

ভন্তব্য 

(মজদ 

থান্ডক) 

যাঁ না প্রজক্ষণ 

প্রাপ্ত 

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 াাড়পুয নাভাজ গ্রাভ অরতান্ডফয 

কাচাযী 

ফাসুন্ডদফপুয ৩৩-০৩-১৩০৪ জভাা: তাীজদয়া জফগভ,  

স্বাভী- অতাঈয যভান 

অজরভ - না - - ভজরা ১৩ফছয - ২৫ ০১৭৪৪৩৫১৯১৮ ফয়স্ক 

 

 

 

 

 

 

 
ংজষ্ট ঈন্ডজরায জপল্ড সুাযবাআজায ভাস্টায জেআনায   জপল্ড জপায               ঈ-জযচারক                                    জযচারক  

দস্য-জচফ                                           দস্য                             দস্য                        দস্য                                            বাজত  

স্বাক্ষয  তাজযখঃ                                    স্বাক্ষয  তাজযখঃ                স্বাক্ষয  তাজযখঃ            স্বাক্ষয  তাজযখঃ                         স্বাক্ষয  তাজযখঃ  

নাভঃ                                                  নাভঃ নাভঃ                         নাভঃ                                 নাভঃ  

 

 

 

 



ভজজদজবজিক জশু  গণজক্ষা কাম যক্রভ 

আরাজভক পাঈন্ডেন 

২৭৩,ারফাগান,পুযা, যাজাী। 
     

                        জজরায নাভঃ যাজাী          ঈন্ডজরায নাভঃ জগাদাগাড়ী                       জক্ষা স্তযঃ জ কুযঅন জক্ষা  

ক্রভ জকন্ডেয নাভ  পূণ য ঠিকানা 
আঈজনয়ন/য়াড য/ 

জৌযবায নাভ 
জকে জকাড নং 

জক্ষন্ডকয নাভ  

জতা/স্বাভীয নাভ 

জক্ষন্ডকয 

জক্ষাগত 

জমাগ্যতা 

জক্ষক  প্রজক্ষণ প্রাপ্ত/ 

ভজজন্ডদয আভাভ জক না 
জরঙ্গ 

কভ যকার 

ংক্রান্ত 

তথ্য 

জক্ষাথী 

ংক্রান্ত তথ্য 
জক্ষন্ডকয 

জভাফাআর নং 

ভন্তব্য 

(মজদ 

থান্ডক) 
যাঁ না 

প্রজক্ষণ 

প্রাপ্ত 

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 ফাসুন্ডদফপুয জকেীয় জান্ডভ ভজজদ ফাসুন্ডদফপুয ৩৩-০৩-৩৯৩ জভাঃ অঃ য়ারী 

জতা- অঃ য়াজকর 

পাজজর াঁ - প্রপ্রাআ পুরুল - নতুন ১৮ ১৭ ০১৭১৪৭২২৭০০  

২ দজক্ষণ াতনাফাদ জান্ডভ ভজজদ ফাসুন্ডদফপুয ৩৩-০৩-৩৯৪ জভাঃ াজভদুয যভান 

জতা - অঃ জজরর 

পাজজর  

ান্ডপজ 

াঁ - - পুরুল - নতুন ২৫ ১০ ০১৭২৬৪৩৩৪৩৮  

৩ পজযদপুয য়াজিয়া ভজজদ,  ফাসুন্ডদফপুয ৩৩-০৩-৩৯৫ জপঈল্লা 

জতা- মৃত অতাঈয যভান 

অজরভ যা - - পুরুল - ১ ফছয ১৬ ১৯ ০১৭৭৯৯৯৭৯৯৫  

৪ াাড়পুয নাভাজগ্রাভ জান্ডভ ভজজদ ফাসুন্ডদফপুয ৩৩-০৩-৩৯৬ জভা. নুরুর আরাভ 

জতা -মৃত অজনসুয যভান 

দাজখর যাঁ - - পুরুল - ৭ ফছয ১৭ ১৮ ০১৭৬০৯২৭৭৫৯  

৫ ঈিয দাজযয়াপুয ফুযকাজনয়া ভাদ্রাা ফাসুন্ডদফপুয ৩৩-০৩-৩৯৭ জভাা. জতাযা খাতুন  

স্বাভী-মৃত জদুর আরাভ 

অজরভ - না  - ভজরা ১ফছয ১৮ ১৭ ০১৭৩২৬৫৪৩০৬  

৬ চযনুভন্তগয  জান্ডভ ভজজদ চযঅলাজড়য়াদ ৩৩-০৩-৩৯৮ জভা. ায়দায অরী 

জতা-মৃত ঈভয অরী 

দাযা যাঁ - প্রপ্রাআ পুরুল - ৩ ফছয ২৫ ১০ ০১৭০৩৬৯৭২৩০  

৭ জদয়াড় ভাজনক চক জান্ডভ ভজজদ চযঅলাজড়য়াদ ৩৩-০৩-৩৯৯ জভা. তয়বুয যভান 

জভা. অযাদ অরী 

দাযা যাঁ - - পুরুল - ৩ ফছয ১৮ ১৭ ০১৭৬৭৫১৮৪৫০  

৮ জদয়াড়ভাজনকচক জিভাড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

চযঅলাজড়য়াদ ৩৩-০৩-৪০০ জভা. অাদুল্লা অর গারীফ 

জতা-জভা. াজভরুজদ্দন 

দাযা যাঁ - - পুরুল - ৩ফছয ২০ ১৫ ০১৭৩৭৬২৩৫০৬  

৯ চযকানা াড়া জান্ডভ ভজজদ চযঅলাজড়য়াদ ৩৩-০৩-৪০১ জভা. অব্দুর অাদ, 

জতা- যজপকুর আরাভ 

অজরভ যাঁ - - পুরুল - ১ ফছয ২০ ১৫ ০১৭৫১৭৬২৮২১  

১০ চয অভতরা জান্ডভ ভজজদ চযঅলাজড়য়াদ ৩৩-০৩-৪০২ জভা. আভাআর জান্ডন 

জতা- জজমুজদ্দন 

দাযা াজদ াঁ - প্রপ্রাআ পুরুল - ১ফছয ১৫ ২০ ০১৭৭৪৩০৬০৪৬  

১১ জটকনাাড়া জান্ডভ ভজজদ চযঅলাজড়য়াদ ৩৩-০৩-৪০৩ জভা. আযাজপর জান্ডন 

জতা- অব্দুর কুদ্দু 

অজরভ াঁ - - পুরুল - ১ফছয ১৫ ২০ ০১৭৭৩২৮৫৮৮৭  

১২ নাজজযপুয ভাস্টাযাড়া  জান্ডভ 

ভজজদ 

জদাড়া ৩৩-০৩-৪০৪ জভা. জাাঙ্গীয অরভ 

জতা-জভা: নজকমুদ্দীন 

অজরভ যাঁ - প্রপ্রাআ পুরুল - ৪ ফছয ১৫ ১৫ ০১৭৫৮৯৫০২৭৭  

১৩ জফজয়নগয জভাড় জান্ডভ ভজজদ,  জদাড়া ৩৩-০৩-৪০৫ জভাা. ঈযজরা জফগভ  

স্বাভী- জভা: জভাস্তাজকভ 

অজরভ - না - - ভজরা ১০ ফছয ২২ ১৩ ০১৯০৫৩৮৮৫৮০  

১৪ যানীনগয জান্ডভ ভজজদ জদাড়া ৩৩-০৩-৪০৬ জভাা. অজভনা খাতুন  

স্বাভী- জভা: সুভন অজজজ 

পাজজর - না - - ভজরা ৫ ফছয ১৫ ২০ ০১৯৩৫০৪৬২৫৮  

১৫ ভাথাবাঙ্গা জান্ডভ ভজজদ জদাড়া ৩৩-০৩-৪০৭ জভা. অবু াআভ 

জতা-জভা: অব্দুর ভজজদ 

পাজজর যাঁ - - পুরুল - ১৫ ফছয ২০ ১৫ ০১৭৩৫২১২২৪৩  

১৬ ধযভপুয জান্ডভ ভজজদ জদাড়া ৩৩-০৩-৪০৮ জভা. নাজরুজদ্দন  

জতা- মৃত অব্দুর ভজজদ 

পাজজর যাঁ - - পুরুল - ১৩ ফছয ১৯ ১৬ ০১৭২৮০৩০৯৮৫  

১৭ জফয়ানান্ডফানা জান্ডভ ভজজদ,  জদাড়া ৩৩-০৩-৪০৯ জভা. অর-অজভন 

জতা- অজরমুদ্দীন 

কাজভর যাঁ - - পুরুল - ১১ ফছয ১৬ ১৪ ০১৭৩৩২৭২৯৮৩  

২০১৮ জক্ষাফন্ডল যয জফদ্যভান জকে  জক্ষকন্ডদয ভধ্য জথন্ডক  

২০১৯ জক্ষাফন্ডল য ফারকৃত জকে  জক্ষক তাজরকা। 

 

প্রাক-প্রাথজভক/ফয়স্ক/জ কুযঅন জক্ষা জকে 

Form No-MBCMLP:MIS-3/2019 



ক্রভ জকন্ডেয নাভ  পূণ য ঠিকানা 
আঈজনয়ন/য়াড য/ 

জৌযবায নাভ 
জকে জকাড নং 

জক্ষন্ডকয নাভ  

জতা/স্বাভীয নাভ 

জক্ষন্ডকয 

জক্ষাগত 

জমাগ্যতা 

জক্ষক  প্রজক্ষণ প্রাপ্ত/ 

ভজজন্ডদয আভাভ জক না 
জরঙ্গ 

কভ যকার 

ংক্রান্ত 

তথ্য 

জক্ষাথী 

ংক্রান্ত 

তথ্য জক্ষন্ডকয জভাফাআর 

নং 

ভন্তব্য 

(মজদ 

থান্ডক) 
যাঁ না 

প্রজক্ষণ 

প্রাপ্ত 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 

১৮ জফজয়নগয কন্ডরানীাড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

জদাড়া ৩৩-০৩-৪১০ জভা. জাফ ঈজদ্দন 

জতা- জভাখন্ডরসুয যভান 

জপজ  দাজখর যাঁ - - পুরুল -- ১ ফছয ১৬ ১৪ ০১৯৯১৪০৭৩৮১  

১৯ বাগাআর জান্ডভ ভজজদ জদাড়া ৩৩-০৩-৪১১ জভা. যাজপকুর আরাভ 

জতা- জাজকয জান্ডন 

দাজখর যা - - পুরুল - ১ ফছয ১৬ ১৯ ০১৭৬৪৭৭০০০৫  

২০ আশ্বযীপুয জান্ডভ ভজজদ জদাড়া ৩৩-০৩-৪১২ জভা. অজযফুর আরাভ 

জতা- জভা. অব্দুয যজদ 

অজরভ াঁ - - পুরুল - ২ ফছয ২০ ১৫ ০১৭৮৫৬৬৯৯৫৮  

২১ জিগ্রাভ ঘুজিঘয জান্ডভ ভজজদ জভানপুয ৩৩-০৩-৪১৩ জভা. অ: জজরর 

জতা-জভা: অব্দু ারাভ 

পাজজর যাঁ - - পুরুল - ১২ ফছয ০৯ ২১ ০১৭৪৭০৯৫৮৬৬  

২২ অজফরান্দা জান্ডভ ভজজদ জভানপুয ৩৩-০৩-৪১৪ জভা. আভাআর জান্ডন 

জতা-অনাফয অরী 

কাজভর যাঁ - প্রপ্রাআ পুরুল - ১০ ফছয ১৩ ২২ ০১৭২৯৪৮০৩৯৬  

২৩ তজআটাফটতরা জান্ডভ ভজজদ জভানপুয ৩৩-০৩-৪১৫ জভা. দুরুর জাদা 

জতা- জভন্ডয অরী 

অজরভ যাঁ - - পুরুল - ২ ফছয ১৬ ১৪ ০১৭৩২৪০৩৮১৪  

২৪ ারা পুযাতনাড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

জভানপুয ৩৩-০৩-৪১৬ জভা. এভদাদুর ক 

জতা- জভাঃ ভন্ডয অরী 

অজরভ যাঁ - প্রপ্রাআ পুরুল - ২ ফছয ১৮ ১৭ ০১৭৪২১৮৮৫৭৪  

২৫ ভীযপুয জান্ডভ ভজজদ জভানপুয ৩৩-০৩-৪১৭ জভা. নজরুর আরাভ 

জতা- তাআজুজদ্দন আরাভ 

জপজদাজখর যা  - পুরুল - ১ ফছয ১৬ ১৪ ০১৭২৯৭৬৭৯২৪  

২৬ ফড়ন্ডদৌরতপুয জনজ কাচাযী জভানপুয ৩৩-০৩-৪১৮ জভা. নাজদরুর আরাভ 

জতা- মৃত ভকবুর জান্ডন 

এআচ এ জ যাঁ - প্রপ্রাআ পুরুল - ৩ ফছয ১৩ ২২ ০১৭৬৩২৯৪৮৬৭  

২৭ সুরতানগঞ্জ ঘাটাড়া য়াজিয়া 

ভজজদ 

জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৪১৯ জভাা. রজতপা জফগভ 

স্বাভী- এভদাদুর ক 

দাজখর যাঁ - - - ভজরা ১ ফছয ২৬ ১৪ ০১৩১৮৫৬৬৩৫৯  

২৮ সুরতানগঞ্জ পূফ যাড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৪২০ জভা. এযপান অরী 

জতা-জভা: অব্দুয যীদ 

দাযা যাঁ - - পুরুল - ৮ ফছয ১৪ ২১ ০১৭৪৫৮৭০৮১৭  

২৯ জাানাফাদ জজাড়পুকুয য়াজিয়া 

ভজজদ 

জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৪২১ জভাা. খাজদজা খাতুন 

স্বাভী- জভাজভনুর আরাভ 

অজরভ   - - ভজরা ৮ ফছয ১৬ ১৯ ০১৭৫৬৯০৫৭৩৩  

৩০ কুঠিাড়া  জান্ডভ ভজজদ,  জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৪২২ জভা. অঃ অজরভ 

জতা- জভা. অব্দুর ান্নান 

অজরয়া যাঁ - প্রপ্রাআ পুরুল - ৯ ফছয ১৬ ২৪ ০১৭৩৯৪০৯৭৭০  

৩১ ভাদাযপুয জগট জান্ডভ ভজজদ জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৪২৩ জভা. জদুল্লা 

জতা- এরাভ ঈদ্দীন 

কাজভর যাঁ - - পুরুল - ১০ ফছয ১০ ২৫ ০১৭৯১৭৬৮৮৩৮  

৩২ অচুয়া বাটাফায়তুর ভামুয জান্ডভ 

ভজজদ 

জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৪২৪ জভাা. জুফাআদা খাতুন 

স্বাভী- জতাপজুর জভয়া 

এআচ এ জ - না - - ভজরা ১২ ফছয ০৯ ২৬ ০১৭২১৩৮০৩৬৭  

৩৩ ভজলারফাড়ী াগযাড়া য়াজিয়া 

ভজজদ 

জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৪২৫ জভাা. ভজযয়ভ খাতুন 

জতা- মুঞ্জুয যভান 

স্দাতন্ডকািয - না - - ভজরা ৯ ফছয ১০ ২৫ ০১৭৫০৭৮৯৫৪৫  

৩৪ জগাদাগাড়ী আয়াতীভ খানা জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৪২৬ জভা. ভজজবুয যভান 

জতা- মৃত রুস্ত্িভ অরী 

দাযা পাজজর যাঁ - - পুরুল - ১১ ফছয ১৩ ২২ ০১৭২৬৭২৬২২৭  

৩৫ বাপুয  জান্ডভ ভজজদ জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৪২৭ জভা. ভজনরুর আরাভ 

জতা-মৃত াজ্জাদ অরী 

দাযা যাঁ - - পুরুল - ৫ ফছয ১০ ২৫ ০১৭৩৩৮৪৫১১৩  

৩৬ াটাড়া জান্ডভ ভজজদ জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৪২৮ জভা. অব্দুর ভজভন 

জতা- অব্দুর-ীর-কাজপ 

া: দাযা যাঁ - প্রপ্রাআ পুরুল - ৮ ফছয ১৫ ২০ ০১৭৪৫০০৩১৫৭  



 

 

ক্রভ জকন্ডেয নাভ  পূণ য ঠিকানা 
আঈজনয়ন/য়াড য/ 

জৌযবায নাভ 
জকে জকাড নং 

জক্ষন্ডকয নাভ  

জতা/স্বাভীয নাভ 

জক্ষন্ডকয 

জক্ষাগত 

জমাগ্যতা 

জক্ষক  প্রজক্ষণ প্রাপ্ত/ 

ভজজন্ডদয আভাভ জক না 
জরঙ্গ 

কভ যকার 

ংক্রান্ত 

তথ্য 

জক্ষাথী 

ংক্রান্ত 

তথ্য জক্ষন্ডকয জভাফাআর 

নং 

ভন্তব্য 

(মজদ 

থান্ডক) 
যাঁ না 

প্রজক্ষণ 

প্রাপ্ত 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 

৩৭ যভংরা রারফাগ অভতরা জান্ডভ 

ভজজদ 

জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৪২৯ জভা. জভজানুয যভান 

জতা-জভা: অজজজুয যভান 

দাযা যাঁ - - পুরুল - ১৩ ফছয ১৪ ২১ ০১৭১২৪৯৪৮০৫  

৩৮ াযাংপুয য়াজিয়া ভজজদ জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৪৩০ জভা. াআদুয যভান 

জতা- া জাান অরী 

স্দাতক যাঁ - - পুরুল - ১১ ফছয ২২ ১৩ ০১৭৯৩৫৫৩৮১৯  

৩৯ জকল্লাফারুআ াড়া জান্ডভ ভজজদ জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৪৩১ জভা. জগারাভ জভািযজা 

জতা- জভা: অবুর জান্ডন 

এআচ এ জ যাঁ - প্রপ্রাআ পুরুল - ১৫ ফছয ১২ ২৩ ০১৫২১৩৪৩৩২২  

৪০ জগাদাগাড়ী  ঈন্ডজরা জকেীয় 

জান্ডভ ভজজদ 

জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৪৩২ জভা. যজফঈর আরাভ 

জতা- জভা. অভজাদ অরী  

দাজখর যাঁ - - পুরুল - ৭ ফছয ১৬ ১৯ ০১৭২৯৯৮২৬৫৭  

৪১ াযাংপুয কাচাযীাড়া য়াজিয়া 

ভজজদ 

জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৪৩৩ জভাা. তাজরভা খাতুন 

স্বাভী - অবু তান্ডরফ 

দাজখর - না - - ভজরা ২ ফছয ১৪ ২১ ০১৭২০৩১৪০৫৬  

৪২ গাংগফাড়ী য়াজিয়া ভজজদ জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৪৩৪ জভা. অযাফুর ক 

জতা-  আরাভ ঈদ্দীন 

দাজখর যাঁ - প্রপ্রাআ পুরুল - ১০ ফছয ১৪ ২১ ০১৭২৫২৫১৫২১  

৪৩ ভজলারফাড়ী য়াজিয়া ভজজদ জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৪৩৫ জভা. খান্ডরদুজ্জাভান 

জতা- জরাকভান াজকভ 

জ: দাযা যাঁ - - পুরুল - ২ ফছয ১৬ ১৯ ০১৭৩২৩৬৭৮১৯  

৪৪ যভংরা রারফাগ জান্ডভ ভজজদ জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৪৩৬ জভা. জাজকয জাাআন 

জতা- জরাকভান অরী 

দাজখর যা - - পুরুল - ১ ফছয ১৬ ১৯ ০১৭২২৮২১৮০৭  

৪৫ যাভনগয জরীপ্যাড জান্ডভ ভজজদ জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৪৩৭ জভা. াজপজুয যভান 

জতা- জরাকভান অরী 

জপজ,অজরভ যা - - পুরুল - ১ ফছয ১৬ ১৯ ০১৭২৩৭১৭৭০৮  

৪৬ জাানাফাদ জভরাাড়া য়াজিয়া 

ভজজদ 

জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৪৩৮ জভা. নুরুর আরাভ 

জতা- জভা. তাজয ঈজদ্দন 

পাজজর যা - - পুরুল - ১৯ ফছয ১৬ ১৯ ০১৭৪৯৫০১৮৮১  

৪৭ জরাায পূফ যাড়া জান্ডভ ভজজদ জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৪৩৯ জভা. যজপকুর আরাভ 

জতা- জয়নার অন্ডফদীন 

পাজজর যা - প্রপ্রাআ পুরুল - ১ ফছয ১৬ ১৯ ০১৭২৪৪৫৫৮০৯  

৪৮ ভাদাযপুয সুঠিাড়া জান্ডভ ভজজদ জগাদাগাড়ী 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৪৪০ জভা. দুরুর জাদা 

জতা-মৃত জভাজান্ডের ক 

কাজভর যাঁ - প্রপ্রাআ পুরুল - ১৫ফছয ১৬ ১৪ ০১৭৪৬৭৯৯৬৮৬  

৪৯ কানাআডাঙ্গা জান্ডভ ভজজদ জগাদাগাড়ী 

আঈজ 

৩৩-০৩-৪৪১ জভা. জযফুর আরাভ  

জতা- জভা. জভন্ডয অরী 

দাযা যাঁ - প্রপ্রাআ পুরুল - ৯ ফছয ১৫ ২০ ০১৭৪৫৬১৫৫৮৮  

৫০ ধননজয়পুয জভয়াাড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

জগাদাগাড়ী 

আঈজ 

৩৩-০৩-৪৪২ জভা. জযাজুর আরাভ 

জতা- নুরুর আরাভ 

কাজভর যাঁ - - পুরুল - ৯ ফছয ২১ ১৪ ০১৭৪৭৪৮১৪৮৪  

৫১ বাপুয জান্ডভ ভজজদ জগাদাগাড়ী 

আঈজ 

৩৩-০৩-৪৪৩ জভা. অব্দু ারাভ 

জতা-মৃত অব্দু ািায 

দাযা যাঁ - - পুরুল - ২০ ফছয ১৬ ১৯ ০১৭৬২১২৫৬০৬  

৫২ পুষুো জান্ডভ ভজজদ জগাদাগাড়ী 

আঈজ 

৩৩-০৩-৪৪৪ জভা. অজজজুয যভান 

জতা- মৃত ভভতাজ অরী 

দাযা যাঁ - প্রপ্রাআ পুরুল - ৮ ফছয ১৫ ২০ ০১৭৩৪৩৯২৭১০  

৫৩ জদয়াড় ভফফতপুয রাআনাড়া 

জান্ডভ ভজজদ 

জগাদাগাড়ী 

আঈজ 

৩৩-০৩-৪৪৫ জভা. জভজানুয যভান 

জতা- জভা. আয়াজন অরী 

স্দাতক যাঁ - - পুরুল - ৯ ফছয ২০ ১৫ ০১৭৫৩১২৪৮৩৮  

৫৪ যঘুনাথপুয জান্ডভ ভজজদ জগাদাগাড়ী 

আঈজ 

৩৩-০৩-৪৪৬ জভা. আঈসুপ অরী  

জতা-জভা.জযফুর আরাভ 

কাজভর যাঁ - প্রপ্রাআ পুরুল - ১০ফছয ১২ ১৮ ০১৭১৩৭৬২১৩২  



ক্রভ জকন্ডেয নাভ  পূণ য ঠিকানা 
আঈজনয়ন/য়াড য/ 

জৌযবায নাভ 

জকে জকাড 

নং 

জক্ষন্ডকয নাভ  

জতা/স্বাভীয নাভ 

জক্ষন্ডকয 

জক্ষাগত 

জমাগ্যতা 

জক্ষক  প্রজক্ষণ প্রাপ্ত/ 

ভজজন্ডদয আভাভ জক না 
জরঙ্গ 

কভ যকার 

ংক্রান্ত 

তথ্য 

জক্ষাথী 

ংক্রান্ত 

তথ্য জক্ষন্ডকয জভাফাআর 

নং 

ভন্তব্য 

(মজদ 

থান্ডক) 

যাঁ না 
প্রজক্ষণ 

প্রাপ্ত 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 

৫৫ নফগ্রাভ জান্ডভ ভজজদ জগাদাগাড়ী 

আঈজ 

৩৩-০৩-৪৪৭ জভা. অবু ানজারা 

জতা- মৃত লুৎফুয যভান 

পাজজর যাঁ - প্রপ্রাআ পুরুল - ১২ফছয ১২ ২৩ ০১৭২২৩৯৬৮৩৬  

৫৬ পূফ য ঈজানাড়া য়াজিয়া ভজজদ ভাটিকাটা ৩৩-০৩-৪৪৮ াফজযনা খাতুন 

জতা- জভা. নফীবুয যভান 

দাজখর - না - - ভজরা ১ ফছয ০৭ ২৮ ০১৭৪৮০৭২৫০৮  

৫৭ াািীপুয ফায়তু যপ জান্ডভ 

ভজজদ 

ভাটিকাটা ৩৩-০৩-৪৪৯ জভা. নুয অরভ 

জতা- জভা. জরাকভান অরী 

অজরভ যাঁ - - পুরুল - ৮ ফছয ১১ ২৪ ০১৭৪৭৫৬১৬৯৩  

৫৮ জিভ জফজদযপুয জান্ডভ ভজজদ ভাটিকাটা ৩৩-০৩-৪৫০ জভা. দয ঈ্দ্দীন 

জতা-মৃত অরতাপ জান্ডন 

ান্ডপজ যাঁ - প্রপ্রাআ পুরুল - ১০ ফছয ১০ ২৫ ০১৮২১৮৬৯২৩৪  

৫৯ জফজদযপুয জান্ডভ ভজজদ ভাটিকাটা ৩৩-০৩-৪৫১ জভা. অব্দুর য়াাফ 

জতা- জভা. জনয়াজ ঈদ্দীন 

কাজভর যাঁ - প্রপ্রাআ পুরুল - ১০ফছয ১৪ ১৬ ০১৭৩৫৩৬২৪৫২  

৬০ জগাারপুয অভানতপুয  জান্ডভ 

ভজজদ 

ভাটিকাটা ৩৩-০৩-৪৫২ জভা. অবু াআদ 

জতা- জভা. অবুর কারাভ 

কাজভর যাঁ - - পুরুল - ১ ফছয ২০ ১৫ ০১৭২৫৩৪৬০৯৫  

৬১ ফান্ডযা ভাআর জন্ডখযাড়া জান্ডভ 

ভজজদ, 

ভাটিকাটা ৩৩-০৩-৪৫৩ জভাা. ভজজযনা খাতুন 

স্বাভী-জভা.যজপকুর আরাভ 

এ এ জ - না - - ভজরা ১০ ফছয ২৪ ১১ ০১৭২১০৩৭৪৫৭  

৬২ জযংকযপুয ান্ডফ নগয জান্ডভ 

ভজজদ 

ভাটিকাটা ৩৩-০৩-৪৫৪ জভা. অবুর কারাভ  

জতা- জভা. পজলুয যভান 

কাজভর যাঁ - প্রপ্রাআ পুরুল - ১৪ ফছয ১৮ ১৭ ০১৭৪৬৩৩২৫৪০  

৬৩ জপ্রভতরী অন্ডর াদী য়াজিয়া 

ভজজদ 

ভাটিকাটা ৩৩-০৩-৪৫৫ জভা. জযফুর আরাভ 

জতা-অন্ডনায়াযম্নর আরাভ 

কাজভর যাঁ - - পুরুল - ১১ ফছয ২০ ১৫ ০১৭২৭৫১৪৮৭২  

৬৪ বান্ডটাাড়া বাটা য়াজিয়া 

ভজজদ 

ভাটিকাটা ৩৩-০৩-৪৫৬ জভা. ভাজারুর আরাভ 

জতা- অজাায অরী 

স্দাতক যাঁ - - পুরুল - ৫ ফছয ১৫ ২০ ০১৭৫০২৭৮৩২?  

৬৫ ঈজানাড়া জান্ডভ ভজজদ ভাটিকাটা ৩৩-০৩-৪৫৭ জভা. আাাক 

জতা- ভনজুয জান্ডন 

কাজভর যাঁ - - পুরুল - ১ ফছয ১৩ ১৭ ০১৭০৩৫০১৩৯২  

৬৬ বুজযম্নক যাজযাভপুয য়াজিয়া 

ভজজদ 

ভাটিকাটা ৩৩-০৩-৪৫৮ জভা. ভয়নুদ্দীন 

জতা- জভা. াভসুদ্দীন 

দাযা যাঁ - - পুরুল - ৬ফছয ১৬ ১৪ ০১৭৩৪১৮৪৫৬৮  

৬৭ ঈচ্ছড়া কাদয জান্ডভ ভজজদ জগাগ্রাভ ৩৩-০৩-৪৫৯ জভা. আভাআর জান্ডন 

 জতা-জভা. যসুর অরী 

অজরভ যাঁ - - পুরুল - ৩ ফছয ২০ ১৫ ০১৭৯৫৭৮৪৬৮৫  

৬৮ জখাজরাড়া জান্ডভ ভজজদ জগাগ্রাভ ৩৩-০৩-৪৬০ জদরয়ায জান্ডন  

জতা-জভাঃঅযাদ অরী  

অজরভ যাঁ - - পুরুল - ১ ফছয ২০ ১৫ ০১৭৩৩৯৭৬৯৪০  

৬৯ জতযাড়া দযগা জান্ডভ ভজজদ জগাগ্রাভ ৩৩-০৩-৪৬১ নান্ডজভা খাতুন 

স্বাভী-জভা.ভাাতাফ অরী  

কাজভর - না - - ভজরা ১ ফছয ২০ ১৫ ০১৭২৭৪৭৪৯০৮  

৭০ দভদভা জান্ডভ ভজজদ জগাগ্রাভ ৩৩-০৩-৪৬২ জাজাআপা অর আভযান 

জতা- ায়দায অরী  

ান্ডপজ   

দাজখর 

যাঁ - - পুরুল - ১ ফছয ২০ ১৫ ০১৭৩৮১৮৩৫১৩  

৭১ জফড়আর য়াজিয়া ভজজদ জগাগ্রাভ ৩৩-০৩-৪৬৩ াভসুর অরভ  

জতা- জভাঃ এযপানঅরী  

অজরভ  

ান্ডপজ 

যাঁ - - পুরুল - ১ ফছয ২০ ১৫ ০১৭২৮৪০২৬৬৮  

৭২ হুজযাপুয জনজ কাচাযী জগাগ্রাভ ৩৩-০৩-৪৬৪ জভাা. তাআন্ডয়যফা খাতুন 

জতা- অবু তান্ডরয 

এআচ এ জ  

মুফাজল্লগ জেজনং 
 না - - ভজরা ১ ফছয ২০ ১৫ ০১৭৯৫১৮০৭০৭  

 

 

 



 

 
 

ক্রভ জকন্ডেয নাভ  পূণ য ঠিকানা 
আঈজনয়ন/য়াড য/ 

জৌযবায নাভ 

জকে জকাড 

নং 

জক্ষন্ডকয নাভ  

জতা/স্বাভীয নাভ 

জক্ষন্ডকয 

জক্ষাগত 

জমাগ্যতা 

জক্ষক  প্রজক্ষণ প্রাপ্ত/ 

ভজজন্ডদয আভাভ জক না 
জরঙ্গ 

কভ যকার 

ংক্রান্ত 

তথ্য 

জক্ষাথী 

ংক্রান্ত 

তথ্য জক্ষন্ডকয জভাফাআর 

নং 

ভন্তব্য 

(মজদ 

থান্ডক) 

যাঁ না 
প্রজক্ষণ 

প্রাপ্ত 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 

৭৩ কাকনাট জযরন্ডগট জান্ডভ ভজজদ কাকনাট 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৪৬৫ জভা. যভজান অরী 

জতা-মৃত অতাঈয যভান 

অজরভ যাঁ - প্রপ্রাআ পুরুল - ১০ ফছয ১০ ২৫ ০১৭২৬৮৫৩৮৭৯  

৭৪ ব্রাহ্মণগ্রাভ জান্ডভ ভজজদ কাকনাট 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৪৬৬ জভা. যজপকুর আরাভ 

জতা- মুনতাজ অরী 

কাজভর - না প্রপ্রাআ পুরুল - ৯ ফছয ১৫ ২০ ০১৭৫১৬৯১৮৭৯  

৭৫ কাকনাড়া জান্ডভ ভজজদ কাকনাট 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৪৬৭ ভাফুজুয যভান 

জতা- এান অরী 

পাজজর াঁ  - পুরুল - ১ ফছয ০৮ ২৭ ০১৭১৭৫২৭৫৬৯  

৭৬ জঘয়াপুকুয পুযাতনাড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

কাকনাট 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৪৬৮ ান্ডয়ভা খাতুন 

জতা- জগারাভ জভাত্মপা 

কাজভর  না - - ভজরা ১ফছয ১৩ ১৭ ০১৭৯২১০৩০২  

৭৭ যসুরপুয কুন্ডভদপুয জান্ডভ ভজজদ কাকনাট 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৪৬৯ জভাফাযক জান্ডন 

জতা- অরতাপ জান্ডন 

দাযা াজদ াঁ - - পুরুল - ১ ফছয ১৬ ১৯ ০১৭২১১৬২১০৭  

৭৮ জঘয়াপুকুয নতুনাড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

কাকনাট 

জৌযবা 

৩৩-০৩-৪৭০ জভা. জপকুর আরাভ 

জতা- মৃত অব্দুর জাফফায 

কাজভর াঁ  - পুরুল - ৭ ফছয ২০ ১৫ ০১৭২৬২৫৮১৪৪  

৭৯ কাদভা াড়া জান্ডভ ভজজদ জযজকুর ৩৩-০৩-৪৭১ জভা. পযাদুর আরাভ 

জতা- লুতপয যভান 

দাযাান্ডপজ যাঁ - - পুরুল - ৬ ফছয ১৫ ২০ ০১৭৩৮১৪৪৫৭১  

৮০ ফাভনাআর নীচাড়া জান্ডভ ভজজদ জযজকুর ৩৩-০৩-৪৭২ যাজদুর আরাভ  

জতা-জভাঃ জতাযাফ অরী  

দাজখর  ান্ডপজ যাঁ -  পুরুল - নতুন ১৫ ২০ ০১৭২২০৪৫০৯৩  

৮১ চজফফনগয জান্ডভ ভজজদ জযজকুর ৩৩-০৩-৪৭৩ জভাঃ জদুর আরাভ 

জতা-এভযান অরী  

দাজখর  ান্ডপজ যাঁ -  পুরুল - নতুন ০৮ ২৭ ০১৭৩৩৪৮৪৯৬২  

৮২ করাফাগান জান্ডভ ভজজদ জযজকুর ৩৩-০৩-৪৭৪ জভাঃ জজরুর আরাভ 

জতা- জভাবুর জান্ডন 

দাজখর  ান্ডপজ যাঁ -  পুরুল - নতুন ১৩ ১৭ ০১৭১৭৬৭২০৪২  

৮৩ াকড়ী জিভাড়া জান্ডভ 

ভজজদ 

াকড়ী ৩৩-০৩-৪৭৫ জভাা. জতাযা জফগভ 

স্বাভী- জভা. অবু াইদ 

এ এ জ  

 ক্বাজযয়ানা 

- না - - ভজরা ২ ফছয ০৮ ২৭ ০১৭৫৩২২৯০৪২  

৮৪ নফী নগয জান্ডভ ভজজদ াকড়ী ৩৩-০৩-৪৭৬ জভা. অব্দুর াজকভ   

জতা- জভা. মুনসুয অরী 

কাজভর যাঁ - প্রপ্রাআ পুরুল - ২ফছয ১৩ ১৭ ০১৭০৫৫৩৭৮৬৩  

৮৫ াকড়ী ঈিযাড়া জান্ডভ ভজজদ  াকড়ী ৩৩-০৩-৪৭৭ জভা. ফায়দুল্লা 

জতা-জভা.াজাান অরী 

অজরভ যা - - পুরুল - ২ ফছয ১৬ ১৯ ০১৭৬৪১২৫৪৬৬  

৮৬ ফাজরগ্রাভ পূফ য জান্ডভ ভজজদ াকড়ী ৩৩-০৩-৪৭৮ জভা. অর অজভন 

জতা- মৃত াআদুয যভান 

কাজভর যা - - পুরুল - ১ ফছয ১৬ ১৯ ০১৭১৯৭৫৪১১২  

       

 
ংজষ্ট ঈন্ডজরায জপল্ড সুাযবাআজায ভাস্টায জেআনায   জপল্ড জপায               ঈ-জযচারক                                    জযচারক  

দস্য-জচফ                                           দস্য                             দস্য                        দস্য                                            বাজত  

স্বাক্ষয  তাজযখঃ                                    স্বাক্ষয  তাজযখঃ                স্বাক্ষয  তাজযখঃ            স্বাক্ষয  তাজযখঃ                         স্বাক্ষয  তাজযখঃ  

নাভঃ                                                  নাভঃ নাভঃ                         নাভঃ                                 নাভঃ 

 


