
প্রাথমিক শিক্ষা প্রমিষ্ঠানের িামিকা 
উপজেলাাঃ কুিারখািী 

ক্রঃ  
শিক্ষা 

প্রমিষ্ঠানের ধরে 
শিক্ষা প্রমিষ্ঠানের োি 

প্রমিষ্ঠাকাি ও 

সরকামরকরনের সাি 

প্রধাে শিক্ষজের োি ও য াগান াগ 

েম্বর 
যিাবাইি েম্বর িন্তব্য 

১ সরকামর কয়া সপ্রামব ১৮০৬,১৯৭৩ যিা: ফারম্নক য ানসে (ভাঃ) ১৭১৯৭৩১৭০৬  

২ সরকামর কানিায়া বািক সপ্রামব ১৯৪৬,১৯৭৩ যিা.  ারুে অর রমিদ ১৭৪৭৮০৩৩০৭  

৩ সরকামর গমিয়া  সপ্রামব ১৯৪৪,১৯৭৩ পূমে িিা রােী পাি ১৭১০৬০৩৭১৪  

৪ সরকামর খমিসাদ  সপ্রামব ১৯৪০,১৯৭৩ মিবা জা াে ১৮১৬৫৩৯৯০৭  

৫ সরকামর সুিিােপুর  সপ্রামব ১৯৩৫,১৯৭৩ সােমজদা পারভীে ১৭৩৭৪২৯১৯০  

৬ সরকামর রায়ডাাংগা  সপ্রামব ১৯৭০,১৯৭৩ মুমি িদা খােি ১৭১২০৬৮৬৯৭  

৭ সরকামর বামেয়াপাড়া  সপ্রামব ১৯৬৭,১৯৭৩  যিাঃ আবু জাফর খাে (ভাঃ) ১৮১৬০৬২৭৮০  

৮ সরকামর কানিায়া বামিকা সপ্রামব ১৯৬৮,১৯৭৩ যিা. মিজানুর র িাে ১৭৬৫০৫৩৩৭২  

৯ সরকামর বাড়াদী বামিকা সপ্রামব ১৯৬৮,১৯৭৩  যিা. ফর াদুি ইসিাি ১৯১৬৫৬৪৭২৮  

১০ সরকামর িাজগ্রাি সপ্রামব ১৯২৯,১৯৭৩  যিাঃ িমিয়ার র িাে (ভাঃ) ১৭১৫৪২৯৪১০  

১১ সরকামর যবিগামি  সপ্রামব ১৮৫০,১৯৭৩ আিনরাফা োজেীে রম্নিা ১৯১৮৬০৩৭৪৪  

১২ সরকামর যখারনিদপুর সপ্রামব ১৮৭৬,১৯৭৩ যিাঃ জামকর য ানসে ১৭২৫৪৫১১৯২  

১৩ সরকামর চরন াষপুর সপ্রামব ১৯৬৬,১৯৭৩ আব্দুি আউয়াি ১৭৩৭৩৪৫৪০০  

১৪ সরকামর সাদীপুর  সপ্রামব ১৯৬৮,১৯৭৩ সুরাইয়া আক্তার (ভাঃ) ১৭২৯৩৭৪৩৮৩  

১৫ সরকামর োউথী সপ্রামব ১৯৬৩,১৯৭৩  সাঈদ যিখ (ভাঃ) ১৭২১৮২০৫১১  

১৬ সরকামর মিিাইদ  প্রমিিা  সপ্রামব ১৯২৮,১৯৭৩ যিাঃ যদিওয়ার য ানসে ১৭১৬০২২৯৪২  

১৭ সরকামর য াঃ িন ন্দ্রপুর সপ্রামব  ১৯৩৫,১৯৭৩  রওজাতুজ জা াে শুভ্রা (ভাঃ) ১৭১৮৮১৮১৫৭  

১৮ সরকামর  ামসিপুর  সপ্রামব ১৯৩৬,১৯৭৩ আিিা খাতুে (ভাঃ) ১৭৬০৩৬৭০২৪  

১৯ সরকামর জগন্নাথপুর সপ্রামব ১৮৪৪,১৯৭৩  যখান্দকার যসমিি জা াঙ্গীর ১৯১৫৮৯৪১০৩  

২০ সরকামর দয়রািপুর সপ্রামব ১৯৬৯,১৯৭৩ ি ম্মদদ িািসুি আিি ১৭৩১৭৩৭৮০০  

২১ সরকামর য াগিা যজািপাড়া ১৯৭১,১৯৭৩ য াসনেয়ারা খাতুে ১৯৮৮৮৭০৭৬৬  

২২ সরকামর বাটিকািারা সপ্রামব ১৯২১,১৯৭৩ আরজুিান্দ বানু ১৭১৭৮৬১৫১৮  

২৩ সরকামর যগাপািপুর  সপ্রামব ১৯২০,১৯৭৩ যরাকসাো আফনরাজ রমে (ভাঃ) ১৭৬২৭৪৫০৫৫  

২৪ সরকামর পাথরবাড়ীয়া  সপ্রামব ১৮৯৭,১৯৭৩ স্বীকৃমি রােী য াষ ১৭২৯৮৯৯৭৮৬  

২৫ সরকামর সদকী সপ্রামব ১৯৬৮,১৯৭৩  িা াবুব আিি  ১৭৩১৯৩২৯৫৮  

২৬ সরকামর বামেয়াকামন্দ সপ্রামব ১৯৪৯,১৯৭৩ যিািাৎ িা াোরা খাতুে (ভাঃ) ১৭৩৫৮৩১৮৮৩  

২৭ সরকামর িামিয়াট সপ্রামব ১৯৭০,১৯৭৩ যিাঃ মফনরাজ য ানসে ১৮১১৮৯৭৭৯৭  

২৮ সরকামর বুঃ বাখই সপ্রামব ১৯৩৪,১৯৭৩ যজসমিো খাতুে ১৭১২৬৩৩৭২৮  

২৯ সরকামর েন্দিািপুর সপ্রামব ১৯০৯,১৯৭৩ িায়িা পারভীে (ভা:) ১৭১৪৩০২৮২৮  

৩০ সরকামর িনো রপুর  সপ্রামব ১৯০৫,১৯৭৩ যিািা. জান্নাি-ই-যফরনদৌস ১৭১২৬১২৩৭৩  

৩১ সরকামর বুঃ দুগ িাপুর িনডি সপ্রামব ১৯৩৭,১৯৭৩  যিাঃ িা বুবুি আিি ১৭২১১৯১৫২০  

৩২ সরকামর চড়াইনকাি  সপ্রামব ১৯৭০,১৯৭৩ িন্দা  দত্ত ১৭৩১৮৩১৭২১  

৩৩ সরকামর এিাংগী আচার্য্ি সপ্রামব ১৯৬৭,১৯৭৩ সাধে কুিার আচার্য্ ১৯২২৬২৯০২০  

৩৪ সরকামর সাঁওিা সপ্রামব ১৯৩৯,১৯৭৩ আিফাক ই আ ি ১৭১৮৯৫৭৮৪২  

৩৫ সরকামর যিউমড়য়া জয়োবাদ সপ্রামব ১৯১৯,১৯৭৩ কােে যচৌধরী ১৭১৫১৪৪০৮২  

৩৬ সরকামর জয়োবাদ কনিােী সপ্রামব ১৯৫২,১৯৭৩ সামবরা সুিিাো ১৭১১৪৪০১৮৪  

৩৭ সরকামর পা াড়পুর সপ্রামব ১৯৩৩,১৯৭৩ িািান্না আক্তার ১৭১১৫৭৩৫৪৮  

৩৮ সরকামর ভাড়রা সপ্রামব ১৯১৫,১৯৭৩ যিাঃ আমরফ য ানসে ১৭৩১২৭৭৬২০  

৩৯ সরকামর চাপড়া সপ্রামব ১৮৫৪,১৯৭৩ করম্নোিয়ী মবি^াাস ১৬২২১০১৮২০  

৪০ সরকামর িািে যিাক সাম িয যকন্দ্র ১৯৬৪,১৯৭৩  আফনরাজা আক্তার বানু ১৮১৮৩৪৯১৪২  

৪১ সরকামর িীর িিাররফ সপ্রামব ১৯৭০,১৯৭৩ যরন ো খাতুে ১৭০৬৪১৪৫৬০  

৪২ সরকামর িধুপুর  সপ্রামব ১৯০০,১৯৭৩ যিািাঃ  কািরম্ননন্নিা  ১৮১৫২৩৫২৯৬  

৪৩ সরকামর রায়বাগুিাট সপ্রামব ১৮৭০,১৯৭৩ পামপয়া খাতুে ১৭৩১২৭৭৬২০  

৪৪ সরকামর বামেয়াখমড় সপ্রামব ১৯২১,১৯৭৩ ওয়াম দা  আকিার ১৯৩৭৭৬১৭১৬  

৪৫ সরকামর োতুমড়য়া সপ্রামব ১৮৮৬,১৯৭৩ যিাঃ িম র উদ্দীে ১৬৩১৬৪০৭৪২  

৪৬ সরকামর  যসখপাড়া সপ্রামব ১৮৮৫,১৯৭৩ যিা. আকরাি য ানসে(ভাঃ) ১৭২৪৭১১৪০৯  

৪৭ সরকামর দঃ িনো রপুর সপ্রামব ১৯৬২,১৯৭৩ যিা. িামুের রমিদ ১৮২০৫০৭৭০৮  

৪৮ সরকামর ভড়ুয়াপাড়া সপ্রামব ১৯৬৭,১৯৭৩ যিাঃ বমদউজ্জািাে ১৭৪৪৯৬৭৮৩৬  

৪৯ সরকামর আদাবাড়ীয়া সপ্রামব ১৯৬৭,১৯৭৩ যিািঃ কািরম্নন্না ার িামিিা ১৭১৬৪৫০৬২৬  

৫০ সরকামর যজািনিাড়া সপ্রামব ১৯০৩,১৯৭৩ খসরম্ন আিি (ভাঃ) ১৭৩৫৮৩১৮১৯  

৫১ সরকামর  দুবয়রা সপ্রামব ১৯০২,১৯৭৩ জয়িত্ম কুিার দাস ১৭১৪৭১৪৭২৪  

৫২ সরকামর লক্ষীপুর সপ্রামব ১৯৩২,১৯৭৩ যিা. েজরম্নি ইসিাি ১৭২৪৫৬৮৭১৩  
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েম্বর 
যিাবাইি েম্বর িন্তব্য 

৫৩ সরকামর এোনয়িপুর সপ্রামব ১৯৩৩,১৯৭৩ যিাঃ জা াঙ্গীর আিি (ভাঃ) ১৭২৮৬৮৬৫০০  

৫৪ সরকামর বিস্নভপুর সপ্রামব ১৯৬৩,১৯৭৩ িািস িািাি বানু ১৭১১৯৩৮৭৮৭  

৫৫ সরকামর উঃ চাঁদপুর সপ্রামব ১৯৬৮,১৯৭৩ রম্নো আক্তার (ভাঃ) ১৭৬৩৯৬৯৫৯৪  

৫৬ সরকামর যগামবন্দপুর সপ্রামব ১৯৬৯,১৯৭৩ মসরাজুি িমেরা (ভাঃ) ১৭১৬৪০৬৯৭৪  

৫৭ সরকামর চাঁদপুর সপ্রামব ১৯১৯,১৯৭৩ যিাঃ যিাজাফফর  (ভাঃ) ১৭১৯২৭০৪১২  

৫৮ সরকামর যগাবরা সপ্রামব ১৯৩৬,১৯৭৩ যিাঃ িমফউি আিি (ভাঃ) ১৭৩৫৭৯১৬১৫  

৫৯ সরকামর মেয়ািিবাড়ী সপ্রামব ১৯২৫,১৯৭৩ যিাঃ আমির উমদ্দে ১৭২৪১৩১৯৮০  

৬০ সরকামর গঃবাঃ কাঞ্চেপুর সপ্রামব ১৯৩১,১৯৭৩ িানিকা বানু ১৭১৮২০৯৮১৮  

৬১ সরকামর কুিিীবাসা সপ্রামব ১৯৩০,১৯৭৩ যিািাঃ  ামসো খাতুে ১৭৪১২৫৮৬০৩  

৬২ সরকামর ধিেগর সপ্রামব ১৯৩২,১৯৭৩ ইসিি আরা যবগি ১৭৩৯৯৫৩১৯৯  

৬৩ সরকামর শ্রীপুর সপ্রামব ১৯৬৩,১৯৭৩ িাম নুর আক্তার ১৭৬২৯১৭৮০২  

৬৪ সরকামর িীরপুর সপ্রামব ১৯৬৯,১৯৭৩ রামিদা সুিিাো ১৭১২৩৬৬৮৮৯  

৬৫ সরকামর যিা েেগর সপ্রামব ১৯৩৯,১৯৭৩ যিািা. িামিি আরা ১৭৩৯৫০৪৪৯২  

৬৬ সরকামর েগরকয়া সপ্রামব ১৯৩৩,১৯৭৩ িেজুরা খাতুে ১৭২৬২১৫৫৩৪  

৬৭ সরকামর পীিাম্বরবিী সপ্রামব ১৯১৯,১৯৭৩ যিা. িমিউর র িাে (ভাঃ) ১৭২৩৬৭৪৪১৫  

৬৮ সরকামর পামি বামিকা সপ্রামব ১৯৩৬,১৯৭৩ িায়িা খানিদা ১৭১৬৪৪৯৩০৫  

৬৯ সরকামর রািেগর সপ্রামব  ১৯০০,১৯৭৩ যিাসাঃ িািীিা যফরনদৌস (ভাঃ) ১৭৪৫৪৫৩৫৭৯  

৭০ সরকামর ডাঁিা সপ্রামব ১৯১৯,১৯৭৩ যিা. রামকবুি  াসাে আি ইিরাে ১৭৩৯৮৪৯২০৭  

৭১ সরকামর পামি বািক সপ্রামব ১৯৩৫,১৯৭৩  যিাঃ যরজাউি কমরি ১৭১৬৬৯৮৫৮৩  

৭২ সরকামর দঃ মূিগ্রাি সপ্রামব ১৯৬৭,১৯৭৩ সমঞ্চিা রােী মবশ্বাস ১৯৩৬২৯১৫০৬  

৭৩ সরকামর কৃষ্ণপুর সপ্রামব ১৯৬৭,১৯৭৩ আমরফুজ্জািাে (ভাঃ) ১৭১৫৮৫০৮১৭  

৭৪ সরকামর রাজাপুর সপ্রামব ১৯৭১,১৯৭৩ যিািা. রম্নপািী খাতুে (ভাঃ) ১৯৫৬৬৭২৯৪৪  

৭৫ সরকামর অনভদােন্দ সপ্রামব ১৯৩৭,১৯৭৩ োিমরে আক্তার ১৭১৫৯১১১১৯  

৭৬ সরকামর যজ এে সপ্রামব ১৯১৪,১৯৭৩ িা োজ খাতুে ১৯২০৮৮৮৪৫৬  

৭৭ সরকামর যিবাড়ীয়া যসরকামন্দ সপ্রামব ১৯৭১,১৯৭৩ আকিি য ানসে মবিস্নাি ১৯৩২৬৭৫০২৮  

৭৮ সরকামর এিঙ্গী আদি ি সপ্রামব ১৯৭২,১৯৭৩ জুমিয়া ইসিাি ১৭১৪৬৩১৮৮৯  

৭৯ সরকামর চকরঘুয়া সপ্রামব ১৯৬৮,১৯৭৩  যিাঃ আকরাি য ানসে ১৭২০৪৫৮১৬৫  

৮০ সরকামর জুাংগিী  সপ্রামব ১৯৭৭,১৯৭৩ যিা. িম দুি ইসিাি ১৭১৯৮১৭৭৬০  

৮১ সরকামর যচৌরাংগী সপ্রামব ১৯৭২,১৯৭৩ জুনিখা পারভীে  ১৭১৫৩৮০৭৬৫  

৮২ 
সরকামর (১৫০০ 

মবদ্যািয়) 
 াবাসপুর   সপ্রামব ২০১৪,২০১৪ িাম দা সুিিাো (ভাঃ) ১৭৩৪৪০৮০৬৩  

৮৩ জািীয়করেকৃি চরভবােীপুর  সপ্রামব ১৯৭৪,২০১৩  িমেরা খাতুে (ভাঃ) ১৭৬৩৪৯১৭৮৭  

৮৪ জািীয়করেকৃি চর চাঁদপুর সপ্রামব ১৯৭৩,২০১৩ আব্দুি  ামিদ (ভাঃ) ১৭১০১১৭১২১  

৮৫ জািীয়করেকৃি পুরািে চড়াইনকাি ১৯৭৩,২০১৩ প্রদুযৎ কুিার চক্রবিী ১৯৩৭৬৮৪৪৮৯  

৮৬ জািীয়করেকৃি যখাদ িভালুকা সপ্রামব ১৯৬৯,২০১৩ যিািাঃ ি মিো খাতুে ১৭৩১৯৩৩০০৪  

৮৭ জািীয়করেকৃি কয়া বামিকাসপ্রামব ১৯৭২,২০১৩ সুমি পারভীে ১৯১৪৬২৭২৬৩  

৮৮ জািীয়করেকৃি পাইকপাড়া যকএি মসরাজুমদ্দে সপ্রামব ১৯৭২,২০১৩ যিািা. োজিা খাতুে(ভাঃ) ১৯২৪৯৮৩৭৯৭  

৮৯ জািীয়করেকৃি যক এি মুেসুর আিীসপ্রামব ১৯৭৮,২০১৩ যিাঃ আমির উদ্দীে (ভাঃ) ১৭১৯৮৭৫৪৫৪  

৯০ জািীয়করেকৃি রাধাগ্রািসপ্রামব ১৮৭৬,২০১৩ যিাঃ ইিারি আিী ১৭২১৭৫০৭১৩  

৯১ জািীয়করেকৃি ওয়ামি সপ্রামব ১৯৬৮,২০১৩ যিাঃ আদািি য ানসে ১৭১৮৮৪৫৫৪৯  

৯২ জািীয়করেকৃি িারাপুর সপ্রামব ১৯৭৪,২০১৩ আল্পো রােী ১৭৩৯৩৭২০৫৫  

৯৩ জািীয়করেকৃি যকািরকামন্দ সপ্রামব ১৯৭০,২০১৩ যিা.  ামববুর র িাে ১৭১৮৪২৫৮৭৯  

৯৪ জািীয়করেকৃি কল্যােপুর সপ্রামব ১৯৭২,২০১৩  যিাঃ মজয়াউি  ক ১৭৮১৩২৬৩৮৮  

৯৫ জািীয়করেকৃি উনিদ আিী সপ্রামব ১৮৮১,২০১৩  যিাঃ মুসনিি উমদ্দে ১৭২১১৯১৬৪৪  

৯৬ জািীয়করেকৃি উঃ িীরপুর সপ্রামব ১৯৭৮,২০১৩  ি ঃ িমরফুি ইসিাি ১৭১২৬৪০০১৭  

৯৭ জািীয়করেকৃি বরইচারা সপ্রামব ১৯৭৪,২০১৩  যিাঃ আব্দুি কাইয়ুি ১৭২৯৭২৮৬৮৬  

৯৮ জািীয়করেকৃি খনয়রচারা িাঠপাড়া সপ্রামব ১৯৭৩,২০১৩ রীো পারভীে ১৭৯৭২৩৭৩১৯  

৯৯ জািীয়করেকৃি হুদা ি ম্মদপুর সপ্রামব ১৯৮৬,২০১৩ যিাঃ রমবউি ইসিাি ১৭৩১৩৫২১১৬  

১০০ জািীয়করেকৃি চর িন ন্দ্রপুর সপ্রামব ১৯৮৬,২০১৩ যিাঃ যিাজা ার আিী (ভাঃ) ১৭১৫২৩২৮৩৪  

১০১ জািীয়করেকৃি যকিবপুর সপ্রামব ১৯৮৯,২০১৩  যিাঃ িেছুর আিী(ভা:) ১৭২৪৭৮৬৬০৬  

১০২ জািীয়করেকৃি মিরপুর িাঠপাড়া সপ্রামব ১৯৮০,২০১৩ যিাঃ যরজাউি ইসিাি ১৭১০১১৮১৪৫  

১০৩ জািীয়করেকৃি ম জিাকর উঃ মুিগ্রাি সপ্রামব ১৯৮৭,২০১৩ যিাঃ আব্দুর রম ি ১৯১২৯৯৭৭৬১  

১০৪ জািীয়করেকৃি িম ষানখািা সপ্রামব ১৯৭২,২০১৩ যিাঃ খায়রম্নি ইসিাি (ভাঃ) ১৭২৮৯২৩৪৬৭  

১০৫ জািীয়করেকৃি ভালুকা সপ্রামব ১৯৮৭,২০১৩ যিািাঃ ো ার বানু ১৭১৪৫৮০৯৬৪  

১০৬ জািীয়করেকৃি বাখই ি ববিপুর সপ্রামব ১৯৯০,২০১৩ যিাঃ আব্দুর রামকব ১৭৪৩২৮১৯৩৪  



ক্রঃ  
শিক্ষা 

প্রমিষ্ঠানের ধরে 
শিক্ষা প্রমিষ্ঠানের োি 

প্রমিষ্ঠাকাি ও 

সরকামরকরনের সাি 

প্রধাে শিক্ষজের োি ও য াগান াগ 

েম্বর 
যিাবাইি েম্বর িন্তব্য 

১০৭ জািীয়করেকৃি োভমদয়া সপ্রামব ১৯৮৯,২০১৩ িম উদ্দীে যিািস্না ১৭২৭৩৮০৩৬৬  

১০৮ জািীয়করেকৃি কামিিপুর সপ্রামব ১৯৮৭,২০১৩ যিাঃ আব্দুি  ামিি ১৭৫০২২৭৩৩৩  

১০৯ জািীয়করেকৃি আগ্রাকুন্ডা সপ্রামব ১৯৯৫,২০১৩ যিািাঃ রানবয়া পারভীে ১৭২০৩০১৮৩৯  

১১০ জািীয়করেকৃি জান দপুর সপ্রামব ১৯৯১,২০১৩ যিাঃ লুঃফর র িাে জান দী ১৭২৯৩০৯৬০০  

১১১ জািীয়করেকৃি  যপৌর ৯ োং সপ্রামব ১৯৯০,২০১৩ যফরনদৌসী যবগি ১৭১৬৮৫২৩৭২  

১১২ জািীয়করেকৃি করািকামন্দ সপ্রামব ১৯৯৫,২০১৩ িামুোর রমিদ ১৭১৮৯২৫৬৫৫  

১১৩ জািীয়করেকৃি চর আগ্রাকুন্ডা সপ্রামব ১৯৮৫,২০১৩ যরন ো খাতুে (ভাঃ) ১৯১৩২৪৭০৯৩  

১১৪ জািীয়করেকৃি বড়ুমড়য়া সপ্রামব ১৯৯২,২০১৩ যিাঃ যরাজাউি কমরি ১৭৩৪৪৮৯৪১৭  

১১৫ জািীয়করেকৃি মিজিাপুর সপ্রামব ১৯৮৯,২০১৩ যিাঃ বাবুর আ নিদ ১৭৫৪৬৮০০৪২  

১১৬ জািীয়করেকৃি পূব ি েন্দীগ্রাি সপ্রামব ১৯৮৯,২০১৩ ইয়াসমিে যবগি ১৭৬৩৬৫১৯০৪  

১১৭ জািীয়করেকৃি ধিেগর প্রিাপপুর সপ্রামব ১৯৮৮,২০১৩ মিখা রােী  (ভাঃ) ১৭৯৯৩৭০৫৭৫  

১১৮ জািীয়করেকৃি পুঃ পাথরবাড়ীয়া সপ্রামব ১৯৯০,২০১৩  যরন ো খাতুে ১৭১৫৪৮৪৪১১  

১১৯ জািীয়করেকৃি চর এনিাাংগী আচার্য্সপ্রামব ১৯৯১,২০১৩  যিািাঃ সাঈদা পারভীে ১৭৬৮০৯৯৮৯৫  

১২০ জািীয়করেকৃি যখাদ িবেগ্রািসপ্রামব ১৯৯১,২০১৩ যিাঃ আিাউমদ্দে ১৯৩৭৩৯০৪৭০  

১২১ জািীয়করেকৃি যখাদ িিারাপুর সপ্রামব ১৯৯১,২০১৩ যিাঃ আমিয়ার র িাে ১৮২৫০৫৩৭২৩  

১২২ জািীয়করেকৃি য াঃ দরনবিপুর সপ্রামব ১৯৮৮,২০১৩  যখান্দকার যিাসত্মফা িা ীে ১৮১৩০৫৭০২৯  

১২৩ জািীয়করেকৃি পরােপুর সপ্রামব ১৯৯১,২০১৩ যিাঃ লুঃফর র িাে ১৭২৪৭৮৬৯৭৫  

১২৪ জািীয়করেকৃি আদাবাড়ীয়া পঃপাড়াসপ্রামব ১৯৯১,২০১৩ যিাঃ আব্দুি িমজদ ১৭৩৫৮৩১৮২৩  

১২৫ জািীয়করেকৃি দুধকুিড়া সপ্রামব ১৯৮৯,২০১৩ যিাঃ আব্দুি িমিফ ১৭১৯২৭০৮০৯  

১২৬ জািীয়করেকৃি য াঃ চাপাইগামি সপ্রামব ১৯৮৯,২০১৩ যিািা:  ামিদা খাতুে (ভাঃ) ১৯২১৭২৪৪১২  

১২৭ জািীয়করেকৃি দঃ রািকৃষ্ণপুর  সপ্রামব ১৯৯১,২০১৩  যিাঃ িমেরম্নজ্জািাে কমফি ১৭১০১২৯০৩০  

১২৮ জািীয়করেকৃি মেিাইিপাড়া সপ্রামব ১৯৮৩,২০১৩  যিাঃ যিাজাফ্ফর য ানসে ১৭১৯৩০৯৬৯০  

১২৯ জািীয়করেকৃি চর এিিািপুর সপ্রামব ১৯৯২,২০১৩ যিাঃ আমরফুজ্জািাে ১৭১৯২১৬৩৬০  

১৩০ জািীয়করেকৃি এদ্রাকপুর  মরয়াগামি সপ্রামব ১৯৯০,২০১৩ ঈশ্বর চন্দ্র য াষ ১৭৪৭৬৭২২১০  

১৩১ জািীয়করেকৃি এনিাাংগীসপ্রামব ১৯৯৪,২০১৩  যিা. আমিকুর র িাে (ভাঃ) ১৯১৮০৯০৮১০  

১৩২ জািীয়করেকৃি িােপুকুমরয়া সপ্রামব ১৯৯৮,২০১৩ যিাঃ িম দুি ইসিাি ১৭৪৯৮৯৭০৪০  

১৩৩ জািীয়করেকৃি ভড়ুয়াপাড়া ইকরা সপ্রামব ১৯৯৫,২০১৩  যিাঃ আয়ুব আিী ১৭৩৯৫৫২৩৫১  

১৩৪ জািীয়করেকৃি বাঁিগ্রাি সপ্রামব ১৯৯৯,২০১৩ যিািা. রওিোরা খাতুে(ভাঃ) ১৭৩৬০১৪৪৪৩  

১৩৫ জািীয়করেকৃি কুিারখািী িনডি সপ্রামব ১৯৯৪,২০১৩ যবনুরােী কুন্ডু (ভাঃ) ১৭৯২৫৫২২০৭  

১৩৬ জািীয়করেকৃি সুিিােপুর-২ সপ্রামব ১৯৯৪,২০১৩ যিাঃ যিািাররফ য ানসে ১৭২৪৮৪৪৭৯৪  

১৩৭ জািীয়করেকৃি সদকী ি ম্মদপুর  সপ্রামব ১৯৯৩,২০১৩ িনোয়ারা যবগি মিমি (ভাঃ) ১৯১৩৮৫৮১৭৯  

১৩৮ জািীয়করেকৃি যবড়কানিায়া সপ্রামব ২০০১,২০১৩  যিাকানদ্দস য ানসে (ভাঃ) ১৭২৪৭৮৭১৩৮  

১৩৯ জািীয়করেকৃি কান্দাবাড়ী সপ্রামব ২০০১,২০১৩ োমিিা খাতুে (ভাঃ) ১৭৫৫২৬৭৯৩৭  

১৪০ জািীয়করেকৃি দশক্ষণ ভবােীপুর সপ্রামব ২০০১,২০১৩ যিাঃ জয়োি আনবদীে (ভাঃ) ১৯১৬৩৩৬০১২  

১৪১ জািীয়করেকৃি বরাইচারা সপ্রামব ২০০২,২০১৩  যখাঃ যিাঃ িা জা াে (ভাঃ) ১৭১০৭২৯০১৬  

১৪২ জািীয়করেকৃি আবুি য ানসে মসকারেনেিা সপ্রামব ২০০৭,২০১৩ যিাঃ রইচ উমদ্দে (ভাঃ) ১৭১৪৬৮৭৪৬৫  

১৪৩ জািীয়করেকৃি উঃ য াষপুর সপ্রামব ১৯৯৬,২০১৩ যিাঃ ইসরাইি য ানসে (ভাঃ) ১৯১৮৩৪৮৪৮৭  

১৪৪ জািীয়করেকৃি উঃ সাদীপুর সপ্রামব ১৯৯৬,২০১৩ যিা. জাম দুি ইসিাি (ভাঃ) ১৭১৯৩২৮১১৫  

১৪৫ জািীয়করেকৃি বামেয়াপাড়া  সপ্রামব-২ ২০০১,২০১৩   ারম্নে অর রমিদ ১৭৩৫৪৭৪২৯৮  

১৪৬ জািীয়করেকৃি যিাট লক্ষীযকাি সপ্রামব ২০০২,২০১৩ যিাঃ এোমুি  ক (ভাঃ) ১৭১০১১৮৪২৮  

১৪৭ জািীয়করেকৃি আদি ি সপ্রামব ২০১৪,২০১৪ দীপাংকর কুিার িজুিদার (ভাঃ) ১৭৩৭১৩৫৫৮৩  

১৪৮ যকমজ স্কুি ফুলকুশিআইশিয়ালজেশে 
১৯৮৩ 

 
যিাঃ  ামফজুর র িাে ০১৭২৮৯৭৪৯৫১  

১৪৯ যকমজ স্কুি ফেমাসজেয়ারশিেযাজিটস্কুল 
২০১৯ 

-- 
সুিী আক্তার ০১৯১০৯২৫৭৮৯  

১৫০ যকমজ স্কুি মুশিশিেযাজিটস্কুল (২) 
২০০০ 

-- 
যিা াঃ মসমদ্দকুর র িাে ০১৯১৬৩৪২৪৩০  

১৫১ যকমজ স্কুি পারজেক্টইশলিভাস সন ২০০৪ যিাঃ জাম দ য ানসে ০১৭১৭০০৭৮১৩  

১৫২ যকমজ স্কুি িাহোহানমমতােআইশিয়ালস্কুল 
২০০৫ 

-- 
যিাঃ আমিনুি ইসিাি ০১৭৪৮০৫৪৪৬৬  

১৫৩ যকমজ স্কুি নতুনকুশিশেন্ডারগাজট সন 
২০০১ 

-- 
যিাঃ েজরম্নি ইসিাি ০১৭১৭৩৩৮১২৯  

১৫৪ যকমজ স্কুি ফসানামশনশিেযাজিট 
২০০৫ 

-- 
যিাঃ যরজাউর র িাে ০১৭১১১৭৩১৩৪  

১৫৫ যকমজ স্কুি আমোদমজিলএোজিমী ২০০৪ যিাঃ আিজাদ য ানসে ০১৮১২২০৪৯৩৩  



ক্রঃ  
শিক্ষা 

প্রমিষ্ঠানের ধরে 
শিক্ষা প্রমিষ্ঠানের োি 

প্রমিষ্ঠাকাি ও 

সরকামরকরনের সাি 

প্রধাে শিক্ষজের োি ও য াগান াগ 

েম্বর 
যিাবাইি েম্বর িন্তব্য 

-- 

১৫৬ যকমজ স্কুি এআরশেন্ডারগাজট সন 
২০১৩ 

-- 
যিাঃ সাইদুি য ানসে ০১৭৮৪৫০৬৩২৭  

১৫৭ যকমজ স্কুি মুশিশিেযাজিটস্কুল 
১৯৯৯ 

-- 
যিা াঃ মসমদ্দকুর র িাে ০১৯১৬৩৪২৪৩০  

১৫৮ যকমজ স্কুি জুশনয়রইউশনভারশসটি 
২০১৬ 

N/A 
যিাঃ িা বুব উি আ সাে ০১৭১১০৭১৩৯০  

১৫৯ যকমজ স্কুি কুমারখালীেযামশিয়ানস্কুল 
২০১৬ 

-- 
ইিরাৎ জা াে ০১৯১৭৫৬৫৭৮৪  

১৬০ যকমজ স্কুি আব্দুলেশললমজিলস্কুল 
২০১৮ 

-- 
যিািাঃ িানিকা খাতুে ০১৩০০৭১২৫৯৭  

১৬১ যকমজ স্কুি েয়াচাইল্ডজহজভন 
১৯৯৮ 

-- 
যিাঃ আবু সানি  ০১৭১৮৩৪৮৮৮৩  

১৬২ যকমজ স্কুি বাঘাযশতনএন্ডআেবরজহাজসন 
২০০৬ 

-- 
যিাঃ েজরম্নি ইসিাি ০১৭৪৪৪৯৫৯০০  

১৬৩ যকমজ স্কুি শিশুজমলাশেন্ডারগাজট সন 
২০০৮ 

-- 
যিাঃ সনরায়ার য ানসে ০১৭১৭৮০৫০৪০  

১৬৪ যকমজ স্কুি মসজলমউশিনআইশিয়ালস্কুল 
২০১৩ 

-- 
যিািাঃ যরন ো পারভীে ০১৭১৮৮৯০৮১৪  

১৬৫ যকমজ স্কুি বণ সমালাজেশে (ভালুো) 
২০১৬ 

-- 
যিাঃ িমরফুি ইসিাি ০১৭৩৪০১৯৩৫৬  

১৬৬ যকমজ স্কুি ফুিকুুঁমড় পামি 
১৯৯৮ 

-- 
যিাঃ রামকবুি ইসিাি ০১৭২৮৬৮৬৫০৪  

১৬৭ যকমজ স্কুি আজলারশদিারী 
২০০৬ 

-- 
যিািাঃ আফিাতুে ো ার ০১৭০৯৮২৭১৪৮  

১৬৮ যকমজ স্কুি সানরাইেশিেযাজিটস্কুল 
১৯৯৮ 

-- 
যিািাঃ রম িা আক্তার ০১৭১৮৬০৭৬৮৯  

১৬৯ যকমজ স্কুি নাইসইন্টারন্যািনালমজপলস্কুল 
২০১৩ 

-- 
যিািাঃ িারমিে মরিা ০১৭২৪৭৮৬৮৯২  

১৭০ যকমজ স্কুি োন্নাতুলনাহারমজিলএোজিমী 
২০০১ 

-- 
যিািাঃ যরনবকা সুিিাো ০১৭০৬৬৪৫৮৭৮  

১৭১ যকমজ স্কুি বলাোশেন্ডারগাজট সন 
২০১০ 

-- 
যিািাঃ মিমরো খাতুে ০১৭১৮৪৭৭৮৯৭  

১৭২ যকমজ স্কুি রবীন্দ্রমজিলস্কুল 
২০০৬ 

-- 
যিাঃ মজয়া উমদ্দে ০১৭২৮৯০৯৬৩৮  

১৭৩ যকমজ স্কুি সাদীপুরশিশেটালশেন্ডারগাজট সন 
২০১৭ 

-- 
যিািাঃ আমম্বয়া খাতুে ০১৭৪৫৫৭৫২৩৩  

১৭৪ যকমজ স্কুি ফমশরটশেন্ডারগাজট সনস্কুল 
২০১১ 

-- 
আব্দুর রমিদ ০১৯১১৬৯১১৬২  

১৭৫ যকমজ স্কুি আশলেএোজিমী 
২০১৫ 

-- 
যিাঃ িেসুরম্নি আিি ০১৭১৮৯৬৩৪৪০  

১৭৬ যকমজ স্কুি ইসলামীয়াবদবািীয়ািাথশমেশবদ্াাঃ 
২০০৮ 

-- 
যিাঃ  াসাে আিী ০১৭২৭১৪৫৭১৪  

১৭৭ যকমজ স্কুি আদি ি মকন্ডারগানট িে সদকী 
২০১৭ 

-- 
রত্না খাতুে ০১৭৩৬৫৪২০৮৫  

১৭৮ যকমজ স্কুি আদি ি মপ্রপানরটরী স্কুি যেঁউমড়য়া 
২০০৭ 

-- 
যিাঃ োমসর উমদ্দে ০১৭৩৫৫৫৬৪৯৪  

১৭৯ যকমজ স্কুি কমচকাঁচা মপ্রপানরটরী 
২০০৭ 

-- 
ইব্রা ীি িািীি ০১৮১২২০১৪৮৮  

১৮০ যকমজ স্কুি িিিাজ যিনিামরয়াি একানডিী 
২০২০ 

-- 
যিাঃ রামকবুি ইসিাি ০১৩০৩২০৪০৪০  

১৮১ যকমজ স্কুি অক্সনফাড ি মকন্ডারগানট িে 
২০১৮ 

-- 
যিাঃ আ সাে উস সািাি ০১৭১৫৩৯৭৯৪৭  

১৮২ যকমজ স্কুি মিশু কােে 
২০১৬ 

-- 
যিাঃ ইমদ্রস আিী ০১৭২৮৭৪২৯৭২  

১৮৩ যকমজ স্কুি রবীন্দ্র প্রমিবন্ধী স্কুি ২০১৩ যিাঃ আব্দুস যসাবা াে ০১৭২৮১১০০২০  



ক্রঃ  
শিক্ষা 

প্রমিষ্ঠানের ধরে 
শিক্ষা প্রমিষ্ঠানের োি 

প্রমিষ্ঠাকাি ও 

সরকামরকরনের সাি 

প্রধাে শিক্ষজের োি ও য াগান াগ 

েম্বর 
যিাবাইি েম্বর িন্তব্য 

-- 

১৮৪ যকমজ স্কুি মেউসাে যকমজ 
২০১৭ 

-- 
যিাঃ রামজব য ানসে ০১৯২২৩৭৫১২৩  

১৮৫ যকমজ স্কুি গড়াই মিশুকুঞ্জ 
১৯৯৪ 

-- 
রামিদা  ারম্নে ০১৭৩৬৬০০৩৬৭  

১৮৬ 
এেমজও পমরচামিি 

মবদ্যািয় 
পিস্নীনসবা এেমজও 

২০০০ 

-- 
শ্যািনিন্দু য াষ ০১৭৩৭১১১২৯৬  

১৮৭ 
এেমজও পমরচামিি 

মবদ্যািয় 
গাক মিশু মবকাি এেমজও 

২০১৬ 

-- 
যিাঃ যগািাি রববােী ০১৭৯২১৮৬৩৬২  

১৮৮ 
এেমজও পমরচামিি 

মবদ্যািয় 
পিস্নীমিশু মেনকিে 

২০১৬ 

-- 
যিাঃ সাইফুি ইসিাি ০১৭১১০১৯৪৮৫  

১৮৯ 
যবসরকামর 

প্রাথমিক মবদ্যািয় 
কাউিার পিস্নী যবসপ্রামব 

২০০৮ 

-- 
যিািাঃ কো আক্তার মসিা ০১৭৬২১৯৪৮৫১  

১৯০ 
যবসরকামর 

প্রাথমিক মবদ্যািয় 

ধি িপাড়া বীর মুমক্তন াদ্ধা জয়োি 

আনবদীে যবসপ্রামব 

২০১০ 

-- 
যসমিমুজ্জািাে ০১৭৪৭৪৮৯৪৫৬  

১৯১ 
যবসরকামর 

প্রাথমিক মবদ্যািয় 
চরজগন্নাথপুর যবসপ্রামব 

২০১১ 

-- 
যিাঃ আমির যসান ি ০১৭২১৭৪৭২৭৮  

১৯২ 
যবসরকামর 

প্রাথমিক মবদ্যািয় 
কয়া আবাসে যবসপ্রামব 

২০১১ 

-- 
যিাঃ ইমদ্রস আিী ০১৭৫৫৯১৮৪০৫  

১৯৩ 
যবসরকামর 

প্রাথমিক মবদ্যািয় 
মবিকাটিয়া যবসপ্রামব 

২০০৭ 

-- 
যিািাঃ মিমপ খাতুে ০১৭৭৯৭৬০৮১৫  

১৯৪ 
যবসরকামর 

প্রাথমিক মবদ্যািয় 
চরবামেয়াপাড়া যবসপ্রামব 

১৯৯৯ 

-- 

আবু বকর যিা াম্মদ ওসিাে গমে 

(েয়ে) 
০১৭১৫৬৮৫১৯২  

১৯৫ 
যবসরকামর 

প্রাথমিক মবদ্যািয় 
চরচাপড়া যবসপ্রামব 

২০০৫ 

-- 
জামকয়া োসমরে ০১৭৪৫৭৬৮৭৮৪  

১৯৬ 
যবসরকামর 

প্রাথমিক মবদ্যািয় 
যখাদ্দিভালুকা কাচামরবাড়ী যবসপ্রামব 

২০০৫ 

-- 
আব্দুস সািাি ০১৫৬৮৫৮০০৭৩  

১৯৭ 
যবসরকামর 

প্রাথমিক মবদ্যািয় 
িন ন্দ্রপুর যবসপ্রামব 

১৯৯৯ 

-- 
যিা াম্মদ িমফকুি ইসিাি ০১৯৮৬৮৫২৮২৬  

১৯৮ 
কমিউমেটি 

প্রাথমিক মবদ্যািয় 
যগামবন্দপুর কমিউমেটি যবসপ্রামব 

১৯৯৪ 

-- 
 ারম্নে অর রমিদ ০১৭২৮২৯৮৪৫৬  

১৯৯ 
কমিউমেটি 

প্রাথমিক মবদ্যািয় 
বাগুন্দা বাথােপাড়া যবসপ্রামব 

১৯৯৯ 

N/A 
োমগ িসয়ারা ০১৭৪১২১৩৫৪৪  

২০০ 
কমিউমেটি 

প্রাথমিক মবদ্যািয় 
চরশ্রীনকাি কমিউমেটি যবসপ্রামব 

২০০১ 

-- 
মরো খাতুে ০১৭৭৭৩৭৮৭৩২  

২০১ 
কমিউমেটি 

প্রাথমিক মবদ্যািয় 
উত্তর সাদীপুর কমিউমেটি যবসপ্রামব 

২০০১ 

-- 
িা বুব আিি ০১৭৩৬৪১১৬১৩  

২০২ এবনিদায়ী িাদ্রাসা 
কামিিপুর দারম্নি কুরআে স্বিন্ত্র 

ইবনিদায়ী িাদ্রাসা 

২০১৫ 

-- 

যিাঃ আব্দুি  াদী 

 
০১৭১৬০৩৬২৬০  

২০৩ এবনিদায়ী িাদ্রাসা 
িা মুদীয়া ইসিািীয়া দামখি 

িাদ্রাসা  

২০১৬ 

-- 
আব্দুস সািাি ০১৭২৮৬৭৫২৭৪  

২০৪ এবনিদায়ী িাদ্রাসা 
কুিিীবাসা স্বিন্ত্র এবনিদায়ী 

িাদ্রাসা 

১৯৭৯ 

-- 
ইিরাে িা মুদ 

০১৭৪১৭১৩৬৯৯ 

 
 

২০৫ এবনিদায়ী িাদ্রাসা 
এিঙ্গী চড়াইনকাি স্বিন্ত্র এবনিদায়ী 

িাদ্রাসা 

১৯৮৩ 

-- 

 

 ামকি যসািা ইয়াসমিে 
০১৭২৮২২৮৫৪৮  

২০৬ এবনিদায়ী িাদ্রাসা ি ম্মদপুর স্বিন্ত্র এবনিদায়ী িাদ্রাসা 
১৯৯৯ 

-- 
মফনরাজ আ নিদ 

০১৭৮১৯৪০৯১২ 

 
 

২০৭ উচ্চ িাদ্রাসা সাংযুক্ত  
মবমব আমিয়া খাতুে বামিকা আমিি 

িাদরাসা 

১৯৮৭ 

-- 
যিাঃ িমফউিস্না  ০১৯২৭৫১৭০৪০  

২০৮ উচ্চ িাদ্রাসা সাংযুক্ত  যগাবরা দামখি িাদরাসা 
২০০২ 

-- 

যগািাি যিাসত্মফা 

 
০১৭১০৩৬৬৬৯৮  

২০৯ উচ্চ িাদ্রাসা সাংযুক্ত  ভালুকা যচৌরঙ্গী ফামজি িাদ্রাসা 
১৯৬১ 

-- 

আব্দুস সািাদ 

 
০১৭২৯৫০৮২৯১  

২১০ উচ্চ িাদ্রাসা সাংযুক্ত  ডাঁিা ি র আিী দামখি িাদ্রাসা 
১৯৭৭ 

-- 
যিাঃ কমবরম্নি ইসিাি ০১৭৭৪৫০৭৬০৮  

২১১ উচ্চ িাদ্রাসা সাংযুক্ত  পামি দামখি িাদ্রাসা ১৯৬২ যিাঃ ইমদ্রস আিি ০ ১৭১৮৯৭৩৯৯৫  



ক্রঃ  
শিক্ষা 

প্রমিষ্ঠানের ধরে 
শিক্ষা প্রমিষ্ঠানের োি 

প্রমিষ্ঠাকাি ও 

সরকামরকরনের সাি 

প্রধাে শিক্ষজের োি ও য াগান াগ 

েম্বর 
যিাবাইি েম্বর িন্তব্য 

 -- 

২১২ উচ্চ িাদ্রাসা সাংযুক্ত  মবমরকয়া বামিকা দাঃ িাদ্রাসা 
২০০০ 

-- 

 যিাঃ জম রম্নি ইসিাি 

 
০ ১৭১৪৫৯১৬৬৭  

২১৩ উচ্চ িাদ্রাসা সাংযুক্ত  আত্-ত্বাকওয়া ইসিামিয়া িাদরাসা 
২০১৭ 

-- 
যিাঃ মসরাজুি ইসিাি 

০ ১৭৮০৮১৩১৪২ 

 
 

২১৪ উচ্চ িাদ্রাসা সাংযুক্ত  দূগ িাপুর দামখি িাদ্রাসা 
১৯৯৭ 

-- 
যিাঃ আসিাি উমদ্দে ০ ১৭১৮৪৫৫১৭৪  

২১৫ উচ্চ িাদ্রাসা সাংযুক্ত  য ানসমেয়া আব্দুি কমরি িাদ্রাসা 
১৯৯৩ 

-- 
যিাঃ  ামফজুর র িাে 

০ ১৭১৬ ১৬৪৬৪০ 

 
 

২১৬ উচ্চ িাদ্রাসা সাংযুক্ত  আদি ি দামখি িাদ্রাসা, যসান্দা  ১৯৯৫ যিাঃ মিজানুর র িাে 
০ ১৯১৮৬০৮৬৮২ 

 
 

২১৭ উচ্চ িাদ্রাসা সাংযুক্ত  িন ন্দ্রপুর ইসিামিয়া দামখি িাদ্রাসা 
১৯৮৫ 

-- 
যিা: আিী আকবর ০ ১৭৪০৯১১৩৮১  

২১৮ উচ্চ িাদ্রাসা সাংযুক্ত  
দয়ারািপুর ইসিামিয়া দামখি 

িাদ্রাসা 

১৯৯৬ 

-- 
যিা: রমিদুি আিি ০ ১৯১২৭৯১৫৯৭  

২১৯ উচ্চ িাদ্রাসা সাংযুক্ত  
পাথরবামড়য়া ইসিামিয়া দামখি 

িাদ্রাসা 

১৯৭৩ 

-- 
যিাঃ মিজানুর র িাে ০ ১৭১০৭৮৪৬৫৬  

২২০ উচ্চ িাদ্রাসা সাংযুক্ত  সদকী ইসিামিয়া দামখি িাদ্রাসা 
১৯৯৬ 

-- 
যিা: আবু জাফর ০ ১৭১৮৬০৭৭৭০  

২২১ উচ্চ িাদ্রাসা সাংযুক্ত  আকিি য ানসে দামখি িাদ্রাসা 
১৯৯৭ 

-- 
যিা: নুরম্নি ইসিাি ০ ১৭২৭৬৬২৩৫২  

২২২ উচ্চ িাদ্রাসা সাংযুক্ত  
িা  িখদুি যিৌলুক যখারনিদ র : 

দামখি িাদ্রাসা 

১৯৯২ 

-- 
আবুি কািাি মু াঃ িমফউিস্না  ০ ১৭০৬৫৫৬৩৩১  

২২৩ উচ্চ িাদ্রাসা সাংযুক্ত  সামদপুর দামখি িাদ্রাসা 
১৯৬৮ 

-- 
যিাঃ আবুি কািাি আজাদ 

০ ১৭১৮৮২৫০৪২ 

 
 

২২৪ উচ্চ িাদ্রাসা সাংযুক্ত  
কুিারখািী ইসিািীয়া ফামজি 

িাদ্রাসা 

১৯৬১ 

-- 
যিাঃ যরজাউি ইসিাি ০ ১৭১৬২৮৭৪১২  

২২৫ উচ্চ িাদ্রাসা সাংযুক্ত  রসুিপুর দামখি িাদ্রাসা 
১৯৭৫ 

-- 
যিাঃ আব্দুি  ামিি ০ ১৭২০৬৬০৪৩৩  

২২৬ উচ্চ িাদ্রাসা সাংযুক্ত  বাঁিগ্রাি ফামজি িাদ্রাসা 
১৯৪০ 

-- 
যিা াম্মদ িিনি  উমদ্দে 

০ ১৯৮০৫৬০৮৩৫ 

 
 

 

 

 

 

০৩/০৮/২০২২ 

যিাঃ যিাসত্মামফজুর র িাে 

উপনজিা শিক্ষা অমফসার 

কুিারখািী,কুমিয়া 


