
গণপ্রজজাতন্ত্ররীবজাবাংলজাদদেশ সরকজার
মননদেরনভিনততকনশশু ও গণনশকজাকজারর্যক্রম -৫ম পরর্যজায়
নহিনদু ধমর্যরীয়কল্রজাণট্রজাস, (ধমর্য নবষয়কমন্ত্রণজালয়)

ডজাডাঃশজাহিআলমসডড়ক,হিজাসপজাতজাল ররজাড,মজাইজদেরী রকজাট,রনজায়জাখজালরী,
রনজায়জাখজালরী রজলজাকজারর্যজালয়। রফজান-০৩২১-৬১৬৩৪।

উপদজলজাডাঃসদের। ২০১৯ নশকজাবদষর্য রনজায়জাখজালরী রজলজায়চলমজান ৭৫ নট রকদননররতজানলকজা

ক্রনমক

নবাং
রজলজা উপদজলজা নশকজাদকদননররনজাম ও নঠিকজানজা রকননর

রকজাড নশকদকর নজাম নশকরকর রমজাবজাইল
নম্বর

রকননর
মননটনরবাংকনমনটরসভিজা

পনতরনজাম ও
রমজাবজাইল নম্বর

নশকাজা সত্মর পজাঠিদেজাদনর
সময়সসচরী

০১. রনজায়জাখজালরী সদের
রনজায়জাখজালরী রদেবজালয়,
গ্রজাম- গুপ্তজাবাংক,,রপজা- মজাইজদেরী, সদের, 
রনজায়জাখজালরী।

১৯১১৫৫৮
কননকজারজানরীপজাল ,
গ্রজামডাঃ গুপ্তজাবাংগ।
রপজাসডাঃ + উপডাঃ সদের,রজলজাডাঃদনজায়জাখজালরী। 

০১৭২৫৪১৪৮৯১*
০১৭৭৯৪৬২৯৭৮

নজামডাঃসমরীরকমর্যকজার
০১৭১৫০৩৩৩৯৪ প্রজাক-প্রজাথনমক

সকজাল ৯টজা-
১১.৩০নমডাঃ

০২. রনজায়জাখজালরী সদের
শ্ররীশ্ররীরজামঠিজাকক দররজদনমজাৎসবমননদের, 
গ্রজাম-  মজাইজদেরীবজাজজার, ,রপজা- মজাইজদেরী, সদের, 
রনজায়জাখজালরী।

১৯১১৫৫৯
রূপজালরীরজানরীশরীল, 
প্ররদতনডাঃসননজতমজকমদেজার ,গ্রজামডাঃমজাইজদেরী 
রপজাসডাঃমজাইজদেরীবজাজজারউপডাঃসদের, রজলজাডাঃদনজায়জাখজালরী। 

০১৭৪৯০৭৬৫০৭
নজামডাঃবজাবককজাজল চননর 
রভিভৌনমক
০১৮৪৯৩৭৮৮০৯

প্রজাক-প্রজাথনমক
সকজাল ০৯.০০.
১১.৩০নমডাঃ

০৩. রনজায়জাখজালরী সদের
বলজাইচজাচাঁদে রগজাস্বজামরীরআখডড়জা,
গ্রজাম+রপজা- নবদনজাদেপকর, সদের, রনজায়জাখজালরী। ১৯১১৫৬০

নমনজারজানরী রগজাস্বজামরী
প্ররদতনডাঃহিজারজাধন রগজাস্বজামরী
,গ্রজামডাঃ+রপজাসডাঃনবদনজাদেপকরউপডাঃ 

০১৭৩১৮৫৮৩৯৩
০১৮৩১৮৮০৩৪৬*

নজামডাঃহিনরবন্ধক 
রদেবনজাথ
০১৭২৬৫৭৮৬৩৪

প্রজাক-প্রজাথনমক
সকজাল -৮টজা 
-১০.৩০নমডাঃ

০৪.
রনজায়জাখজালরী

সদের
পসবর্য মজাইজদেরীশ্ররীশ্ররীরকজাকজালরীমননদের (মজাষজারপজাডড়জা), 
গ্রজাম- মজাষজারপজাডড়জা, রপজা- মজাইজদেরী, সদের, 
রনজায়জাখজালরী।

১৯১১৫৬১
প্রনতমজারজানরী রদেবনজাথ 
প্ররতনণডাঃ মদনজারঞ্জন রদেবনজাথ, গ্রজামডাঃমজাষজারপজাডড়জা, 
রপজাষডাঃমজাইজদেরী, উপডাঃ-সদের, রজলজাডাঃ রনজায়জাখজালরী।

০১৭৩৭২৫২৬৭২
নজামডাঃসননজত রদে
০১৭১৬২৯৩৬৭২ প্রজাক-প্রজাথনমক

সকজাল ৯টজা-
১১.৩০নমডাঃ

০৫. রনজায়জাখজালরী সদের
রনয়জাজপকরমহিজাপ্রভিকমননদের,
গ্রজাম- রনয়জাজপকর, রপজা- রপজাদজারহিজাট, সদের, 
রনজায়জাখজালরী।

১৯১১৫৬২
মননবজালজা দেজাস ,
গ্রজামডাঃ রনয়জাজপকর,রপজাসডাঃ রপজাদজারহিজাট
উপডাঃসদের, রজলজাডাঃদনজায়জাখজালরী। 

০১৭১৯৮৭৮১৭৬
নজামডাঃধরীরনজনভিসঞজা
০১৮১৬৩০৯৫০৬ প্রজাক-প্রজাথনমক

সকজাল 
০৭.৩০টজা-
১০.০০নমডাঃ

০৬. রনজায়জাখজালরী সদের
রজাইবজাহিজাদুরপজাডড়জাশ্ররীশ্ররীকজালরীমননদের, গ্রজাম+রপজা- 
হিনরনজারজায়নপকর, সদের, রনজায়জাখজালরী। ১৯২০০৭৬

রশলরীরজানরীনসবাংহি
প্ররদতনডাঃসকভিজাষমজকমদেজার 
,গ্রজামডাঃহিনরনজারজায়নপকর,রপজাসডাঃ রনজায়জাখজালরীসদের।

০১৮৭৮৬০১০২৪
নজামডাঃসকরনঞ্জতবননকনব
পস্নব
০১৭১৬৫৬৭২৬০

বয়স্ক নশকজা
নবকজাল 
৪.৩০নমডাঃ 
-৭.০০নমডাঃ

০৭. রনজায়জাখজালরী সদের

শ্ররীশ্ররীহিদর ককৃষ্ণ নজামহিট্টসবাংঘ (ইসকন),
গ্রজাম- রগজাপজাই (দেতত বজাডড়রীর রমজাডড়), কজালরী রখজালজা
ও শশজান রখজালজা, সদের, রনজায়জাখজালরী।

১৯১১৫৬৩

স্বরসতরী
প্ররদতনডাঃসঞ্জয়কক মজারশরীল
গ্রজামডাঃহিনরনজারয়নপকর, 
মজাইজদেরী,সদের,রজলজাডাঃদনজায়জাখজালরী।

০১৭২৪৯২৪৫১০
*০১৮৩৮৩৪১৬৬৬

নজামডাঃ ডজা. 
স্বপনকক মজারকক ররী
০১৮১৯৮০২৩৮৯

প্রজাক-প্রজাথনমক
সকজাল  ৯টজা-
১১.৩০নমডাঃ

০৮. রনজায়জাখজালরী সদের

শ্ররীশ্ররীরজামঠিজাকক দররজদনমজাৎসবমননদের
গ্রজামডাঃ মজাইজদেরী বজাজজার,             
রপজাডাঃমজাইজদেরী,সদের, রনজায়জাখজালরী।

১৯৩০০৬
৪

সকনমমজকমদেজার
নপতজাডাঃসকবজাস চননর মজকমদেজার।
রহিয়জারকজানটবাং রসলকন,গ্রজামডাঃ 
মজাইজদেরী,রপজাডাঃমজাইজদেরীবজাজজার,
উপডাঃ সদের,রনজায়জাখজালরী। 

০১৮১১৮৪৫৪৯৯

নজামডাঃবজাবককজাজল চননর 
রভিভৌনমক
০১৮৪৯৩৭৮৮০৯ গরীতজানশকজা

নবকজাল ৪.৩০-
৭.০০নমডাঃ

 উপজজললল চলটখখল।

ক্রনমক
নবাং রজলজা উপদজলজা নশকজাদকদননররনজাম ও নঠিকজানজা রকননর

রকজাড নশকদকর নজাম নশকরকর রমজাবজাইল
নম্বর

রকননর
মননটনরবাংকনমনটরসভিজাপনতরনজাম

ও রমজাবজাইল নম্বর
নশকাজা সত্মর পজাঠিদেজাদনর

সময়সসচরী



০৯. রনজায়জাখজালরী চজাটনখল
শ্ররীশ্ররী রগভৌরননতজাই রসবজাশ্রম, 
গ্রজাম+রপজা-উপ- চজাটনখল, রনজায়জাখজালরী। ১৯১১৫৭০

নমতক রদেবনজাথ
গ্রজাম+রপজা-উপ- চজাটনখল, রনজায়জাখজালরী

*০১৮৩৫২৩৪৬৬৭
  
০১৭২৬৫৫৩৮০৩

নজামডাঃউষজারঞ্জনপজাল
০১৭১৮০০৪১১০ প্রজাক-প্রজাথনমক

সকজাল ০৭টজা-
০৯.৩০নমডাঃ

১০. রনজায়জাখজালরী চজাটনখল

রসজামপজাডড়জাসনজাতনহিনরসভিজা (পজালবজাডড়রী), 
গ্রজাম+রপজা- রসজামপজাডড়জা, চজাটনখল, 
রনজায়জাখজালরী।

১৯১১৫৭১

রমজারজানরী দেজাস
প্ররদতনডাঃবজাসকদদেব মজকমদেজার ,গ্রজামডাঃ 
প্রসজাদেপকর,রপজাষডাঃ রসজামপজাডড়জা, উপডাঃ-
চজাটনখল,রজলজাডাঃ রনজায়জাখজালরী

*০১৭৫১৭৯৯১৩২ 
 ০১৮১৫৪৮৪৪৭৪

নজামডাঃগদণশ চননর রদে
০১৮১৫৪১৮২৫৪

প্রজাক-প্রজাথনমক

সকজাল 
০৭.৩০টজা-
১০.০০নমডাঃ

 উপজজললল সসনবলগ   ।

ক্রনমক
নবাং রজলজা উপদজলজা নশকজাদকদননররনজাম ও নঠিকজানজা রকননর রকজাড নশকদকর নজাম নশকরকর রমজাবজাইল

নম্বর

রকননর
মননটনরবাংকনমনটরসভিজাপনতরনজাম ও

রমজাবজাইল নম্বর

নশকাজা
সত্মর পজাঠিদেজাদনরসময়সসচরী

১১. রনজায়জাখজালরী রসনবজাগ

কল্রজানদেরী সজাবর্যজনরীন দেসগর্যজা মননদের, 
গ্রজাম- দেনকণ রমজাহিজাম্মদেপকর, রপজা- কল্রজানদেরী, 
রসনবজাগ,রনজায়জাখজালরী।

১৯১১৫৬৪

মমতজারজানরীকমর্যকজার
প্ররদমত্মডাঃপলজাশকমর্যকজার,গ্রজামডাঃ 
রমজাহিজাম্মদেপকরদপজাষডাঃকল্রজানদেরী, উপডাঃ-
রসনবজাগ,রজলজাডাঃ রনজায়জাখজালরী।

*০১৭৬৮৪০৩৮৬৬
০১৭১২০৯১৪৬৭

ররজাদগশ চননর সজাহিজা
০১৯১৩৭২৪৮০৭ প্রজাক-

প্রজাথনমক
সকজাল  ৯ টজা-১১.৩০নমডাঃ

১২. রনজায়জাখজালরী রসনবজাগ
শ্ররীশ্ররীরকজাকজালরীমননদের,
গ্রজাম- উততররজাজজারজামপকর, রপজা- রসবজারহিজাট, রসনবজাগ,
রনজায়জাখজালরী।

১৯১১৫৬৫
তকলসরীরজানরী রদেবরী
প্ররদমত্মডাঃউততমকক মজার 
রদেবনজাথ,গ্রজামডাঃউততররজাজজারজামপকর

*০১৮৬৫৯৯৬৯০৭
০১৮১২৫১৬৯৭৯

পদরশ চননর নজাথ
০১৭১২৮৫৫৪০৮

প্রজাক-
প্রজাথনমক

সকজাল ০৮ টজা
১০.৩০নমডাঃ

১৩. রনজায়জাখজালরী রসনবজাগ

শ্ররীশ্ররীলকরী রগজানবনদে মননদের (বকনশরহিজাট), গ্রজাম+রপজা- 
নবজবজাগ, রসনবজাগ, রনজায়জাখজালরী। ১৯১১৫৬৬

নরপন চননর শরীল
গ্রজাম+রপজা- ননজবজাগ, রসনবজাগ, 
রনজায়জাখজালরী।

*০১৮১৩২০৭৮২১

রতনলজালচক্রবতর্যরী
০১৭১৬৩৭৪৮৮৪ প্রজাক-

প্রজাথনমক
সকজাল ০৭টজা-০৯.৩০নমডাঃ

১৪. রনজায়জাখজালরী রসনবজাগ
শ্ররীশ্ররীরজাধজাককৃষ্ণ রসবজাশ্রম,
গ্রজাম- জজামজালপকর, রপজা- ফদতপকর, রসনবজাগ, 
রনজায়জাখজালরী।

১৯১১৫৬৭
নলনপরজাণরী দেজাস ,
গ্রজাম- জজামজালপকর, রপজা- 
ফদতপকর, ,রসনবজাগ, রনজায়জাখজালরী।

*০১৯২২২৫৮৮৩৫
নদরননর চননর দেজাস
০১৭২১১৭৮৯০৯

প্রজাক-
প্রজাথনমক

সকজাল ৭ টজা-৯.৩০নমডাঃ

১৫. রনজায়জাখজালরী রসনবজাগ

শ্ররীশ্ররীরজাধজাককৃষ্ণমননদের
গ্রজাম-রগজাপজালপকর,রপজাডাঃকক তকদবরহিজাট,রসনবজাগ,রনজায়জাখজালরী

১৯১১৫৬৮

পনলরজানরীসসতরধর, 
নপতজারনজামডাঃসককক মজারসসতরধর, 
গ্রজামডাঃদগজাপজালপকর, রপজাষডাঃনবজবজাগ,  
উপদজলজাডাঃদসনবজাগ, রনজায়জাখজালরী।

*০১৮৬৭২২৪৮১২

সকধরীরসসতরধর
০১৮৩৪০৬৩৮১৭ প্রজাক-

প্রজাথনমক
সকজাল ৭টজা- ৯.৩০নম

১৬. রনজায়জাখজালরী রসনবজাগ

শ্ররীশ্ররীনবষ্ণকমননদের,কল্রজানদেরী,গ্রজামডাঃ রমজাহিজাম্মদেপকর,৭নবাং 
ইউনপ, রসনবজাগ, রনজায়জাখজালরী। ১৯১১৫৬৯

সনজয়চক্রবততর্যরী
নপতজাডাঃমজাখনচক্রবততর্যরী।
গ্রজামডাঃ রমজাহিজাম্মদেপকর ,রপজাডাঃকল্রজানদেরী, 
উপডাঃ রসনবজাগ,

০১৭১৩৬০০১৯৫

নবজয়ণজারজায়নচক্রবতর্যরী
০১৭১১৭১২৮২৫ প্রজাক-

প্রজাথনমক
সকজাল ৭টজা- ৯.৩০নম

 উপজজললল সসলনলইমমড়ড়ড়।

ক্রনমক
নবাং রজলজা উপদজলজা নশকজাদকদননররনজাম ও নঠিকজানজা রকননর

রকজাড নশকদকর নজাম নশকরকর রমজাবজাইল
নম্বর

রকননর
মননটনরবাংকনমনটরসভিজাপনতরনজাম

ও রমজাবজাইল নম্বর
নশকাজা সত্মর পজাঠিদেজাদনর

সময়সসচরী

১৭. রনজায়জাখজালরী রসজানজাইমকডড়রী

শ্ররীশ্ররী রসজানজাইমকডড়রীকজালরীমননদের, 
গ্রজাম+রপজা+উপ- রসজানজাইমকডড়রী, 
রনজায়জাখজালরী।

১৯১১৫৭২

নরবাংকক রজানরীশরীল
প্ররদতনডাঃ স্বদদেশ চননর শরীল ,গ্রজামডাঃ 
রসজানজাইমকডড়রীপসবর্যপজাডড়জা,রপজাষডাঃ+উপডাঃ-রসজানজাইমকডড়রী, 
রনজায়জাখজালরী।

০১৭২৬০৮৩০৬১
* ০১৮৪৬১৪১৩৯১

মনতলজালসজাহিজা
০১৭২০২২২৭৪৬ প্রজাক-

প্রজাথনমক
সকজাল ৮ টজা-
১০.৩০নমডাঃ



১৮. রনজায়জাখজালরী রসজানজাইমকডড়রী
শ্ররীশ্ররী রগভৌরননতজাই রসবজাশ্রম ,
গ্রজাম+ রপজা- অম্বরনগর, রসজানজাইমকডড়রী,
রনজায়জাখজালরী।

১৯১১৫৭৩
চনদেনজারজানরী দেজাস
প্ররদতনডাঃমজাধব চননর দেজাস, গ্রজামডাঃ+রপজাষডাঃ 
অম্বরনগর, উপডাঃ-রসজানজাইমকডড়রী,রজলজাডাঃ 

০১৮৬০০২০৭৮২*
০১৭৩৫২৫৯১৭৩

বরীদরননর নকদশজার দেজাস
০১৭৩৫২৫৯১৭৩

প্রজাক-
প্রজাথনমক

সকজাল ৮টজা-
১০.৩০নমডাঃ

১৯. রনজায়জাখজালরী রসজানজাইমকডড়রী

শ্ররীশ্ররীরজামঠিজাকক রআশ্রম,গ্রজামডাঃ 
ধন্রপকর,কমর্যকজারবজাডড়রী, রপজাডাঃ নয়জাহিজাট, 
রসজানজাইমকডড়রী, রনজায়জাখজালরী।

১৯১১৫৭৪

জয় দেজাস
নপতজাডাঃম কৃতরননজত চননর দেজাস
গ্রজামডাঃমজাহিতজাবপকর, রপজাডাঃ নয়জাহিজাট, রসজানজাইমকডড়রী, 
রনজায়জাখজালরী

০১৮২৫৭৪০৯০৩
০১৭৬০১৭১২৬০

ককৃষ্ণ কমর্যকজার
০১৮৬৩৯১৫২৬২ প্রজাক-

প্রজাথনমক
সকজাল ৭টজা- 
৯.৩০নম

উপজজলললসমবররচর  ।

ক্রনমক
নবাং রজলজা উপদজলজা নশকজাদকদননররনজাম ও নঠিকজানজা রকননর

রকজাড নশকদকর নজাম নশকরকর রমজাবজাইল
নম্বর

রকননর
মননটনরবাংকনমনটরসভিজা

পনতরনজাম ও
রমজাবজাইল নম্বর

নশকাজা সত্মর পজাঠিদেজাদনর
সময়সসচরী

২০. রনজায়জাখজালরী সকবণর্যচর
শ্ররীশ্ররী মজাতঙরীচাঁ মননদের, ববরজাগরীবজাজজার, 
গ্রজাম- বজলকলকনরম, ইউনপ- চর 
আমজানউল্রজা, সকবণর্যচর, রনজায়জাখজালরী ।

১৯১১৫৮১
সকমনমজকমদেজার
গ্রজামডাঃ চর বজলকলকনরম
রপজাষডাঃ চরবজাটজা,উপডাঃ-সকবণর্যচর,রজলজাডাঃদনজায়জাখজালরী।

০১৮৪০০৫২৪৮১
নবক্রমমজাতজাববর
০১৮৩৬৩৯৩৫৯৫ প্রজাক-প্রজাথনমক

সকজাল ০৭টজা-
০৯.৩০নমডাঃ

২১. রনজায়জাখজালরী সকবণর্যচর
শ্ররীশ্ররীজগন্নজাথ মননদের,
খজাদসরহিজাট, গ্রজাম- বজলকলকনরম, ইউনপ- চর
আমজানউল্রজা, সকবণর্যচর, রনজায়জাখজালরী।

১৯১১৫৮২
ভিজাবনজারজানরী দেজাস
প্ররদতনডাঃনচনময়কক মজার দেজাস,গ্রজামডাঃ চর 
বজলকলকনরমদপজাষডাঃ চরবজাটজা,উপডাঃ-

০১৮৪৫২৬৭৪৭৬
*০১৭৩৯৯৬৪৪৯১

 রভিজালজানজাথ
০১৭১৮৭৩৮৫৮১ প্রজাক-প্রজাথনমক

সকজাল ৮টজা-
১০.৩০নশডাঃ

২২. রনজায়জাখজালরী সকবণর্যচর
শ্ররীশ্ররীননতজাই রগভৌরজাঙচাঁ মননদের ,
গ্রজাম- হিজাজরীপকর, রঘজাষনফল্ড, রপজা- ছনমরহিজাট,
চরভিজাটজা, সকবণর্যচর, রনজায়জাখজালরী

১৯১১৫৮৩
ঝনর্যজারজায়
প্ররদতনডাঃঠিজাকক র চননর  দেজাস ,গ্রজামডাঃহিজাজরীপকর
রপজাষডাঃআনচজারনময়জারহিজাট, 

০১৮২৭২৪২৩৯৪*
০১৭১০৬৪১৫৫৯

সকখময় দেজাস
০১৭৩১৩৪৫৪৭৫ প্রজাক-প্রজাথনমক

সকজাল ৮টজা-
১০.৩০নমডাঃ

২৩. রনজায়জাখজালরী সকবণর্যচর
গরীতজাভিজারতরীনমশন (উপজাসনজালয়)
গ্রজাম- হিজাজরীপকর (কজালজাদপজাল), সকবণর্যচর, 
রনজায়জাখজালরী। 

১৯১১৫৮৪
পসরবরীরজানরীরজায়,
গ্রজামডাঃহিজাজরীপকর  রপজাষডাঃছনমরহিজাট, 
সকবণর্যচর,রনজায়জাখজালরী।

০১৭২৫২৮৭১২৮
ননপকনকক মজার দেজাস
০১৭১২০৩৮৬১১ প্রজাক-প্রজাথনমক

সকজাল ০৭টজা-
০৯.৩০নমডাঃ

২৪. রনজায়জাখজালরী সকবণর্যচর
শ্ররীমৎহিনরদেজাসবজাবজরীররজাধজাককৃষ্ণ 
রসবজাশ্রমগ্রজাম- হিজাজরীপকর,  রপজা- ছনমরহিজাট ,
সকবণর্যচর, রনজায়জাখজালরী।

১৯১১৫৮৫
মকক্তজা রজানরী দেজাস
প্ররদতনডাঃতপন চননর মজকমদেজার ,
গ্রজামডাঃ হিজাজরীপকরদপজাষডাঃছনমরহিজাট,সকবণর্যচর,রনজায়জাখজালরী।

০১৭৩১৫৭৯৯৮৯*
০১৭২২৪৪১৩২৪

ককনতশ চননর দেজাস
০১৮৩৫৫৩৭১৭৭ প্রজাক-প্রজাথনমক

সকজাল 
০৭.৩০নমডাঃ 
-১০.০০টজা

২৫. রনজায়জাখজালরী সকবণর্যচর
শ্ররীশ্ররীজয়মহিজাপ্রভিক রসবজাশ্রম,
গ্রজাম- নশবচরণ (পনশ্চিমচরবজাটজা রবডড়রী),রপজা- 
চরবজাটজা,সকবণর্যচর, রনজায়জাখজালরী।

১৯১১৫৮৬
আব কৃনতরজানরী দেজাস
প্ররদতনডাঃসকনরীল চননর দেজাস
,গ্রজামডাঃপনশ্চিমচরবজাটজাদপজাষডাঃচরবজাটজা, উপডাঃ-

*০১৭৩৭২২৪০০৬
তপন চননর বননক
০১৮১৫৩৬২৯৩১ প্রজাক-প্রজাথনমক

সকজাল ০৭টজা-
০৯.৩০নমডাঃ

২৬. রনজায়জাখজালরী সকবণর্যচর
শ্ররীশ্ররীসজাবর্যজনরীনহিনরমননদের
গ্রজাম- চর মনজদে, ররজাবজাদয়রবজাজজার, রপজা- 
আনছজারনময়জারহিজাট, সকবণর্যচর, রনজায়জাখজালরী।

১৯১১৫৮৭
রমররীরজানরীরজায় (টকমজা)
গ্রজামডাঃচরমনজদে,রপজাষডাঃআনচজারনময়জারহিজাট, 
সকবণর্যচর,রনজায়জাখজালরী।

০১৭৩৭৭৫৩২৭২
নবকজাশমজকমদেজার
০১৮৪৯৬০৩৫৫৭ প্রজাক-প্রজাথনমক

সকজাল ০৭ টজা-
৯.৩০নমডাঃ

২৭. রনজায়জাখজালরী সকবণর্যচর
শ্ররীশ্ররীরজাধজা রগজানবনদে রসবজাশ্রম,
গ্রজাম- চর বজলকলকনরম (দেজাসপজাডড়জা), 
রদমশবজাবকরবজাডড়রীসবাংলগ্ন,রপজা- চরবজাটজা, 

১৯১১৫৮৮
দুলকরজানরী দেজাস
প্ররদতনডাঃনলটন চননর দেজাস,গ্রজামডাঃ চর 
বজলকলকনরমদপজাষডাঃচরবজাটজা, উপডাঃ-

*
০১৭৪৭৮৮৬১৬০
০১৭১৮০৩৩০২২

নলটন চননর দেজাস
০১৭১৮০৩৩০২২ প্রজাক-প্রজাথনমক

সকজাল ৮টজা-
১০.৩০নমডাঃ

২৮. রনজায়জাখজালরী সকবণর্যচর
শ্ররীশ্ররীরজাধজারজানরী রসবজাশ্রমগ্রজাম
গ্রনমডাঃপনশ্চিমচরবজাটজা, 
রপজাডাঃচরবজাটজা,সকবনর্যচর,রনজায়জাখজালরী।

১৯১১৫৮৯
সকব্রত চননর দেজাস, 
গ্রজামডাঃপনশ্চিমচরবজাটজা, রপজাষডাঃচরবজাটজা, 
উপদজলজাডাঃসকবনর্যচর,রনজায়জাখজালরী।

০১৮১২৭৯৩৪০১
*০১৭২৭৫১৬৮৯৩

 রগভৌরজাঙ কক মজার দেজাস
০১৭২৯৬৬৮১৭৫ প্রজাক-প্রজাথনমক

সকজাল ০৭টজা-
০৯.৩০নমডাঃ

২৯. রনজায়জাখজালরী সকবণর্যচর
শ্ররীশ্ররীসজাবর্যজনরীনরজাধজাককৃষ্ণমননদের,
গ্রজাম-১৪৪০ আশ্রয়নপ্রকল্প,রপজাডাঃ দে: চর 
মনজদে,সকবনর্যচর,রনজায়জাখজালরী।

১৯১১৫৯০
ননমতজারজানরীশরীল,
স্বজামরীডাঃডজাডাঃইমনমজকমদেজার,
গ্রজামডাঃদেনকণচরমনজদে,রপজাষডাঃচরভিজাটজা, 

*০১৮২৯৮৮২৭০৯
০১৭৩৬৯৮৮৫৪৪

স্বপন চননর কজাহিজার
০১৬৪২৭৪১৭৬৮ প্রজাক-প্রজাথনমক

সকজাল 
০৭.৩০নমডাঃ 
-১০.০০টজা

৩০. রনজায়জাখজালরী সকবণর্যচর
শ্ররীশ্ররীলকরীদগজানবদনদের রদেজালমননদেরগ্রজাম- 
হিজাজরীপকর ,রপজাডাঃ 
ছনমরহিজাট,সকবনর্যচর,রনজায়জাখজালরী।

১৯১১৫৯১
নশখজারজানরীতজালককদেজার,  
গ্রজাম-হিজাজরীপকর,রপজাডাঃছনমরহিজাট,সকবনর্যচর, 
রজলজাডাঃদনজায়জাখজালরী।

*
০১৮২৩৬৯২৭১৩

আশুদতজাষতজালককদেজার
০১৭১০২৬৭৭৭৭ প্রজাক-প্রজাথনমক

সন্ধ্রজা -০৭টজা 
-০৯.৩০নমডাঃ



৩১. রনজায়জাখজালরী সকবণর্যচর
পকণর্য ব্রকজা শ্ররীশ্ররীহিনরশুরম্নচজাচাঁদে ঠিজাকক রমননদের, 
নদেনঘরপজাডড়, 
গ্রজামডাঃ হিজাজরীপকর, পসবর্য চরভিজাটজা, সকবণর্যচর, 

১৯১১৫৯২
অনজানমকজারজানরীমজকমদেজার
নপতজাডাঃম কৃত মরন চননর মজকমদেজার
গ্রজামডাঃহিজাজরীপকর রপজাডাঃছনমরহিজাট,উপডাঃসকবনর্যচর, 

০১৮৫৮৬৮৮৫৭৭
চপলমজকমদেজার
০১৮২১৫১০৫৬৯ প্রজাক-প্রজাথনমক

সকজাল  ৭টজা-
০৯.৩০নমডাঃ

৩২. রনজায়জাখজালরী সকবণর্যচর
শ্ররীশ্ররীননতজাইদগভৌররজাধজাককৃষ্ণ 
রগজাপজালনজউরমননদের, গ্রজামডাঃ 
উততরচরমনহিউনদন, 

১৯১১৫৯৩
নতনথ রজানরীমজকমদেজার
নপতজাডাঃসকধজাবাংশু চননর মজকমদেজার
গ্রজামডাঃচরজকবলরী রপজাডাঃচবজববজার,উপডাঃসকবনর্যচর , 

০১৭৪০৯৫৭৭০৬
ঈশ^র চননর 
মজকমদেজার
০১৭২৭২৩৩২১১

প্রজাক-প্রজাথনমক
সকজাল  ১০টজা-
১২.৩০নমডাঃ

৩৩. রনজায়জাখজালরী সকবণর্যচর
শ্ররীমৎহিনরদেজাসবজাবজরীররজাধজাককৃষ্ণ রসবজাশ্রম
,গ্রজামডাঃহিজাজরীপকর,রপজাডাঃছনমরহিজাট, সকবণর্যচর, 
রনজায়জাখজালরী।

১৯৩০০৬৬
অনজানমকজা দেজাস
স্বজামরী : নলটন চননর দেজাস
গ্রজামডাঃহিজাজরীপকর রপজাডাঃআনচজারনময়জারহিজাট,উপডাঃসকবনর্যচর, 

০১৭১৭০১১৩৭১
ককনতশ চননর দেজাস
০১৮৩৫৫৩৭১৭৭ গরীতজানশকজা

নবকজাল ৪.৩০-
৭.০০নমডাঃ

 উপজজললল সবগমগঞ।

ক্রনমক
নবাং রজলজা উপদজলজা নশকজাদকদননররনজাম ও নঠিকজানজা রকননর

রকজাড নশকদকর নজাম নশকরকর রমজাবজাইল
নম্বর

রকননর
মননটনরবাংকনমনটরসভিজা

পনতরনজাম ও
রমজাবজাইল নম্বর

নশকাজা সত্মর পজাঠিদেজাদনর
সময়সসচরী

৩৪. রনজায়জাখজালরী রবগমগঞ্জ শ্ররীশ্ররীরজাধজামজাধবনজউরমননদের (ব্রজাবাংক ররজাড), 
গ্রজাম+রপজা- রচভৌমকহিনরী, রবগমগঞ্জ, 

১৯১১৫৭৫ রূপজানলরজানরী রদেবরী 
পজালপজাডড়জা ,রচভৌমকহিনরী, উপডাঃ রবগমগঞ্জ, রজলজাডাঃ 

০১৮১৭১২২১৬৭ নজামডাঃ ব্রদজননর 
মজকমদেজার

প্রজাক-প্রজাথনমক সকজাল১০.০০-
১২.৩০নম

৩৫. রনজায়জাখজালরী রবগমগঞ্জ রজাজগঞ্জসজাবর্যজনরীনহিনরসভিজামননদের,
গ্রজাম+রপজা- রজাজগঞ্জ, রবগমগঞ্জ, 

১৯১১৫৭৬ রগভৌনরপ্রভিজাবননক
প্ররদতনডাঃকজানকলজালবননক ,গ্রজামডাঃঅলজাদেরীনগর, 

*০১৮৫৮৬৭৯৬৬৬ নজামডাঃশজানমত্মরঞ্জনবনন
ক

প্রজাক-প্রজাথনমক সকজাল৮.০০নম 
-

৩৬. রনজায়জাখজালরী রবগমগঞ্জ
শ্ররীশ্ররীসজাবর্যজনরীন দেসগর্যজা মননদের 
(বনণকবজাডড়রী),গ্রজাম+রপজা- মকজজানহিদেপকর, 
রবগমগঞ্জ, রনজায়জাখজালরী।

১৯২০০৭৭
সকৃনতরজাণরীবননক
নপতজাডাঃসজল চননর বননক ,গ্রজামডাঃমকজজানহিদে, 
রপজাষডাঃনজরতলরী,উপডাঃ-রবগমগঞ্জ,রজলজাডাঃ রনজায়জাখজালরী।

০১৮৪৪-৪৫৩১০৬
অনকডাঃ ০১৮২৪-

৮৮৪০৭৪

নজামডাঃমজাননককননক
০১৮৫৫৯৫৭৮৯৪ বয়স্ক নশকজা

নবকজাল
৪.৩০নম 
-৭.০০মডাঃ 

৩৭. রনজায়জাখজালরী রবগমগঞ্জ
রচরীমকহিনরী রপভৌরমহিজাশ্বশজানমননদের, 
গ্রজামডাঃকক নরপজাডড়জা,রপজাডাঃ রচভৌমকহিনরী,উপডাঃ 
রবগমগঞ্জ,রনজায়জাখজালরী।

১৯১১৫৭৭
পনমচক্রবতর্যরী
নপতজারনজাম-তপনচক্রবতর্যরী 
গ্রজামডাঃকক নরপজাডড়জা, রচভৌমকহিনরী, রবগমগঞ্জ,রনজায়জাখজালরী।

*০১৭৬২১৮৩৭২৯
নজামডাঃপলজাশরজায়

০১৭১৩৬২২৪৬৯ প্রজাক-প্রজাথনমক
সকজাল ৮ টজা-
১০.৩০নমডাঃ

৩৮. রনজায়জাখজালরী রবগমগঞ্জ
ছয়জাননসজাবর্যজনরীনকজালরীমননদের, 
গ্রজাম+রপজা- ছয়জানন, রবগমগঞ্জ, 
রনজায়জাখজালরী।

১৯১১৫৭৮
গদনশ চননর দেজাস
প্ররদতনডাঃতরনরী চননর রসন ,গ্রজামডাঃ রতভৌয়বপকর
,রপজাষডাঃভিবজানরীজরীবনপকর,  ,উপডাঃ-রবগমগঞ্জ,রজলজাডাঃ 

০১৮৩০১৬৮২৭৭
নজামডাঃকজানতর্যককক ররী

০১৮২০১০৮৮৮৬ প্রজাক-প্রজাথনমক
সকজাল ৮ টজা-
১০.৩০নমডাঃ

৩৯. রনজায়জাখজালরী রবগমগঞ্জ
শ্ররীশ্ররীরজাধজাদগজানবননর 
রসবজাশ্রমগ্রজামডাঃরসকলপকর,রপজাডাঃজনমদেজারহিজাটদবগ
মগঞ্জ,রনজায়জাখজালরী।

১৯১১৫৭৯
সবাংগরীতজা দেজাস
নপতজা :কজাতর্যক দেজাস ,রসকলপকর,রবগমগঞ্জ,রনজায়জাখজালরী। ০১৮৭৫৫৭২৮৯৫

নজামডাঃবরীজন চননর দেজাস
০১৮২৫৭৮৯১৩৯ প্রজাক-প্রজাথনমক

সকজাল ৭ টজা-
৯.৩০নমডাঃ

৪০. রনজায়জাখজালরী রবগমগঞ্জ
শ্ররীশ্ররীরজাধজা ককৃষ্ণ ও মনসজাদদেবরী রসবজাশ্রম
গ্রজামডাঃ রমজাহিজাম্মদেপকর, রপজাডাঃ চননরগঞ্জ
রবগমগঞ্জ, রনজায়জাখজালরী।

১৯৩১৫৮০
প্রনমরজাণরী দেজাস
স্বজামরীডাঃবরীদরননর চননর দেজাস, গ্রজামডাঃ 
রমজাহিজাম্মদেপকর,রজদলবজাডড়রী,

০১৮৮৯২৪৯৪৯০
অনকডাঃ

০১৭৩৫০৯৮৫৯৫

নজামডাঃসহিদদেব চননর
দেজাস

০১৮২৫২১৮৪২১

গরীতজানশকজা
নবকজাল ৪.০০ 
টজা-৬.৩০নমডাঃ

৪১. রনজায়জাখজালরী রবগমগঞ্জ
রচরীমকহিনরী রপভৌরমহিজাশ্বশজানমননদের,
গ্রজামডাঃকক নরপজাডড়জা, রপজাডাঃ রচভৌমকহিনরী, উপডাঃ 
রবগমগঞ্জ, রনজায়জাখজালরী।

১৯৩০০৬
৫

উৎপলচক্রবততর্যরী  , 
নপতজা: রগজাপজালচক্রবততর্যরী।
গ্রজামডাঃআলরীপকর রপজাডাঃ রবগমগঞ্জ,উপডাঃ রবগমগঞ্জ, 

০১৭১০৯১৩২৮৪
নজামডাঃশ্ররীপ্রবরীরসজাহিজা
০১৭৪০৮৩১০০১ গরীতজানশকজা

নবকজাল ৪.৩০-
৭.০০নমডাঃ

 উপজজললল সকলমলনড়গঞ  ।

ক্রনমক
নবাং রজলজা উপদজলজা নশকজাদকদননররনজাম ও নঠিকজানজা রকননর

রকজাড নশকদকর নজাম নশকরকর রমজাবজাইল
নম্বর

রকননর
মননটনরবাংকনমনটরসভিজা

পনতরনজাম ও
রমজাবজাইল নম্বর

নশকাজা সত্মর পজাঠিদেজাদনর
সময়সসচরী

৪২. রনজায়জাখজালরী রকজামজানরী
গঞ্জ

শ্ররীশ্ররী জগন্নজাথমননদেরকমদপস্নক্স ও 
কজালরীমননদের (জগন্নজাথ বজাডড়রী ররজাড), বসকরহিজাট,

১৯১১৫৯৪ সজানবতররীরজানরী দেজাস
প্ররদতনডাঃদেরীনবন্ধক 

০১৮১৫৬৭০৯২২ নজামডাঃহিনরপদে মজকমদেজার
০১৭৫৬২০৫১৯৫

প্রজাক-প্রজাথনমক সকজাল
০৮ টজা-

৪৩. রনজায়জাখজালরী রকজামজানরী
গঞ্জ

শ্ররীশ্ররী দেসগর্যজা মননদের, 
গ্রজাম- কদেমতলজা, রপজা- চরপজাবর্যতরী, 
রকজামজানরীগঞ্জ, রনজায়জাখজালরী।

১৯১১৫৯৫
রূমজারজানরীমজকমদেজার
প্ররদতনডাঃলগন চননর মজকমদেজার ,গ্রজামডাঃচরপজাবর্যতরী, 
রপজাষডাঃকদেমতলজাউপডাঃদকজামজানরীগঞ্জ 

০১৭১২৮৪৯৩৪৮*
০১৮৮৭৫১৬৬১২

নজামডাঃনদরশ চননর 
মজকমদেজার
০১৮১১৯৫০৭৪৪

প্রজাক-প্রজাথনমক
সকজাল  ৭টজা-
০৯.৩০নমডাঃ

৪৪. রনজায়জাখজালরী রকজামজানরী
গঞ্জ

চর হিজাজজাররীজগন্নজাথ বজাডড়রীসমজাজকল্রজানপনরষদে
মননদের, গ্রজাম+রপজা- চর হিজাজজাররী, 

১৯১১৫৯৬ জরীবনচক্রবতরর্যরী
গ্রজামডাঃ +রপজাডাঃ চর হিজাজজাররী , রকজামজানরীগঞ্জ, 

০১৮২৪৯৬৯৬২৫ নজামডাঃহিজারজান চননর 
মজকমদেজার

প্রজাক-প্রজাথনমক সকজাল ৮টজা-
১০.৩০নমডাঃ

৪৫. রনজায়জাখজালরী রকজামজানরী
গঞ্জ

শ্ররীশ্ররীরজাধজাককৃষ্ণ রসবজাশ্রম,
(দেনকণমজকমদেজারপজাডড়জা), গ্রজাম+রপজা- চর 
হিজাজজাররী, রকজামজানরীগঞ্জ, রনজায়জাখজালরী।

১৯১১৫৯৭
অঞ্জলরীরজানরীসরকজার
প্ররদতনডাঃপ্রবরীর চননর মজকমদেজার, গ্রজামডাঃচরহিজাজজাররী, 
রপজাষডাঃহিজাজজাররীহিজাটউপডাঃদকজামজানরীগঞ্জ 

০১৮৪৯৮৬৩৪৭৪
০১৭২৪১৮৫৪৫৫*

নজামডাঃপ্রবরীর চননর 
মজকমদেজার
০১৮৪৯৮৬৩৪৭৪

প্রজাক-প্রজাথনমক
সকজাল ৮টজা-
১০.৩০নমডাঃ



৪৬. রনজায়জাখজালরী রকজামজানরী
গঞ্জ

মকসজাপকরকজালরীমননদের, 
গ্রজাম- ববাংমজালজা, রপজা- মকসজাপকর, 
রকজামজানরীগঞ্জ, রনজায়জাখজালরী।

১৯১১৫৯৮
মরীরজারজানরী রদেবরী
গ্রজামডাঃমকছজাপকর
রপজাষডাঃমজাওলজামজাবজাজজারউপডাঃ 

০১৭১০৬৪০২৭১
নজামডাঃরকবরজাজমজকমদেজার
০১৮৩০৬৭০০৯৫ প্রজাক-প্রজাথনমক

সকজাল ৮.৩০টজা-
১১.০০নমডাঃ

৪৭. রনজায়জাখজালরী
রকজামজানরী

গঞ্জ

শ্ররীশ্ররীশজানমত্মকজালরীবজাডড়রী ,
গ্রজাম- নমরজাজপকর, রপজা- বসকরহিজাট, 
রকজামজানরীগঞ্জ, রনজায়জাখজালরী।

১৯১১৫৯৯
ইভিজাচক্রবততর্যরী
প্ররদতনডাঃসমরীরচক্রবততর্যরী, গ্রজামডাঃনসরজাজপকর
রপজাষডাঃহিজানববপকরউপডাঃদকজামজানরীগঞ্জ,রজলজাডাঃদনজায়জাখজালরী।

০১৭২২১৩৩১৭২
নজামডাঃবরীজন চননর দেজাস
০১৮২৫৭৮৯১৩৯ প্রজাক-প্রজাথনমক

সকজাল ৭ টজা-
৯.৩০নমডাঃ

৪৮. রনজায়জাখজালরী রকজামজানরী
গঞ্জ

শ্ররীশ্ররীরজাধজামজাধবমননদের,   
গ্রজাম-চরপজাবর্যতরী, রপজা-কদেমতলজা , 
রকজামজানরীগঞ্জ , রনজায়জাখজালরী

১৯১১৬০০
বষর্যজাঅনধকজাররী
স্বজামরী: সকমনমজকমদেজার
গ্রজাম-চরপজাবর্যতরী, রপজা-কদেমতলজা , রকজামজানরীগঞ্জ,  

*০১৮৫০-
৮৩২২৭৪

০১৮২০১৪৬০৬৫

নজামডাঃসহিদদেব চননর
দেজাস

০১৮২৫২১৮৪২১

প্রজাক-প্রজাথনমক
সকজাল ৭.০০ 
টজা-৯.৩০নমডাঃ

৪৯. রনজায়জাখজালরী রকজামজানরী
গঞ্জ

ররজাগরীনদেয়জাশ্ররীশ্ররীজয়কজালরীমননদের,
গ্রজামডাঃ নবরজানহিমপকর, রপজাডাঃবসকরহিজাটবজাজজার, 
রকজামজানরীগঞ্জ, রনজায়জাখজালরী। 

১৯১১৬০১
সরীমজাআচজারর্যর্য্র
নপতজাডাঃ দুগর্যজা রমজাহিনআচজারর্যর্য্র
গ্রজামডাঃনবরজাহিরীমপকর রপজাডাঃবসকরহিজাটউপডাঃদকজামজানরীগঞ্জ , 

০১৮৭৫৮৬৬৪০৭
০১৭১২৮৬৩৭৬০

নজামডাঃশ্ররীপ্রবরীরসজাহিজা
০১৭৪০৮৩১০০১ প্রজাক-প্রজাথনমক

নবকজাল ৭.৩০-
১০.০০নমডাঃ

উপজজলললকখবরহলট।

ক্রনমক
নবাং রজলজা উপদজলজা নশকজাদকদননররনজাম ও নঠিকজানজা রকননর

রকজাড নশকদকর নজাম নশকরকর রমজাবজাইল
নম্বর

রকননর
মননটনরবাংকনমনটরসভিজা

পনতরনজাম ও
রমজাবজাইল নম্বর

নশকাজা সত্মর পজাঠিদেজাদনর
সময়সসচরী

৫০. রনজায়জাখজালরী কনবরহিজাট শ্ররীশ্ররীকজালরীমননদের, গ্রজাম- পনশ্চিম দেরজাপনগর,
রপজা- নরউততমপকরকজালরীবজাডড়রী, কনবরহিজাট, 

১৯১১৬০২ সকনচতরজারজানরী দেজাস
গ্রজামডাঃনমজর্যজানগর রপজাষডাঃনদরজাততমপকর,উপডাঃকনবরহিজাট, ০১৮৬৮৫৬৫৮৯৮

নজামডাঃ 
স্বপনকক মজারপজাল

প্রজাক-প্রজাথনমক সকজাল  ১০টজা-
১২.৩০নমডাঃ

৫১. রনজায়জাখজালরী কনবরহিজাট
শ্ররীশ্ররী রগভৌরননতজাইআশ্রম,
গ্রজাম- দেনকনওমরপকর, সজাপরজাশরীরহিজাট, 
কনবরহিজাট,

১৯১১৬০৩
রম্ননমরজাণরী দেজাস
প্ররদমত্মডাঃ অজকর্যন চননর দেজাস
গ্রজামডাঃওমরপকর 

০১৭৩০৬৫৮৭৫৯
অনক০১৭৮৯৫১৪৯৫

২

নজামডাঃতরম্নণকজানমত্ম
পজাল
০১৮১৬১৪৬৪৬৫

প্রজাক-প্রজাথনমক
সকজাল ৭টজা-
৯.৩০নমডাঃ

৫২. রনজায়জাখজালরী কনবরহিজাট
শ্ররীশ্ররী দেনকদনশ্বররীকজালরীমননদের
গ্রজাম- নরদততজামপকর, কজালরীরহিজাট, 
কনবরহিজাট,রনজায়জাখজালরী।

১৯১১৬০৪
মকক্তজা  রজানরী  ববষ্ণব
প্ররদতনডাঃহিনরপদে রগজাস্বজামরী ,
গ্রজামডাঃনদরজাততমপকর রপজাষডাঃনদরজাততমপকর,কনবরহিজাট, 

০১৭১৭৩৮১৫৭৮
*০১৮৪০০৫২৬৮৬

নজামডাঃজগদেরীশ চননর 
নজাথ
০১৭১৫৩৫৩২৭৫

প্রজাক-প্রজাথনমক
সকজাল ৯টজা-
১১.৩০নমডাঃ

৫৩. রনজায়জাখজালরী কনবরহিজাট
শ্ররীশ্ররীজগন্নজাথ আশ্রমআলরীপকর,
নতকনসজাহিজাজরীরহিজাট, কনবরহিজাট, রনজায়জাখজালরী। ১৯১১৬০৫

নশউনলরজানরীবননক
প্ররদতনডাঃনদরশ চননর রজায় ,
গ্রজামডাঃদঘজাষবজাগদপজাষডাঃনতকনসজাহিজানজরহিজাট, 

০১৭৪২৮৯৩০৪৬
*০১৮৪০৫০৩০০০

নজামডাঃ রকশব চননর 
রভিভৌনমক
০১৮১৬৯৩১৮০০

প্রজাক-প্রজাথনমক
সকজাল 
৮.৩০টজা-
১১.০০নমডাঃ

৫৪. রনজায়জাখজালরী কনবরহিজাট
শ্ররীশ্ররীরজামঠিজাকক র রসবজাশ্রম, 
গ্রজাম- রজাজকরগজাচাঁও, রপজা- 
আবদুলস্নজানময়জারহিজাট, কনবরহিজাট, 

১৯১১৬০৬
কক মজাররীঅচর্যনজারজাণরীনজাথ  
প্ররদতনডাঃঝনষদকশ রচভৌধকররী ,
গ্রজামডাঃপসবর্যরজাজকরগজাও রপজাষডাঃআবদুলস্নজানময়জার 

*০১৬৩৮৩১০৭৪৮
০১৮১২৬৯৭৯৭৯

নজামডাঃমজাননক চননর দেজাস
০১৭১০৮৪৭২০৬ প্রজাক-প্রজাথনমক

সকজাল ৭টজা-
৯.৩০নমডাঃ

৫৫. রনজায়জাখজালরী কনবরহিজাট
শ্ররীশ্ররীরজাধজা রগজানবনদে রসবজাশ্রম,
গ্রজাম- পরশুরজামপকর, রপজা- বজানদেততবজাজজার, 
কনবরহিজাট, রনজায়জাখজালরী।

১৯১১৬০৭
প্রজাথর্যনজারজানরী দেজাস
প্ররদতনডাঃনলটন চননর রদে ,
গ্রজামডাঃনমজর্যজানগর,রপজাষডাঃপরশুরজাম, 

০১৮৪৩৭২৯৮৮৯
নজামডাঃবজাসকদদেব রদে
০১৮১৫৬৭৯৮৪৭ প্রজাক-প্রজাথনমক

সকজাল৮টজা-
১০.৩০নমডাঃ

৫৬. রনজায়জাখজালরী কনবরহিজাট
শ্ররীশ্ররী গুরম্নমননদের,
গ্রজাম- মজানলপজাডড়জা, কজালজামকননসবজাজজার,কনবরহিজাট,
রনজায়জাখজালরী।

১৯১১৬০৮
স্বরননকজা দেজাস
নপতজারনজাম-প্রজাণ রগভৌনবননর দেজাস
গ্রজাম- মজানলপজাডড়জা, রপজা- কজালজামকননসবজাজজার,কনবরহিজাট,

*০১৮৬৬১৪৩৮১৮
০১৭১৫৬৯১০৯০

নজামডাঃমজাখনলজাল দেজাস
০১৮১৫৬৪০৬১৯ প্রজাক-প্রজাথনমক

সকজাল ৭টজা-
৯.৩০নমডাঃ

৫৭. রনজায়জাখজালরী কনবরহিজাট
সজাবর্যজনরীনশ্ররীশ্ররীননতজাই 
রগভৌরআশ্রমগ্রজামডাঃফলরীহিজাররী রপজাডাঃকরমবক্স 
বজাজজার,কনবরহিজাট, নজায়জাখজালরী।

১৯১১৬০৯
নপ্রয়জাবাংকজারজানরীসসতরধর
গ্রজামডাঃফলরীহিজাররী রপজাডাঃকরমবক্স বজাজজার,কনবরহিজাট, 
নজায়জাখজালরী।

*০১৮৩৮৯৮৯২৮৮
০১৮১২৪২১৭৪৬

নজামডাঃনমনটক রদেবনজাথ
০১৮১৪২৫৭৫৫৯ প্রজাক-প্রজাথনমক

সকজাল ৭টজা-
৯.৩০নমডাঃ

উপজজলললহলখতয়ল।

ক্রনমক
নবাং রজলজা উপদজলজা নশকজাদকদননররনজাম ও নঠিকজানজা রকননর

রকজাড নশকদকর নজাম নশকরকর রমজাবজাইল
নম্বর

রকননর
মননটনরবাংকনমনটরসভিজা

পনতরনজাম ও
রমজাবজাইল নম্বর

নশকাজা সত্মর পজাঠিদেজাদনর
সময়সসচরী

৫৮. রনজায়জাখজালরী হিজানতয়জা
হিজানতয়জাউপদজলজাপনরষদে কজালরীমননদের 
(ওছখজালরী),গ্রজাম- চরককলজাশ, রপজা+উপ- 
হিজানতয়জা, রনজায়জাখজালরী।

১৯১১৬১০
স্বপ্নজারজানরী দেজাস
গ্রজামডাঃ রপভৌরসভিজা ০৩নবাংওয়জাড, ,রপজাষডাঃ +উপডাঃ-
হিজানতয়জা,রজলজাডাঃ রনজায়জাখজালরী।

*০১৭৩২২০৫২২১
০১৭১৪৮০৫৮৮৪

নজামডাঃসকদবজাধরঞ্জনশরীল
০১৭৩৪০৯৬৫১২ প্রজাক-প্রজাথনমক

সকজাল ৭টজা-
৯.৩০নমডাঃ

৫৯. রনজায়জাখজালরী হিজানতয়জা
হিজানতয়জা রপভৌরসভিজাকজালরীমননদের,
গ্রজাম- মজাষজারপজাডড়জা, রপজা+উপ- হিজানতয়জা, 
রনজায়জাখজালরী

১৯১১৬১১
শবাংকরচ্রজাটজাজর্যরী
প্ররদতনডাঃননন রগজাপজালচ্রজাটজাজর্যরী
,গ্রজামডাঃচরককলজাস(মজাষজারপজাডড়জা)রপজাষডাঃ +উপডাঃ-

০১৭১৪৩১৬৫২৩
০১৮২৬৫৯৩৮৪০

নজামডাঃকজানকলজাল 
রদেবনজাথ
০১৭১৪২৬৮৫৪০

প্রজাক-প্রজাথনমক
সকজাল ৭টজা-
৯.৩০নমডাঃ



৬০. রনজায়জাখজালরী হিজানতয়জা
শ্ররীশ্ররীসজাবর্যজনরীনহিনরমননদের ,গ্রজাম+রপজা- 
পসবর্যগজামছজাখজালরী , হিজানতয়জা, রনজায়জাখজালরী ১৯১১৬১২

রসনবকজামজকমদেজার
প্ররদতনডাঃ চনদেন চননর শরীল, গ্রজামডাঃপসবর্যগজামছজাখজালরী, 
রপজাষডাঃমনফনজয়জাখজাদসরহিজাটউপডাঃ-হিজানতয়জা,রনজায়জাখজালরী।

০১৭২৫০৫২৯৫১
*০১৭৬৫১৪২৮৮০

নজামডাঃবজাবকলজালননদেরী
০১৭১৭৯৫৯৬৪৬ প্রজাক-প্রজাথনমক

সকজাল ৭টজা-
৯.৩০নমডাঃ

৬১. রনজায়জাখজালরী হিজানতয়জা
শ্ররীশ্ররীননতজাই রগভৌরআশ্রম ,
গ্রজাম- চর আমজানউল্রজাহি, রপজা- 
রজামচরনবজাজজার, হিজানতয়জা, রনজায়জাখজালরী।

১৯১১৬১৩
নশউনলমজকমদেজার
প্ররদতনডাঃনলবাংকনমজকমদেজার ,গ্রজামডাঃ 
দেডাঃচরঅমজানউলস্নজা, রপজাষডাঃরজামচরনবজাজজারউপডাঃ-

*০১৭৮৫৮৪১১১৫
০১৭৩৬৪৯৪০০৫

নজামডাঃরজাদজননর কক মজার 
দেজাস
০১৭৪৮৬৬০২১৮

প্রজাক-প্রজাথনমক
সকজাল ৭টজা-
৯.৩০নমডাঃ

৬২. রনজায়জাখজালরী হিজানতয়জা
শ্ররীশ্ররীসজাবর্যজনরীনননতরজাননদে রসবজাশ্রম,
গ্রজাম- উততর রবজকগজানলয়জা,রপজা- তমকরউনদন,
হিজানতয়জা, রনজায়জাখজালরী।

১৯১১৬১৪
সজাথরীরজাণরীমজকমদেজার
প্ররদতনডাঃনলবাংকন চননর মজকমদেজার ,গ্রজামডাঃ উডাঃ 
রবজকগজানলয়জা, রপজাষডাঃতমরম্ননদ, উপডাঃ-হিজানতয়জা, 

*
০১৭৪২০৫৪৬৫১
০১৭২৪৯১৭৩৭০

নজামডাঃ স্বপনমজকমদেজার
০১৬৩৭৬৫১৮৫৬ প্রজাক-প্রজাথনমক

সকজাল ৭টজা-
৯.৩০নমডাঃ

৬৩. রনজায়জাখজালরী হিজানতয়জা
দেজাসপজাডড়জানগররীধজাররী রসবজাশ্রম, 
গ্রজাম- দেজাসপজাডড়জা, রপজা- আফজানজয়জাবজাজজার, 
হিজানতয়জা, রনজায়জাখজালরী।

১৯১১৬১৫
নলনপকজারজাণরীমজকমদেজার
প্ররদতনডাঃজহিরলজাল দেজাস , 
গ্রজামডাঃচরঈশ্বররজায়, রপজাষডাঃ  দেজাদসরহিজাট, হিজানতয়জা, 

*০১৭৩৫৯৮২৭৪২
নজামডাঃননহিজাররঞ্জন দেজাস
০১৭৬০১৪৭০৪০ প্রজাক-প্রজাথনমক

সকজাল ৭টজা-
৯.৩০নমডাঃ

৬৪. রনজায়জাখজালরী হিজানতয়জা
স্বগর্যরীয়নবনপনপননডত দেসগর্যজামননদের ,
গ্রজামডাঃমধ্রদসজানজানদেয়জা,রপজাডাঃদসজানজানদেয়জা 
বজাবাংলজাবজাজজার,হিজানতয়জা,রনজায়জাখজালরী

১৯১১৬১৬
সকনমতজাবজালজা দেজাস,
নপতজাডাঃদগজানবননর চননর 
দেজাস, 

০১৭২৬৯৮৪১২২
*০১৭৫৯৯২৮০৪৯

নজামডাঃণজারজায়ন চননর 
দেজাস
০১৭২৬৯৮৪১২২

প্রজাক-প্রজাথনমক
সকজাল ৭টজা-
৯.৩০নমডাঃ

৬৫. রনজায়জাখজালরী হিজানতয়জা
শ্ররীশ্ররী রগভৌরননতজাই রসবজাশ্রম,
গ্রজাম- লকরীনদেয়জা, রপজা+উপ-হিজানতয়জা, 
রনজায়জাখজালরী।

১৯১১৬১৭
পললবরীরজাণরী দেজাস
প্ররদমত্মডাঃ রখজাকন চননর দেজাস , গ্রজামডাঃ + 
রপজাষডাঃপসডাঃলকারীনদেয়জা, উপডাঃ-হিজানতয়জা, রজলজাডাঃ 

০১৭২৭৫৮৭৩৪৩
নজামডাঃহিনরহির চননর দেজাস
০১৭১৫০৫০৯৯৪ প্রজাক-প্রজাথনমক

সকজাল ৭টজা-
৯.৩০নমডাঃ

ক্রনমক
নবাং রজলজা উপদজলজা নশকজাদকদননররনজাম ও নঠিকজানজা রকননর

রকজাড নশকদকর নজাম নশকরকর রমজাবজাইল
নম্বর

রকননর
মননটনরবাংকনমনটরসভিজা

পনতরনজাম ও
রমজাবজাইল নম্বর

নশকাজা সত্মর পজাঠিদেজাদনর
সময়সসচরী

৬৬. রনজায়জাখজালরী হিজানতয়জা
শ্ররীশ্ররীতপবনআশ্রম,
গ্রজাম- ররহিজাননয়জা, রপজা- সসরর্যমকখরীবজাজজার, 
হিজানতয়জা, রনজায়জাখজালরী

১৯২১৬১৮
নলনপকজারজাণরীপজাল
প্ররদতনডাঃজয়হিনরভিসষনপজাল, গ্রজামডাঃ ররহিজানরীয়জা, 
রপজাষডাঃসসরর্যমকখরী, উপডাঃ-হিজানতয়জা, রজলজাডাঃ রনজায়জাখজালরী।

০১৮৩৩২৬০৫৩২

নজামডাঃজগদেরীশ চননর 
পজাল
০১৭৭১৩০৮১৩৭

বয়স্ক নশকজা
নবকজাল ৫টজা-
৭.৩০নমডাঃ

৬৭. রনজায়জাখজালরী হিজানতয়জা
শ্ররীশ্ররীরজাধজা রগজানবনদে রসবজাশ্রম,
গ্রজাম- উততর রবজায়জানলয়জা, রপজা- 
আফজানজয়জাবজাজজার, হিজানতয়জা, রনজায়জাখজালরী

১৯১১৬১৯
লকরীরজাণরী দেজাস,
প্ররদতনডাঃসকনরীল চননর দেজাস ,গ্রজামডাঃ উডাঃ রবজায়জানলয়জা, 
রপজাষডাঃ দেজাদসরহিজাট, উপডাঃ-হিজানতয়জা,রজলজাডাঃ 

০১৭২৩৩০১০২৭
নজামডাঃননকক ঞ্জনবহিজাররী 
দেজাস
০১৭৬১৭০৮১৭২

প্রজাক-প্রজাথনমক
সকজাল ৭টজা-
৯.৩০নমডাঃ

৬৮. রনজায়জাখজালরী হিজানতয়জা
শ্ররীশ্ররীজগন্নজাথ মহিজাপ্রভিকর রসবজাশ্রম,
গ্রজাম- উততরগজামছজাখজালরী, রপজা- চরনকবাং, 
হিজানতয়জা, রনজায়জাখজালরী

১৯১১৬২০
নশমকল  চননর দেজাস
প্ররদতনডাঃননতরলজাল দেজাস ,
গ্রজামডাঃ উডাঃ গজামছজাখজালরী, রপজাষডাঃআফজানজয়জা, উপডাঃ-

০১৭৫৫০৮৬৬৭৩
নজামডাঃঅমসল্র চরণ 
দেজাস
০১৭৯৫৪৮৬৩২৫

প্রজাক-প্রজাথনমক
সকজাল ৭টজা-
৯.৩০নমডাঃ

৬৯. রনজায়জাখজালরী হিজানতয়জা
শ্ররীশ্ররী রগভৌরননতজাই রসবজাশ্রম,
গ্রজাম- দেনকনগজামছজাখজালরী, হিজানতয়জা, রনজায়জাখজালরী ১৯১১৬২১

সকপ্তজারজাণরী  দেজাস,
নপতজাডাঃপ্রতজাপ চননর দেজাস,
গ্রজামডাঃ দেডাঃ গজামছজাখজালরী, রপজাডাঃধনকনময়জারহিজাট,

০১৮৮৩২৯৮৬৩৪*
০১৭৮৭৪২৪৩৫৬

নজামডাঃউদমশ চননর দেজাস
০১৭৮৭৪২৪৩৫৬ প্রজাক-প্রজাথনমক

সকজাল ৭টজা-
৯.৩০নমডাঃ

৭০. রনজায়জাখজালরী হিজানতয়জা
চর আমজানকল্রজাসজাবর্যজনরীনরজাধজা রগজানবননর আশ্রম
(কতর্যজাবজাডড়রী),গ্রজামডাঃচরআমজানসল্রজা
রপজাডাঃরজামচরনবজাজজারহিজানতয়জা,রনজায়জাখজালরী

১৯১১৬২২
ইভিজানজারজানরীমজকমদেজার,
স্বজামরীডাঃপ্রবরীর চননর মজকমদেজার, 
গ্রজামডাঃচরআমজানসল্রজা,রপজাষডাঃরজামচরনবজাজজার,

০১৭১০৬২৫৭১৭
০১৭৪৩৭০৬৩৯০*

নজামডাঃ রমজাহিনলজাল দেজাস
০১৭৭১১৫৮৮৯২ প্রজাক-প্রজাথনমক

সকজাল ৭টজা-
৯.৩০নমডাঃ

৭১. রনজায়জাখজালরী হিজানতয়জা
মদেনখজালরীসজাবর্যজনরীনশ্ররীশ্ররী রগভৌরননতজাই 
রসবজাশ্রম,গ্রজাম-মদেনখজালরী,
তমরম্ননদনবজাজজার, হিজানতয়জা,রনজায়জাখজালরী।

১৯১১৬২৩
নশমকলমজকমদেজার, 
প্ররদতনডাঃ স্বপনমজকমদেজার ,
গ্রজামডাঃ উডাঃ তমরম্ননদ, রপজাষডাঃ, রজজাডড়জাখজালরী, 

০১৮৬৩১৫১৬১৮*
নজামডাঃ স্বপন চননর 
মজকমদেজার
০১৭৩৬৩৩৯০৫৯

প্রজাক-প্রজাথনমক
সকজাল ৭টজা-
৯.৩০নমডাঃ

৭২. রনজায়জাখজালরী হিজানতয়জা
শ্ররীশ্ররীজগন্নজাথ মহিজাপ্রভিকর রসবজাশ্রম,
গ্রজাম- রজাদজরহিজাওলজা, হিজানতয়জা, রনজায়জাখজালরী ১৯১১৬২৪

শুভিবাংকর দেজাস,
নপতজাডাঃরদুরজাম দেজাস,
গ্রজামডাঃরজাদজরহিজাওলজা,রপজাডাঃওছখজালরী, 

০১৭৬৬১৮৫২৩৫
০১৭৮০৩৪৩৮৮৫*

নজামডাঃনবকজাশ চননর দেজাস
০১৭৪৫২৩৭১৬০ প্রজাক-প্রজাথনমক

সকজাল ৭টজা-
৯.৩০নমডাঃ

৭৩. রনজায়জাখজালরী হিজানতয়জা
শ্ররীশ্ররীননতজাই রগরীর রসবজাশ্রম
গ্রজামডাঃ দেনকণগজামছজাখজালরী,
 রপজা- খজাদসরহিজাট, হিজানতয়জা, রনজায়জাখজালরী।

১৯১১৬২৫
নলটনচক্রবতর্যরী
নপতজারনজাম-ননরী রগজাপজালচক্রবতর্যরী
গ্রজামডাঃ দেনকণগজামছজাখজালরী, রপজা- খজাদসরহিজাট, 

০১৭২৮৪৮৮৩৭৬*
নজামডাঃমহিরলজাল দেজাস
০১৯৬৪৯৮৩০৩৬ প্রজাক-প্রজাথনমক

সকজাল ৭টজা-
৯.৩০নমডাঃ



৭৪. রনজায়জাখজালরী হিজানতয়জা
শ্ররীশ্ররীনগনরধজাররী রসবজাশ্রম
গ্রজামডাঃ ফজরমমজানঝরগ্রজাম,
 রপজাডাঃ আফজানজয়জাবজাজজার,হিজানতয়জা,

১৯১১৬২৬
সমদে চননর দেজাস
নপতজাডাঃঅননল চননর দেজাস।
গ্রজামডাঃ ফজরমমজানঝর, কদলজগ্রজাম , রপজাডাঃ 

০১৭২২৫১৭৯০৫
০১৭৭৮১৪৫৪৬৪*

নজামডাঃনবকজাশ চননর দেজাস
০১৭২২৫১৭৯০৫ প্রজাক-প্রজাথনমক

সকজাল ৭টজা-
৯.৩০নমডাঃ

৭৫. রনজায়জাখজালরী হিজানতয়জা
ফরজাজরীগ্রজামশ্ররীশ্ররী গঙজা মননদের,
গ্রজাম- ফরজাজরীগ্রজাম,রপজা-আফজানজয়জাবজাজজার, 
হিজানতয়জা, রনজায়জাখজালরী।

১৯৩০০৭
৫

কমলজারজাণরীমজকমদেজার
নপতজারনজাম: রভিজালজানজাথ চননর দেজাস
গ্রজাম- ফরজাজরীগ্রজাম,রপজা-আফজানজয়জাবজাজজার, 

০১৭২০৫৫০৪৪২
নজামডাঃ স্বপনমজকমদেজার
০১৭২০৫৫০৪৪২ গরীতজানশকজা

নবকজাল৪.০০-
৬.৩০
নমডাঃ


