
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
সহকারী ক  পিরচালেকর কাযালয়  

মি র িভি ক িশ  ও গণিশ া কায ম  -৫ম পযায়  
িহ  ধম য় ক াণ া ,ধম িবষয়ক ম ণালয়  

হায়াইট হাউজ  ,ন নেকাট ,ীগ ।  
 

২০১৯ইং িশ াবেষ  ীগ  জলায় চলমান াকবয়  ও গীতা, াথিমক -িশ া কে র তািলকা।  
 

িম
ক 
নং 

জলা উপেজলা িশ ােকে র নাম /কানা  
 
 
 

ক  কাড 
িডিপিপ 
অ যায়ী  

 

ক  িশ েকর 
নাম 

ক  িশ েকর 
মাবাইল ন র 

ক  মিনটিরং 
কিম র সভাপিতর 

নাম ও  
মাবাইল ন র 

িশ া র পাঠদােনর 
সময় চী 

১ ীগ  িসরাজিদখান   মা মনসা দবীর মি র 
ামঃেফ নাসার,ইউঃমালখানগর,িসরাজিদখান 

1910491 া রানী  01746831056 নীল পা ার 
০১৭১৪৪১০১১৩ 

াক- াথিমক িবকাল 
3:00-৫:৩০ 

২ ীগ  সদর   ধারাম বাউেলর আ ম , 
ামঃ ধারচর

,পাঃমীরকািদম,উপঃসদর,ীগ  

1930492 িশপ  চ বত  ০১৯১৯৯১১৯৯৩ উমা সংকর 
০১৭৭৭৯৫৮৮৬৭ 

গীতা িশ ােক  িবকাল 
৫:00-৭:০০ 

৩ ীগ  সদর   ল ীনারায়ণ িজউর মি র , 
ামঃই াক র ,পাঃসদর,ীগ ।  

1910493 গং া রানী 
পাল 

০১৯৪৬১৩৮৯৬৬ অিভিজত দাস বিব 
০১৭৫২০৭৮৩৫১ 

াক- াথিমক সকাল 
১০-১২:৩০ 

৪ ীগ  সদর   রাধা গািব  িজউর মি র, 
ামঃবাঘমা দ আলীপাড়া ,সদর,ীগ ।  

1910494 ঁই সাহা জা ০১৭৩২১৩৭০৬৪ শা  মার ম ল 
০১৭১৫২৮৫৬৯৭ 

াক- াথিমক সকাল 
০9-১1:৩০ 

৫ ীগ  সদর   রাধা  িজউর মি র, 
ামঃশ ু হালদারকা ােচতনাপাড়া, পাঃমেহশ র 

বাংলাবাজার ,সদর,ীগ ।  

1910495 ঝনা রাজবংশী 
 

০১৯১৫৩৫৯৮৮৪ হির জমাদার 
০১৯২৬৮০৫৭৫৯ 

াক- াথিমক সকাল 
7:00-9:30 

 

৬ ীগ  সদর রামপাল ব েযািগনী সাবজনীন গামি র, 
াম :খভাস র,পা:ব েযািগনী,সদর,ীগ  

1910496 িল পাল ০১৯৮৯৪৩৩৭০৮ 
 

জীবন কা  পাল 
০১৯১১৩৯৬৩৬৮ 

াক- াথিমক িবকাল 
3:00-৫:৩০ 

৭ ীগ  সদর   সাবজনীন রাধা  িজউর মি র , 
াঃেগৗরা পলী )চ া িনয়া(পাঃবাংলাবাজার,  

সদর ,ীগ ।  

1910497 অলকা রানী 01822846696 
 

হির দাস 
০১৯৪৬১৩৭৭৫৭ 

াক- াথিমক সকাল 
৮:৩০-১১:০০ 

 

 



 

২০১৯ইং িশ াবেষ  ীগ  জলায় চলমান াকবয়  ও গীতা, াথিমক -িশ া কে র তািলকা।  
 

িম
ক 
নং 

জলা উপেজলা িশ ােকে র নাম /কানা  
 
 
 

ক  কাড 
িডিপিপ 
অ যায়ী  

 

ক  িশ েকর 
নাম 

ক  িশ েকর 
মাবাইল ন র 

ক  মিনটিরং 
কিম র 

সভাপিতর নাম ও 
মাবাইল ন র 

িশ া র পাঠদােনর 
সময় চী 

৮ ীগ  সদর   ড়া িড়র মি র 
ামঃ ধার চর ,ডাকঃিমরকািদম,সদর,ীগ  

1910498 কানন রানী ম ল 01778805012 ঊমা শংকর 
০১৭৭৭০৫৮৮৬৭ 

াক- াথিমক িবকাল 
০৩-০৫:৩০ 

৯ ীগ  সদর   নরিসংহ রাম িজউর মি র 
ামঃ চর হা াবাদ,ইউঃ ীরহাট,উপঃসদর, ীগ  

1910499 মা রানী ম ল 01920707439 পিব  ম ল 
০১৯২৬৬৪৫১৫৮ 

াক- াথিমক সকাল 
7:00-9:30 

 
১০ ীগ  নগর   রাধােগািব  িজউর মি র, 

ামঃখাড়ড়া ,ইউঃবাৈড়খালী,নগর,ীগ ।  
1910500 িশলা রানী ঘাষ 01835973499 মাধব কিবরাজ 

০১৭১৮৩৬৯৯৫০ 
াক- াথিমক সকাল 

৯:30-12:00 
 

১১ ীগ  নগর ল িচ নব াবন   রাধা গািব  
মি র ,নগর,ীগ ।  

1910501 অলকা সরকার 01874118113 
 

নিন ম ল 
০১৯২৬২৩৯৪৮৩ 

াক- াথিমক িবকাল 
3:30-6:00 

১২ ীগ  নগর   ষালঘর গাবাড়ী মি র 
াম+ডাকঃ ষালঘর,উপঃ নগর, জলাঃ ীগ  

1910502 া হালদার 01727628456 পন রায় 
০১৭১১০৭১৪৬৭ 

াক- াথিমক সকাল 
10:00-12:30 

 
১৩ ীগ  নগর   বা েদব মি র, 

ামঃবাঘড়া ,ইউঃবাঘড়া,নগর,ীগ ।  
1910503 র দাস 01796249785 হির দাস 

০১৮১৩৯০২০২০ 
াক- াথিমক িবকাল 

3:00-৫:৩০ 

১৪ ীগ  নগর সাতগ ও সাবজনীন গা মি র, 
ামঃসাতগ ও ,ইউঃহাসারা,নগর,ীগ ।  

1910504 িমতা বাৈড় ০১৭১২১৬৩২৮৮ নীল সরকার 
০১৯২৭৭৫১৫৬৫ 

াক- াথিমক িবকাল 
০৩-০৫:৩০ 

১৫ ীগ  নগর বাৈড়খালী রাধা  মি র, 
ামঃবাৈড়খালী ,ইউঃবাৈড়খালী,নগর,ীগ  

1910505 বাসনা রানী 
সরকার 

০১৮২৪৪২৪৭৪৫ ধীেরন মি ক 
০১৮৭২১৬৬৩০১ 

াক- াথিমক সকাল 
10:00-12:30 

 
১৬ ীগ  নগর   পােলর বাড়ী ল ীমি র, 

 াম +পাঃ -হাসাড়া ,নগর,ীগ ।  
1910506 গািব  

রাজবংশী 
01922197696 

   
নেরশ রাজবংশী 
০১৭১২২২৩৭৬৯ 

াক- াথিমক সকাল 
৯:30-12:00 

 
১৭ ীগ  নগর রািড়খাল রাম  িমশন, 

াম +পা :রািড়খাল,নগর,ীগ               
1910507 াব ী রানী দাস 

 
01874973452 বা েদব ম ল 

০১৭১২৫৬২২৬২ 
াক- াথিমক িবকাল 

3:30-6:00 

 



 

২০১৯ইং িশ াবেষ  ীগ  জলায় চলমান াকবয়  ও গীতা, াথিমক -িশ া কে র তািলকা।  
 

িম
ক 
নং 

জলা উপেজলা িশ ােকে র নাম /কানা  
 
 
 

ক  কাড 
িডিপিপ 
অ যায়ী  

 

ক  িশ েকর 
নাম 

ক  িশ েকর 
মাবাইল ন র 

ক  মিনটিরং 
কিম র সভাপিতর 

নাম ও 
মাবাইল ন র 

িশ া র পাঠদােনর 
সময় চী 

১৮ ীগ  নগর ভা ল হাই ল সংল  গামি র , 
াম +পা :ভা ল ,নগর,ীগ ।  

1910508 মালতী 
রাজবংশী 

০১৭১৫৬৯১৫৮০ চ ন রাজবংশী 
০১৯৫০৭১৮২৬৭ 

াক-
াথিমক 

সকাল 
৯:00-11:30 

 
১৯ ীগ  নগর চািরগ ও লইতলা সাবজনীন গামি র , 

াম  :চািরগ ও ,পা :হাসাড়া ,নগর ,ীগ  
1910509 মিনকা সরকার 

 
01927431365 শংকর ম ল 

০১৯৮৪৪২৯৪৯৩ 
াক-

াথিমক 
সকাল 

8:00-10:30 
 

২০ ীগ  নগর   আলম র রাধােগািব  মি র ও আখড়া , 
াম  :আলম র,পা:শখরনগর,নগর,ীগ  

1930510 মৗিমতা ম ল ০১৯২৬৪২৪১২৪ মেনাহরী ম ল 
০১৮১৩২৯৯০৬৫ 

গীতা 
িশ ােক  

িবকাল 
4:00-6:30 

২১ ীগ  িসরাজিদখান নীলকমল আখড়া, 
ামঃহাজীগ ও ,পাঃিশকার র,িসরািজিদখান,  

ীগ । 

1910511 িচ  রানী 
সরকার 

০১৮১৫১৭৪৩৫১ িদলীপ মার পা ার 
০১৭১৬৩১৭১১৫ 

াক-
াথিমক 

সকাল 
৭:00-৯:30 

 

২২ ীগ  িসরাজিদখান   ল ীিবলাস কালীবাড়ী মি র, 
ামঃল ীিবলাস ,ইউঃেকয়াইন,িসরািজিদখান,  

ীগ  

1910512 পিব  চ  
মি ক 

০১৭৩৩৫১৯৮৫১ পেরশ ম ল 
০১৭৮৩২৯৫৮১২ 

াক-
াথিমক 

সকাল 
৭:00-৯:30 

 

২৩ ীগ  িসরাজিদখান উদয়ন সিমিত  গা জা মি র া ন  
ামঃেঘাড়ামারা ,ইউঃবাসাইল,িসরািজিদখান,  

ীগ  

1910513 ক না ম ল 01703523149 
 

িনিখল ম মদার 
০১৭৪৬০৫৭১৫১ 

াক-
াথিমক 

িবকাল 
৩-৫:৩০ 

২৪ ীগ  িসরাজিদখান গায়ালখালী সাবজনীন গা মি র , 
ামঃেগায়ালখালী ,ইউঃিচ েকাটিসরািজিদখান,  

ীগ  

1910514 িম  রানী ম ল 01930095063 গািবন চান 
০১৭১৫০৮২১৫৯ 

াক-
াথিমক 

সকাল 
7:00-9:30 

 

২৫ ীগ  িসরাজিদখান মদন মাহন িজউর মি র, 
ামঃদািনয়াপাড়া ,ইউঃর িনয়ািসরািজিদখান,  

ীগ । 

1930515 চায়না গা ামী ০১৭৩৭৯৬০২৭৬ 
 

বলাল বিনক 
০১৭২৭২৫৯২৩৬ 

গীতা 
িশ ােক  

িবকাল 
4:30-7:00 

২৬ ীগ  িসরাজিদখান নয়ানগর সাবজনীন গািব  মি র ও 
কালীমি র ,ামঃনয়ানগর,রাজানগর,  
িসরািজিদখান ,ীগ ।  

1910516 মালা কিবরাজ 01726105320 পেরশ চ  বাৈড় 
০১৮৩৫৩২৩৬৩২ 

াক-
াথিমক 

িবকাল 
৩:৩০-৬:০০ 



২০১৯ইং িশ াবেষ  ীগ  জলায় চলমান াকবয়  ও গীতা, াথিমক -িশ া কে র তািলকা। 
 

িম
ক 
নং 

জলা উপেজলা িশ ােকে র নাম /কানা  
 
 
 

ক  কাড 
িডিপিপ 
অ যায়ী  

 

ক  
িশ েকর নাম 

ক  িশ েকর 
মাবাইল ন র 

ক  মিনটিরং 
কিম র সভাপিতর 

নাম ও  
মাবাইল ন র 

িশ া র পাঠদােনর 
সময় চী 

২৭ ীগ  িসরাজিদখান সে াষপাড়া গৗরিনতাই মি র , 
ামঃসে াষপাড়া ,ইউঃর িনয়া,িসরািজিদখান  

1910517 িশখা  দাস ০১৭৩৫৬২৯৩১২ 
 

নারায়ন  পাল  
০১৭১৬৩৪৪৩৩০  

াক-
াথিমক 

িবকাল 
3:00-5:30 

২৮ ীগ  িসরাজিদখান ভা মেভাগ   হিরমি র , 
ামঃভা মেভাগ  ,ইউঃৈজনমার,িসরািজিদখান ,  

1910518 ি য়াংকা 
রানীেদ 

01881137465 িবনয়  ঘাষ  
০১৭১৬৮৫৯০২২  

াক-
াথিমক 

িবকাল 
3:00-5:30 

২৯ ীগ  িসরাজিদখান রাম òিদ িহ  ক াণ সিমিত গা মি র 
ামঃরাম òিদ,ইউঃলতি ,উপঃিসরাজিদখান 

1910519 িবথী সরকার 01877436016 কা িতক   
০১৮৪০৯৯১২৭৭  

াক-
াথিমক 

সকাল 
10:00-12:30 

 
৩০ ীগ  িসরাজিদখান ম পাড়া   হিরমি র 

ামঃম পাড়া ,ইউঃম পাড়া,িসরাজিদখান  
1920520 মা রানী কর 

 
০১৭৬৫৩৩২৬৮২ কা িতক  দ  

০১৯১৩৭৩৯১০৪  
বয়   

িশ ােক  
িবকাল 

3:00-5:30 

৩১ ীগ  িসরাজিদখান   র াকালী মি র, 
ামঃেশখরনগর ,িসরািজিদখান,ীগ  

1910521 িদপালী বমন ০১৮১১৫০২৫৭৭ প  মাতবর  
০১৯১১০৫১০৯০  

াক-
াথিমক 

সকাল 
৯:00-11:30 

 
৩২ ীগ  িসরাজিদখান   জগৎ জননী মি র, 

ামঃমিরচা ,ইউঃিচ েকাট,িসরাজিদখান  
1910522 দী  ম ল ০১৯৩৪৫১৯৫৯৮ 

 
দীনব  ম ল  

০১৮২৪১০৮৪১৭  
াক-

াথিমক 
িবকাল 

2:30-5:00 

৩৩ ীগ  িসরাজিদখান খাড় র   হির মি র, 
ামঃখাড় র ,ইউিচ েকাট,িসরাজিদখান ীগ ।  

1910523 কামনা ম ল 01853803441 
 

শা ি  র ন  দ  
০১৯১১০৯৪৫৮৫  

াক-
াথিমক 

সকাল 
9:00-১১:৩০ 

৩৪ ীগ  িসরাজিদখান ইরা উ র পালপাড়া পাল সিমিত, 
ামঃ ইরা ,ইউঃবয়রাগাদী,িসরাজিদখান  

1910524 মিনকা রানী 
পাল 

01868255595 
 

গাপাল  পাল  
০১৮৩২৬৮৪৯৪৯  

াক-
াথিমক 

িবকাল 
০৩-০৫:৩০ 

৩৫ ীগ  িসরাজিদখান জাকা া বাউলঠা েররমি র , 
ামঃ +পাঃ জাকা া,িসরাজিদখান,ীগ ।  

1910525 িমতা 
সরকার 

০১৭১৭৫৬৯১৮৯ অিনল  সরকার  
০১৭১৫০১৬৫০১  

াক-
াথিমক 

সকাল 
7:45-10:15 

৩৬ ীগ  িসরাজিদখান কামারকা া   সাবজনীন কালী মি র, 
ামঃকামারকা া ,পাঃিচ েকাট,িসরাজিদখান  

1910526 কমল চ বত  ০১৯৪০৬৪৪৭০৬ নেরশ  ম ল  
০১৮৩৮৪০৬৩০৮  

াক-
াথিমক 

সকাল 
7:00-9:30 

 
৩৭ ীগ  িসরাজিদখান   কািতক সা রবািড় গামি র  ,

িগিরনগর ,পা:পাউসার,িসরাজিদখান,ীগ ।  
1910527 সর তী  

বপারী 
০১৮২৫৭১৯৮৫৮ 

 
অনীল  মা া র  

০১৭৪৭৫৩৬৪৫০  
াক-

াথিমক 
সকাল 

7:30-10:00 



২০১৯ইং িশ াবেষ  ীগ  জলায় চলমান াকবয়  ও গীতা, াথিমক -িশ া কে র তািলকা। 
 

িম
ক 
নং 

জলা উপেজলা িশ ােকে র নাম /কানা  
 
 
 

ক  কাড 
িডিপিপ 
অ যায়ী  

 

ক  িশ েকর 
নাম 

ক  িশ েকর 
মাবাইল ন র 

ক  মিনটিরং 
কিম র সভাপিতর 

নাম ও  
মাবাইল ন র 

িশ া র পাঠদােনর 
সময় চী 

৩৮ ীগ  িসরাজিদখান বরাজিদয়া গা মি র, 
ামঃ  -বরাজিদয়া,ইউঃইছা রা,িসরাজিদখান  

1920528 াথনা রাজবংশী 01743855044 সাধন দাস 
০১৭২৬৮০৬৪০৬ 

 

বয়   
িশ ােক  

িবকাল 
4-6 

৩৯ ীগ  িসরাজিদখান   হাজীগাও বটতলা কালী মি র 
ামঃ হাজীগাও ,ডাকিশকার র,িসরাজিদখান 

1910529 েসনিজত ম ল 01737746680 
 

মেনার ন রায় 
০১৭১১৩৩১৮৫৯ 

াক-
াথিমক 

সকাল 
7:30-10:00 

৪০ ীগ  টংগীবাড়ী   পেরশ সা র আ ম            , 
াম  +পা :হাসাইল,টংগীবািড়,ীগ ।  

1910530 অিনতা রানী দাস 01783253123 পিরমল ঢািল 
০১৭১৬৫২৫৫০২ 

াক-
াথিমক 

সকাল 
7:00-9:30 

 
৪১ ীগ  টংগীবাড়ী  গাপল িজউর আ ম , 

াম :সেরজাবাদ,পা:বািঘয়া,টংগীবািড়  
1910531 গীতা রানী দাস ০১৭১৪৫৫২৫৭৮ অসীম মার ঘাষ 

০১৯৫৬৪৮৭২৭২ 
াক-

াথিমক 
সকাল 

7:30-10:00 
 

৪২ ীগ  টংগীবাড়ী প চগাও বীনাপািন মা মি র। 
াঃ +পাঃপ চগ ও,টংগীবাড়ী,ীগ ।  

1910532 িশি  িব াস ০১৬২১৮৬৮৫৮৭ নারায়ন ানাজ  
০১৬৭৯১২১৩৮৮ 

াক-
াথিমক 

সকাল 
8-10:30 

 
৪৩ ীগ  টংগীবাড়ী সাবজনীন   গা মি র, 

ামঃটংগীবাড়ী ,ীগ । ইউঃেসানারং ,টংগীবাড়ী,  
ীগ । 

1910533 জানাকী রানী দাস ০১৭৩৫৮৫৮৬১৯  িব নাথ ঘাষ 
০১৭২৪২৪৬৩০২ 

াক-
াথিমক 

সকাল 
10-12:30 

 
৪৪ ীগ  টংগীবাড়ী দারাবতী সাবজনীন গামি র , 

ামঃেদারাবতী ,ইউঃআউটশাহী,টংগীবাড়ী।  
1910534 অ  রানী িসকদার ০১৭১০৫৪৬৬৯১ রি ত মার মি ক 

০১৯১১১৪৯০৯১ 
 

াক-
াথিমক 

সকাল 
7-9:30 

 
৪৫ ীগ  টংগীবাড়ী   সাবজনীন হিরসভা মি র , 

ামঃআিড়য়ল,দাসপাড়া
,বালীগ ও,টংগীবাড়ী,ীগ  

1910535 হপী রানী ঘাষ 01727821770 
 

পিরেতাষ ঘাষ 
০১৭১৯৩৯৯৭৬০ 

াক-
াথিমক 

সকাল 
7-9:30 

 
৪৬ ীগ  টংগীবাড়ী   সাবজনীন াবন িজউর মি র , 

ামঃঅধানগর ,ইউঃআ া র,টংগীবাড়ী।  
1910536 রীতা রানী পাল ০১৭১৪৪৪৬০১৩ মদন গাপাল পাল 

০১৭১৫৩৯১৯৩৭ 
াক-

াথিমক 
সকাল 

10-12:30 
 ৪৭ ীগ  টংগীবাড়ী   র াকালী মাতামি র, 

াম ও পা ঃপাইকপাড়া ,থানাঃটংগীবাড়ী ,
ীগ  

1910537 পিল ভাওয়াল ০১৮২১৭৫৭৫৫০ 
 

জান  দাস 
০১৯২১২০৭৭১৪ 

াক-
াথিমক 

সকাল 
10-12:30 

 
৪৮ ীগ  টংগীবাড়ী   সাবজনীন গাও কালীমি র , 

ামঃবালীগ ওদাসপাড়া ,বালীগ ও,টংগীবাড়ী।  
1910538 িবমলা বালা ০১৭৩৯৭৫৮০২৪  মিন 

০১৭২৭৮৬০২১৮ 
াক-

াথিমক 
সকাল 

7:00-9:30 
 



২০১৯ইং িশ াবেষ  ীগ  জলায় চলমান াকবয়  ও গীতা, াথিমক -িশ া কে র তািলকা।  
 

িম
ক 
নং 

জলা উপেজলা িশ ােকে র নাম /কানা  
 
 
 

ক  কাড 
িডিপিপ 
অ যায়ী  

 

ক  িশ েকর 
নাম 

ক  িশ েকর 
মাবাইল ন র 

ক  মিনটিরং 
কিম র সভাপিতর 

নাম ও  
মাবাইল ন র 

িশ া র পাঠদােনর 
সময় চী 

৪৯ ীগ  টংগীবাড়ী আ া র   িগিরধারী আ ম ও মি র , 
াম +:পা :আ া র,উপেজলা:টংগীবািড়,  

1910539 পন ম ল 01957025892 কবল ম ল 
০১৮৪৩৪৩৯২১৬ 

াক-
াথিমক 

িবকাল 
3:00-5:30 

৫০ ীগ  টংগীবাড়ী িসিলম র নীলকা  আ ম , 
াম +:পা :িসিলম র,টংগীবািড়,ীগ ।  

1920540 কিবতা রানী বাৈড় ০১৭২৬৪৬০০৯১ অধীর ম ল 
০১৭২৭৭৪৫৪৪০ 

বয়   
িশ ােক  

িবকাল 
3:00-5:30 

৫১ ীগ  টংগীবাড়ী পােলর বাড়ী   সাবজনীন গা মি র 
ামঃ আ া র ,ডাকঃ 

টংগীবাড়ী,টংগীবাড়ী, ীগ  

1910541 িন  ঘাষ 01930087407 জয়  
০১৭৫৫১৫৬১৩৫ 

াক-
াথিমক 

িবকাল 
3:30-6:00 

৫২ ীগ  লৗহজং  রাধািগিরধারী আ ম 
ামঃ নােগরহাট ,ডাকঃ কনকসার,লাহজং।  

1910542 সর তী সরকার 01819483660 ধীেরন মি ক 
০১৯৬৭৫২৬২৯৪ 

াক-
াথিমক 

িবকাল 
3:30-6:00 

৫৩ ীগ  লৗহজং   হিরসভা মি র , 
াম  +পা :দি ন চািরগ ও,লৗহজং ,ীগ ।  

1910543 িদপালী দাস ০১৭২৬৮১৮৮৪০ 
 

 হিরদাস িব াস 
০১৭১৭৩৭৪৬০৬ 

াক-
াথিমক 

িবকাল 
3:00-5:30 

৫৪ ীগ  লৗহজং উ র হলিদয়া হিরসভা 
ামঃ +ডাকঃ হলিদয়া,উপঃ লাহজং ,ীগ ।  

1910544 আ না ঘাষ 
 

০১৯৯২৩৪৭১৩৩  উ ম ঘাষ 
০১৭১৬০৪০৭৫৩ 

াক-
াথিমক 

িবকাল 
3:30-6:00 

৫৫ ীগ  লৗহজং   সাবজনীন র াকালী ও হিরসভা মি র 
ামঃ কলমা,ডাকঃ বালীগাও,উপঃেলৗহজং। 

1910545 মমতা রানী  দাস 01882865395 
 

মিন  দাস 
০১৭৯০৪৭৮৬৩১ 

াক-
াথিমক 

সকাল 
7:30-10:00 

৫৬ ীগ  গজািরয়া নয়ানগর জেলপাড়া গা মি র, 
ামঃনয়ানগর ,ডাক+ইউঃগজািরয়া,গজািরয়া।  

1910546 ইিত রানী ০১৮৪৬৭৩৪৫৩৮ অধ  বমন 
০১৮১৭৫৯০৯৪৮ 

াক-
াথিমক 

সকাল 
7:00-9:30 

 
৫৭ ীগ  গজািরয়া ভেবর চর রাধা  মি র 

ামঃভেবরচরসাহাপাড়া ,ইউঃভেবরচর,গজািরয়া  
1910547 সংগীতা চ বত  ০১৭৪৬৮১২৯৯৪ 

 
িবজয়  চ বত  
০১৯১১০০৯৯৩৩ 

াক-
াথিমক 

িবকাল 
3:30-6:00 

৫৮ ীগ  গজািরয়া ভি  ভাগবত ) (মি র,  
ামঃল রিদ জেলপাড়া ,গজািরয়া ,ীগ ।  

1910548 mwÂZv ivbx 01870675534 দীপ রায় 
০১৮৩১৩৩৯২২৬ 

 

াক-
াথিমক 

িবকাল 
3:30-6:00 

৫৯ ীগ  সদর   রাধােগািব  িজউর মি র 
ামঃ কমলাঘাট, পা ঃমীরকািদম,সদর 

191022 িশখা রানী ভ  01949828660 উ ম ভ  
০১৯৫৯৪৩৩৭০০ 

 

াক-
াথিমক 

িবকাল 
3:00-5:30 



২০১৯ইং িশ াবেষ  ীগ  জলায় চলমান াকবয়  ও গীতা, াথিমক -িশ া কে র তািলকা। 
 

িমক
নং 

জলা উপেজলা িশ ােকে র নাম /কানা  
 
 
 

ক  কাড 
িডিপিপ 
অ যায়ী  

 

ক  িশ েকর 
নাম 

ক  িশ েকর 
মাবাইল ন র 

ক  মিনটিরং 
কিম র সভাপিতর 

নাম ও  
মাবাইল ন র 

িশ া র পাঠদােনর 
সময় চী 

৬০ ীগ  সদর মাকহা  সাজনীন িশব মি র 
ামঃমাকহা ,ইউঃেমা াকাি ,উপঃসদর, ীগ । 

1910023 কিবতা রানী দাস 01924658000 শীতল দাস 
০১৭৪১৪৫১৯১০ 

াক-
াথিমক 

সকাল 
9-১1:৩০ 

৬১ ীগ  িসরাজিদখান বাসাইল ইউিনয়ন   মহানাম সংকীতন সং ার 
হির মি র, ামঃ চরিব নাথ, পা ঃেটাল বাসাইল 
উপেজলাঃ িসরাজিদখান, ীগ । 

1910২৪ লতা রানী বাৈড় 01714271718 পিব  চ  ঘাষ 
০১৮১৭৫৭২৫০৪ 

াক-
াথিমক 

িবকাল 
3:00-5:30 

৬২ ীগ  সদর   ল ীনারায়ন িজউর মি র 
ামঃ ই াক র ,ডাকঃসদর, ীগ । 

1930015 রাজীব ম ল 
 

01764473724 
 

অিভিজত দাস বিব 
০১৭৫২০৭৮৩৫১ 

গীতা 
িশ ােক  

িবকাল 
৪:৩0-৭:০0 

৬৩ ীগ  িসরাজিদখান জাকা া বাউল ঠা েরর মি র 
ামঃ জাকা া,রাজা র,িসরাজিদখান, ীগ  

1930016 পিব  সরকার 
 

01793309930 অিনল  সরকার  
০১৭১৫০১৬৫০১  

গীতা 
িশ ােক  

িবকাল 
3:৩0-৬:০0 

৬৪ ীগ  টংগীবাড়ী সাবজনীন   গা মি র   
াম+ডাকঃ টংগীবাড়ী,উপঃটংগীবাড়ী, ীগ  

1930017 পািপয়া ম ল 
 

01931227358 
 

 িব নাথ ঘাষ 
০১৭২৪২৪৬৩০২ 

গীতা 
িশ ােক  

িবকাল 
৪:০0-৬:৩0 

 

 
 

 


