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ক্রনম
ক রজেলক্ষা উপলজেলক্ষা নশিকক্ষারকলনদ্রর নক্ষাম ও নঠিকক্ষানক্ষা রকনদ্র

রকক্ষাড নশিকলকর নক্ষাম নশিকলকর
রমক্ষাবিক্ষাইল নম্বির

রকনদ্র মননটনররিং কনমনটর সভিক্ষাপনত্তির নক্ষাম ও
রমক্ষাবিক্ষাইল নম্বির নশিকক্ষাস্ত্তির পক্ষাঠিন্দিক্ষালনর

সময়সসনচ

1. নডড়ক্ষাই
ল

নডড়ক্ষাইল
সন্দির

রকনদ্রর্মীয় টক্ষাউন কক্ষালর্মী বিক্ষাডড়র্মী মননন্দির। গ্রক্ষাম- নডড়ক্ষাইল রপপৌরসভিক্ষা ১৯৩ 27
93 মলয় ভিটক্ষাচক্ষারর্যর্য্র

01924664
346

    নবিজেন কক মক্ষার সক্ষাহিক্ষা
01716003458

গর্মীত্তিক্ষা
নশিকক্ষা

নবিকক্ষাল
4.3 ০টক্ষা-
7.0 ০টক্ষা

2. নডড়ক্ষাই
ল

নডড়ক্ষাইল
সন্দির

শ্রর্মী শ্রর্মী রক্ষামককৃষ্ণ আশ্রম।
গ্রক্ষাম- কক নডড়গ্রক্ষাম, 
ডক্ষাক-রত্তিনগঞ

১৯১ 27
94

ন্দির্মীপরিংকর 
ভিটক্ষাচক্ষারর্যর্য্র

01718292
317

অর্য্রক্ষাড.   সকবিক্ষাস চনদ্র রবিক্ষাস
01712711390

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

3. নডড়ক্ষাই
ল

নডড়ক্ষাইল
সন্দির

শ্রর্মী শ্রর্মী সবির্যমঙ্গলক্ষা কক্ষালর্মী মননন্দির। 
জেনমন্দিক্ষারবিক্ষাডড়র্মী, নডড়ক্ষাইল

১৯১ 27
95 নশিউলর্মী রক্ষাণর্মী ন্দিক্ষাস

01738872
034
01729869
178

    অনচন কক মক্ষার চক্রবিত্তির্যর্মী
01711116293

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

4. নডড়ক্ষাই
ল

নডড়ক্ষাইল
সন্দির

ভিক্ষাদুলর্মীডক্ষাঙ্গক্ষা শির্মীত্তিলক্ষাত্তিলক্ষা সক্ষাবির্যজেনর্মীন মননন্দির। 
গ্রক্ষাম-ভিক্ষাদুলর্মীডক্ষাঙ্গক্ষা, ডক্ষাক-রত্তিনগঞ 

১৯১ 27
96 রতনক্ষা ন্দিক্ষাস

01757447
157

  বিলনক্ষায়ক্ষারর্মী লক্ষাল নবিশ্বিক্ষাস  
01718347518

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.30 টক্ষা-
12.00 টক্ষা

5. নডড়ক্ষাই
ল

নডড়ক্ষাইল
সন্দির

কমলক্ষাপকর সক্ষাবির্যজেনর্মীন পসজেক্ষা মননন্দির।  গ্রক্ষাম-কমলক্ষাপকর ডক্ষাক- 
কমলক্ষাপকর, 

১৯১ 27
97 নন্দিবিক্ষাকর রচপৌধকরর্মী

01726160
344

    গলনশি চনদ্র বিসক 01715092828
প্রক্ষাক-

প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

6. নডড়ক্ষাই
ল

নডড়ক্ষাইল
সন্দির

নশিখক্ষালর্মী মহিক্ষাশিশক্ষান কমলক্ষাপকর কক্ষালর্মী মননন্দির। গ্রক্ষাম-নশিখক্ষালর্মী, 
ডক্ষাক-কমলক্ষাপকর

১৯১ 27
98

নলরক্ষাতত্তিম কক মক্ষার
ন্দিক্ষাস

01816293
331
01724027
994

    সকবিক্ষাস চনদ্র রন্দি 01726829135
প্রক্ষাক-

প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

7. নডড়ক্ষাই
ল

নডড়ক্ষাইল
সন্দির

বিক্ষানহিরগ্রক্ষাম সক্ষাবির্যজেনর্মীন কক্ষালর্মী মননন্দির। 
গ্রক্ষাম ও ডক্ষাক- বিক্ষানহিরগ্রক্ষাম 

১৯১ 27
99

সক্ষাগনরকক্ষা রক্ষাণর্মী
রন্দি

01734765
286
01969140
072

    অলশিক্ষাক কক মক্ষার কক নডক
01716241283

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
10.00 টক্ষা-
12.30 টক্ষা

8. নডড়ক্ষাই
ল

নডড়ক্ষাইল
সন্দির

রক্ষামনগরচর সক্ষাবির্যজেনর্মীন কক্ষালর্মী মননন্দির। গ্রক্ষাম-রক্ষামনগরচর
ডক্ষাক-আগনন্দিয়ক্ষা-নশিমকনলয়ক্ষা

১৯১ 28
00

নবিউনট রক্ষাণর্মী 
নবিশ্বিক্ষাস

01964140
654
01921150
622

    হিলরনদ্র নক্ষাথ রক্ষায়
01761853366

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

9. নডড়ক্ষাই
ল

নডড়ক্ষাইল
সন্দির

বির্মীডড় গ্রক্ষাম দুগর্যক্ষা মননন্দির।
গ্রক্ষাম- বির্মীডড়গ্রক্ষাম, ডক্ষাক-রগক্ষাবিরক্ষা বিক্ষাজেক্ষার 

১৯১ 28
01

কনকলত্তিক্ষা 
অনধকক্ষারর্মী

01946605
797

   নসলদশ্বির নবিশ্বিক্ষাস
01748923997

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা
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10. নডড়ক্ষাই
ল

নডড়ক্ষাইল
সন্দির

নলন্দির্মীরচর সক্ষাবির্যজেনর্মীন দুগর্যক্ষা মননন্দির। গ্রক্ষাম-নলন্দির্মীরচর ডক্ষাক-
রগক্ষাবিরক্ষা বিক্ষাজেক্ষার

১৯১ 28
02

টককক  রক্ষাণর্মী 
নবিশ্বিক্ষাস

01935019
325

   সকনজেত্তি হিক্ষালন্দিক্ষার 01917240812
প্রক্ষাক-

প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

11. নডড়ক্ষাই
ল

নডড়ক্ষাইল
সন্দির

পক্ষাননত্তিত্তিক্ষা সক্ষাবির্যজেনর্মীন কক্ষালর্মী মননন্দির। গ্রক্ষাম- পক্ষাননত্তিত্তিক্ষা, ডক্ষাক- 
মকনলয়ক্ষা,  নডড়ক্ষাইল সন্দির, নডড়ক্ষাইল।

১৯১ 28
03 স্বিণর্যক্ষা বিমর্যন

01779177
196

    অলশিক্ষাক কক মক্ষার নবিশ্বিক্ষাস
01728257373

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

12. নডড়ক্ষাই
ল

নডড়ক্ষাইল
সন্দির

মক্ষানলয়ক্ষাট সক্ষাবির্যজেনর্মীন দুগর্যক্ষা মননন্দির। গ্রক্ষাম- মক্ষানলয়ক্ষানট, ডক্ষাক- 
এগক্ষালরক্ষাখক্ষান 

১৯১ 28
04

নলনপকক্ষা রক্ষাণর্মী 
নবিশ্বিক্ষাস

01788056
373

   প্রনবি ভিট
01920116112

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

13. নডড়ক্ষাই
ল

নডড়ক্ষাইল
সন্দির

ত্তিকলরক্ষামপকর চরপক্ষাডড়ক্ষা সক্ষাবির্যজেনর্মীন পসজেক্ষা মননন্দির। গ্রক্ষাম ও ডক্ষাক- 
ত্তিকলক্ষারক্ষামপকর 

১৯১ 28
05

মক্ষাধকরর্মী রক্ষাণর্মী 01765665
757

 পশুপনত্তি নবিশ্বিক্ষাস
01730936350

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

ক্রনমক রজেলক্ষা উপলজেলক্ষা নশিকক্ষারকলনদ্রর নক্ষাম ও নঠিকক্ষানক্ষা রকনদ্র
রকক্ষাড নশিকলকর নক্ষাম নশিকলকর

রমক্ষাবিক্ষাইল নম্বির

রকনদ্র মননটনররিং কনমনটর
সভিক্ষাপনত্তির নক্ষাম ও রমক্ষাবিক্ষাইল

নম্বির
নশিকক্ষাস্ত্তির পক্ষাঠিন্দিক্ষালনর

সময়সসনচ

14. নডড়ক্ষাইল নডড়ক্ষাইল সন্দির
আডড়পক্ষাডড়ক্ষা সক্ষাবির্যজেনর্মীন পসজেক্ষা মননন্দির। 
গ্রক্ষাম- আডড়পক্ষাডড়ক্ষা, ডক্ষাক-নমজের্যক্ষাপকর ১৯১ 2806 আরত্তির্মী বিক্ষালক্ষা ন্দিক্ষাস 01724319140

  নবিপকল কক মক্ষার নবিশ্বিক্ষাস
01912948187

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.45 টক্ষা-
12.15 টক্ষা

15. নডড়ক্ষাইল নডড়ক্ষাইল সন্দির
হুগলক্ষাডক্ষাঙ্গক্ষা মধ্রপক্ষাডড়ক্ষা পসজেক্ষা মননন্দির। 
গ্রক্ষাম- হুগলক্ষাডক্ষাঙ্গক্ষা, ডক্ষাক-ন্দিক্ষানরয়ক্ষাপকর ১৯১ 2807

সঞয় কক মক্ষার 
নশিকন্দিক্ষার

01746755384
   অজেয় ন্দিক্ষাস

01726160289
প্রক্ষাক-

প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

16. নডড়ক্ষাইল নডড়ক্ষাইল সন্দির
রূখক্ষালর্মী সক্ষাবির্যজেনর্মীন কক্ষালর্মী মননন্দির । গ্রক্ষাম-
রূখক্ষালর্মী ডক্ষাক- নমজের্যক্ষাপকর  

১৯১ 2808 নশিপ্রক্ষা বিসক
01742839964
01732778794

    প্রশিক্ষান্ত্তি কক মক্ষার নবিশ্বিক্ষাস
01790840470

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
10.00 টক্ষা-
12.30 টক্ষা

17. নডড়ক্ষাইল নডড়ক্ষাইল সন্দির
বিডড়কক লক্ষা সক্ষাবির্যজেনর্মীন পকজেক্ষা মননন্দির। গ্রক্ষাম-
বিডড়কক লক্ষা, ডক্ষাক- নসরিংগক্ষালশিক্ষালপকর 

১৯১ 2809 নশিখক্ষা রক্ষাণর্মী নবিশ্বিক্ষাস
01723431324    উৎপললনদু নবিশ্বিক্ষাস

01917666593
প্রক্ষাক-

প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.30 টক্ষা-
12.00 টক্ষা

18. নডড়ক্ষাইল নডড়ক্ষাইল সন্দির
রবিনক্ষাহিক্ষাটর্মী সক্ষাবির্যজেনর্মীন পসজেক্ষা মননন্দির। 
গ্রক্ষাম-রবিনক্ষাহিক্ষাটর্মী, ডক্ষাক- ত্তিকলরক্ষামপকর ১৯১ 2810 ননমত্তিক্ষা রক্ষাণর্মী রগক্ষাস্বিক্ষামর্মী

01822050677 
01754652062 

   সরনজেৎ সরকক্ষার
01959955819

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

19. নডড়ক্ষাইল নডড়ক্ষাইল সন্দির
রবিত্তিবিক্ষানডড়রক্ষা সক্ষাবির্যজেনর্মীন কক্ষালর্মী মননন্দির। 
গ্রক্ষাম-রবিত্তিবিক্ষানডড়রক্ষা, ডক্ষাক-রত্তিনগঞ ১৯১ 2811  দুগর্যক্ষা রক্ষাণর্মী রভিপৌনমক

01756566605
01929040958

    রবির্মীনদ্র নক্ষাথ নবিশ্বিক্ষাস
01819707258

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.30 টক্ষা-
12.00 টক্ষা

20. নডড়ক্ষাইল নডড়ক্ষাইল সন্দির
শ্রর্মীশ্রর্মী রক্ষাধক্ষারমন সকৃনত্তি ত্তির্মীথর্য মননন্দির। 
গ্রক্ষাম ও ডক্ষাক- রন্দিবিলভিক্ষাগ ১৯১ 2812 অপনর্যক্ষা রক্ষাণর্মী ন্দিক্ষাশি

01997257348
01771433406

   রগক্ষানবিনন্দিপন্দি বিক্ষাকসর্মী
01715053012

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
10.00 টক্ষা-
12.30 টক্ষা

21. নডড়ক্ষাইল নডড়ক্ষাইল সন্দির
চনডর্মীত্তিলক্ষা পসবির্যপক্ষাডড়ক্ষা নক্ষারক্ষায়ণ মননন্দির। 
গ্রক্ষাম- চনডর্মীত্তিলক্ষা, ডক্ষাক-বিকক লত্তিলক্ষা ১৯১ 2813 ত্তিনদ্রক্ষা কক নডক

01741104038    রন্দিবিরঞন চলটক্ষাপক্ষাধ্রক্ষায়
01740610791

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.30 টক্ষা-
12.00 টক্ষা

22. নডড়ক্ষাইল নডড়ক্ষাইল সন্দির বিক্ষানলয়ক্ষাডক্ষাঙ্গক্ষা হিনরত্তিনকত্তিলক্ষা সক্ষাবির্যজেনর্মীন ১৯১ 2814 সকবিণর্যক্ষা ন্দিক্ষাস 01726933915    সরনজেৎ নবিশ্বিক্ষাস প্রক্ষাক- সকক্ষাল



পসজেক্ষা মননন্দির। গ্রক্ষাম- বিক্ষানলয়ক্ষাডক্ষাঙ্গক্ষা, 
ডক্ষাক- বিক্ষাবাঁশিগ্রক্ষাম, নডড়ক্ষাইল সন্দির

01732236530 প্রক্ষাথনমক 9.15 টক্ষা-
11.45 টক্ষা

23. নডড়ক্ষাইল নডড়ক্ষাইল সন্দির
খনলশিক্ষাখক্ষালর্মী সক্ষাবির্যজেনর্মীন কক্ষালর্মী মননন্দির। 
গ্রক্ষাম-খনলশিক্ষাখক্ষালর্মী, ডক্ষাক-রগক্ষাবিরক্ষা বিক্ষাজেক্ষার ১৯১ 2815 অঞলর্মী নশিকন্দিক্ষার 01718780794

   পনরমল নবিশ্বিক্ষাস
01743938193

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

24. নডড়ক্ষাইল নডড়ক্ষাইল সন্দির
মক্ষাইজেপক্ষাডড়ক্ষা সক্ষাবির্যজেনর্মীন রক্ষাধক্ষাককৃষ্ণ 
মননন্দির। গ্রক্ষাম-রন্দিপৌলত্তিপকর, ডক্ষাক- 
মধ্রপল্লর্মী 

১৯১ 2816 রুমক্ষা রক্ষাণর্মী কক নডক 01733517556
   পনরলত্তিক্ষাষ কক নডক

01717658483
প্রক্ষাক-

প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.30 টক্ষা-
12.00 টক্ষা

25. নডড়ক্ষাইল নডড়ক্ষাইল সন্দির
রশিখহিক্ষাটর্মী সক্ষাবির্যজেনর্মীন ন্দিসগর্যক্ষা মননন্দির। গ্রক্ষাম-
রশিখহিক্ষাটর্মী, ডক্ষাক- রশিখহিক্ষাটর্মী 

১৯১ 2817 সকনমতরক্ষা ন্দিক্ষাস
01743759843 
01712181145

 রবির্মীনদ্রনক্ষাথ রসন
01799119867

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

26. নডড়ক্ষাইল নডড়ক্ষাইল সন্দির
সক্ষাত্তিঘনরয়ক্ষা পঞ্চগ্রক্ষাম ককৃষ্ণ মননন্দির। 
গ্রক্ষাম- সক্ষাত্তিঘনরয়ক্ষা, ডক্ষাক- মকনলয়ক্ষা ১৯১ 2818 অননত্তিক্ষা রক্ষাণর্মী ন্দিক্ষাস 01986266132

 অলশিক্ষাক মনল্লক
01712904112

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

27. নডড়ক্ষাইল নডড়ক্ষাইল সন্দির
বিক্ষানহিরডক্ষারিংগক্ষা পনশ্চিমপক্ষাডড়ক্ষা সক্ষাবির্যজেনর্মীন 
কক্ষালর্মী মননন্দির। গ্রক্ষাম-বিক্ষানহিরডক্ষারিংগক্ষা, 
ডক্ষাক-নডড়ক্ষাইল সন্দির

  ১৯১ 281
9 গক্ষায়তরর্মী নবিশ্বিক্ষাস

01734638355 
01922143376

   উতত্তিম রভিপৌনমক
01721183363

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

28. নডড়ক্ষাইল নডড়ক্ষাইল সন্দির
বিক্ষাকলর্মী নন্দির্মীরকক ল কক্ষালর্মী মননন্দির  গ্রক্ষাম- 
বিক্ষাকলর্মী নন্দির্মীরকক ল, ডক্ষাক- এগক্ষারখক্ষান 

১৯১ 2820 ররখক্ষা নবিশ্বিক্ষাস 01857809881
   স্বিপন গপ্ত্তি

01959892734
প্রক্ষাক-

প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

ক্রনমক রজেলক্ষা উপলজেলক্ষা নশিকক্ষারকলনদ্রর নক্ষাম ও নঠিকক্ষানক্ষা রকনদ্র
রকক্ষাড নশিকলকর নক্ষাম নশিকলকর

রমক্ষাবিক্ষাইল নম্বির

রকনদ্র মননটনররিং কনমনটর
সভিক্ষাপনত্তির নক্ষাম ও রমক্ষাবিক্ষাইল

নম্বির
নশিকক্ষাস্ত্তির পক্ষাঠিন্দিক্ষালনর

সময়সসনচ

29. নডড়ক্ষাইল নডড়ক্ষাইল সন্দির
রক্ষায়খক্ষালর্মী ভিবিক্ষাননপকর সক্ষাবির্যজেনর্মীন পসজেক্ষা 
মননন্দির। গ্রক্ষাম- রক্ষায়খক্ষালর্মী, ডক্ষাক- 
দ্বিক্ষানরয়ক্ষাপকর 

১৯১ 2821 নশিউলর্মী রক্ষাণর্মী রক্ষায় 01771432587
    গলনশি চনদ্র রপক্ষাদক্ষার

01731166289
প্রক্ষাক-

প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

30. নডড়ক্ষাইল নডড়ক্ষাইল সন্দির
টক্ষাবিরক্ষা সক্ষাবির্যজেনর্মীন কক্ষালর্মী মননন্দির। গ্রক্ষাম- 
টক্ষাবিরক্ষা, 
ডক্ষাক -ন্দিক্ষানরয়ক্ষাপকর 

১৯১ 2822 কলপনক্ষা রক্ষায় 01794514946
   ভিবিরঞন রক্ষায়

01717286970
প্রক্ষাক-

প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

31. নডড়ক্ষাইল নডড়ক্ষাইল সন্দির
রশিক্ষালপকর উতত্তিরপক্ষাডড়ক্ষা সক্ষাবির্যজেনর্মীন শির্মীত্তিলক্ষা
মননন্দির। গ্রক্ষাম- রশিক্ষালপকর, ডক্ষাক- 
নসঙ্গক্ষালশিক্ষালপকর 

১৯১ 2823 প্রবির্মীন কক মক্ষার রক্ষায় 01726757768  রবির্মীনদ্রনক্ষাথ নবিশ্বিক্ষাস
01933560954

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

32. নডড়ক্ষাইল নডড়ক্ষাইল সন্দির
রগক্ষাবিরক্ষা পসবির্যপক্ষাডড়ক্ষা সক্ষাবির্যজেনর্মীন কক্ষালর্মী 
মননন্দির। 
গ্রক্ষাম- রগক্ষাবিরক্ষা, ডক্ষাক- রগক্ষাবিরক্ষা বিক্ষাজেক্ষার,

১৯১ 2824 বিকবিলর্মী ন্দিক্ষাস 01757721855
  পঙকজে কক মক্ষার পক্ষাল

01718433698
প্রক্ষাক-

প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

33. নডড়ক্ষাইল নডড়ক্ষাইল সন্দির
বিক্ষামনহিক্ষাট সক্ষাবির্যজেনর্মীন দুগর্যক্ষা মননন্দির। 
গ্রক্ষাম- বিক্ষামনহিক্ষাট, ডক্ষাক- বিক্ষামনহিক্ষাট

১৯১ 2825 সকরুনচ মমতর
01688972736
01687120564

      রগপৌরপন্দি রক্ষায়
01772889457

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
10.00 টক্ষা-
12.30 টক্ষা

34. নডড়ক্ষাইল নডড়ক্ষাইল সন্দির ত্তিপনবিক্ষাগ হিনরত্তিলক্ষা পসজেক্ষা মননন্দির। গ্রক্ষাম- ১৯১ 2826 ননপক্ষা চক্রবিত্তির্যর্মী 01753606491    মহিক্ষালন্দিবি ন্দিক্ষাস প্রক্ষাক- সকক্ষাল



ত্তিপনবিক্ষাগ, ডক্ষাক- ত্তিপনবিক্ষাগ 01722545708 প্রক্ষাথনমক 9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

35. নডড়ক্ষাইল নডড়ক্ষাইল সন্দির
রগক্ষাবিরক্ষা ন্দিনকণপক্ষাডড়ক্ষা সক্ষাবির্যজেনর্মীন কক্ষালর্মী 
মননন্দির। গ্রক্ষাম-রগক্ষাবিরক্ষা, ডক্ষাক- রগক্ষাবিরক্ষা 
বিক্ষাজেক্ষার, 

১৯১ 2827 নমঠিক নবিশ্বিক্ষাস 01966022611
       প্রভিক্ষাত্তি বিক্ষালক্ষা
01896878693

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.30 টক্ষা-
12.00 টক্ষা

36. নডড়ক্ষাইল নডড়ক্ষাইল সন্দির
ডহির রক্ষামনসনদ্ধ সক্ষাবির্যজেনর্মীন দুগর্যক্ষা মননন্দির।
গ্রক্ষাম-ডহির রক্ষামনসনদ্ধ, ডক্ষাক-নমরক্ষাপক্ষাডড়ক্ষা ১৯১ 2828

ইনদ্রক্ষা রক্ষাণর্মী 
নবিশ্বিক্ষাস

01922625861
01787759819

 রবির্মীনদ্রনক্ষাথ নবিশ্বিক্ষাস
01797595490

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.30 টক্ষা-
12.00 টক্ষা

37. নডড়ক্ষাইল নডড়ক্ষাইল সন্দির
নমজের্যক্ষাপকর পসবির্যপক্ষাডড়ক্ষা সক্ষাবির্যজেনর্মীন মননন্দির। 
গ্রক্ষাম- নমজের্যক্ষাপকর, ডক্ষাক- নমজের্যক্ষাপকর ১৯১ 2829

রুপক্ষালর্মী রক্ষাণর্মী 
নবিশ্বিক্ষাস

01932709586
 ত্তিপন নবিশ্বিক্ষাস

01917952161
প্রক্ষাক-

প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
10.00 টক্ষা-
12.30 টক্ষা

38. নডড়ক্ষাইল নডড়ক্ষাইল সন্দির
মকশুনডড়য়ক্ষা সক্ষাবির্যজেনর্মীন কক্ষাঙ্গক্ষালর্মী মনডপ। 
গ্রক্ষাম- মকশুনডড়য়ক্ষা, ডক্ষাক- রগক্ষাবিরক্ষা বিক্ষাজেক্ষার ১৯১ 2830 ন্দির্মীপক্ষা নবিশ্বিক্ষাস

01783773579
01712335197

 প্রভিক্ষাত্তি নবিশ্বিক্ষাস
01931291707

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

39. নডড়ক্ষাইল নডড়ক্ষাইল সন্দির

বিনখনলশিক্ষাখক্ষালর্মী মক্ষালক্ষাকক্ষার বিক্ষাডড়র্মী 
সক্ষাবির্যজেনর্মীন পসজেক্ষা মননন্দির। গ্রক্ষাম-
বিনখনলশিক্ষাখক্ষালর্মী, 
ডক্ষাক-আগনন্দিয়ক্ষা নশিমকনলয়ক্ষা 

১৯১ 2831 অঞক রগক্ষালন্দিক্ষার 01732619666
  ননহিক্ষার রঞন মক্ষালক্ষাকক্ষার

01727794020
প্রক্ষাক-

প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.30 টক্ষা-
12.00 টক্ষা

40. নডড়ক্ষাইল নডড়ক্ষাইল সন্দির
কক্ষাবাঁঠিক্ষালবিডড়র্মীয়ক্ষা সক্ষাবির্যজেনর্মীন দুগর্যক্ষা মননন্দির।  
গ্রক্ষাম কক্ষাবাঁঠিক্ষালবিক্ষাডড়র্মীয়ক্ষা, ডক্ষাক- 
মধ্রপল্লর্মী, 

১৯১ 2832 রমপৌসকনম অনধকক্ষারর্মী 01726757251
 নবিশ্বিলন্দিবি অনধকক্ষারর্মী

01861741264
প্রক্ষাক-

প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
10.00 টক্ষা-
12.30 টক্ষা



ক্রনমক রজেলক্ষা উপলজেলক্ষা নশিকক্ষারকলনদ্রর নক্ষাম ও নঠিকক্ষানক্ষা রকনদ্র
রকক্ষাড

নশিকলকর নক্ষাম নশিকলকর
রমক্ষাবিক্ষাইল নম্বির

রকনদ্র মননটনররিং কনমনটর
সভিক্ষাপনত্তির নক্ষাম ও রমক্ষাবিক্ষাইল

নম্বির
নশিকক্ষাস্ত্তির পক্ষাঠিন্দিক্ষালনর

সময়সসনচ

41. নডড়ক্ষাইল নডড়ক্ষাইল সন্দির

উতত্তিরখনলসক্ষাখক্ষালর্মী সক্ষাবির্যজেনর্মীন শ্রক্ষামক্ষা 
মননন্দির (মক্ষাললক্ষাপক্ষাডড়ক্ষা) 
গ্রক্ষাম-উতত্তিরখনলসক্ষাখক্ষালর্মী, ডক্ষাক- 
রগক্ষাবিরক্ষা বিক্ষাজেক্ষার 

১৯১ 2833
সর্মীমক্ষা ররখক্ষা রক্ষায় 01721920980

   ধনকনজেয় নবিশ্বিক্ষাস  
01776748600

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

42. নডড়ক্ষাইল নডড়ক্ষাইল সন্দির
ইচডড়বিক্ষাহিক্ষা শ্রর্মী শ্রর্মী শশিক্ষানঘক্ষাট কক্ষালর্মী 
মননন্দির। গ্রক্ষাম- ইচডড়বিক্ষাহিক্ষা, ডক্ষাক- 
মকনলয়ক্ষা

  ১৯১ 2834

সক্ষাগনরকক্ষা  
নবিশ্বিক্ষাস 01953347176

   নবিনয় ককৃ ষ্ণ  নবিশ্বিক্ষাস  
01721005393

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.30 টক্ষা-
12.00 টক্ষা

43. নডড়ক্ষাইল নডড়ক্ষাইল সন্দির
রন্দিবির্মীপকর সক্ষাবির্যজেনর্মীন দুগর্যক্ষা মননন্দির। 
গ্রক্ষাম- রন্দিবির্মীপকর, ডক্ষাক- ত্তিকলক্ষারক্ষামপকর ১৯১ 2835 সন্ধ্রক্ষা ন্দিক্ষাম 01763816219

   অমলরনদ্রনক্ষাথ নবিশ্বিক্ষাস
017190428565 

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

44. নডড়ক্ষাইল নডড়ক্ষাইল সন্দির
আফরক্ষা ঋনষপক্ষাডড়ক্ষা সক্ষাবির্যজেনর্মীন পসজেক্ষা 
মননন্দির। গ্রক্ষাম- আফরক্ষা, ডক্ষাক- 
রশিখহিক্ষানট

১৯১ 2836
শ্রক্ষামলর্মী 
নবিশ্বিক্ষাস 01942-045141

     ত্তিক্ষারক নবিশ্বিক্ষাস
01742324855

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

45. নডড়ক্ষাইল নডড়ক্ষাইল সন্দির
আগনন্দিয়ক্ষারচর সনক্ষাত্তিন মননন্দির ও 
মহিক্ষাশিশক্ষান। গ্রক্ষাম- আগনন্দিয়ক্ষারচর, 
ডক্ষাক- আগনন্দিয়ক্ষা 

১৯১ 2837 চনন্দিনক্ষা নবিশ্বিক্ষাস 01914477286
     নবিদুর্য্রৎ কক মক্ষার সক্ষান্নরক্ষাল

01764422915
প্রক্ষাক-

প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

46. নডড়ক্ষাইল নডড়ক্ষাইল সন্দির
বিক্ষাবাঁশিনভিটক্ষা সক্ষাবির্যজেনর্মীন রগক্ষাবাঁসক্ষাইনভিটক্ষা 
বিক্ষালরক্ষায়ক্ষারর্মী মননন্দির। গ্রক্ষাম-বিক্ষাবাঁশিনভিটক্ষা, 
ডক্ষাক-মকনলয়ক্ষা 

১৯১ 2841 রকয়ক্ষা নবিশ্বিক্ষাস 01772759498
   পলক্ষাশি মক্ষালক্ষাকক্ষার

01718449186
প্রক্ষাক-

প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.15 টক্ষা-
11.45 টক্ষা

47. নডড়ক্ষাইল নডড়ক্ষাইল সন্দির
দুগর্যক্ষাপকর সক্ষাবির্যজেনর্মীন পসজেক্ষা মননন্দির 
(বিয়স্ক)। গ্রক্ষাম-দুগর্যক্ষাপকর , ডক্ষাক-
নডড়ক্ষাইল 

১৯২০ 130
নবিথর্মীকক্ষা রক্ষাণর্মী 
নশিকন্দিক্ষার

০১৭৫৩২১৩২১১     দুগর্যক্ষা পন্দি নবিশ্বিক্ষাস
01759143439

বিয়স্ক
 নবিকক্ষাল
৫.০০টক্ষা-
৭.3 ০টক্ষা

48. নডড়ক্ষাইল নডড়ক্ষাইল সন্দির
নমজের্যক্ষাপকর সক্ষাবির্যজেনর্মীন গর্মীত্তিক্ষা নবিদ্রক্ষাপর্মীঠি। 
গ্রক্ষাম- নমজের্যক্ষাপকর, ডক্ষাক- নমজের্যক্ষাপকর ১৯২০ 105 রগক্ষাপক্ষাল নবিশ্বিক্ষাস 01927025450

  রন্দিবিক্ষানশিষ নবিশ্বিক্ষাস
01914305185

 গর্মীত্তিক্ষা নশিকক্ষা
নবিকক্ষাল
4.3 ০টক্ষা-
7.0 ০টক্ষা

49. নডড়ক্ষাইল কক্ষানলয়ক্ষা
বিডড় কক্ষানলয়ক্ষা বিলয়জে ক্লক্ষাবি সক্ষাবির্যজেনর্মীন 
দুগর্যক্ষা মননন্দির।
গ্রক্ষাম-বিডড় কক্ষানলয়ক্ষা, ডক্ষাক-কক্ষানলয়ক্ষা 

১৯১ 2838 রমকনক্ষা সরকক্ষার 01743111833
    শ্রক্ষাম সক নন্দির রঘক্ষাষ

01718700588
প্রক্ষাক-

প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.30 টক্ষা-
12.00 টক্ষা

50. নডড়ক্ষাইল কক্ষানলয়ক্ষা
রছক্ষাট কক্ষানলয়ক্ষা নবিমল মজেকমন্দিক্ষার বিক্ষাডড়র্মী 
সক্ষাবির্যজেনর্মীন দুগর্যক্ষা মননন্দির। গ্রক্ষাম-রছক্ষাট 
কক্ষানলয়ক্ষা, ডক্ষাক-কক্ষানলয়ক্ষা 

১৯১ 2839
সকমন কক মক্ষার 
বিক্ষালক্ষা

01940281368
01743552034

    নননখল রঞন নবিশ্বিক্ষাস
01732032050

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

51. নডড়ক্ষাইল কক্ষানলয়ক্ষা
রবিনন্দিক্ষা সক্ষাবির্যজেনর্মীন পসজেক্ষা মনডপ। গ্রক্ষাম-
রবিনন্দিক্ষা, ডক্ষাক- কক্ষানলয়ক্ষা রপপৌরসভিক্ষা 

১৯১ 2840 ছনন্দিক্ষা মনল্লক
01767790926
01917811497

   ননত্তিক্ষাই চনদ্র নবিশ্বিক্ষাস
01716252239

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.30 টক্ষা-
12.00 টক্ষা

52. নডড়ক্ষাইল কক্ষানলয়ক্ষা শুক্ত্তিগ্রক্ষাম মধ্রপক্ষাডড়ক্ষা সক্ষাবির্যজেনর্মীন দুগর্যক্ষা 
মননন্দির। গ্রক্ষাম- শুক্ত্তিগ্রক্ষাম, ডক্ষাক- 

১৯১ 2842 অনসত্তি কক মক্ষার 
বিসক

01926596166
01946891863

    ত্তিকষক্ষার কক্ষানন্ত্তি রঘক্ষাষ
01779888619

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
10.00 টক্ষা-



শুক্ত্তিগ্রক্ষাম 12.30 টক্ষা

53. নডড়ক্ষাইল কক্ষানলয়ক্ষা
রভিক্ষামবিক্ষাগ মধ্রপক্ষাডড়ক্ষা সক্ষাবির্যজেনর্মীন দুগর্যক্ষা 
মননন্দির। গ্রক্ষাম - রভিক্ষামবিক্ষাগ, ডক্ষাক-
গক্ষানজেরহিক্ষাট 

১৯১ 2843 বিনন্দিনক্ষা ন্দিক্ষাশি
01756891223
01728932884

 অঞন ন্দিক্ষাশি
01717085464

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

ক্রনমক রজেলক্ষা উপলজেলক্ষা নশিকক্ষারকলনদ্রর নক্ষাম ও নঠিকক্ষানক্ষা রকনদ্র
রকক্ষাড

নশিকলকর নক্ষাম নশিকলকর
রমক্ষাবিক্ষাইল নম্বির

রকনদ্র মননটনররিং কনমনটর
সভিক্ষাপনত্তির নক্ষাম ও রমক্ষাবিক্ষাইল

নম্বির
নশিকক্ষাস্ত্তির পক্ষাঠিন্দিক্ষালনর

সময়সসনচ

54. নডড়ক্ষাইল কক্ষানলয়ক্ষা
ডকটকক রক্ষা রক্ষাজেবিরিংশির্মী পক্ষাডড়ক্ষা সক্ষাবির্যজেনর্মীন 
রক্ষাধক্ষাককৃষ্ণ মননন্দির। গ্রক্ষাম-ডকটকক রক্ষা, 
ডক্ষাক- এ:বিলদ্ধর্যনক্ষা

১৯১ 2844
মনক রক্ষাণর্মী 
মজেকমন্দিক্ষার

01924688200
01747286961

 সঞয় নবিশ্বিক্ষাস
01728281465

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
10.00 টক্ষা-
12.30 টক্ষা

55. নডড়ক্ষাইল কক্ষানলয়ক্ষা
চক্ষালনক্ষা সক্ষাবির্যজেনর্মীন দুগর্যক্ষা মননন্দির। গ্রক্ষাম-
চক্ষালনক্ষা, ডক্ষাক-কক্ষানলনগর 

১৯১ 2845 সকলন্দিবি নবিশ্বিক্ষাস 01934515700
 সকলবিক্ষাধ নবিশ্বিক্ষাস

01969248003
প্রক্ষাক-

প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

56. নডড়ক্ষাইল কক্ষানলয়ক্ষা
নবি-পক্ষাটনক্ষা সক্ষাবির্যজেনর্মীন হিনর মননন্দির।  
গ্রক্ষাম - নবি-পক্ষাটনক্ষা, ডক্ষাক-পক্ষাটনক্ষা

১৯১ 2846 পসননর্যমক্ষা রক্ষাণর্মী ন্দিক্ষাস
01799878006
01745487119

    রগক্ষাপক্ষাল চনদ্র রক্ষায়
01718-384034

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

57. নডড়ক্ষাইল কক্ষানলয়ক্ষা
ত্তিক্ষালবিক্ষাডড়র্মী সক্ষাবির্যজেনর্মীন দুগর্যক্ষা মননন্দির। 
গ্রক্ষামত্তিক্ষালবিক্ষাডড়র্মীয়ক্ষা
ডক্ষাক-খনশিয়ক্ষাল 

১৯১ 2847 সরস্বিত্তির্মী ন্দিক্ষাস 01738175704
 রগপৌরক্ষাঙ্গ ন্দিক্ষাশি

01728932852
প্রক্ষাক-

প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

58. নডড়ক্ষাইল কক্ষানলয়ক্ষা
জেক্ষামনরলডক্ষাঙ্গক্ষা সক্ষাবির্যজেনর্মীন দুগর্যক্ষা মননন্দির। 
গ্রক্ষাম- জেক্ষামনরলডক্ষাঙ্গক্ষা, 
ডক্ষাক-রপডড়লর্মী

১৯১ 2848 সকনমত্তিক্ষা নবিশ্বিক্ষাস 01911133103
01723336081

   সককক মক্ষার সরকক্ষার
01719730711

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
10.00 টক্ষা-
12.30 টক্ষা

59. নডড়ক্ষাইল কক্ষানলয়ক্ষা
পক্ষানখমক্ষারক্ষা পসবির্যপক্ষাডড়ক্ষা সক্ষাবির্যজেনর্মীন দুগর্যক্ষা 
মননন্দির। গ্রক্ষাম- পক্ষানখমক্ষারক্ষা, ডক্ষাক-
পহিরডক্ষাঙ্গক্ষা 

১৯১ 2849
ইনত্তি রক্ষাণর্মী 
নবিশ্বিক্ষাস

01989590636
 ননমর্যল নবিশ্বিক্ষাস

01711513986
প্রক্ষাক-

প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
10.00 টক্ষা-
12.30 টক্ষা

60. নডড়ক্ষাইল কক্ষানলয়ক্ষা
চক্ষাচকডড়র্মী পকরুনলয়ক্ষা সক্ষাবির্যজেনর্মীন রক্ষাবাঁধক্ষালগক্ষানবিনন্দি
মননন্দির।  গ্রক্ষাম-পকরুনলয়ক্ষা,
ডক্ষাক-চক্ষাচকডড়র্মী পকরুনলয়ক্ষা 

১৯১ 2850
ঝনর্যক্ষা রক্ষাণর্মী 
নশিকন্দিক্ষার

01755328595
01722467035

 নননশিকক্ষান্ত্তি সক্ষাহিক্ষা
01714-997419

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
10.00 টক্ষা-
12.30 টক্ষা

61. নডড়ক্ষাইল কক্ষানলয়ক্ষা
শ্রর্মী শ্রর্মী শিক্ষাবাঁকচকরক্ষা কক্ষালর্মী মননন্দির। 
গ্রক্ষাম- আরক্ষাজের্মী বিক্ষাবাঁশিগ্রক্ষাম, ডক্ষাক-
বিনগ্রক্ষাম 

১৯১ 2851 নবিউনট রক্ষাণর্মী 01737428656
 শিশিধর রক্ষায়

01740899782
প্রক্ষাক-

প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.30 টক্ষা-
12.00 টক্ষা

62. নডড়ক্ষাইল কক্ষানলয়ক্ষা
নমজের্যক্ষাপকর সক্ষাবির্যজেনর্মীন দুগর্যক্ষা মননন্দির। 
গ্রক্ষাম- নমজের্যক্ষাপকর, ডক্ষাক-কক্ষানলয়ক্ষা ১৯১ 2852 কনবিত্তিক্ষা ন্দিক্ষাশি 01936835104

 অলশিক্ষাক নবিশ্বিক্ষাস
01757579915

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

63. নডড়ক্ষাইল কক্ষানলয়ক্ষা
রজেক্ষাকক্ষার চর মধ্রপক্ষাডড়ক্ষা সক্ষাবির্যজেনর্মীন পসজেক্ষা
মননন্দির। গ্রক্ষাম- রজেক্ষাকক্ষারচর, 
ডক্ষাক-কক্ষানলয়ক্ষা 

১৯১ 2853 বিক্ষাসন্ত্তির্মী ন্দিক্ষাশি
01947827037
01922135692

  প্রমথ নক্ষাথ ন্দিক্ষাস
01714599648

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

64. নডড়ক্ষাইল কক্ষানলয়ক্ষা পক্ষানখমক্ষারক্ষা পনশ্চিমপক্ষাডড়ক্ষা সক্ষাবির্যজেনর্মীন পসজেক্ষা ১৯১ 2854 রজরক্ষানত্তি রক্ষাণর্মী 01731445096   ননন রগক্ষাপক্ষাল নবিশ্বিক্ষাস প্রক্ষাক- সকক্ষাল



মননন্দির। গ্রক্ষাম- পক্ষানখমক্ষারক্ষা ডক্ষাক- 
পহিরডক্ষাঙ্গক্ষা 

নবিশ্বিক্ষাস 01926071965 প্রক্ষাথনমক 10.00 টক্ষা-
12.30 টক্ষা

65. নডড়ক্ষাইল কক্ষানলয়ক্ষা
মহিক্ষাজেন মক্ষানহিশ্রপক্ষাডড়ক্ষা সক্ষাবির্যজেনর্মীন পসজেক্ষা 
মননন্দির। গ্রক্ষাম-মহিক্ষাজেন, ডক্ষাক-মহিক্ষাজেন

১৯১ 2855 পনল রক্ষানর্মী সক্ষাহিক্ষা 01759172639
  সকভিক্ষাশি চনদ্র ন্দিক্ষাশি

01792595133 
প্রক্ষাক-

প্রথনমক

সকক্ষাল
10.00 টক্ষা-
12.30 টক্ষা

66. নডড়ক্ষাইল কক্ষানলয়ক্ষা
কক্ষানলয়ক্ষা শ্রর্মী শ্রর্মী হিনর মননন্দির।
(বিয়স্ক) 
গ্রক্ষাম- বিডড়কক্ষানলয়ক্ষা  ডক্ষাক-কক্ষানলয়ক্ষা

১৯২০ 128 চম্পক্ষা রঘক্ষাষ 01947826977
 সমর্মীর কক মক্ষার

01713918143 বিয়স্ক

 নবিকক্ষাল
5.00 টক্ষা-
7.30 টক্ষা

67. নডড়ক্ষাইল কক্ষানলয়ক্ষা
চক্ষাচকডড়র্মী পকরুনলয়ক্ষা সক্ষাবির্যজেনর্মীন রক্ষাবাঁধক্ষালগক্ষানবিনন্দি
মননন্দির। গ্রক্ষাম-পকরুনলয়ক্ষা,
ডক্ষাক-চক্ষাচকডড়র্মী পকরুনলয়ক্ষা

১৯৩০ 104 রগক্ষানবিনন্দি নবিশ্বিক্ষাস 01734687641
 নননশিকক্ষান্ত্তি সক্ষাহিক্ষা

01714997419
 গর্মীত্তিক্ষা নশিকক্ষা  নবিকক্ষাল 4.30 

টক্ষা-7.00 টক্ষা

ক্রনমক রজেলক্ষা উপলজেলক্ষা নশিকক্ষারকলনদ্রর নক্ষাম ও নঠিকক্ষানক্ষা রকনদ্র
রকক্ষাড নশিকলকর নক্ষাম নশিকলকর

রমক্ষাবিক্ষাইল নম্বির

রকনদ্র মননটনররিং কনমনটর
সভিক্ষাপনত্তির নক্ষাম ও রমক্ষাবিক্ষাইল

নম্বির
নশিকক্ষাস্ত্তির পক্ষাঠিন্দিক্ষালনর

সময়সসনচ

68. নডড়ক্ষাইল রলক্ষাহিক্ষাগডড়ক্ষা
রগপৌরক্ষাঙ্গ মহিক্ষাপ্রভিকর রসবিক্ষাশ্রম মননন্দির। 
গ্রক্ষাম- ভিক্ষাটকন্দিহি, ডক্ষাক-হিনরত্তিলক্ষা ১৯১ 2856

রমক্ষা রক্ষাণর্মী 
ভিটক্ষাচক্ষারর্যর্য্র

01917064909
 ননমক্ষাই সরকক্ষার

01732620326
প্রক্ষাক-

প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.30 টক্ষা-
12.00 টক্ষা

69. নডড়ক্ষাইল রলক্ষাহিক্ষাগডড়ক্ষা
নএপল্লর্মী মননন্দির গন্ধবিক্ষাডড়র্মীয়ক্ষা
গ্রক্ষাম-গন্ধবিক্ষানডড়য়ক্ষা, ডক্ষাক-রলক্ষাহিক্ষাগডড়ক্ষা  ১৯১ 2857

ছক্ষায়ক্ষা রক্ষাণর্মী 
নবিশ্বিক্ষাস

01924810518
01730208500

    অনসত্তি কক মক্ষার চক্রবিত্তির্যর্মী
01923405023

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

70. নডড়ক্ষাইল রলক্ষাহিক্ষাগডড়ক্ষা
কক্ষামঠিক্ষানক্ষা সক্ষাবির্যজেনর্মীন দুগর্যক্ষা  মননন্দির। 
গ্রক্ষাম-কক্ষামঠিক্ষানক্ষা ডক্ষাক-কক্ষামঠিক্ষানক্ষা ১৯১ 2858 অঞনক্ষা সরকক্ষার 01724504825

01912761419
  কর্মীলরক্ষান্দি চনদ্র সরকক্ষার

01716335307
প্রক্ষাক-

প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

71. নডড়ক্ষাইল রলক্ষাহিক্ষাগডড়ক্ষা
সরন্দিক্ষারপক্ষাডড়ক্ষা পসজেক্ষা মননন্দির।
গ্রক্ষাম- রলক্ষাহিক্ষাগডড়ক্ষা, ডক্ষাক- রলক্ষাহিক্ষাগডড়ক্ষা ১৯১ 2859

নশিবিপ্রসক্ষান্দি 
কমর্যকক্ষার

01992224240
01729422039

 নবিধক্ষান কমর্যকক্ষার
01912835591

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

72. নডড়ক্ষাইল রলক্ষাহিক্ষাগডড়ক্ষা
রক্ষাধক্ষা রগক্ষানবিনন্দি মননন্দির (ননউ রলক্ষাহিক্ষাগডড়ক্ষা) 
গ্রক্ষাম-ননউ রলক্ষাহিক্ষাগডড়ক্ষা,ডক্ষাক-
রলক্ষাহিক্ষাগডড়ক্ষা

১৯১ 2860 বিনক্ষানর্মী রপক্ষাদক্ষার
01775822225
01763558642

  ডক্ষাড পনরলত্তিক্ষাষ পক্ষানলত্তি
01718166804

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

73. নডড়ক্ষাইল রলক্ষাহিক্ষাগডড়ক্ষা
ছক্ষাত্তিডড়ক্ষা নক্ষামরজ্ঞ রখক্ষালক্ষা মননন্দির।গ্রক্ষাম- 
ছক্ষাত্তিডড়ক্ষা, ডক্ষাক-রলক্ষাহিক্ষাগডড়ক্ষা 

১৯১ 2861
লকর্মী রক্ষাণর্মী 
রন্দিওয়ক্ষান

01923951922
  জেয় রগক্ষাপক্ষাল রন্দিওয়ক্ষান

01732-085410
প্রক্ষাক-

প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.30 টক্ষা-
12.00 টক্ষা

74. নডড়ক্ষাইল রলক্ষাহিক্ষাগডড়ক্ষা
কক নন্দিশির্মী মক্ষাললক্ষাপক্ষাডড়ক্ষা বিক্ষালরক্ষায়ক্ষারর্মী মননন্দির।
 গ্রক্ষাম ও ডক্ষাক- কক নন্দিশির্মী ১৯১ 2862 বিকক ল বিক্ষালক্ষা রক্ষায় 01728827918

 ককৃ ষ্ণ নবিশ্বিক্ষাস
01721509367 

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.00 টক্ষা-
11.30 টক্ষা

75. নডড়ক্ষাইল রলক্ষাহিক্ষাগডড়ক্ষা
নন্দিঘলর্মীয়ক্ষা সক্ষাবির্যজেনর্মীন রক্ষাধক্ষালগক্ষানবিনন্দি 
মননন্দির। গ্রক্ষাম- ন্দির্মীঘনলয়ক্ষা, ডক্ষাক-
রকক্ষালক্ষান্দির্মীঘনলয়ক্ষা, 

১৯৩০ 283 উল্কক্ষা রঘক্ষাষ
01794271369 
01729455163

 নশিবিনক্ষাথ সক্ষাহিক্ষা
01867001889

 গর্মীত্তিক্ষা নশিকক্ষা  নবিকক্ষাল 4.30 
টক্ষা-7.00 টক্ষা

76. নডড়ক্ষাইল রলক্ষাহিক্ষাগডড়ক্ষা লকনটয়ক্ষা নক্ষামরজ্ঞ রখক্ষালক্ষা মননন্দির। গ্রক্ষাম- 
লকনটয়ক্ষা, ডক্ষাক-মহিক্ষাজেন

১৯১ 2864 রতনক্ষা রক্ষাণর্মী রঘক্ষাষ 01834531932  রক্ষামপ্রসক্ষান্দি রঘক্ষাষ
01735585737

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
10.00 টক্ষা-



12.30 টক্ষা

77. নডড়ক্ষাইল রলক্ষাহিক্ষাগডড়ক্ষা
কল্রক্ষানপকর মধ্রপক্ষাডড়ক্ষা সক্ষাবির্যজেনর্মীন পসজেক্ষা 
মননন্দির।  গ্রক্ষাম- কল্রক্ষানপকর, ডক্ষাক-
চরবিনলনন্দিয়ক্ষা

১৯১ 2865 ছনন্দিক্ষা নবিশ্বিক্ষাস 01924385512
 স্বিপন নটকক্ষান্দিক্ষার

01917845131
প্রক্ষাক-

প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
10.00 টক্ষা-
12.30 টক্ষা

78. নডড়ক্ষাইল রলক্ষাহিক্ষাগডড়ক্ষা
ককৃষ্ণপকর মধ্রপক্ষাডড়ক্ষা কক্ষালর্মী মননন্দির। 
গ্রক্ষাম- ককৃষ্ণপকর, ডক্ষাক-রলক্ষাহিক্ষাগডড়ক্ষা

১৯১ 2866 দুগর্যক্ষা নবিশ্বিক্ষাস
01955770612
01952103229

 পলরশি সমক্ষাজেন্দিক্ষার
01960454792

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.30 টক্ষা-
12.00 টক্ষা

79. নডড়ক্ষাইল রলক্ষাহিক্ষাগডড়ক্ষা
কক্ষালর্মী নগর সক্ষাবির্যজেনর্মীন কক্ষালর্মী মননন্দির। 
গ্রক্ষাম-কক্ষালর্মীনগর, ডক্ষাক-নলন্দির্মী ১৯১ 2867 ধর্মীমক্ষান নবিশ্বিক্ষাস 01918093921

 সককক্ষান্ত্তি নবিশ্বিক্ষাস
01739-251117

প্রক্ষাক-
প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
10.00 টক্ষা-
12.30 টক্ষা

80. নডড়ক্ষাইল রলক্ষাহিক্ষাগডড়ক্ষা
কক্ষাঞ্চনপকর সক্ষাবির্যজেনর্মীন মননন্দির। গ্রক্ষাম- 
কক্ষাঞ্চনপকর, ডক্ষাক- রক্ষায়গ্রক্ষাম 

১৯১ 2868
ভিক্ষারত্তির্মী রক্ষাণর্মী 
ন্দিতত্তি

01749858463
  প্রশিক্ষান্ত্তি কক মক্ষার রঘক্ষাষ

01711903678
প্রক্ষাক-

প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
9.30 টক্ষা-
12.00 টক্ষা

81. নডড়ক্ষাইল রলক্ষাহিক্ষাগডড়ক্ষা

চরলন্দিপৌলত্তিপকর মক্ষাললক্ষাপক্ষাডড়ক্ষা সক্ষাবির্যজেনর্মীন 
দুগর্যক্ষা মননন্দির।
গ্রক্ষাম- চরলন্দিপৌলত্তিপকর, ডক্ষাক- 
মনকমপকর

 ১৯১ 2869 সনঞ্চত্তিক্ষা মবিদ্র 01796-301714
 কক মক্ষালরশি নবিশ্বিক্ষাস

01728259121
প্রক্ষাক-

প্রক্ষাথনমক

সকক্ষাল
10.00 টক্ষা-
12.30 টক্ষা

82. নডড়ক্ষাইল রলক্ষাহিক্ষাগডড়ক্ষা
ব্রক্ষাহ্মণ কক নন্দিশির্মী সক্ষাবির্যজেনর্মীন পসজেক্ষা মননন্দির 
(বিয়স্ক)। গ্রক্ষাম- ব্রক্ষাহ্মণ কক নন্দিশির্মী, 
ডক্ষাক- কক নন্দিশির্মী

 ১৯২০ 129
রগক্ষালক কক মক্ষার 
পক্ষাল

01741273755
01926125515

  নন্দিপক কক মক্ষার ন্দিক্ষাস
01910292020 বিয়স্ক

 নবিকক্ষাল
5.00 টক্ষা-
7.30 টক্ষা

                                                                                                                                                                                


