
িমক জলা উপেজলা িশ ােকে র নাম ও কানা ক েকাড 
(িডিপিপ 

ন র 
অ যায়ী) 

িশ েকর নাম মাবাইল ন র ক  মিনটিরং কিম র 
সভাপিতর নাম ও 

মাবাইল ন র 

িশ া র পাঠদােনর 
সময় িচ 

1. ঢাকা মহানগরী  তেল  রামসীতা মি র দয়াগ  িস  কেলানী, থানাঃ া র,  ঢাকা  ১৯১০০০১ ইি রা রায় ০১৭৯৬৩২৫৪৬৪ জ এম লাই  
01552311813 

া: াথ: ১০.৩০ - ০১ 

2. ঢাকা মহানগরী    িশব মি র ত তী বাজার থানাঃ কাতয়ালী ১৯১০০০২ িম  রায় 
 

০১৭২৫৯৮২০৬৬ ডাব  সরকার 01710974234 া: াথ: ৮.৩০ - ১১ 

3. ঢাকা মহানগরী   র াকালী মি র, ৫৮নং শাখারী বাজার, ঢাকা। ১৯১০০০৩ িরং  রানী পাল ০১৬৩৭৫৩২০৬০ িব ৎ মার নাগ 
01819186422 

া: াথ: ৯ - ১১.৩০ 

4. ঢাকা মহানগরী    রাধা  িজউ   লাকনাথ চারী  বাবার মি র,েকাটবািড়, 
বারআনী পাড়া, দা সসালাম, গাবতলী , িমর র। 

১৯১০০০৪ িশখা সরকার ০১৮২৫৪৯০১২৭ ত দাস 01685300200 া: াথ: ১০.৩০ - ১ 

5. ঢাকা মহানগরী    িজউ রিবদাস মি র, ১নং হয়ার ীট রিবদাস পাড়া, ওয়ারী  ১৯১০০০৫ িশ া রানী দবী ০১৯১১০০৭৯০৪ শংকর রিবদাস 
01714646420 

া: াথ: ১১ - ১.৩০ 

6. ঢাকা মহানগরী   কালী মি র, ২২ নং দয়াগ  জেলপাড়া, ঢাকা। ১৯১০০০৭ বীনা রানী দবনাথ ০১৯১২৬৭১৪০৪ জগ ীশ চ  দাস 
01711984979 

া: াথ: ৯ - ১১.৩০ 

7. ঢাকা মহানগরী   কালী মি র, ১৮ নং জেলপাড়া, দি ণ যাএাবাড়ী। ১৯১০০০৮ িব মিত ব  ০১৭৪২৯৬৪৩০৮  রাজবংশী 
01712385234 

া: াথ: ৯.৩০ - ১২ 

8. ঢাকা মহানগরী   বরেদ রী কালীমাতা মি র, রাজারবাগ, স জবাগ, বাসােবা, ঢাকা -
১২১৪ 

১৯১০০০৯ িব া রানী রাজবংশী ০১৮৫৩৬৯০৯৪২ লায়ন িচ র ন দাস 
01819215953 

া: াথ: ১০.৩০ - ১ 

9. ঢাকা মহানগরী   ল ী মাতার মি র (মা া), মগদা, ঢাকা। ১৯১০০১০ িবলাসী রানী রাজবংশী ০১৭৫২৯৫৮৩৭০ গাপাল চ  রাজবংশী 
01762626946 

া: াথ: ৭.৩০ - ১০ 

10. ঢাকা মহানগরী   মহা র আখড়া, শের বাংলা রাড, রােয়রবাজার, ঢাকা-১২০৯। ১৯১০০১১ তাপস সরকার 
 

০১৯১৩০৩৭৭৭৬ স দ পাল 017115049444 া: াথ: ১১ - ১.৩০ 

11. ঢাকা মহানগরী   রাম মি র, গনক িল িস  কেলানী, হাজারীবাগ, ঢাকা। ১৯১০০১২ আরাধনা রানী দাস ০১৬৮৬৭২৩৪১৪ স ন মার দাস 
01716315768 

া: াথ: ৩ - ৫.৩০ 

12. ঢাকা মহানগরী    রাধা গািব  মি র, ামঃ ব বা া পচতলা, ঢাকা। ১৯১০০১৩ িমতালী রানী সরকার ০১৯০৬৯০০১৯৩ যােগশ চ  রায় 
01705152240 

া: াথ: ১১ - ১.৩০ 

13. ঢাকা মহানগরী    কালী মি র, ামঃ ভাটারা, উ র বা া, ঢাকা। ১৯১০০১৪ া িম  ০১৯৮৯০৪৯৭৫৮ এ াড. পচ ন 
01776287273 

া: াথ: ৯ - ১১.৩০ 

14. ঢাকা মহানগরী    গা মি র, ামঃ কাঠালিদয়া, পাঃ বরাইদ, ঢাকা। ১৯১০০১৫ সি তা রানী সরকার ০১৯১৬৯১৭৭০৮ িনমল সরকার 
01914902280 

া: াথ: ৯ - ১১.৩০ 

15. ঢাকা মহানগরী  রানা ভালা  মি র, রাড নং-১৩, সকশন-১০, উ রা, ঢাকা। ১৯১০০১৬ র রানী বিনক ০১৮৫২৩৪৬৭২৬, 
০১৭২০৫১৭৮৫৭ 

িশ  সাদ চৗ রী 
01852346726 

া: াথ: ৮ - ১০.৩০ 

16. ঢাকা মহানগরী  উ র কালশী সাবজনীন গা মি র, উ র কালশী িহ  পাড়া, িমর র-১২। ১৯১০০১৭ অ না সরকার ০১৭৬০৭৭২০৭৭  যােগশ চ  সরকার 
01714200149 

া: াথ: ৯.৩০ - ১২ 

17. ঢাকা মহানগরী    রাজ রােজ রী মি র, তাতী বজার, ঢাকা। ১৯১০০১৮ বষা মি ক 
 

০১৭৯৬৪০৪৮৬২ জ গাপাল 01714005092 া: াথ: ৯.৩০ - ১২ 

18. ঢাকা মহানগরী    রাম মি র, বাউিনয়া ব ধ নেসড কেলাণী, লালমা য়া, ক-ই, 
িমর র-১১। 

১৯১০০১৯ রনীল চ  ্দাস ০১৭১৫৯১০৭৫২ িবনয়  িব াস 
01716446323 

া: াথ: ১০ - ১২.৩০ 

19. ঢাকা মহানগরী  তাফািলয়া   সাবজনীন গা মি র, তাফািলয়া, রাগ। ১৯১০০২০ িশলা রানী ম ল 
 
 

০১৬২২৮৮৯৪২৫ অিজত মার সরকার 
01914224865 

া: াথ: ৮.৩০ - ১১ 



িমক জলা উপেজলা িশ ােকে র নাম ও কানা ক েকাড 
(িডিপিপ 

ন র 
অ যায়ী) 

িশ েকর নাম মাবাইল ন র ক  মিনটিরং কিম র 
সভাপিতর নাম ও 

মাবাইল ন র 

িশ া র পাঠদােনর 
সময় িচ 

20. ঢাকা মহানগরী    কালী মি র, ামঃ ব নগর (ঋিষপাড়া), ডমরা। ১৯১০০২১ িরপন চ  দাস ০১৯২৮৩৮৬১৮১ সিনল চ  দাস 
01819111362 

া: াথ: ১২ – ২.৩০ 

21. ঢাকা মহানগরী    মা জা পীঠ ান, ডগাইর বটতলা, পাঃ সা িলয়া,েডমরা। ১৯১০০২২ কিনকা রানী রায় ০১৭৬১৪৪৯৯৬২ বা ল  সরকার 
01712550766 

া: াথ: ৯.৩০ - ১২ 

22. ঢাকা মহানগরী   গৗর চত  মি র, ৬৩৬ ব রাইন পি ম ঋিষপাড়া, গ ািরয়া, 
কদমতলী, ঢাকা 

১৯১০০২৪ ইিত রানী ০১৯৯৮০৪৬৮০০ িকেশার চ  দাস 
01721066695 

া: াথ: ৯ – ১১.৩০ 

23. ঢাকা মহানগরী   গৗর মি র, ৪০ নং মিনর হােসন লন, নাির া। ১৯১০০২৫ িশখা রায় ০১৭৭৩৫৯১২৮৯ রাজ মার দাস 
01712904582 

া: াথ: ১০.৩০ - ১ 

24. ঢাকা মহানগরী    রাম সীতা মি র, ৪০ আগাসােদক রাড, বংশাল, ঢাকা। ১৯১০০২৬ িশখা মিন 
 

০১৯৩২৮৫২০৫৪ রওশন  01914742268 া: াথ: ১১ - ১.৩০ 

25. ঢাকা মহানগরী    গা মি র, কাজীরবাগ, গালাপবাগ, ঋিষপাড়া। ১৯১০০২৭ িতমা সরকার ০১৯২১০৮২৫৬৩ নব মার দাস 
01720428942 

া: াথ: ১০ - 
১২.৩০ 

26. ঢাকা মহানগরী    গা মি র (েদই া ড়া িড়র আ ম), ামঃ দ া। ১৯১০০২৮ অিনমা ধর ০১৬২৬৪৭১০৯৯ রামহির সরকার 
01949376500 

া: াথ: ১০.৩০ - ১ 

27. ঢাকা মহানগরী  কালী মি র, ৩৫ নং ভাগল র লন, চান র জেল পাড়া, ঢাকা। ১৯১০০২৯ অপনা রানী গা ামী ০১৯৪১৬১২৩৯৬  অিনল চ  রাজবংশী 
01937114712 

া: াথ: ১২ - ২.৩০ 

28. ঢাকা মহানগরী   কালী মি র, ৩২ নং নগর বলতলী লন, লালবাগ, ঢাকা। ১৯১০০৩০ কাজল লতা দাস ০১৮৩০৯৭৫৯৫৯ রামান  দাস 
01725124756 

া: াথ: ৮.৩০ - ১১ 

29. ঢাকা মহানগরী    হিরসভা মি র, রাজারবাগ, ঢাকা। ১৯১০০৩১ িতমা রানী দাস ০১৯৯২৭৬৫০৫৬ িচ  র ন দাস 
01819215953 

া: াথ: ৮.৩০ - ১১ 

30. ঢাকা মহানগরী   ভালান িগির আ ম া , ১ কএমদাস লন, কা িল, ওয়ারী, 
ঢাকা। 

১৯১০০৩২ মী রানী দাস ০১৭৫৬৮৭৭২৯২ ি েজ লাল চৗ রী 
01711448348 

া: াথ: ৯ – ১১.৩০ 

31. ঢাকা মহানগরী    িশব মি র, ৮০নং িঝগাতলা, ধানমি । ১৯১০০৩৩ জিল দাস ০১৫৫২৬৫৬১৬০ রাম চ  দাস 
01841523430 

া: াথ: ১০ - 
১২.৩০ 

32. ঢাকা মহানগরী    গা মি র, ৫৩নং জাফরাবাদ, রােয়রবাজার, ঢাকা ১৯১০০৩৪ িশ ী রানী ম ল ০১৬৪৮৪৬৩৯২৪ সমীর ম মদার 
01715255338 

া: াথ: ১০ - 
১২.৩০ 

33. ঢাকা মহানগরী দি ণগ ও হিরসভা মি র, মািনকগা, ধান সড়ক, বাসােবা, স জবাগ, 
ঢাকা। 

১৯১০০৩৫ পালী রানী দাস ০১৬২৩৩৪৮৭৩৯ দাম দাস 01914206487 া: াথ: ৯ – ১১.৩০ 

34. ঢাকা মহানগরী  মিন কালী মি র, উলনা, িখলে ত। ১৯১০০৩৬ অিনমা রানী সরকার ০১৯৩৩৫৩২২২৭ পন রায় 01712587595 া: াথ: ১০ - 
১২.৩০ 

35. ঢাকা মহানগরী  উপসনালয়, জগ াথ হল, ঢাকা িব িব ালয়-১০০০। ১৯১০০৩৭ লতা সরকার ০১৭৭৯১৭১৭৭৯ অসীম সরকার 
01552450890 

া: াথ: ৯.৩০ - ১২ 

36. ঢাকা মহানগরী িব িসএল সাবজনীন মি র, রাড নং- ৫, করাইল, বনানী, ঢাকা। ১৯১০০৩৮ রবী  নাথ বাৈড় ০১৮৩৬৬৮৭১১২ িবি শ চ  কমকার 
01552317353 

া: াথ: ৯ – ১১.৩০ 

37. ঢাকা মহানগরী তজগ ও সাবজনীন জা মি র, ১৮১ নং তজ িনপাড়া, তজগ ও, 
ঢাকা-১২১৫ 

১৯১০১৮৩ মাধবী ভা দাস ০১৮৫৫৩১৪২৬০  া: াথ: ৯ – ১১.৩০ 

38. ঢাকা করানীগ   াম প ােয়ত গা মি র, কানােখালা,  বা া- ০২, করানীগ । ১৯১০০৩৯ ন রানী সরকার 
 
 

০১৭২৪৯৫৭৫৪৭ শতদল সরকার 
017244112311 

া: াথ: ৮.৩০ - ১১ 



িমক জলা উপেজলা িশ ােকে র নাম ও কানা ক েকাড 
(িডিপিপ 

ন র 
অ যায়ী) 

িশ েকর নাম মাবাইল ন র ক  মিনটিরং কিম র 
সভাপিতর নাম ও 

মাবাইল ন র 

িশ া র পাঠদােনর 
সময় িচ 

39. ঢাকা করানীগ    রাধােগািব  িজউ মি র ( িহত র ), করানীগ । ১৯১০০৪০ নয়ন রানী ঘাষ ০১৮১৭৫১৫০৫৫ গাপাল চ  সরকার 
01813697950 

া: াথ: ৮ - ১০.৩০ 

40. ঢাকা করানীগ    মহা র আখড়া, (কলািতয়া), করানীগ । ১৯১০০৪১ িনলীমা রানী ঘাষ ০১৯৫৬৭৯০৬৮৬ ধন য় সরকার 
01940413320 

া: াথ: ৭.৩০ - ১০ 

41. ঢাকা করানীগ    গা মি র, (েবগমাবাদ) হজরত র, করানীগ । ১৯১০০৪২ হনা রানী রাজবংশী ০১৭০৮০২৮৩৭৭ হির গাপাল 
01849217744 

া: াথ: ৩.০০ - 
৫.৩০ 

42. ঢাকা করানীগ    গা মি র, ( িড়র ডাং া) া- ০৫, করানীগ । ১৯১০০৪৪ েবাধ চ  তা কদার ০১৯১৪৩৩০৬২০ 
০১৭৪৯২৬২০৯২ 

সনিজবন  01911217685 া: াথ: ৭ - ৯.৩০ 

43. ঢাকা করানীগ    র াকালী মি র, (বন াম) া- ০৫, করানীগ । ১৯১০০৪৫ িনয়িত রানী সরকার ০১৯২৪০৭৫৬৩৯ ল ণ চ  দাস 
01712739307 

া: াথ: ৯ - ১১.৩০ 

44. ঢাকা করানীগ   গা মি র , (খাগাইল) কািলি - ০৪, করানীগ । ১৯১০০৪৬ না সরকার ০১৮৬৪৭৮০৫৯৬ বা লাল ম ল 
01743423523 

া: াথ: ৮.০০ -
১০.৩০ 

45. ঢাকা করানীগ   সাবজনীন গা মি র, (বির র) কািলি - ০৪, করানীগ । ১৯১০০৪৭ গীতা মি ক ০১৯৬৩১১৯৩২৬ িতপ বমণ 
01711239569 

া: াথ: ৮.৩০ - ১১ 

46. ঢাকা করানীগ    র াকাল  মি র, (মা াইল) িজি রা-০১, করানীগ । ১৯১০০৪৮ পিল রানী বমন ০১৭৫৭১০৫৫১৬ সহােদব সরকার 
01765550813 

া: াথ: ৯ - ১১.৩০ 

47. ঢাকা করানীগ   ল ী গািব  মি র (শা া) বা া- ০২, করানীগ । ১৯১০০৪৯ র কা রানী ঘাষ ০১৮৮৪৩৯৬০১৩   বা  শীল চ  
সরকার 01812299814 

া: াথ: ১.০০ - 
৩.৩০ 

48. ঢাকা করানীগ    রাধােগািব  মি র, বা া-০২, করানীগ । ১৯১০০৫০ রিলিপ ম ল ০১৬৮৩০২৬৩৪২ পিরমল গা ামী 
01741091255 

া: াথ: ৮.০০-
১০.৩০ 

49. ঢাকা করানীগ    গা মি র, (িনশান বাড়ী) কলািতয়া-২,  করানীগ । ১৯১০০৫১ জা রানী ম ল ০১৮৮১২৯২৮৯৮ অ ত মার সরকার 
01885526587 

া: াথ: ৮ - ১০.৩০ 

50. ঢাকা করানীগ    গা মি র, (েবলনা) কলািতয়া-২, করানীগ । ১৯১০০৫২  সি বন ম ল ০১৯২১২৫২৩৪৩  শীল চ  ম মদার 
01718848900 

া: াথ: ৭- ৯.৩০ 

51. ঢাকা করানীগ    গা মি র, া নকী া, কািলি  -৩,  করানীগ । ১৯১০০৫৩ আিনকা মি ক ০১৮৭৯১৪৬৪৭২ িনেতন চ  বমণ 
01714262345 

া: াথ: ৮.০০ - 
১০.৩০ 

52. ঢাকা করানীগ    গা মি র, (আ পাড়া) চা র - ১১,  করানীগ । ১৯১০০৫৪ মিন ০১৮১১২৯২০০১ পলাশ চ  সরকার 
01911760609 

া: াথ: ১১ – ১.৩০ 

53. ঢাকা করানীগ    গা মি র, (ভাংনা রপাড়), কািল ী-০৩, করানীগ । ১৯১০০৫৫ ল ী ম ল ০১৭৩৭০২৫৯৩৯ ত সরকার 
01715300342 

া: াথ: ১১ - ১.৩০ 

54. ঢাকা করানীগ    কালী মি র, (েজায়াইল), করানীগ । ১৯১০০৫৬ মমতা বমন ০১৭৫২৫৭৭৭৯৯ িদেনশ বমন 
01767819002 

া: াথ: ১০ - 
১২.৩০ 

55. ঢাকা করানীগ    গা মি র, (কাউটাইল ঋিষ পাড়া) া- ০৫,  করানীগ । ১৯১০০৫৭ গালাপী রানী ০১৯৯১৮৯৪১৮২ সে াষ চ  দাস 
01744126925 

া: াথ: ৮.০০ - 
১০.৩০ 

56. ঢাকা করানীগ   গা মি র, (হাজারীবাগ) া- ০৫, করানীগ । ১৯১০০৫৮ া রানী দবনাথ ০১৯১২৬৭৬০৫৬  ন ন সরকার 
01969457823 

া: াথ: ১০ -১২.৩০ 

57. ঢাকা করানীগ  গা মি র, ামঃ বাৈঘর,  করানীগ । ১৯১০০৫৯ ঝনা রানী পাল ০১৯৪৭৭৯৮৬৮৯ িবজয় শীল 
01727028422 

 

া: াথ: ৮.৩০ - ১ 



িমক জলা উপেজলা িশ ােকে র নাম ও কানা ক েকাড 
(িডিপিপ 

ন র 
অ যায়ী) 

িশ েকর নাম মাবাইল ন র ক  মিনটিরং কিম র 
সভাপিতর নাম ও 

মাবাইল ন র 

িশ া র পাঠদােনর 
সময় িচ 

58. ঢাকা করানীগ  িশব মি র, ামঃ পাইনা খালপাড়, পাঃ তঘিড়য়া, করানীগ । ১৯১০০৬০ সৗরভ মি ক ০১৬৭৪৭০০৫০০ অ ন মি ক 
01715313838 

া: াথ: ৮ - ১০.৩০ 

59. ঢাকা করানীগ  খাগাইল দাসপাড়া কালী মি র, ামঃ খাগাইল, পাঃ া ণিক া, 
কািল ী। 

১৯১০০৬১ অিন মি ক ০১৯১৪৮৪৯৫৩৭ শংকর মার দাস 
01819270811 

া: াথ: ৮ - ১০.৩০ 

60. ঢাকা করানীগ    রাধােগািব  মি র, কা া, িমজা র, করানীগ । ১৯১০০৬২ অ না কর ০১৯১২৯৯৩৩৬৯ গেনশ তা কদার 
01732256456 

া: াথ: ৯.৩০ – ১২ 

61. ঢাকা করানীগ  জয়  িশব ও লাকনাথ মি র, া ণগও, কা া দ:েক:গ । ১৯১০০৬৩ র রানী দাস ০১৬২৫৭৩৭৯৯২ হিরদাস ঘাষ 
01634213488 

া: াথ: ১০.৩০ - ১ 

62. ঢাকা করানীগ    গা মি র, াম: মােলাপাড়া, করানীগ । ১৯১০০৬৪ পা বমন ০১৯৩৭০৪১০৫৯ ান মার 
01912196939 

া: াথ: ৮ - ১০.৩০ 

63. ঢাকা করানীগ    লাকনাথ চারী আ ম, মকাইল, করানীগ । ১৯১০০৬৭ া রানী ম ল ০১৭১৪৫৬১৫৭৪ ি তীশ বাৈড় 
01616762975 

া: াথ: ৭.৩০ - ১০ 

64. ঢাকা করানীগ    গা মি র, গায়ালখালী, ক া, করানীগ , ঢাকা। ১৯১০০৬৮ অ না সরকার ০১৮২৬৬৬১৮৮৩ মাখন সরকার 
01715136394 

া: াথ: ৮ - ১০.৩০ 

65. ঢাকা করানীগ    লাকনাথ চারী মি র, াম: খাগাইল, করানীগ । ১৯১০০৬৯ িললাবতী বালা ০১৯৮৭৭৯২৯৫০ গািব  সরকার 
01762104306 

া: াথ: ৭.৩০ - ১০ 

66. ঢাকা করানীগ  গৗরিসংহা জেলপাড়া কালী মি র, াম: গৗরিসংহা, করানীগ । ১৯১০০৭০ ইিত রানী রাজবংশী ০১৯০৬৬৮১৬১৫ কালীপদ রাজবংশী 
01828638546 

া: াথ: ৭ - ৯.৩০ 

67. ঢাকা করানীগ    িশকারী টালা গা মি র, াম: িশকারী টালা, করানীগ । ১৯১০০৭১ জয়  চ  মাদক ০১৭৭৯৭৬৭০২৪৯ মেনােতাষ মার মদক 
01749333830 

া: াথ: ৭.৩০- 
১০.০০ 

68. ঢাকা করানীগ    গাপাল িজউ মি র, খলােমাড়া, করানীগ । ১৯১০০৭২ া সরকার ০১৯৪৯১১৩২৩৫ িনত  সরকার 
01757592014 

া: াথ: ৮.০০ - 
১০.৩০ 

69. ঢাকা করানীগ    রাধামাধব িজউ মি র, করানীগ । ১৯১০০৭৪ অ ণা ম ল ০১৮১৯৪২৯৭৬৩ জয় ম ল সরকার 
01712725256 

া: াথ: ১১ - ১.৩০ 

70. ঢাকা করানীগ    কালী মি র, া ণকী া ওলপাড়া, করানীগ । ১৯১০০৭৫ িপপাসা রানী ম ল ০১৯০৬০৬৭৪৫৯,০১৯৬৬৬৮৩৪৩৬ ম ল রাজবংশী 
01923151243 

া: াথ: ৮.০০ - 
১০.৩০ 

71. ঢাকা নবাবগ  চ েখালা কালী মি র, ামঃ চ েখালা, ইউঃ জ াল, নবাবগ ,   ১৯১০০৭৬ ময়না স াসী ০১৭১৯৩৭০৩৩৪ েধ র বপারী 
01929030047 

া: াথ: ৭.৩০ - 
১০.০০ 

72. ঢাকা নবাবগ  পি ম রাইন মিনপাড়া সাবজনীন জা ম প, পি ম রাইন, 
নবাবগ , ঢাকা। 

১৯১০০৭৭ গৗরী রানী চ বত  ০১৯০৬৪৪৮৮৫৭ িনধন দাস 01911583225 া: াথ: ৭.৩০ - 
১০.৩০ 

73. ঢাকা নবাবগ  হিরষ ল কী িনয়া ডাি  সাবজনীন কালী মি র, হিরষ ল, য াইল, 
নবাবগ । 

১৯১০০৭৮ িনমা সরকার ০১৮৪৮০৯৪০০৩ বলরাম মািঝ 
01814356953 

া: াথ: ৭.০০ - 
৯.৩০ 

74. ঢাকা নবাবগ  ভা ািভটা লপাড়া   র াকালী িব হ মি র, ামঃ ভা ািভটা, 
কলাইল, নবাবগ  

১৯১০০৭৯ কিবতা ম ল 01835823541 জীবন ম ল 
01711305947 

া: াথ: ৯.০০ - 
১১.৩০ 

75. ঢাকা নবাবগ  শা া সাবজনীন   গা মি র, ামঃ িসংহড়া, ইউঃ শা া, 
নবাবগ , ঢাকা। 

১৯১০০৮১ পিপ ম ল ০১৮৫৪৯৭ ৯৫১০ ামল মার ঘাষ 
01920834143 

া: াথ: ৮.৩০ - 
১১.০০ 

76. ঢাকা নবাবগ  কা ামা া বাউল বাড়ী গা মি র, কা ামা া, নবাবগ , ঢাকা। ১৯১০০৮২ অ না সরকার ০১৮১৫৭৮০৯৭৮ 
 
 

িব ৎ চ  বাউল 
01819461856 

া: াথ: ৭.০০-৯.৩০ 



িমক জলা উপেজলা িশ ােকে র নাম ও কানা ক েকাড 
(িডিপিপ 

ন র 
অ যায়ী) 

িশ েকর নাম মাবাইল ন র ক  মিনটিরং কিম র 
সভাপিতর নাম ও 

মাবাইল ন র 

িশ া র পাঠদােনর 
সময় িচ 

77. ঢাকা নবাবগ  শা া সাবজনীন   র াকালী মি র, াম: আজগরা, শা া, 
নবাবগ । 

১৯১০০৮৩ উ িত রাজবংশী ০১৮৭৪৩৭৬৩৮০ িনিখল ম ল 
01817075843 

া: াথ: ৯.০০ – 
১১.৩০ 

78. ঢাকা নবাবগ    গািব  মি র, কিনকা া, রগ , নবাবগ । ১৯১০০৮৪ সি তা রানী ম ল ০১৯১২৩৪৯৫২৩ পেরশ রাজবংশী 
01813991838 

া: াথ: ৯.০০ - 
১১.৩০ 

79. ঢাকা নবাবগ  রী সাবজনীন গা ম প, াম+ইউঃ জয় র, নবাবগ , ঢাকা। ১৯১০০৮৫ রাজীব চে াপা ায় ০১৮২৮৬২৯৩৫৩ গািব  হালদার 
01716108089 

া: াথ: ৮.৩০ - 
১০.৩০ 

80. ঢাকা নবাবগ    র াকালী ও রাধােগািব  মি র, ছাট কাউিনয়াকাি , নবাবাগ । ১৯১০০৮৬ ের  হালদার ০১৯২৪৯২৭২১৪ পিরেতাষ ম ল 
01943828461 

া: াথ: ৭.০০ - 
৯.৩০ 

81. ঢাকা নবাবগ    কালী মি র,কা াখািন র, নবাবগ । ১৯১০০৮৭ ল ী রানী সরকার ০১৮১৩৬৬৪০৭৫ 
 

বীর 01843592262 া: াথ: ২.৩০ - ৫ 

82. ঢাকা নবাবগ    মা র াকালী মি র, িব তা া বাংলাবাজার সাবজনীন গা 
মি র ইউঃ নয়ন , নবাবগ , ঢাকা। 

১৯১০০৮৮ সদান  সরকার ০১৮৩০২৬৪৪৭২ রতন চ  দাস 
01838007574 

া: াথ: ৭.৩০ - ৯ 

83. ঢাকা নবাবগ    মা র াকালী মি র, ছাটব  নগর, নবাবগ । ১৯১০০৮৯ িশউলী সরকার ০১৯৪৬৭২৭১৫১ ন সরকার 
01864033075 

া: াথ: ৯.০০ - 
১১.৩০ 

84. ঢাকা নবাবগ  দবখালী গৗর িনতাই সংঘ, ইউঃ জ াইল, নবাবগ , ঢাকা। ১৯১০০৯০ রখা রানী িব াস ০১৮১৫৯৭৩৭১২ য কিবরাজ 
01917612467 

া: াথ: ৭.০০ - 
৯.৩০ 

85. ঢাকা নবাবগ    সাবজনীন ল ী মি র, ন ন বা রা, নবাবগ , ঢাকা। ১৯১০০৯১ িম ন হালদার ০১৯১৪৬২০৫০৪ হিরপদ হালদার 
01714214865 

া: াথ: ৮.৩০ - 
১১.৩০ 

86. ঢাকা নবাবগ   মা র াকালী মি র, াম- শা া, বটতলা, নবাবগ , ঢাকা। ১৯১০০৯২ রখা রানী রাজবংশী ০১৭১৬৩১৭৫৮৭ র চ  
018957150116 

া: াথ: ৯.০০ - 
১১.৩০ 

87. ঢাকা নবাবগ   গা মি র, াম-কা ন নগর, ছাট কাউিনয়া কাি , দাউদ র, 
নবাবগ , ঢাকা। 

১৯১০০৯৩ সীমা সরকার ০১৮৬৯০৩২০০০ গৗরা  গা ামী 
01712881811 

া: াথ: ৭ - ৯.৩০ 

88. ঢাকা নবাবগ   র াকালী মাতা মি র, গািব র, য াইল, নবাবগ , ঢাকা। ১৯১০০৯৪ কা নমালা হালদার ০১৯৬১৪১১০৪০ িশবভ  দ 
01927020431 

া: াথ: ৮ - ১০.৩০ 

89. ঢাকা নবাবগ    রসরাজ গাসাই আখরা ও   রাধা  সবা ম ব নপাড়া, 
নবাবগ । 

১৯১০০৯৫ িরমা দাস ০১৭০৯৪২৮৫১৯ পন সরকার 
01910911048 

া: াথ: ৮.০০ - 
১০.৩০ 

90. ঢাকা নবাবগ  নলেগাড়া শীতলা মি র, নলেগাড়া, জালালচর, নবাবগ , ঢাকা। ১৯১০০৯৬ ি য়াংকা রানী চৗ রী ০১৮৩৯৯১৩১২১ লিলত বপারী 
01818769092 

া: াথ: ৮.০০ - 
১০.৩০ 

91. ঢাকা নবাবগ   ী রাধােগািব  মি র, কা ামা া, বা া, নবাবগ । ১৯১০০৯৭ কনক লতা বাৈড় ০১৯০৪৩১৫৯৪১ বা  আ েতাষ ম ল 
01761879946 

া: াথ: ৮.০০ - 
১০.৩০ 

92. ঢাকা নবাবগ   র াকালী মি র, াম- ছাট তা ল া, বাংলা বাজার, নবাবগ , 
ঢাকা। 

১৯১০০৯৮ েরন সরকার ০১৮১৩২৩১২৬৮ ামল ম ল 
01923615184 

া: াথ: ৩.০০ - 
৫.৩০ 

93. ঢাকা নবাবগ   সাবজনীন র াকালী মি র, াম+ডাক-মাশাইল, নবাবগ , ঢাকা। ১৯১০০৯৯ িচ া রানী ম ল ০১৮৬০৫৫২৩৬৩ শংকর শীল 
01715451198 

া: াথ: ৮.০০ - 
১০.৩০ 

94. ঢাকা নবাবগ   র াকালী মি র বা চর াম- িদঘীরপাড়, নবাবগ , ঢাকা। ১৯১০১০০ শফালী রানী ম ল ০১৯৪২৯৯৪৭৫৩  ম ল 
01845290126 

া: াথ: ৯.০০ - 
১১.৩০ 

95. ঢাকা নবাবগ   রথেখালা কালী মি র, াম- মারেখাল া, নয়ন , নবাবগ , 
ঢাকা। 

১৯১০১০১ সামা সরকার ০১৮৩৭৫৩৪৬৮৫ 
 
 

ভবেতাষ সাহা 
01819663299 

া: াথ: ৮.০০ - 
১০.৩০ 



িমক জলা উপেজলা িশ ােকে র নাম ও কানা ক েকাড 
(িডিপিপ 

ন র 
অ যায়ী) 

িশ েকর নাম মাবাইল ন র ক  মিনটিরং কিম র 
সভাপিতর নাম ও 

মাবাইল ন র 

িশ া র পাঠদােনর 
সময় িচ 

96. ঢাকা নবাবগ   কালীমি র ভিরয়া বা া, নবাবগ । ১৯১০১০২ ইিত সরকার ০১৮৬৭৭১২১৯২ পবন সরকার 
01921604958 

া: াথ: ৯.০০ - 
১১.৩০ 

97. ঢাকা নবাবগ  আজগরা সাবজনীন   গা মি র, ামঃ দি ণ শা া, নবাবগ । ১৯১০১০৩ প া রাজবংশী ০১৮৪৫১৭১২৬২  বপারী 
01715512310 

া: াথ: ৯.০০ - 
১১.৩০ 

98. ঢাকা নবাবগ    গামি র, মাতাপ র মেলং, নবাবগ । ১৯১০১০৪ রখা রানী ম ল ০১৭৬০৯০৩৫৬০ িনমল হালদার 
01918141126 

া: াথ: ৮ – 
১০.৩০ 

99. ঢাকা নবাবগ  মাহনলােলর আি না, আগলা, মাঝপাড়া, নবাবগ । ১৯১০১০৫ মায়া রানী দাস ০১৯৯৫৩২৪৭০ গৗড় পা ার 
01922032278 

া: াথ: ১০-১২.৩০ 

100. ঢাকা নবাবগ  পাি  পহরী কালী মি র, ামঃ দাউদ র নবাবগ ।  ১৯১০১০৬ িদপালী রানী বমন ০১৮৩১৭০২৫৬৯ বাষ হালদার 
01749877485 

া: াথ: ৮.০০ - 
১০.৩০ 

101. ঢাকা নবাবগ  দাউদ র প াদী   র াকালী মি র, ামঃ দাউদ র, নবাবগ । ১৯১০১০৭ তাপস মার হালদার ০১৮১৩৯১৪০৯৪, অমর হালদার 
01817503404 

া: াথ: ৯.৩০ - ১২ 

102. ঢাকা নবাবগ  ভা ািভটা সাবজনীন গা মি র, কলাইল, নবাবগ । ১৯১০১০৮ শাভা রানী সরকার ০১৮৬৮৬০৯৬৬৮ মাহর চান ম ল 
01882988026 

া: াথ: ৮.৩০ - 
১১.০০ 

103. ঢাকা নবাবগ  িসংহড়া সাবজনীন   গা মি র িসংহড়া। ১৯১০১০৯ রখা রানী ম ল ০১৯৮১০৫৭৬৪৩ িশ  ধর 
01771970389 

া: াথ: ৮.৩০ - 
১১.০০ 

104. ঢাকা নবাবগ  আন নগর সাবজনীন জা ম প, ামঃ আন  নগর, নবাবগ । ১৯১০১১০ ক না রানী শীল ০১৭৬১৭৪০০১১ ম  চ  শীল 
01836323607 

া: াথ: ৩.০০ - 
৫.৩০ 

105. ঢাকা নবাবগ    কালী মি র, ামঃ গ াদীয়া, নবাবগ । ১৯১০১১১ িশখা রানী শীল ০১৮৫৮০৪৫১৫৭ হিরপদ দাস 
01962548649 

া: াথ: ৩.০০ - 
৫.৩০ 

106. ঢাকা নবাবগ    গা মি র ভা ািভটা, কলাইল, নবাবগ , ঢাকা। ১৯১০১১২ অিনতা রায় ০১৯৬৫৫০২৮৮০ িনমল ম ল 
01819990201 

া: াথ: ৮.৩০ - ১১ 

107. ঢাকা নবাবগ  বাতাপাড়া   গা মি র, ামঃবাতাপাড়া, নবাবগ , ঢাকা। ১৯১০১১৩ জ ািত সরকার ০১৭১৫৮৮৭৭৫৭ পদ রায় 
01855615970 

া: াথ: ৯.৩০ - ১২ 

108. ঢাকা নবাবগ    কালী মি র, হাগরাদী, িশকারী পাড়া, নবাবগ , ব য়া, নবাবগ । ১৯১০১১৪ িতমা রানী রায় ০১৯২৪৭৯০১০৭,০১৭২৪৭২৬৬৭৮ িদলীপ চ  ঘাষ 
01715770279 

া: াথ: ৮.৩০ - 
১১.০০ 

109. ঢাকা নবাবগ    কালী মি র, নব াম,বা য়াখালী, নবাবগ । ১৯১০১১৫ বিবতা রানী হালদার ০১৯৯২৭৭৬৩৪৭ রবী  হালদার 
01731516966 

া: াথ: ৭.০০ - 
৯.৩০ 

110. ঢাকা নবাবগ  ম ী মা র াকালী মি র, নবাবগ । ১৯১০১১৬ ক না সরকার ০১৮৩৬৮০১৯২৪ লালচান সরকার 
01754575327 

া: াথ: ৭.০০ - 
৯.৩০ 

111. ঢাকা নবাবগ  মাহাববত র প াদী   কালী মি র, নবাবগ । ১৯১০১১৭ শফালী সরকার ০১৮১৩৩৩৩৫৫৮ পিরেতাষ ম মদার 
01824072484 

া: াথ: ৮.৩০ - 
৫.৩০ 

112. ঢাকা নবাবগ  রাখালী সাবজনীন জা মি র, নবাবগ । ১৯১০১১৮ কামনা রানী সরকার ০১৮৩০২৯০৫০৪ আন  চ  বপারী 
01923682746 

া: াথ: ৮.০০ - 
১০.৩০ 

113. ঢাকা নবাবগ  মা াকা  কালী মি র, মাশাইল, নবাবগ । ১৯১০১১৯ িমলা রায় ০১৮৩৬৮০১৭৯৪ সিচ নাথ 01811524516 া: াথ: ৮.০০ - 
১০.৩০ 

114. ঢাকা নবাবগ  নয়ন  সাবজনীন গা মি র, দওতলা, নবাবগ । ১৯১০১২০ সৗভা  ম ল ০১৮৭৬৪০৭৪৮৮ 
 
 

গাপাল রাজবংশী 
0171241573 

া: াথ: ৮.০০ - 
১০.৩০ 



িমক জলা উপেজলা িশ ােকে র নাম ও কানা ক েকাড 
(িডিপিপ 

ন র 
অ যায়ী) 

িশ েকর নাম মাবাইল ন র ক  মিনটিরং কিম র 
সভাপিতর নাম ও 

মাবাইল ন র 

িশ া র পাঠদােনর 
সময় িচ 

115. ঢাকা নবাবগ    র াকালী মি র, হিরষক ল, যন াইল, নবাবগ । ১৯১০১২১ িতমা িব াস ০১৮৫২০৭২০৪৯ জাদব মাতবর 
01817616801 

া: াথ: ৩.০০ - 
৫.৩০ 

116. ঢাকা নবাবগ    র াকালী মি র, বাহা র র, জয় র, নবাবগ । ১৯১০১২২ র ন চৗ রী ০১৮১৭০৬৪৮২২ নীল কমল চৗ রী 
01830060112 

া: াথ: ৮.০০ - 
১০.৩০ 

117. ঢাকা নবাবগ    রাধা  মি র, চরখলসী, য াইল, নবাবগ । ১৯১০১২৩ িলিপ িব াস ০১৮৬৭৩০৬৫০৩ রমন িব াস 
01830625189 

া: াথ: ৮.০০ - 
১০.৩০ 

118. ঢাকা নবাবগ  কামরগ  মািঝপাড়া   রাধা  সবা ম, পা- ব নপাড়া, থানা-
নবাবগ । 

১৯১০১২৪ িরতা রানী রাজবংশী ০১৭১১৪৪২৬১৮ নেরন রাজবংশী 
01988156088 

া: াথ: ১০ - 
১২.৩০ 

119. ঢাকা নবাবগ    মা র াকালী মি র, দ ীণ বা খ , নবাবগ । ১৯১০১২৫ মা সরকার ০১৮৮৪৭২৬৪৯৬ িদনব  িসংহ 
01819023173 

া: াথ: ৯ - ১১.৩০ 

120. ঢাকা নবাবগ  পি ম পািতলঝাপ   কালী ও গা মি র, পািতলঝাপ, শা া, 
নবাবগ । 

১৯১০১২৬ গা িব াস ০১৮৮২৯৮৭৭৩৯ খেগ  চ  সরকার 
01756764395 

া: াথ: ৮.০০ - 
১০.৩০ 

121. ঢাকা নবাবগ   সাবজনীন কালী মি র, রাজবংশী পাড়া, দৗলত র, কলাইল, 
নবাবগ ।    

১৯১০২০৬ উ ল রাজবংশী ০১৯৪৩৪৪৭৪৯২ দীপ রাজবংশী 
01902942083 

া: াথ: ৭.০০ – 
৯.৩০ 

122. ঢাকা নবাবগ    র াকালী মি র, উ র বা খ , পা: দি ণ বা খ , নবাবগ । ১৯১০২০৭ কা ন ধা ০১৮১৯৪২০০৪৩ 
 

তেজ  01811289193 া: াথ: ৯.৩০ - ১২ 

123. ঢাকা নবাবগ  মিনপাড়া   গা মি র, বা া পি ম, ডাকঘর বা া ইউিনয়ন, 
নবাবগ । 

১৯১০২০৮ সংগীতা রানী দাস ০১৯৩০৭৯২৭০২ িনিধর ন চ বত  (িনিধর) 
01915702837 

া: াথ: ৭.৩০ - ১০ 

124. ঢাকা নবাবগ  চ েখালা িভটাবাড়ী   রাধােগািব  মি র, চ েখালা, য াইল, 
নবাবগ , ঢাকা। 

১৯১০৬৫ কাকলী সরকার ০১৮৭৪৪২৮২৫১ পচ ন ম ল 
01712506968 

া: াথ: ৯.৩০ - ১২ 

125. ঢাকা নবাবগ  শারদ আন  সাবজনীন জা কিম , নায়া া, গািলম র, নবাবগ । ১৯১০৬৬ া কিবরাজ ০১৯২০৪৭২০৪৭ 
 

 া: াথ: ৯.৩০ - ১২ 

126. ঢাকা নবাবগ    কািল মি র, সানাবা  বড়ীবাধ, জয় র, নবাবগ , ঢাকা। ১৯১০০০৯ শ া রানী হালদার ০১৭২৯০০২৪৩৮ িনতাই হালদার 
01784062779 

া: াথ: ৪.০০- 
৫.৩০ 

127. ঢাকা দাহার জয়পাড়া পৗরসভা ব  িমলন (আি না), জয়পাড়া পৗরসভা, দাহার ১৯১০১২৭ িণমা রানী  ০১৭৫৬২২২৮১৮ শাি  র ন ধর 
01814446219 

া: াথ: ২.০০ – 
৪.৩০ 

128. ঢাকা দাহার জয়পাড়া হির সভা া ন, জয়পাড়া পৗরসভা। ১৯১০১২৮ সিবতা রানী সরকার ০১৭৪৯২১২৫৮৩ গাপাল সরকার 
m01996084765 

া: াথ: ৭.০০ - 
৯.৩০ 

129. ঢাকা দাহার মিন পাড়া কালী মি র, ামঃ মিনপাড়া, রাইপাড়া। ১৯১০১২৯ িতমা সাহা পিপ ০১৭৮৪৬৩৫৩৪৩ িবমল মিন দাস 
01815434275 

া: াথ: ৮.০০ - 
১০.৩০ 

130. ঢাকা দাহার আউিলয়াবাদ কালী মি র, ামঃ আউিলয়াবাদ, পাঃ ম হা । ১৯১০১৩০ র রাজবংশী ০১৮৩৭০৯৯৪১১ িরপন চ  রাজবংশী 
01823279171 

া: াথ: ২.০০ - 
৪.৩০ 

131. ঢাকা দাহার ওরা বাদ সাবজনীন গা মি র, ামঃ ওরা বাদ, ইউিনয়নঃ নয়াবাড়ী। ১৯১০১৩১ িশখা রানী দাস ০১৭২৫৭০৩৯৫৩ িনমল র ন হ 
01715134235 

া: াথ: ৭.০০ – 
৯.৩০ 

132. ঢাকা দাহার ম লা গ া নাট মি র, ামঃ ম লা, ইউিনয়নঃ নািরশা। ১৯১০১৩২ চ না রানী দাস ০১৮২৭৩৯৭৮৩১ াবন রাজবংশী 
01711708955 

া: াথ: ৯.০০ - 
১১.৩০ 

133. ঢাকা দাহার ব য়া সাবজনীন গা মি র, ামঃ ব য়া, ইউিনয়নঃ ক দ র। ১৯১০১৩৩ সিবতা রানী ম ল ০১৭৫৪২৩৬৫৯৬ 
 
 

গািব  চ  ম ল 
01710765889 

া: াথ: ৩ - ৫.৩০ 



িমক জলা উপেজলা িশ ােকে র নাম ও কানা ক েকাড 
(িডিপিপ 

ন র 
অ যায়ী) 

িশ েকর নাম মাবাইল ন র ক  মিনটিরং কিম র 
সভাপিতর নাম ও 

মাবাইল ন র 

িশ া র পাঠদােনর 
সময় িচ 

134. ঢাকা দাহার গাছতলা সাবজনীন গা মি র, ামঃ জয়পাড়া পৗরসভা। ১৯১০১৩৪ শা া ধর ০১৯৪৫১৬২১১২ মরণ দাস 01742562141 া: াথ: ৩.০০ - 
৫.৩০ 

135. ঢাকা দাহার কািতক র সাবজনীন গা মি র, ামঃ কািতক র, ইউিনয়নঃ 
মহা । 

১৯১০১৩৫ ভাতী শীল ০১৬৪৮৮১১০৮৬ ডা. অিবনাশ সরকার 
01711692112 

া: াথ: ৩.৩০ - ৬ 

136. ঢাকা দাহার রায়পাড়া গাসাই বাড়ী গা মি র, াম+েপাঃ রায়পড়া। ১৯১০১৩৬ স া সরকার ০১৮১৭৬৬৬৮১২ িবনয় চ  চ বত  
01914736156 

া: াথ: ৮.০০ - 
১০.৩০ 

137. ঢাকা দাহার চরজয় পাড়া লটােখালা, সাবজনীন হির সভা মি র, গ য় নারায়ণ 
গা ামী বাড়ী, াম-চরজয় পাড়া। 

১৯১০১৩৭ উ লা রানী দাস ০১৬২৮৯১৫৯৪৯ তারক ভ াচা  
01711024427 

া: াথ: ৮.৩০ - 
১১.০০ 

138. ঢাকা দাহার মািলকা া সাবজনীন গা মি র, দাহার। ১৯১০১৩৮ সীমা রানী ধর ০১৯৪২৯৩৮৩০০ প জ মার 
01716976787 

া: াথ: ১১ - ১.৩০ 

139. ঢাকা দাহার সরকার বাড়ী কালী মি র, াম-খালপাড়, বৗ বাজার, দাহার। ১৯১০১৩৯ িশ ী মাদক ০১৭১৮৬৩৭৬৯১০১৯১৪১৪০৪০৭ রােজ  সরকার 
01817120341 

া: াথ: ৩ - ৫.৩০ 

140. ঢাকা দাহার লাকনাথ মি র, মঘলা, দাসপাড়া। ১৯১০১৪০ ি  রানী দাস ০১৭১৯০৯৩৫৭৩ 
 

িবমল দাস 01716070544 া: াথ: ১২ - ২.৩০ 

141. ঢাকা দাহার ব য়া সাবজনীন কািল মি র, ামঃ ব য়া, ডাকঃ জয়পাড়া, দাহার। ১৯১০১৪১ 
 

িবথী রানী সরকার ০১৭৬৭৪৮০৯১৭০১৭১২০৮৪৫০৬ কািতক চ  মিন 
01719719586 

া: াথ: ২ - ৪.৩০ 

142. ঢাকা দাহার লটােখালা   রামচ জী ামীিজ সাবজনীন আ ম, ামঃ লটােখালা, 
ডাকঃ জয়পাড়া। 

১৯১০১৪২ িশ ী পাল ০১৯২০১২৯০১৯ রিব নাথ মাদক 
01711266021 

া: াথ: ৭.৩০ - ১০ 

143. ঢাকা দাহার নািরশা সাবজনীন গা মি র, ামঃ+ডাকঃ নািরশা, দাহার, ঢাকা। ১৯১০১৪৩ বা ল চ  বসাক ০১৯৩৬২০০১৯৫০১৭২০১২৪৪৮৭, ের লাল বিনক 
01716182961 

া: াথ: ৩.০০ - 
৫.৩০ 

144. ঢাকা দাহার তার পাড়া সাবজনীন গা মি র, ামঃ+ডাকঃ তার পাড়া, দাহার।  ১৯১০১৪৪ চ না রী ০১৯১৩৮৯০৭৭৫ ভাষ চ  ধর 
01921214104 

া: াথ: ৮ - ১০.৩০ 

145. ঢাকা দাহার র সাবজনীন গা মি র, ামঃ র, ডাকঃ হিরচি , 
দাহার, ঢাকা। 

১৯১০১৪৫ অ লী রানী িব াস ০১৭৮৯১১৪৯৯৩ 
 

প ানন িব াস 
01824156231 

া: াথ: ২ – ৪.৩০ 

146. ঢাকা দাহার গাড়াবন   মা কািল মি র, মাকেসদ র, দাহার, ঢাকা। ১৯১০১৪৬ িতভা ম ল ০১৯৩০৬০৪৯৬৯ গালক চ ন ম ল 
01724397899 

া: াথ: ৩.০০ - 
৫.৩০ 

147. ঢাকা দাহার দি ণ বা া সাবজনীন গা মি র, দি ণ বা া, দাহার, ঢাকা। ১৯১০০৭৩ সমীর চ  িব াস ০১৭১৪৭০২০৩২ িবজয় সরকার 
01734421551 

া: াথ: ৮.০০ - 
১০.৩০ 

148. ঢাকা সাভার   গা মি র, ামঃ ম র, পা+থানাঃ আ িলয়া। ১৯১০১৪৭ ল ী রানী সাহা ০১৯২০২৩১২৭৬ অিজৎ মার সাহা 
01928905313 

া: াথ: ৮.০০ - 
১০.৩০ 

149. ঢাকা সাভার   মা র াকালী মি র ও গা মি র মািঝরিদয়া, কাউি য়া, সাভার, 
ঢাকা। 

১৯১০১৪৮ অ  রাজবংশী ০১৭৭৭৮০২৩৯২ তপন রাজবংশী 
01712251561 

া: াথ: ৮ – 
১০.৩০ 

150. ঢাকা সাভার  সাইপাড়া গা মি র, ামঃ সাইপাড়া, পাঃ িব িলয়া। ১৯১০১৪৯ রীতা রানী সরকার ০১৭৩৪৭১০৪৪৩ রােম র সরকার 
01911479643 

া: াথ: ৮.০০ - 
১০.৩০ 

151. ঢাকা সাভার  ষড় জ মহা র মি র (বড় আখড়া), (সাভার পালপাড়া) 
পৗরসভা। 

১৯১০১৫০ বনা রানী সাহা ০১৭৩৯০০৮২০২ হের নাথ কমকার 
01913556080 

া: াথ: ৮.৩০ - 
১১.০০ 

152. ঢাকা সাভার   কালী মি র. সাভার কিবরাজপাড়া বড় মি র পৗরসভা। ১৯১০১৫১ সীমা সাহা ০১৭৩১৮৫২৪৮৮ 
 
 

লয় সাহা 01199059991 া: াথ: ৯.৩০ - 
১২.০০ 



িমক জলা উপেজলা িশ ােকে র নাম ও কানা ক েকাড 
(িডিপিপ 

ন র 
অ যায়ী) 

িশ েকর নাম মাবাইল ন র ক  মিনটিরং কিম র 
সভাপিতর নাম ও 

মাবাইল ন র 

িশ া র পাঠদােনর 
সময় িচ 

153. ঢাকা সাভার  গাপােলর আখড়া. (সাভার ম পাড়া) পৗরসভা। ১৯১০১৫২ সিবতা রানী ম ল ০১৬২০৭৯৭৬০৭ কা ন ঘাষ 
01711617452 

া: াথ: ৯.০০ - 
১১.৩০ 

154. ঢাকা সাভার  গাপীনাথ িজউ মি র (হিরর আখড়া).সাভার দি ণপাড়া, 
পৗরসভা। 

১৯১০১৫৩ লমালা সরকার ০১৭৩৮২৫১৩২৮  িশল চ  বিনক 
01711688649 

া: াথ: ১০ - 
১২.৩০ 

155. ঢাকা সাভার    জগৎব  র মি র (আড়াপাড়া জিমদার বাড়ী)- সাভার 
পৗরসভা, সাভার। 

১৯১০১৫৪ স া রানী শীল ০১৮১৮৬৫৯৭৭৭ মেহ  চ  ঘাষ 
01710812455 

া: াথ: ১১.০০ - 
১.৩০ 

156. ঢাকা সাভার   গা মি র, (লালারেটক) িশ িলয়া- ০১, সাভার। ১৯১০১৫৫ রখা সরকার ০১৯৮৯৮৬০০৪৯ হের  সরকার 
01817577023 

া: াথ: ৮ - ১০.৩০ 

157. ঢাকা সাভার   গামি র, াম:েদউন, পা : িব িলয়া ০৯, সাভার। ১৯১০১৫৬ ল ী রানী সাহা ০১৯৪১৫০০৬৫৩,০১৯৪৯৮২০৬২৭ জগব  ম মদার 
01887212680 

া: াথ: ৮.০০ - 
১০.৩০ 

158. ঢাকা সাভার   গা মি র, (িশ িলয়া ম পাড়া) িশ িলয়া- ০১, সাভার। ১৯১০১৫৭ িমতা রানী সাহা ০১৯৯৫৯০২৬১১ ণতীথ দাস 
01631847115 

া: াথ: ৯ - ১১.৩০ 

159. ঢাকা সাভার   কানাইলাল িজউর িব হ, মি র (কনপাড়া)। ১৯১০১৫৮ রাধা রানী সাহা ০১৭২৭২২৯৪০৩ িনতাই দয়াল দাস চারী 
01740985328 

া: াথ: ৭.৩০ - 
১০.০০ 

160. ঢাকা সাভার   কালী মি র, (ক া নমপাড়া)- ধামেসানা -০২। ১৯১০১৫৯ ধীর চ  সরকার ০১৯৩২৭৯৩৩১,০১৯২২৫৩৪১৯৭ ল ণ চ  সরকার 
01711630852 

া: াথ: ৮.০০ - 
১০.৩০ 

161. ঢাকা সাভার নয়াপাড়া সাবজনীন গা মি র, ামঃ নয়াপাড়া, পাঃ ত লেঝাড়া ১৯১০১৬১ িশিশর রাজবংশী ০১৭৫৪৩৫৪৭৩০ িজেত  রাজবংশী 
01885534971 

া: াথ: ৯ - ১১.৩০ 

162. ঢাকা সাভার  রাধা  মি র, ামঃ ভা া, সাভার। ১৯১০১৬২ পািপয়া রানী দাস ০১৭৯৪১২০৫৮৬ পন মার দাস 
01714224000 

া: াথ: ১০ - 
১২.৩০ 

163. ঢাকা সাভার  ল ী মি র,  নগর, ামঃ নয়াপাড়া, ত লেঝাড়া, সাভার। ১৯১০১৬৩ িরনা রাজবংশী ০১৮৬২২৫৮১৩৭, ০১৮৫৭০২২৭৭৪ গদাধর রাজবংশী 
01717788517 

া: াথ: ৮.৩০ - ১১ 

164. ঢাকা সাভার   কািল মি র, িশ িলয়া বড় ঋিষপাড়া, আ িলয়া, ঢাকা। ১৯১০১৬৪ সাধনা সরকার ০১৭৯০৩৫২৪২০, ০১৭৭৬৪১৫৩২৫ হা  চ  মিন দাস 
01714710312 

া: াথ: ৮.০০ - 
১০.৩০ 

165. ঢাকা সাভার সাভার পাড়াবািড় ল ী মি র, পাড়াবািড়, জেলপাড়া, সাভার। ১৯১০১৬৫ ভাতী সাহা ০১৬২৭৬৮০৩৮৭ হাজারীবা  
01850685622 

া: াথ: ১০ - 
১২.৩০ 

166. ঢাকা সাভার   মহা র আখড়া (নগর কা া), বনগা, লালার টক, সাভার, 
ঢাকা। 

১৯১০১৬৬ অ পা রানী সরকার ০১৬৭৭৩৭৮০৪৮ কমল দাস 01719787105 া: াথ: ১০ - 
১২.৩০ 

167. ঢাকা সাভার   গৗর মি র, জা র উ র ঋিষপাড়া, হমােয়ত র, ঢাকা। ১৯১০১৯৩ জয় মার দাস ০১৭৯১২০৫৯০৮ িনমাই দাস 
01755060316 

া: াথ: ১১ - ১.৩০ 

168. ঢাকা সাভার জা র দি ণ পাড়া কালী মি র, জা র দি ণ ঋিষপাড়া, হমােয়ত র, 
ঢাকা। 

১৯১০১৭২ ভেদব দাস ০১৭২৪২৩৩৩২৮ অিনল চ  দাস 
01731101802 

াক- া ৮.০০ - 
১০.৩০ 

169. ঢাকা ধামরাই  গা মি র, (নরিসংহ র) ধামরাই, ঢাকা। ১৯১০১৬৭ মন চ  ধর ০১৯২৪৪৫৬২২৮, ০১৯১৪৯৬৫১০০ জহর লাল ধর 
01625290019 

া: াথ: ৭ - ৯.৩০ 

170. ঢাকা ধামরাই ধল  নাট মি র, ধামরাই। ১৯১০১৬৮ িচ া সরকার ০১৭১৬৩৩১১৩৫ গৗরা  চ  সরকার 
01728710089 

া: াথ: ১১.৩০ -২ 

171. ঢাকা ধামরাই   রাধােগািব  িজউ িব হ, (েচৗঠাইল) ১৩ নং া, ধামরাই,ঢাকা। ১৯১০১৬৯ কিবতা সরকার ০১৬৭৯৬৯৮০৭৪ 
 
 

িবমল সরকার 
01963849804 

া: াথ: ৮ – ১১.৩০ 



িমক জলা উপেজলা িশ ােকে র নাম ও কানা ক েকাড 
(িডিপিপ 

ন র 
অ যায়ী) 

িশ েকর নাম মাবাইল ন র ক  মিনটিরং কিম র 
সভাপিতর নাম ও 

মাবাইল ন র 

িশ া র পাঠদােনর 
সময় িচ 

172. ঢাকা ধামরাই ড়া িড়র কালী মি র, (েচৗঠাইল) ,ধামরাই, ঢাকা। ১৯১০১৭০ িম  সরকার ০১৬৮৮০০৮৭৯২  শীল চ  সরকার 
01716863249 

া: াথ: ২ - ৪.৩০ 

173. ঢাকা ধামরাই রায়াইল ভরবী কালী মি র, পি ম পাড়া, রায়াইল, ধামরাই, ঢাকা। ১৯১০১৭১ ফিকর চ ন সরকার ০১৭২৬০২৬৭৫৯ কমেলশ ঘাষ 
01715934926 

া: াথ: ৮.০০ - 
১০.৩০ 

174. ঢাকা ধামরাই   রাধােগািব  সংঘ, (েরায়াইল-১৫), ধামরাই, ঢাকা। ১৯১০১৭৩ রেমশ চ  সাহা ০১৭২৬৬৯৬১৪৪৭ গাপাল চ বত  
01818176358 

া: াথ: ৭ - ৯.৩০ 

175. ঢাকা ধামরাই  শারদীয় গা মি র, ( ব কােয়তপাড়া) পৗরসভা, ধামরাই, ঢাকা। ১৯১০১৭৪ িরতা সরকার ০১৭৩৪১৪৪৪০২ অিসত গা ামী 
01715198773 

া: াথ: ৯.০০ - 
১১.৩০ 

176. ঢাকা ধামরাই  িশবমঠ মি র, ( য়া র ০৮), ধামরাই, ঢাকা। ১৯১০১৭৫ া িম  ০১৭৪২২৩৫০৫১ রাধা কা  ঘাষ 
01731318087 

া: াথ: ৯.০০ - 
১১.৩০ 

177. ঢাকা ধামরাই   কালী মি র, ( রাম র) িতপাড়া, ধামরাই, ঢাকা। ১৯১০১৭৬ বলা রানী দাস ০১৬২৮৭২৮৬৫৯, ০১৮২৫৭৭১৮৭১ পাগল চ ন রাজবংশী 
01778982533 

া: াথ: ৭.৩০ - 
১০.০০ 

178. ঢাকা ধামরাই   শান কালী মি র, রামরাবন, ধামরাই। ১৯১০১৭৭ িদপালী রানী দাস ০১৬৩৮৩৪৩২৮২, 
০১৯২৩০৯১৬৭৫ 

আন  চ  মিন দাস 
01986838239 

া: াথ: ৮.০০ - 
১০.৩০ 

179. ঢাকা ধামরাই   অ ত অপ ভ , মি র (খাগাইল) বাইশাকা া-৫, ধামরাই, 
ঢাকা। 

১৯১০১৭৮ অ না সরকার ০১৯৩৭৮৪০৬২৮ নেগ  নাথ সরকার 
01741174774 

া: াথ: ৮.০০ - 
১০.৩০ 

180. ঢাকা ধামরাই   কালী মি র, গাপাল র, ধামরাই ১৯১০১৭৯ শিচ রানী ০১৭১০৩৮৭০১৭ ল ণ সরকার 
01710387017 

া: াথ: ৭.৩০ - 
১০.০০ 

181. ঢাকা ধামরাই   গৗরেসবা মি র, (েবরশ) বাইশাকা া-০৫, ধামরাই, ঢাকা। ১৯১০১৮০ গাপাল চ  িব াস ০১৭৯৮৬০২১৭৫,০১৭৮৯৮৮১৪৩৫ য মার সরকার 
01721863664 

া: াথ: ৮.০০ - 
১০.৩০ 

182. ঢাকা ধামরাই   যেশামাধব মি র, (কােয়তপাড়া) পৗরসভা, ধামরাই, ঢাকা। ১৯১০১৮১ শাি  রানী পাল ০১৬৭২৬৪২৭৪১ অিসত গা ামী 
01715198773 

া: াথ: ৮.০০ - 
১০.৩০ 

183. ঢাকা ধামরাই   কালী মি র, (ধানতারা) যাদব র- ০৪, ধামরাই, ঢাকা। ১৯১০১৮২ িনমল ভৗিমক ০১৭৩২৪০৫৮৫৫ িনমাই সরকার 
01727523280 

া: াথ: ৭.৩০ - 
১০.০০ 

184. ঢাকা ধামরাই   িগিরধারী আি না, ( া) যাদব র- ০৪, ধামরাই, ঢাকা। ১৯১০১৮৪ িচ া রানী সরকার ০১৭৬২৮১২৪০০ শংকর সরকার 
01712434664 

া: াথ: ৮.০০ - 
১০.৩০ 

185. ঢাকা ধামরাই  কালী মি র, (দিধঘাটা), ধামরাই, ঢাকা। ১৯১০১৮৫ মায়া রানী সরকার ০১৭২৬২৬৫৬৫৬ গািব  সরকার 
01728548048 

া: াথ: ৮.০০ - 
১০.৩০ 

186. ঢাকা ধামরাই   কালী মি র, ামঃ িসিত, ধামরাই, ঢাকা। ১৯১০১৮৬ রীনা সরকার ০১৬২০৪৬৫৬১১ গাপীনাথ সরকার 
01832792186 

া: াথ: ২.০০ - 
০৪.৩০ 

187. ঢাকা ধামরাই  ফিরংগা কালী মি র, ামঃ ফিরংগা, রায়াইল, ধামরাই, ঢাকা। ১৯১০১৮৭ মহােদব সাহা ০১৬২৫৪৬৬০৪৮ িবমল চ  সরকার 
017206070776 

া: াথ: ৭.৩০ - 
১০.০০ 

188. ঢাকা ধামরাই    কালী মি র, কাকনাইল, ধামরাই। ১৯১০১৮৮ ক না রানী সরকার ০১৭১৮৫৮৯৩৫৭ সে াষ সরকার 
01748009314 

া: াথ: ৭.০০ - 
৯.৩০ 

189. ঢাকা ধামরাই   কালী মি র, ামঃ ধামরাই (দি ণ পাড়া), ধামরাই, ঢাকা। ১৯১০১৮৯ স া সরকার ০১৯১৪৬৩৮১১১ জগ ীশ সরকার 
01717830238 

া: াথ: ৮.৩০ - ১১ 

190. ঢাকা ধামরাই  গা মি র, ামঃ বলী র, ধামরাই, ঢাকা। ১৯১০১৯০ সীমা রািন বসাক ০১৭৬৭৭৩৭৬২৪ 
 
 

রতন চৗ রী 
01991264997 

া: াথ: ৭.৩০ - ১০ 



িমক জলা উপেজলা িশ ােকে র নাম ও কানা ক েকাড 
(িডিপিপ 

ন র 
অ যায়ী) 

িশ েকর নাম মাবাইল ন র ক  মিনটিরং কিম র 
সভাপিতর নাম ও 

মাবাইল ন র 

িশ া র পাঠদােনর 
সময় িচ 

191. ঢাকা ধামরাই সাই া রাধােগািব  মি র, সাই া, যাদব র ধামরাই, ঢাকা। ১৯১০১৯১ স া রায় ০১৭২১২৩৮৮৩৩ মহ  খা 01715194010 া: াথ: ৮.০০ - 
১০.৩০ 

192. ঢাকা ধামরাই   কালী মি র, ামঃ বািড় া, ধামরাই, ঢাকা। ১৯১০১৯২ িন  সরকার ০১৭৬০০৪৩৬৯০ বল চ  সরকার 
01731215198 

া: াথ: ২.০০ - 
৪.৩০ 

193. ঢাকা ধামরাই  কালী মি র, ামঃ বরাৈকর চাউলাইল, পাঃ রায়াইল, ধামরাই, 
ঢাকা। 

১৯১০১৯৪ নিমতা সরকার ০১৭১৫১৯২৫৭০ নীল সরকার 
01819431376 

া: াথ: ০৮ - 
১০.৩০ 

194. ঢাকা ধামরাই  জগ াথেদব সবামি র আমতা, ধামরাই। ১৯১০১৯৫ সিবতা চ বত  ০১৭৫৪১৪১৩২৬ হিরশংকর বিনক 
01753946955 

া: াথ: ০৯ - 
১১.৩০ 

195. ঢাকা ধামরাই   গা ও িশব মি র, ামঃ বাইশাকা া, টােপরবাড়ী, ধামরাই। ১৯১০১৯৬ নি তা ব  ০১৭৪৩৭৪৮০৭১ জিত  রাজবংশী 
01791553966 

া: াথ: ৮.৩০ - ১১ 

196. ঢাকা ধামরাই জালসা গৗরহির নাট মি র, জালসা , ধামরাই। ১৯১০১৯৭ মি রা শীল ০১৮১২১৫১২৬৮ িনমল তরফদার 
01715623752 

া: াথ: ৭.৩০ - 
১০.০০ 

197. ঢাকা ধামরাই   শান কালী মি র,  র নাথ র, কা াকাওয়ালী, ধামরাই, ঢাকা। ১৯১০১৯৮ িবশাখা রানী শীল ০১৭৭৯২১৬২০২ বা ল চ   
01626006716 

া: াথ: ৭ - ৯.৩০ 

198. ঢাকা ধামরাই   গা মি র, যাদব র, ধামরাই, ঢাকা। ১৯১০১৯৯ িচ  দ ০১৭০৩৪১৭০৪২ িজেয়াস রাহা 
01726949373 

া: াথ: ৮.০০ - 
১০.৩০ 

199. ঢাকা ধামরাই ভাদািলয় কালী মি র, না ার, ধামরাই। ১৯১০২০০ মী রানী সাহা ০১৭৭৪৬৮০৭৮৮ নারায়ন সরকার 
01716719835 

া: াথ: ৭.৩০ - 
১০.০০ 

200. ঢাকা ধামরাই বকীগড়াইল কালী মি র, টােপর বাড়ী, ধামরাই। ১৯১০২০১ িদিপকা সরকার ০১৭৩৯৬৯১০৪৪ গািব  িশকদার 
01733149926 

া: াথ: ৭.০০ - 
৯.৩০ 

201. ঢাকা ধামরাই ম াম   কািল মি র, ম াম, যাদব র, ধামরাই। ১৯১০২০২ গীতা িব াস ০১৭৯৮১৫৭৩১০ নারায়ন চ  সরকার 
01718385659 

া: াথ: ৭.০০ - 
৯.৩০ 

202. ঢাকা ধামরাই টােপর বািড় সাবজনীন কালী মি র, টােপরবািড়, ধামরাই। ১৯১০২০৩ মা িব াস ০১৯৪৩৭৩৯৪৯৮ িনমল চ  িশকদার 
01711985925 

া: াথ: ৭.০০ - 
৯.৩০ 

203. ঢাকা ধামরাই মিকম র বপাড়া কালী মি র, মিকম র বাির াবাজার, ধামরাই 
ঢাকা। 

১৯১০২০৪ অনািমকা দাস ০১৭৯৪৭২৫৯৯৮ মার চ  দাস 
01762392913 

া: াথ: ৯ – ১১.৩০ 

204. ঢাকা ধামরাই রা সাহাপাড়া গা মি র, রা, ধামরাই, ঢাকা। ১৯১০২০৫ া সাহা ০১৬২৯৯৯৫৭৬৮ নিন গাপাল সাহা 
01741013963 

া: াথ: ৮ - ১০.৩০ 

 

 

 



মি রিভি ক িশ  ও গণিশ া কায ম-৫ম পযায় শীষক কে র আওতায় বয়  িশ ােকে র তািলকা 

িমক জলা উপেজলা িশ ােকে র নাম ও কানা ক েকাড 
(িডিপিপ ন র 

অ যায়ী) 

িশ েকর 
নাম 

মাবাইল ন র ক  মিনটিরং কিম র 
সভাপিতর নাম ও 

মাবাইল ন র 

িশ া র পাঠদােনর 
সময় িচ 

1. ঢাকা মহানগরী   রামসীতা মি র, কান রী দয়াগ  িস  কেলানী, থানা: া র, 
ঢাকা। 

১৯২০০০১ িচ া রায় ০১৭৫০৮১৬৫৯০ জ এম লাই  
01552311813 

বয  ৬-৮.৩০ 

2. ঢাকা মহানগরী িবহারীলাল িজউ িব হ মি র, ঢাকা। ১৯২০০০২ নিত 
রানী দাস 

 

০১৯১৩৪৫০২৫৮ 
০১৯১৪৯৪৫২৫১ 

নীল কমল সাহা 
01918951338 

বয়  ৫.০০-
৭.৩০  

3. ঢাকা মহানগরী    িজউ রিবদাস মি র, ০১ নং হয়ার ীট রিবদাস পাড়া, ওয়ারী, 
ঢাকা। 

১৯২০০০৩ শম  দাস 
জা 
 

০১৭৪৭৯৯৭৬৯২ শংকর রিবদাস 
01714646420 

বয়  ৫.৩০-
৮.০০ 

4. ঢাকা করানীগ
 

  ল ীনারায়ণ মি র, বলনা, করানীগ । ১৯২০০০৪ ান চ  
সরকার 

০১৭১২৪৫৮৫০৫ 
০১৮৮৪৩০৫৩৩৫ 

গাপাল ম ল 
01884305335 

বয়   ৬.৩০ - ৯ 

5. ঢাকা করানীগ
 

  গাপালিজউ দবিব হ মি র, গাপপাড়, করানীগ , ঢাকা। ১৯২০০০৫ স া রানী 
দ 

০১৭২০৩৪৮০৩৯  চ  সরকার 
01711549031 

বয়  ৫-৭.৩০ 

6. ঢাকা করানীগ
 

  শান কালী মি র, ভাংনা, কালী ী, করানীগ । ১৯২০০০৬ িবভা 
মারী 

ম ল 
 

০১৭১৪২৭১৯৫২ শতদল দাস 
01743932648 

বয়  ৬-৮.৩০ 

7. ঢাকা করানীগ
 

  গা মি র, ভাওয়াল ঋিষপাড়া, করানীগ । ১৯২০০৪৩ িলিপকা ০১৭৭৫৮৪৬১৬১ িবজয় দাস 
01716972131 

বয়  ৫ - ৭.৩০ 

8. ঢাকা নবাবগ    রাধা  মি র, িশকারী পাড়া, নবাবগ । 
 

১৯২০০০৭ পাথ 
সরকার 

০১৮২২৩২৭৮০৯ গািপনাথ সরকার 
01990561494 

বয়  ৩ - 
০৫.৩০ 

9. ঢাকা নবাবগ   সাবজনীন গা মি র, াম-বড়নবাবগ , গািব র, নবাবগ , 
ঢাকা 

১৯২০০০৮ উ লা 
রানী 

হালদার 

০১৭১০৬০০৬৭২ 
০১৭৭৫৩০৮২৭৪ 

রবী  গা ামী 
01715092411 

বয়  ৪-৬.৩০ 

10. ঢাকা সাভার   র াকালী মি র, আড়াপাড়া জিমদার বাড়ী, সাভার, ঢাকা। ১৯২০০১০ অপনা 
রানী 

সরকার 
 

০১৬২৬৮৪১৭৪০ ব নাথ কমকার 
01756348814 

বয  ৪-৬.৩০ 

 

 



মি রিভি ক িশ  ও গণিশ া কায ম-৫ম পযায় শীষক কে র আওতায় গীতা িশ ােকে র তািলকা 

িমক জলা উপেজলা িশ ােকে র নাম ও কানা ক েকাড (িডিপিপ 
ন র অ যায়ী) 

িশ েকর নাম মাবাইল ন র ক  মিনটিরং কিম র সভাপিতর 
নাম ও মাবাইল ন র 

িশ া র পাঠদােনর 
সময় িচ 

1. ঢাকা করানীগ
 

  মদনেমাহন মি র, ইটা, কলা য়া, 
করানীগ । 

১৯৩০০০১ কিবতা রানী 
সরকার 

০১৭৬৫৬৬৫১৫০ খেগন বাউল 01711561324 গীতা িশ া িবকাল ০৪ - 
৬.৩০ 

2. ঢাকা নবাবগ  রগ  সাবজনীন প ােয়ত গা জা ম প, 
রগ , বকসা নগর, নবাবগ । 

১৯৩০০০২ িনশী রানী ম ল ০১৯৪২৯৯৪৭৫৩ ান গািব  বা  
01835438588 

গীতা িশ া িবকাল ০৪ - 
৬.৩০ 

3. ঢাকা নবাবগ    মা র াকালী মি র, দি ণ 
হিরষ ল, য াইল, নবাবগ , ঢাকা। 

১৯৩০০৮০ অ না রানী দাস ০১৮৬২৫৯১৫৫৫ শেলন দাস 01925697152 গীতা 
িশ ােক  

৮ - ১০.৩০ 

4. ঢাকা ধামরাই   যেশামাধব মি র, কােয়তপাড়া, 
পৗরসভা, ধামরাই, ঢাকা। 

১৯৩০০০৩ অন  ধর ০১৯১৪৯৬৫১০০ অিসত গা ামী 01715198773 গীতা িশ া িবকাল ৩.৩০ 
- ৬ 

5. ঢাকা সাভার   গাপীনাথ িজউ মি র (হিরর 
আখড়া), সাভার দি ণপাড়া,  পৗরসভা, 
সভার। 

১৯৩০০০৪ মা সাহা ০১৭৫২৬৮৮৭৭৩  িশল চ  বিনক 
01711688649 

গীতা িশ া িবকাল ০৪ -
৬.৩০ 

6. ঢাকা মহানগরী   য না মাঈ আ ম, ৮২, ঢালকা নগর 
লন, গ ািরয়া, ঢাকা-১২০৪। 

১৯৩০১৬০ িব িত ষন বমন 
০১৯৮১৬২৮৪৩৩ 

ি তা দাস 

০১৫৫৩২৬১৫১০ 
০১৭৩৫৮৪১৫৯৫ 

অ াপক অমল মার চ বত  
01712042378 

গীতা িশ া 
ক  

৯-১১.৩০ 

7. ঢাকা মহানগরী   িশব মি র, িনমতলী, লতানগ , 
রােয়র বাজার, ঢাকা  

১৯৩০০০৬ মৗ মী রানী 
সরকার 

০১৬৮৭৩৫০৬৭৯ কালীপদ ম ল 01987685611 গীতা িশ া ৪ – ৬.৩০ 

8. ঢাকা মহানগরী  উপসনালয়, জগ াথ হল, ঢাকা িব িব ালয়-
১০০০। 

১৯৩০০২৩ মাধব মার ০১৭৫৬৫৬১১২২ অ াপক ড. অসীম সরকার  
01552450890 

গীতা 
িশ ােক  

১০.৩০ - ১ 

 

 

আপেডট তািলকা 13/06/2019 ইং তািরেখর 

 


