
গণপ্রজজাতন্ত্ররী বজাবাংলজাদদেশ সরকজার
মননদেরনভিনততক নশশু ও গণনশকজা কজারর্যক্রম-৫ম পরর্যজায়  

নহিনদু ধমর্যরীয় কল্রজাণ ট্রজাস
ধমর্য নবষয়ক মন্ত্রণজালয়

কজালরী বজাড়ড়রী ররজাড়  ,   বনরশজাল

                                                  নশকজাদকদননরর তজানলকজার ছক                             রজলজালাঃ   বনরশজাল। 
ক্রনম

ক
রজলজা উপদজলজা নশকজাদকদননরর নজাম ও নঠিকজানজা রকননর

রকজাড়
নশকদকর নজাম নশকদকর

রমজাবজাইল নম্বর
রকননর মননটনরবাং

কনমনটর সভিজাপনতর
নজাম ও রমজাবজাইল

নম্বর

নশকজাস্তর পজাঠিদেজাদনর
সময় সসনচ

০১ বনরশজাল বনরশজাল
সদের

সজালাঃ শ্ররী শ্ররী রজাধজাদগজানবনদে মননদের, পসবর্য হিনরনজাফফ নলয়জা,
২৬ নবাং ওয়জাড়র্য, বনরশজাল সদের, বনরশজাল    

১৯১৫২০৩ নদেপজালরী হিজাওলজাদেজার ০১৭০৪-
৮৩৪৬৬৭

সফভিজাষ চননর নমনস্ত্র
০১৭১৫২৫১০২৮ 

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৯.০০-১১.৩০

০২ বনরশজাল বনরশজাল
সদের

শ্ররী শ্ররী রজাধজাদগজানবনদে মননদের, নটয়জাখজালরী, 
হিনরনজাফফ নলয়জা, বনরশজাল সদের, বনরশজাল।  

১৯১৫২০৪ রজাধজা রজাণরী সমদজার ০১৭৫৭-
০২৭৬৬২

নপ্রয় লজাল সরকজার
০১৭৩৬৭৯৫৩৬৮

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৯.০০-১১.৩০

০৩ বনরশজাল বনরশজাল
সদের

শ্ররী শ্ররী রজাধজা রগজানবনদে আশ্রম, ভিজানটখজানজা, 
বনরশজাল সদের, বনরশজাল। 

১৯১৫২০৫ কজাজল সজাহিজা ০১৯৪৯-
১৬০৫৬৪

মনটফ রঘজাষ
০১৭১৫৫৮৬৯৩০

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.০০-
১২.৩০

০৪ বনরশজাল বনরশজাল
সদের

শবাংকর মঠি, নব, এম, কদলজ ররজাড়, বনরশজাল 
সদের, বনরশজাল।  

১৯১৫২০৬ পলজাশরী রজানরী নবশ্বজাস ০১৭৮৯-
২০৬৩৯২

বজাসফদদেব কমর্যকজার
০১৭১৮৯২৮৩১৬

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৯.০০-১১.৩০

০৫ বনরশজাল বনরশজাল
সদের

শ্ররী শ্ররী হিনরঠিজাকফ র ও ধরর্য শজালজা, হিজাটদখজালজা,  
রকজাতয়জালরী, বনরশজাল।

১৯১৫২০৭ অঞফ রজানরী সজাহিজা ০১৭৩৪-
৭০০২২২

মনরীননর নজারজায়ন সজাহিজা
০১৭১১৪৫৭৬৪৩

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৯.০০-১১.৩০

০৬ বনরশজাল বনরশজাল
সদের

শ্ররী শ্ররী রজাধজা রগজানবনদে নজউর মননদের, রসনপজাড়ড়জা, 
পফরজান বজাজজার ররজাড়, বনরশজাল। 

১৯১৫২০৮ নমনতরী রজানরী শরীল ০১৯৮৫-
৬১৭৮১৪

মহিজাদদেব বননক
০১৭১৬১৩১০৪২

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৯.০০-১১.৩০

০৭ বনরশজাল বনরশজাল
সদের

সজালাঃ শ্ররী শ্ররী মনসজা মননদের, কজাউননয়জা প্রধজান 
সড়ড়ক, বনরশজাল সদের, বনরশজাল।  

১৯১৫২০৯ কল্পনজা রজাণরী 
মজফমদেজার

০১৭৪২-
১১৮৮০৩

এএ্রজাড়: সফভিজাষ দেজাস
০১৭১১১৮৩৩৩২

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৯.০০-১১.৩০

০৮ বনরশজাল বনরশজাল
সদের

রজায়পফরজা নহিনদু মননদের, সজাদহিদবর হিজাট, বনরশজাল সদের,
বনরশজাল। 

১৯১৫২১০ পফতফল রজানরী মজফমদেজার ০১৭৩৮-
১২৩৫৪৭

স্বপন কফ মজার নমস্ত্ররী
০১৭১৭৯৫২৩৪৬

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৮.০০-১০.৩০

০৯ বনরশজাল বনরশজাল
সদের

শ্ররী শ্ররী রজাধজা ককৃষ্ণ ও মহিজামজায়জা 
মননদের,জজানফনকনসবাংহি ররজাড়, হিনরজন কলনরী, 
কজাউননয়জা, বনরশজাল সদের।

১৯১৫২১১ সবাংগরীতজা রবপজাররী ০১৭৯৬-
৬২৮৪৮৮ 

এএ্রজাড়: অনরীল রদে
০১৭২০২২৬৭২৬

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৮.০০-১০.৩০

১০ বনরশজাল বনরশজাল
সদের

রজাজজারচর মহিজাবট আশ্রম ও রসবজাসবাংঘ, গ্রজামলাঃ 
রজাজজারচর, রপজালাঃ চরদমজানজাই, বনরশজাল সদের

১৯১৫২১২ সমজা রজাণরী ০১৯২৭-
৪১৬৩৯৫

ধরীদরননর নজাথ কজাইত
০১৭১০৯৬৪০৪১

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৮.০০-১০.৩০

১১ বনরশজাল বনরশজাল
সদের

চরনহিজলতলজা শ্ররী শ্ররী দেসগর্যজা 
মননদের,গ্রজালাঃচরনহিজলতলজা  ইউলাঃ চজাচাঁদেপফরজা,বনরশজাল 
সদের, বনরশজাল  

১৯১৫২১৩ পলজাশ চননর সমদজার ০১৭৪৫-
৯৭২৬৭৭

নবজয় ককৃষ্ণ হিজাওলজাদেজার
০১৭১৪৫৫৬৭৬৫

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.০০-
১২.৩০

১২ বনরশজাল বনরশজাল
সদের

সজালাঃ দেসগর্যজা মননদের, গ্রজাম+রপজালাঃ পতজাবাং, বনরশজাল 
সদের, বনরশজাল। 

১৯১৫২১৪ রসনবকজা রজাণরী ০১৭৮৮-
৭৯৭১৯২

কজাননবজালজা রদেবনজাথ
০১৭২৫৩৭৭১৪৮

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৯.০০-
১১.৩০

১৩ বনরশজাল বনরশজাল বজাবাংলজাদদেশ রসবজাশ্রম(আনদে শশজান) নফতন বজাজজার, ১৯১৫২১৫ নশখজা রজাণরী দেজাস ০১৭৩৭- নবজয় ককৃষ্ণ রদে প্রজাক- ৯.০০-১১.৩০



সদের বনরশজাল সদের, বনরশজাল। ৯২৯৩৩২ ০১৮১৯৭৯০০২১ প্রজাথনমক

প কৃষজা-০২
ক্রনম

ক
রজলজা উপদজলজা নশকজাদকদননরর নজাম ও নঠিকজানজা রকননর

রকজাড়
নশকদকর নজাম নশকদকর

রমজাবজাইল নম্বর
রকননর মননটনরবাং

কনমনটর সভিজাপনতর
নজাম ও রমজাবজাইল

নম্বর

নশকজাস্তর পজাঠিদেজাদনর
সময় সসনচ

১৪ বনরশজাল বনরশজাল
সদের

সজালাঃ শ্ররী শ্ররী হিনর মননদের(নজাথ বজাড়ড়রী), গ্রজামলাঃ 
আইচজা, রপজালাঃ সজাদয়স্তজাবজাদে, বনরশজাল সদের, 
বনরশজাল।

১৯১৫২১৬ ররীতজা রজাণরী 
হিজাওলজাদেজার

০১৭৫৪-
৩০৪৫৫১

ড়জা: অমসল্র মনড়ল
০১৭১৬৩৫৪৮৭৭

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৮.৩০-১১.০০

১৫ বনরশজাল উনজরপফর উততর কফ ড়ড়নলয়জা সজালাঃ নবশ্ববনদু রসবজাশ্রম, 
পরীদররপজাড়ড়, উনজরপফর, বনরশজাল। 

১৯১৫২১৭ নশখজা রজাণরী ঘরজামরী ০১৭৪৫-
৪৬৩৮১১

সফশরীল কফ মজার বজালজা
০১৭১৬১৪৪২৪৬ 

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.০০-
১২.৩০

১৬ বনরশজাল উনজরপফর সজাবর্যজনরীন শ্ররী শ্ররী ককৃষ্ণ ভিক্ত রসবজাশ্রম, 
গ্রজাম-রজাদমরকজাঠিরী,উপদজলজা-উনজরপফর, বনরশজাল।

১৯১৫২১৮ কল্পনজা রজায় ০১৭৭২-
৪৮৪৪২৫

শ্রজামলজাল রজায়
০১৭৩৬৪৫৯০৭৫

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৯.০০-
১১.৩০

১৭ বনরশজাল উনজরপফর শ্ররী শ্ররী ননগজামজাননদে স্বজারসত আশ্রম, রশজালক 
উনজরপফর, বনরশজাল।

১৯১৫২১৯ ঝনর্যজা রজাণরী নমতর ০১৭৬৭-
১৯৯০৯৩

শবাংকর লজাল দেজাস
০১৭১৪৯৩৩৮৭৭

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৮.৩০-
১১.০০

১৮ বনরশজাল উনজরপফর হিনরসভিজা রসবজাশ্রম, ড়জাদবরকফ ল, মজানলকজানদেজা
উনজরপফর, বনরশজাল। 

১৯১৫২২০ সনবতজা রজাণরী নবশ্বজাস ০১৯৩৮-
২১৩২৮২

রনঞত কফ মজার রজায়
০১৭৭৯৬৮৮৫০১

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৯.০০-১১.৩০

১৯ বনরশজাল উনজরপফর শ্ররী শ্ররী রজাধজা রগজানবনদে রসবজাশ্রম, গ্রজালাঃ নজাররীদকলরী 
রপজালাঃ সজাকরজাল, উনজরপফর, বনরশজাল।

১৯১৫২২১ শবাংকর চননর রজায় ০১৬৮৭-
৭২০৫১৯

সতরনজৎ রজায়
০১৭২৭৭৫৩৪৯৭

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৮.০০-১০.৩০

২০ বনরশজাল উনজরপফর শ্ররী শ্ররী রজাধজা ককৃষ্ণ রসবজাশ্রম, বরজাদকজাঠিজা, 
ড়জাকফ রজার হিজাট, উনজরপফর, বনরশজাল।

১৯১৫২২২ শ্রজামলরী রজানরী ০১৭১৮-
৮৩১৭৭৮

রজাম লজাল হিজালদেজার
০১৮২৪৭৫৮০৪৯

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৮.০০-১০.৩০

২১ বনরশজাল উনজরপফর কজালনবলজা গজাইনবজাড়ড়রী সজালাঃ শ্ররী শ্ররী কজালরী মননদের, 
গ্রজালাঃ কজালনবলজা, উলাঃ হিজারতজা, উনজরপফর, বনরশজাল।

১৯১৫২২৩ মজালতরী রজানরী গজাইন ০১৭৫৬-
৮৫৪৪৪৪

সফধরীর চননর রজায়
০১৭২৭৬৩২২০২

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১২.০০-২.৩০

২২ বনরশজাল উনজরপফর সজাবর্যজনরীন রজাধজা রগজানবনদে রসবজাশ্রম, গ্রজালাঃ নজাথজার 
কজাননদে, রপজালাঃ হিজারতজা, উনজরপফর, বনরশজাল।

১৯১৫২২৪ আরতরী রজানরী 
ককৃততনরীয়জা(পজাদনড়)

০১৭৩১-
৪৯১১৬৮

নবভিসনত পজাদনড়
০১৭৩১৪৯১১৬৮

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.০০-
১২.৩০

২৩ বনরশজাল উনজরপফর শ্ররী শ্ররী ককৃষ্ণ ভিগবজান মননদের আশ্রম, গ্রজালাঃ 
জজানমর বজানড়ড়, হিজারতজা, উনজরপফর, বনরশজাল।  

১৯১৫২২৫ ননমচজাচাঁদে নবশ্বজাস ০১৭২৫-
৮০১৩১৪

ননমর্যল চননর রজায়
০১৭৪৯৩৩৭১৮০

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৯.০০-১১.৩০

২৪ বনরশজাল উনজরপফর হিজারতজা সজাবর্যজনরীন মদেন রমজাহিন রসবজাশ্রম গ্রজালাঃ 
হিজারতজা, রপজালাঃ হিজারতজা, উনজরপফর, বনরশজাল।

১৯১৫২২৭ মঙ্গল চননর নবশ্বজাস ০১৭৮১-
৬৫৭৫১৩

অমল মনল্লক
০১৭৫২০৫৪৬০০ 

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.৩০-
০১.০০

২৫ বনরশজাল উনজরপফর রজাধজা রগজানবনদে রসবজাশ্রম, গ্রজালাঃ নশবপফর,রপজালাঃ 
সজাতলজা, উনজরপফর, বনরশজাল।

১৯১৫২২৮ শ্ররী বরীদরননর নবশ্বজাস ০১৭৬১-
৮৭১৬৩২

রগজানবনদে লজাল বজাড়ড়ড়
০১৯৩১৩৭৯৭৭৮

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.০০-
১২.৩০

২৬ বনরশজাল উনজরপফর বজাইদনর দেরীনঘরপজাড়ড় শ্ররী শ্ররী দেসগর্যজা মননদের, সজাতলজা, 
উনজরপফর, বনরশজাল। 

১৯১৫২২৯ সকৃনত কনজা রজায় ০১৭৭০-
৪৯৭২৪০

হিরলজাল মনড়ল
০১৭২৬৭৩৪৫৭৫

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.৩০-১.০০

২৭ বনরশজাল উনজরপফর শ্ররী শ্ররী কজালরী ও মনসজা মননদের, পনশ্চিম ধজামফড়ড়জা  ১৯১৫২৩০ রবরীননরনজাথ অনধকজাররী ০১৮৬০- ভিরত চননর বজাড়ড়ড় প্রজাক- ৯.০০-১১.৩০



উপদজলজালাঃ উনজরপফর, বনরশজাল। ৪৬৪৫৫৮ ০১৭২৯১১৩৭০৩ প্রজাথনমক
২৮ বনরশজাল উনজরপফর নতরমফখরী পজানবজাড়ড়রী রজাস্তজা সবাংলগ্ন শ্ররী শ্ররী 

রজাধজাককৃষ্ণ মননদের, কফ ড়ড়লরীয়জা,পরীদররপজাড়ড়, 
উনজরপফর।

১৯১৫২৩১ সনবতজা বজাড়ড়ড় ০১৭৩০-
১৮৯৭০৮

সফশরীল কফ মজার বজালজা
০১৭১৬১৪৪২৪৬

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৯.৩০-১২.০০

২৯ বনরশজাল উনজরপফর শ্ররী শ্ররী গদনশ পজাগল রসবজাশ্রম, 
পসবর্যসজাতলজা,উনজরপফর

১৯১৫২৩২ রশজাভিজা মনড়ল ০১৭২৪-
৯৯৬২১৫

ননতরজাননদে মনড়ল
০১৯১৩১৭৮২৩৫

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.৩০-১.০০

প কৃষজা-০৩
ক্রনম

ক
রজলজা উপদজলজা নশকজাদকদননরর নজাম ও নঠিকজানজা রকননর

রকজাড়
নশকদকর নজাম নশকদকর

রমজাবজাইল নম্বর
রকননর মননটনরবাং

কনমনটর সভিজাপনতর
নজাম ও রমজাবজাইল

নম্বর

নশকজাস্তর পজাঠিদেজাদনর
সময় সসনচ

৩০ বনরশজাল উনজরপফর শ্ররী শ্ররী কজালরী মননদের, গ্রজালাঃ বজাদহির ঘজাট, 
উনজরপফর, বনরশজাল।

১৯১৫২৩৩ অননতজা নবশ্বজাস ০১৭৬২-
০৬৪২৮৮

রগজাপজাল বজাড়ড়ড়
০১৮২৮১০৩৩২৬

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৮.০০-১০.৩০

৩১ বনরশজাল উনজরপফর হিজারতজা রজাধজাককৃষ্ণ রসবজাশ্রম, উততর হিজারতজা, 
উনজরপফর।

১৯১৫২৩৪ আশজা মনড়ল ০১৭৩৯-
২১২৪২৮

সফকফ মজার রগজাসজাই
০১৭২৭৩৩১৮৯১

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.০০-
১২.৩০

৩২ বনরশজাল উনজরপফর সজাতলজা ভিরৎদসন সজালাঃ দেসগর্যজা ও রগজানবনদে মননদের, গ্রজালাঃ 
১নবাংআলজামনদে, ইউ+রপজালাঃ সজাতলজা, উনজরপফর,  
বনরশজাল। 

১৯১৫২৩৫ পলজাশ রজায় ০১৭৮৩-
৩১০৮১৮

সতর রঞন সমদজার
০১৭১৩৯৬২২৫৫

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.০০-
১২.৩০

৩৩ বনরশজাল উনজরপফর শ্ররী শ্ররী রজাধজাদগজানবনদে রসবজাশ্রম, গ্রজাম+পসবর্য 
মফনড়পজাশজা, রপজালাঃ নশকজারপফর, উনজরপফর, বনরশজাল।

১৯১৫২৩৬ নশনল্প বড়ড়জাল ০১৭৬৭-
৩৩৭৪৫১

মননননর চননর শরীল
০১৭৪৯৩৮৪৯১৫

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৮.০০-১০.৩০

৩৪ বনরশজাল উনজরপফর সজালাঃ শ্ররী শ্ররী কজালরী মননদের, গ্রজালাঃ মজানরজা, রপজালাঃ 
পরীদরর পজাড়ড়, ইউলাঃ জল্লজা, উনজরপফর, বনরশজাল।

১৯১৫২৩৭ নমতফ বজাড়ড়ড় ০১৭৪১-
০২৪৩৯৭

জগদেরীশ হিজালদেজার
০১৭৫৬৭৩৬০৭৯

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.০০-
১২.৩০

৩৫ বনরশজাল উনজরপফর সজালাঃ শ্ররী শ্ররী রজাধজাককৃষ্ণ মননদের, গ্রজালাঃ নশবপফর, 
ইউ+রপজালাঃ সজাতলজা, উনজরপফর, বনরশজাল। 

১৯১৫২৩৮ স্বপ্নজা ননদেরী ০১৭২৭-
৬৬৭৬৩৭

সফভিজাষ চননর নমন্ত্ররী
০১৭১০৫০৯৭৮৯

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.০০-
১২.৩০

৩৬ বনরশজাল উনজরপফর শ্ররী শ্ররী রজাধজাদগজানবনদে রসবজাশ্রম, গ্রজালাঃ মসলপজাইন, 
রপজালাঃ ধজামসর, উনজরপফর, বনরশজাল।

১৯১৫২৩৯ শ্রজামলরী রবপজাররী ০১৭২৬১২০৬২০ রনপজাল চননর হিজালদেজার
০১৯২৪০২০৫৫২

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৮.০০-১০.৩০

৩৭ বনরশজাল উনজরপফর মজাদেজাশর্যরী সজালাঃ শ্ররী শ্ররী দেসগর্যজা মননদের, গ্রজালাঃ দেনকণ 
মজাদেজাশর্যরী, ইউলাঃ নশকজারপফর, উনজরপফর, বনরশজাল।

১৯১৫২৪০ নফপফর নমস্ত্ররী ০১৭২৪০০৪৭৯০ নচততরঞন হিজালদেজার
০১৭২৮৪৪৬৬১৬

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৮.০০-১০.৩০

৩৮ বনরশজাল উনজরপফর গদজননর সজালাঃ দেসগর্যজা মননদের, গ্রজামলাঃ ধজামফড়ড়জা, রশজালক, 
উনজরপফর, বনরশজাল।

১৯১৫২৪১ নদেপজালরী হিজালদেজার ০১৯১০৭৪১৮৪৪ সফভিজাষ সরকজার
০১৭৩১৫৯৭৩৫০

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৯.০০-
১১.৩০

৩৯ বনরশজাল উনজরপফর      পনশ্চিম কজারফজা নদেনঘরপজাড়ড় সজালাঃ হিনর মননদের,  গ্রজামলাঃ
পরীদররপজাড়ড়, উনজরপফর, বনরশজাল।

১৯১৫২৪২ নশলজা সরকজার ০১৭৪০৬৩৯৫৫৪ ম কৃনজাল কজানন্ত রজায়
০১৭১৯৯৫০০৩৮

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৯.০০-
১১.৩০

৪০ বনরশজাল উনজরপফর নজাথজারকজাননদে সজালাঃ শ্ররী শ্ররী রজাধজাদগজানবনদে রসবজাশ্রম, 
হিজারতজা, উনজরপফর, বনরশজাল।

১৯১৫২৪৩ পফতফল হিজালদেজার ০১৯১৮৯৭৫২৩৩ নজারজায়ন চননর নবশ্বজাস
অনফলাঃ০১৯১৮৯৭৫২৩
৩

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.৩০-১.০০



৪১ বনরশজাল উনজরপফর শ্ররী শ্ররী উগ্রতজারজা মননদের, তজারজাবজাড়ড়রী, রপজালাঃ 
নশকজারপফর, উনজরপফর, বনরশজাল।

১৯১৫২৪৪ সজাথরী রজায় ০১৭৭৭৫২৩৫৫১ রদেবজাশরীষ দেজাস
০১৭১৫৩৮৪০৩৬

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৮.০০-
১০.৩০

৪২ বনরশজাল উনজরপফর আলজামদেরী দেরীনঘরপজাড়ড় সজালাঃ হিনরগুরু চজাচাঁদে মননদের, 
গ্রজামলাঃ আলজামদেরী, রপজালাঃ সজাতলজা, উনজরপফর, 
বনরশজাল। 

১৯১৫২৪৫ প্রভিজা মধফ ০১৭১৪৬৬৪৩৯৭ প্রম সমদজার
০১৭৩৫৩৪২৮৪৬

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.০০-
১২.৩০

৪৩ বনরশজাল রগগৌরনদেরী দেজাদসর বজাড়ড়রী সবাংলগ্ন সজাবর্যজনরীন কজালরী মননদের 
বজাকজাই, রগগৌরনদেরী, বনরশজাল।

১৯১৫২৪৬ রজানতর রজাণরী 
মনড়ল(পফতফল)

০১৯৪৮-
৭৫৯৫২৭

শজানন্ত রঞন কর
০১৭৩৯০২৩৮৮৫

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৮.০০-১০.৩০

৪৪ বনরশজাল রগগৌরনদেরী হিনরদসজানজা সজাবর্যজনরীন দেসগর্যজা মননদের, গ্রজামলাঃ হিনরদসজানজা,
রপজালাঃ কজাদসমজাবজাদে, রগগৌরনদেরী, বনরশজাল।

১৯১৫২৪৭ নলনপ ভিক্ত ০১৭০০৯৫২৪১০ অনরীল সরকজার
০১৭১৮৪৪৪২২৩৪

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৮.৩০-১১.০০

প কৃষজা-০৪
ক্রনম

ক
রজলজা উপদজলজা নশকজাদকদননরর নজাম ও নঠিকজানজা রকননর

রকজাড়
নশকদকর নজাম নশকদকর

রমজাবজাইল নম্বর
রকননর মননটনরবাং

কনমনটর সভিজাপনতর
নজাম ও রমজাবজাইল

নম্বর

নশকজাস্তর পজাঠিদেজাদনর
সময় সসনচ

৪৫ বনরশজাল রগগৌরনদেরী রদেজানজার কজাননদে দেসগর্যজা মননদের,রগগৌরনদেরী, বনরশজাল। ১৯১৫২৪৮ ধরীদরননরনজাথ সরকজার ০১৭৫২-
২৬০৭৪৯

রমনরী কজান্ত সরকজার
০১৭৩৮০৮১২২৭

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৯.০০-
১১.৩০

৪৬ বনরশজাল রগগৌরনদেরী রদেওপজাড়ড়জা বজাইচদখজালজা সজাবর্যজনরীন দেসগর্যজা মননদের, 
গ্রজামলাঃ রদেওপজাড়ড়জা, রপজাষলাঃ বজাটজাদজজার, রগগৌরনদেরী, 
বনরশজাল।

১৯১৫২৪৯ আদলজা রজানরী রজায় ০১৭৪৭৬৯৩৪৮৪ নবরজাজ রজায়
০১৭৩৬৭৯২৮৬৪

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৯.০০-
১১.৩০

৪৭ বনরশজাল রগগৌরনদেরী কনববজাড়ড়রী শ্ররী শ্ররী দেসগর্যজা ও শরীতলজা মননদের, গ্রজাম-
দেনকন পনশ্চিম পজাড়ড়জা, রপজালাঃ বজাটজাদজজার, রগগৌরনদেরী, 
বনরশজাল।

১৯১৫২৫০ মঞফ রজাণরী রদেবনজাথ ০১৯২৩৩৭৬৬৮৬ সদেজাননদে চক্রবততর্যরী
০১৯২০৪৭৬৯৬৩

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৮.৩০-১১.০০

৪৮ বনরশজাল রগগৌরনদেরী বজাকজাই রবররীবজাচাঁধসবাংলগ্ন সজাবর্যজনরীন শ্ররী শ্ররী কজালরী 
মননদের, গ্রজাম+রপজাষলাঃ বজাকজাই, রগগৌরনদেরী, 
বনরশজাল।

১৯১৫২৫১ সবফজ চননর হিজালদেজার ০১৬২২৭৪৮৭৫৯ সনঞব কফ মজার হিজালদেজার
০১৭১৬৬১২৩৩৬

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৯.০০-
১১.৩০

৪৯ বনরশজাল রগগৌরনদেরী দেনকন মজাগুড়ড়জা সজালাঃ দেসগর্যজা মননদের, গ্রজামলাঃ উততর 
মজাগুড়ড়জা রপজাষলাঃ বজাকজাই, রগগৌরনদেরী বনরশজাল।

১৯১৫২৫২ দেরীপজালরী দেজাস ০১৭৫৩৯৮০২০
৩

অননল চননর বজাইন
০১৭৫৩৯৮০২০৩

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.৩০-১.০০

৫০ বনরশজাল রগগৌরনদেরী সজাতকজাফফ লজা সজাবর্যজনরীন পসজজা মননদের, চজাচাঁদেশরী, 
রগগৌরনদেরী, বনরশজাল।

১৯১৫২৫৩ সফভ্রজা হিজালদেজার ০১৭১০৯৬৫২৩২ দেরীন বন্ধফ নবশ্বজাস
০১৮২৩২৮৬০৮৮

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৯.০০-
১১.৩০

৫১ বনরশজাল রগগৌরনদেরী শ্ররী শ্ররী ননগজামজাননদে স্বজারসত আশ্রম, বজাটজাদজজার 
রগগৌরনদেরী, বনরশজাল।

১৯১৫২৫৪ ইলজা নবশ্বজাস ০১৭৩১৪৭৮৫৪৪ পনরদতজাষ কফ মজার ননদেরী
০১৮২১২৬০৫০১

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৮.৩০-১১.০০

৫২ বনরশজাল রগগৌরনদেরী শ্ররী শ্ররী নণগজামজাননদে স্বজারসত আশ্রম ও হিনরমননদের
গ্রজামলাঃ উততর-পনশ্চিম চননরহিজার, মজানহিলজারজা, 
রগগৌরনদেরী বনরশজাল।

১৯১৫২৫৫ কজানজাই লজাল সরকজার ০১৭২৯৩৪৯৮৭৮ সফধরীর কফ মজার দেজাস
০১৯২২৪২৩২৪৩

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৮.০০-১০.৩০



৫৩ বনরশজাল রগগৌরনদেরী      রবজহিজার সরকজার বজাড়ড়রী সজালাঃ দেসগর্যজা মননদের,  গ্রজামলাঃ
রবজহিজার, ইউ+  রপজালাঃ মজানহিলজারজা, রগগৌরনদেরী, 
বনরশজাল।

১৯১৫২৫৬ মঞফ রজাণরী হিজাজরজা ০১৭৬০১০৪০৫৯ সরকজার হিদরননরনজাথ
০১৭৬০১০৪০৫৯

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৯.০০-
১১.৩০

৫৪ বনরশজাল রগগৌরনদেরী শ্ররী শ্ররী দেসগর্যজা ও কজালরী মননদের, হিজানতবজাড়ড়রী 
রগগৌরনদেরী, বনরশজাল।

১৯১৫২৫৭ নবধফ রজাণরী ০১৭৪১৩৪২০২১ সফনশল করজাতরী
০১৭১৬৪৪৫৩১৬

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৯.০০-
১১.৩০

৫৫ বনরশজাল রগগৌরনদেরী শ্ররী শ্ররী রজাধজাককৃষ্ণ মননদের গ্রজামলাঃ মনহিষজা, রপজালাঃ 
শনরকল, রগগৌরনদেরী, বনরশজাল। 

১৯১৫২৫৮ গরীতজা রজাণরী দেজাস ০১৭৪১৪১০০৮৯ বজাদেল চননর দেজাস
০১৭৪৩৬০৩৩৯৫

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৮.০০-১০.৩০

৫৬ বনরশজাল রগগৌরনদেরী বজাঘজার সজালাঃ কজালরী, শরীতলজা, রজাধজাদগজানবনদে ও 
রলজাকনজাথ মননদের, গ্রজামলাঃ বজাঘজার, ইউলাঃ মজানহিলজারজা, 
রগগৌরনদেরী, বনরশজাল।

১৯১৫২৫৯ সরীমজা সরকজার ০১৭৮২২১৪৬৯১ বজাবফ ননতরজাননদে সরকজার
০১৭১৬৫৩০২৩৪ 

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৮.০০-১০.৩০

৫৭ বনরশজাল রগগৌরনদেরী সজালাঃ দেলাঃ নবল্বগ্রজাম হিনরমননদের, গ্রজাম+রপজালাঃ 
নবল্বগ্রজাম, রগগৌরনদেরী, বনরশজাল।

১৯১৫২৬০ নলনপ রজাণরী রদে ০১৭৬৪৯১২৩৫২ নবমল চননর কর
০১৭১১৩৮৩৪৫৯

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.০০-
১২.৩০

৫৮ বনরশজাল রগগৌরনদেরী আধফনজা সজালাঃ দেসগর্যজা মননদের, গ্রজাম+রপজালাঃ আধফনজা, 
ইউলাঃ শনরকল, রগগৌরনদেরী, বনরশজাল। 

১৯১৫২৬১ মঞফ রজাণরী কমর্যকজার ০১৭৫০৪৭৪৭৬৬ সতরীননর নজাথ 
চক্রবততর্যরী
০১৭১৫৯১৭০০১

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৯.০০-
১১.৩০

প কৃষজা-০৫
ক্রনম

ক
রজলজা উপদজলজা নশকজাদকদননরর নজাম ও নঠিকজানজা রকননর

রকজাড়
নশকদকর নজাম নশকদকর

রমজাবজাইল নম্বর
রকননর মননটনরবাং

কনমনটর সভিজাপনতর
নজাম ও রমজাবজাইল

নম্বর

নশকজাস্তর পজাঠিদেজাদনর
সময় সসনচ

৫৯ বনরশজাল আড়গলঝজা
ড়ড়জা

নবষ্ণফ মননদের, অড়গলঝজাড়ড়জা বনদের, আড়গলঝজাড়ড়জা, 
বনরশজাল। 

১৯১৫২৬২ ককৃষ্ণ কজান্ত 
হিজাওলজাদেজার

০১৯১১৯৬১২৪৫ প্রফফ ল্ল সরকজার
০১৭১৭০৭৭১৬১

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৮.৩০-১১.০০

৬০ বনরশজাল আড়গলঝজা
ড়ড়জা

দেসগর্যজা মননদের, আহুনতবজাট্রজা, হিজালদেজারবজাড়ড়রী 
আড়গলঝজাড়ড়জা, বনরশজাল।

১৯১৫২৬৩ অননতজা রজানরী 
মজফমদেজার

০১৭৪৭৮২৬৬৪৬ ররনফ পদে হিজালদেজার
০১৭২৬৬৪১২৫৩

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.০০-
১২.৩০

৬১ বনরশজাল আড়গলঝজা
ড়ড়জা

রজাধজাককৃষ্ণ মননদের, বজাকজাল-আক্রজাবজাড়ড়রী  
আড়গলঝজাড়ড়জা, বনরশজাল।

১৯১৫২৬৪ সমজানপ্ত রজানরী 
হিজালদেজার

০১৭৮৯৪৬৬৭৩৫ সফননল মনড়ল
০১৮১৪৪৯২২১৯

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৯.০০-১১.৩০

৬২ বনরশজাল আড়গলঝজা
ড়ড়জা

সজাবর্যজনরীন শরীতলজা মননদের, গ্রজামলাঃ উততর 
বজাহিজাদুরপফর
আড়গলঝজাড়ড়জা, বনরশজাল।

১৯১৫২৬৫ মনহিম কফ মজার ববনর ০১৭৬৭৬৮৩১৪৯ ননরঞন ববনর
০১৭৩৩৫৩৬৩৮২

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৮.০০-১০.৩০

৬৩ বনরশজাল আড়গলঝজা
ড়ড়জা

রবহুলজারপজাড়ড় সজাবর্যজনরীন কজালরী ও দেসগর্যজা মননদের, 
গ্রজালাঃ+রপজালাঃ বজাকজাল, আড়গলঝজাড়ড়জা, বনরশজাল।

১৯১৫২৬৬ নবনয় ভিফষন দেজাস ০১৭২৯৯০৭০৯৭ নবনয় ভিফষন দেজাস
০১৭২৯৯০৭০৯৭

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১১.০০-১.৩০

৬৪ বনরশজাল আড়গলঝজা
ড়ড়জা

রগগৌরণরীতজাই মননদের, বড়ড়বজাশজাইল, বজাশজাইল 
আড়গলঝজাড়ড়জা, বনরশজাল। 

১৯১৫২৬৭ নমতফ হিজালদেজার ০১৭৬৮১৭৫১১৩ নপ্রয়লজাল কমর্যকজার 
অনফলাঃ০১৭৬৮১৭৫১১
৩

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১১.০০-১.৩০

৬৫ বনরশজাল আড়গলঝজা বজারপজাইকজা সজালাঃ শ্ররী শ্ররী রজাধজাদগজানবনদে মননদের, ১৯১৫২৬৮ মঞফ ব্রজানজাজর্যরী ০১৭৫৪৩৫৭৮১৮ অনমও দেজাস প্রজাক- ৯.০০-১১.৩০



ড়ড়জা গ্রজালাঃ+রপজালাঃ বজারপজাইকজা, আড়গলঝজাড়ড়জা, বনরশজাল। ০১৭১৫৫৮৬৭১৯ প্রজাথনমক
৬৬ বনরশজাল আড়গলঝজা

ড়ড়জা
ভিক্ত রসবজা রগজানবনদে মননদের, রজজাবজারপজাড়ড় 
শজাওরজাবজাড়ড়রী, আড়গলঝজাড়ড়জা, বনরশজাল।

১৯১৫২৬৯ রশফজালরী রজানরী 
হিজালদেজার

০১৭৬০৬৭৭৩৪৫ নজদতননরনজাথ ববরজাগরী
০১৭৩৪০১৫৯৯৬

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১১.০০-১.৩০

৬৭ বনরশজাল আড়গলঝজা
ড়ড়জা

শ্ররী শ্ররী রগজানবনদে মননদের, রজাহুতপজাড়ড়জা, আড়গলঝজাড়ড়জা 
বনরশজাল।

১৯১৫২৭১ ননরী বজালজা ঘরজামরী ০১৭১৫৫৯০২৭৮ অমল সরকজার
০১৭১৫৫৯০২৭৮

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১১.০০-১.৩০

৬৮ বনরশজাল আড়গলঝজা
ড়ড়জা

শ্ররী শ্ররী রজাধজা ককৃষ্ণ রগজানবনদে মননদের রজজাবজারপজাড়ড়/ 
রজামদদেদবরপজাড়ড়, আড়গলঝজাড়ড়জা, বনরশজাল। 

১৯১৫২৭২ রশজাভিজারজানরী সমনধজার ০১৭৬৩৪৬৪৪১৮ সফননমর্যল মজফমদেজার
০১৭১৪৭৩০০৪২

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৯.০০-১১.৩০

৬৯ বনরশজাল আড়গলঝজা
ড়ড়জা

হিনর মজাতজা-নপতজা রসবজাশ্রম, রজামজানদনদের আচাঁক 
আড়গলঝজাড়ড়জা, বনরশজাল।

১৯১৫২৭৩ নমরজা রজায় ০১৭৪৫৪৬৩৬৯৯ ননমর্যল মনড়ল
০১৭৩৯০৩৮৪৯৩

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.০০-
১২.৩০

৭০ বনরশজাল আড়গলঝজা
ড়ড়জা

রজাধজাদগজানবনদে মননদের, বজাহিজাদুরপফর-মধ্রপজাড়ড়জা 
আড়গলঝজাড়ড়জা, বনরশজাল।

১৯১৫২৭৪ নবউনট সমদজার ০১৭৩৫৭৯২৭৭৪ ভিবদতজাষ জয়ধর
০১৭২৪৫৯০৯৩০

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.০০-
১২.৩০

৭১ বনরশজাল আড়গলঝজা
ড়ড়জা

শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন কজালরী মননদের, গ্রজামলাঃ আমবজাড়ড়রী,
রপজালাঃ রকজাদেজালদধজায়জা, আড়গলঝজাড়ড়জা,  বনরশজাল। 

১৯১৫২৭৫  রববরী গজাইন  
০১৭৮২৭৫৩৫০৬

উততম ববস্নব
অনফলাঃ০১৭৮২৭৫৩৫০
৬

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৯.০০-১১.৩০

৭২ বনরশজাল আড়গলঝজা
ড়ড়জা

সজাবর্যজনরীন রজাধজা ককৃষ্ণ ও দেসগর্যজা মননদের
গ্রজামলাঃ পসবর্যদগজায়জাইল, রপজাষলাঃ বজাশজাইল 
ইউননয়নলাঃ রজানজহিজার, আড়গলঝজাড়ড়জা, বনরশজাল।

১৯১৫২৭৬ পফনলন চননর হিজালদেজার ০১৯১৭৫৫১৭২৮ হিনরপদে গজাইন
০১৭৩৬৬৪৮৫১১

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৭.০০-০৯.৩০

৭৩ বনরশজাল আড়গলঝজা
ড়ড়জা

রগজায়জাইল সজাবর্যজনরীন কজালরী মননদের, গ্রজামলাঃদগজায়জাইল
রপজাষলাঃ বজাশজাইল, আড়গলঝজাড়ড়জা, বনরশজাল।

১৯১৫২৭৭ রসগৌভিজাগ্র তজালফকদেজার ০১৭৭৯৩৬৪১৫৭ অননল চননর নবশ্বজাস
অনফলাঃ০১৭৭৯৩৬৪১৫
৭

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১১.০০-১.৩০

প কৃষজা-০৬
ক্রনম

ক
রজলজা উপদজলজা নশকজাদকদননরর নজাম ও নঠিকজানজা রকননর

রকজাড়
নশকদকর নজাম নশকদকর

রমজাবজাইল নম্বর
রকননর মননটনরবাং

কনমনটর সভিজাপনতর
নজাম ও রমজাবজাইল

নম্বর

নশকজাস্তর পজাঠিদেজাদনর
সময় সসনচ

৭৪ বনরশজাল আড়গলঝজা
ড়ড়জা

কদেমবজাড়ড়রী সজাবর্যজনরীন রগজানবনদে মননদের, গ্রজালাঃ 
কদেমবজাড়ড়রী, রপজালাঃ পয়সজার হিজাট, উপদজলজালাঃ 
আড়গলঝজাড়ড়জা, বনরশজাল

১৯১৫২৭৮  প্রফফ ল্লজা রজানরী রজায়  
০১৮৭৪৩৪৫১১৪

রজাম প্রসজাদে বজালজা
০১৭১৮৫৮১১৬৬

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১১.০০-১.৩০

৭৫ বনরশজাল আড়গলঝজা
ড়ড়জা

শ্ররী শ্ররী কজালরী মননদের, গ্রজাম+রপজাষলাঃ আসকর 
আড়গলঝজাড়ড়জা, বনরশজাল।

১৯১৫২৭৯ অমদরননরনজাথ 
নবশ্বজাস

০১৭৩২৭৯৫৭২২ নকদশজার কজানন্ত 
নবশ্বজাস
০১৭১১৫২৯৪২২

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১১.৩০-২.০০

৭৬ বনরশজাল আড়গলঝজা
ড়ড়জা

শ্ররী শ্ররী লকরী নজারজায়ন  রসবজাশ্রম, গ্রজামলাঃ পসবর্য 
আসকর, আড়গলঝজাড়ড়জা, বনরশজাল।

১৯১৫২৮০ রজানরীকজা মনড়ল ০১৮৩৭৮৫১৯৬৫ অননল বজাড়ড়ড়,অনফদরজাদধ
০১৭২৬৬২৮৬৫৮

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.৩০-১.০০



৭৭ বনরশজাল আড়গলঝজা
ড়ড়জা

শ্ররী শ্ররী রগজানবনদে মননদের, গ্রজালাঃ+রপজালাঃ সফজনকজাঠিরী, 
আড়গলঝজাড়ড়জা, বনরশজাল।

১৯১৫২৮২ দুলজাল রজাজ বল্লভি ০১৭৫৮০৫৭২৭৫ অতফল ববরজাগরী
অনফলাঃ০১৭৫৮০৫৭২৭
৫

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৯.০০-
১১.৩০

৭৮ বনরশজাল আড়গলঝজা
ড়ড়জা

সজাবর্যজনরীন রজাধজাককৃষ্ণ মননদের, রমজাল্লজাপজাড়ড়জা 
আড়গলঝজাড়ড়জা বনরশজাল।

১৯১৫২৮৩ রহিনপ বজাড়ড়ড় ০১৭১২৯৪৮০৬৪ মননসবাংকর সরকজার
০১৭১২৯৪৮০৬৪

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৮.৩০-১১.০০

৭৯ বনরশজাল আড়গলঝজা
ড়ড়জা

রটমজার কজালরী বজাড়ড়রী রজাধজাদগজানবনদে মননদের, গ্রজামলাঃ 
মসনড়ড়হিজার, রপজালাঃ বগলজা, আড়গলঝজাড়ড়জা, বনরশজাল।

১৯১৫২৮৪ প্রভিজাতরী বজাড়ড়ড় ০১৭২৭১৮১৯৪৯ মদহিননর নজাথ সরকজার
০১৭৫৭০৯৫৬৪৬

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৭.০০-০৯.৩০

৮০ বনরশজাল আড়গলঝজা
ড়ড়জা

শ্ররী শ্ররী রজাধজাককৃষ্ণ শুনশলজা রসবজাশ্রম,গ্রজামলাঃ মধ্র 
রজানজহিজার, রপজাষলাঃ রজানজহিজার আড়গলঝজাড়ড়জা, 
বনরশজাল।

১৯১৫২৮৫ কজাজল রজাণরী দেজাস ০১৭২৭১২২৬১৭ মননদমজাহিন সরকজার
০১৭৩৩৯৬৬২০৪

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৯.৩০-
১২.০০

৮১ বনরশজাল আড়গলঝজা
ড়ড়জা

কনব নবজয় গুপ্ত সকৃনতরকজা ও মনসজা মননদের, বগলজা,
আড়গলঝজাড়ড়জা, বনরশজাল।

১৯১৫২৮৬ নশল্পরী শরীল ০১৭০৮৯৬৬০৫৮ তজারক চননর রদে
০১৭১২৯৫১৮৫৬

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৭.০০-৯.৩০

৮২ বনরশজাল আড়গলঝজা
ড়ড়জা

সজালাঃ শ্ররী শ্ররী রজাধজাদগজানবনদে মননদের, গ্রজালাঃ ঐচজারমজাঠি, 
নদেঘরীবজালরী, 
রপজালাঃদমজাল্লজাপজাড়ড়জা,আড়গলঝজাড়ড়জা,বনরশজাল। 

১৯১৫২৮৭ লরীলজা রজাণরী বজাড়ড়ড় ০১৭৮১২৫১৬৯৭ মহিজাননদে ব্রজবজাসরী
০১৭১৯৫০৫৫৩৬

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৯.০০-১১.৩০

৮৩ বনরশজাল আড়গলঝজা
ড়ড়জা

শ্ররী শ্ররী রজাধজাককৃষ্ণ মননদের, গ্রজাম-রততলজা,রপজালাঃ 
বজাকজাল, আড়গলঝজাড়ড়জা, বনরশজাল।

১৯১৫২৮৮ মফকফ ল রচগৌধফররী ০১৭৪৫৫৩৭৭০২ ধরীদরননরনজাথ রচগৌধফররী
০১৭৬৬৪৩৫২০১

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৮.০০-১০.৩০

৮৪ বনরশজাল আড়গলঝজা
ড়ড়জা

শ্ররী শ্ররী রজাধজাদগজানবনদে মননদের, গ্রজাম+রপজালাঃ কজানঠিরজা,
আড়গলঝজাড়ড়জা, বনরশজাল।

১৯১৫২৮৯ সফরবজালজা গজাইন ০১৭২৮১৯৭৩৭৫ অনমওলজাল রচগৌধফররী
০১৭১৫৫৮৬৭১৯

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৯.৩০-
১২.০০

৮৫ বনরশজাল আড়গলঝজা
ড়ড়জা

   শ্ররী শ্ররী রজাধজাককৃষ্ণ মননদের, গ্রজাম+  রপজালাঃ
রকজাদেজালদধজায়জা, আড়গলঝজাড়ড়জা, বনরশজাল।

১৯১৫২৯০  মজাধবরী রজায় ০১৭৪০৯১১১৮৪ মদনজাজ কফ মজার রজায়
০১৭৪০৯১১১৮৪

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৯.০০-
১১.৩০

৮৬ বনরশজাল আড়গলঝজা
ড়ড়জা

     শ্ররী শ্ররী রজাধজাককৃষ্ণ ও দেসগর্যজা মননদের,  ইউননয়নলাঃ
বজাকজাল, আড়গলঝজাড়ড়জা, বনরশজাল।

১৯১৫২৯১ রসজানজালরী রজাণরী মনড়ল ০১৭৮৯-
৭৯২৪৭৮

নচততরঞন নবশ্বজাস
০১৭১১১৮৩৭১৮

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৯.০০-
১১.৩০

৮৭ বনরশজাল আড়গলঝজা
ড়ড়জা

   শ্ররী শ্ররী রজাধজাদগজানবনদে মননদের,  গ্রজামলাঃ বজাট্রজা, 
 ইউননয়নলাঃ রকজাদেজালদধজায়জা, আড়গলঝজাড়ড়জা, বনরশজাল।

১৯১৫২৯২ নতমজা অনধকজাররী ০১৭৫৮৬৭৫১৯৩ গদনশ রজায়
০১৭৩৪৭০৬৩৬৮

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৯.০০-
১১.৩০

৮৮ বনরশজাল আড়গলঝজা
ড়ড়জা

আহুনত বজাট্রজা সজালাঃ শ্ররী শ্ররী গদনশপজাগল 
রসবজাশ্রম, হিজালদেজার বজাড়ড়রী(কজাঠিজাল বজাড়ড়রী), রপজালাঃ 
বজাহিজাদুরপফর,  আড়গলঝজাড়ড়জা, বনরশজাল।  

১৯১৫২৯৩ উনরর্যলজা রজাণরী বজাড়ড়ড় ০১৭৩৭৭৪৩৯৭
৫

রখজাকন রভিগৌনমক
০১৭৩৯৫৬১০১১

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১১.০০-১.৩০

প কৃষজা-০৭
ক্রনম

ক
রজলজা উপদজলজা নশকজাদকদননরর নজাম ও নঠিকজানজা রকননর

রকজাড়
নশকদকর নজাম নশকদকর

রমজাবজাইল নম্বর
রকননর মননটনরবাং

কনমনটর সভিজাপনতর
নজাম ও রমজাবজাইল

নম্বর

নশকজাস্তর পজাঠিদেজাদনর
সময় সসনচ

৮৯ বনরশজাল আড়গলঝজা
ড়ড়জা

বড়ড়বজাসজাইল সজালাঃ শ্ররী শ্ররী কজালরী মজাতজা মননদের, 
গ্রজামলাঃ বড়ড়বজাসজাইল, রপজালাঃ বজাসজাইল, আড়গলঝজাড়ড়জা,

১৯১৫২৯৪ ররীনজা বজাড়ড়ড় ০১৭৪০৮৬২৬১৪ প্রতজাপ চননর মফনসরী
০১৭৭৯৩৯৭০৭৭

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.০০-
১২.৩০



বনরশজাল।
৯০ বনরশজাল আড়গলঝজা

ড়ড়জা
বজারপজাইকজা সজালাঃ কজালরী মননদের, গ্রজাম+রপজালাঃ 
বজারপজাইকজা, আড়গলঝজাড়ড়জা, বনরশজাল।

১৯১৫২৯৫ নশখজা বজাড়ড়ড় ০১৭৮২২১৩৫০৭ রতন সরকজার
০১৭৯৩১৯৩৫৮১

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.০০-
১২.৩০

৯১ বনরশজাল আড়গলঝজা
ড়ড়জা

অদশজাকদসন সজালাঃ শ্ররী শ্ররী দেসগর্যজা মননদের,গ্রজালাঃ 
অদশজাকদসন, রপজালাঃ বগলজা, আড়গলঝজাড়ড়জা, 
বনরশজাল।

১৯১৫২৯৬ মফক্তজা রজানরী দেজাস ০১৭৩৩৮৭০৩৭
৩

অসরীম সরকজার
০১৭৩৩৮৭২৩৭৩

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৭.৩০-১০.০০

৯২ বনরশজাল আড়গলঝজা
ড়ড়জা

রসজামজাইরপজাড়ড় সজালাঃ শ্ররী শ্ররী দেসগর্যজা মননদের, গ্রজালাঃ 
পয়সজারহিজাট, আড়গলঝজাড়ড়জা, বনরশজাল।

১৯১৫২৯৭ ত কৃনপ্ত সমদজার ০১৭৫৭৪৩৮১০৭ প্রণব কফ মজার বজাড়ড়ড়
০১৭১৮৮৫৯৪৭৩

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.০০-
১২.৩০

৯৩ বনরশজাল আড়গলঝজা
ড়ড়জা

   শ্ররী শ্ররী রজাধজাদগজানবনদে মননদের,  আহুনত বজাট্রজা, 
বজাহিজাদুরপফর, আড়গলঝজাড়ড়জা, বনরশজাল।

১৯১৫২৯৮  ননমতজা হিজালদেজার ০১৭৬০৪২৫৯৫২ গদনশ চননর বজাড়ড়ড়
০১৭১৬৭৩৭৩২১

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৯.০০-
১১.৩০

৯৪ বনরশজাল বজাদকরগঞ সতরীননর সকৃনত গজাননধ আশ্রম, গ্রজালাঃ রববজাজ
কলসকজাঠিরী,বজাদকরগঞ, বনরশজাল। 

১৯১৫২৯৯ ননমতজা রজানরী দেজাস ০১৭৭২৫১৩০৭৪ রগগৌরজাঙ্গ লজাল দেজাস
০১৭২৪৭৬০৭৭১

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.০০-
১২.৩০

৯৫ বনরশজাল বজাদকরগঞ সজাবর্যজনরীন দেসগর্যজা মননদের,বজাদকরগঞ বনদের,বজাদকরগঞ, 
বনরশজাল।

১৯১৫৩০০ দেরীপজালরী রজানরী সজাহিজা ০১৭১৮৯৭৪৭৫৭ বরুন কফ মজার সজাহিজা
০১৭৫১০৯৩৬৩৭

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৮.০০-১০.৩০

৯৬ বনরশজাল বজাদকরগঞ রুনসরী কফ নড়ফবজাড়ড়রী শ্ররী শ্ররী দেসগর্যজা মননদের
রপজালাঃ সজাদহিবগঞ, বজাদকরগঞ বনদের বনরশজাল। 

১৯১৫৩০১ গরীতজা রজানরী সজাহিজা ০১৭১৪৫৯০৭৩১ নবনয় ককৃষ্ণ কফ নড়ফ
০১৭২৬৯৩৬৪১৫

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৮.৩০-১১.০০

৯৭ বনরশজাল বজাদকরগঞ শ্ররী শ্ররী রজাধজামজাধব রসবজাশ্রম, কজালরীগঞ বজাজজার, 
বজাদকরগঞ, বনরশজাল।

১৯১৫৩০২ শরীলজা রজানরী দেজাস ০১৭৩১৬৪৫৮৫২ সফননল চননর দেজাস
০১৭১২১৮৪০০১

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৮.০০-১০.৩০

৯৮ বনরশজাল বজাদকরগঞ শ্ররী শ্ররী রজাধজা রগজানবনদে মননদের 
গ্রজামলাঃ সজাদহিবপফর,রপজালাঃ খয়রজাবজাদে,বজাদকরগঞ।

১৯১৫৩০৩ শজানন্ত রঞন 
নবশ্বজাস

০১৭২৭৪৬৭০২২ সদন্তজাষ চননর নবশ্বজাস
০১৭৩৭০৬৩২৪৩

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৮.০০-
১০.৩০

৯৯ বনরশজাল বজাদকরগঞ শ্ররী শ্ররী রজাধজাদগজানবনদে মননদের,বজাগনদেয়জা
কলসকজাঠিরী, বজাদকরগঞ।

১৯১৫৩০৪ শ্রজামল চননর 
হিজাওলজাদের

০১৭২৭৪০৯২১০ রমজাহিরীনন হিজাওলজাদেজার
০১৭৩৩২৫৫৩৯১

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.০০-
১২.৩০

১০০ বনরশজাল বজাদকরগঞ পসবর্য ণনদেপজাড়ড়জা পসজজা মননদের, গ্রজাম ও 
রপজালাঃপফবর্যণনদেপজাড়ড়জা, বজাদকরগঞ, বনরশজাল।

১৯১৫৩০৫ ননলফ দেজাস ০১৭১৪৩৩২৬৫৭ রনপজাল চননর বসফ
০১৭১৪৩৩২৬৫৭

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৮.০০-১০.৩০

১০১ বনরশজাল বজাদকরগঞ শ্ররী শ্ররী রজাধজাদগজানবনদে রসবজাশ্রম, ককৃষ্ণকজাঠিরী, 
রঘজামজাদুধল, বজাদকরগঞ, বনরশজাল।

১৯১৫৩০৬ পনল রজানরী ০১৭১২৩১৬০৫৫ বরীদরন চননর রবপজাররী
০১৭২৩৬৭৭৩০৮

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৮.০০-১০.৩০

১০২ বনরশজাল বজাদকরগঞ      ছজাগলদেরী সজালাঃ শ্ররী শ্ররী রলজাকনজাথ মননদের,  নবশ্বজাস
বজাড়ড়রী,  গ্রজামলাঃ ছজাগলদেরী,  ইউননয়নলাঃ চরজাদেরী, 
বজাদকরগঞ, বনরশজাল।

১৯১৫৩০৭ রনবন চননর দেতত ০১৭২২৫৪৪০৪৮ শ্রজামল নবশ্বজাস
০১৭১২৬৪৬২৭১

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৯.০০-
১১.৩০

১০৩ বনরশজাল বজাদকরগঞ      রবজায়জানলয়জা সজালাঃ শ্ররী শ্ররী দেসগর্যজা মননদের,  গ্রজামলাঃ
রবজায়জানলয়জা,   ওয়জাড়র্য নবাং ৮,   ইউননয়নলাঃ ১২নবাং
রঙ্গশ্ররী, বজাদকরগঞ, বনরশজাল।

১৯১৫৩০৮ ররীতজা রদে ০১৭২৪৯৯৬৮৭৫ আশুদতজাষ ব্রহ
০১৭২৪১৭১২১২ 

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৯.০০-
১১.৩০

প কৃষজা-০৮
ক্রনম রজলজা উপদজলজা নশকজাদকদননরর নজাম ও নঠিকজানজা রকননর নশকদকর নজাম নশকদকর রকননর মননটনরবাং নশকজাস্তর পজাঠিদেজাদনর



ক রকজাড় রমজাবজাইল নম্বর কনমনটর সভিজাপনতর
নজাম ও রমজাবজাইল

নম্বর

সময় সসনচ

১০৪ বনরশজাল বজাদকরগঞ শ্ররী শ্ররী রজাধজাদগজানবনদে রসবজাশ্রম, বলইকজাঠিরী, 
বজাদেলপজাড়ড়জা, বজাদকরগঞ, বনরশজাল।

১৯১৫৩০৯ পনপ রজাণরী ০১৭৩৮৮৪৯২৯৭ নবরজাজ রমজাহিন হিজাবাং
অনফলাঃ০১৭৩৮৮৪৯২৯
৭

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৮.০০-১০.৩০

১০৫ বনরশজাল বজাদকরগঞ সজালাঃ শ্ররী শ্ররী হিনর মননদের, গ্রজালাঃ নজননয়জা, রপজালাঃ 
কজাঠিরীপজাড়ড়জা, ১০নবাং গজারুনরয়জা, বজাদকরগঞ, 
বনরশজাল।

১৯১৫৩১০ মজালজা রজাণরী দেজাস ০১৭৬০৭৬৮৯৬৫ স্বপন কফ মজার নবশ্বজাস 
অনফলাঃ০১৭৬০৭৬৮৯৬৫

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৯.০০-
১১.৩০

১০৬ বনরশজাল বজাদকরগঞ সজালাঃ শ্ররী শ্ররী রজাধজাদগজানবনদে রসবজাশ্রম, গ্রজামলাঃ 
হিলতজা, রপজালাঃ চরজানদে, বজাদকরগঞ, বনরশজাল।

১৯১৫৩১১ রশফজালরী রজানরী ওঝজা ০১৭১৪৮৫৮৫৫৪ সফখ রঞন ওঝজা
০১৭৩২১১১১১৫

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৯.৩০-
১২.০০

১০৭ বনরশজাল বজাদকরগঞ সজালাঃ রলজাকনজাথ ও রজাধজাককৃষ্ণ মননদের, গ্রজামলাঃ 
চরসমসদেরী বজালরীগ্রজাম, রপজালাঃ কজাঠিরীপজাড়ড়জা, 
বজাদকরগঞ, বনরশজাল।

১৯১৫৩১৩ মননকজা রজাণরী রঘজাষ ০১৭২১০১৫৮১৫ রবরীননরনজাথ দেজাস
০১৭১৬৭৪০০০৪

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৮.০০-১০.৩০

১০৮ বনরশজাল বজাদকরগঞ শ্ররী শ্ররী রজাধজা রগজানবনদে মননদের, গ্রজামলাঃ পজাননরনশবপফর 
(নবশ্বজাসবজাড়ড়রী) রপজালাঃ পজাননরনশবপফর, বজাদকরগঞ, 
বনরশজাল।

১৯১৫৩১৪ নসমজা রজাণরী ০১৭৩৫৩৭৬৬৫১ দুলজাল চননর পজাইক
০১৭৮৫৫৬৫৭৩২

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৮.৩০-
১১.০০

১০৯ বনরশজাল বজাদকরগঞ খজাস মদহিশপফর সজাহিজাবজাড়ড়রী সজালাঃ দেসগর্যজা মননদের, গ্রজালাঃ 
মদহিশপফর, ইউলাঃ ননয়জামনত, বজাদকরগঞ, বনরশজাল।

১৯১৫৩১৫ রজাম ককৃষ্ণ সজাহিজা ০১৭১৩৯৫৫৩৯০ নবমল সজাহিজা
০১৭১৮৪৮৫৩৮৮

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৭.৩০-
১০.০০

১১০ বনরশজাল রমদহিননদেগঞ শ্ররী শ্ররী কজালরীদমজাহিন দেজাদসর বজাড়ড়রীর হিনর মননদের, 
গ্রজামলাঃ চরদহিজাগলজা, রপজাষলাঃ চরদহিজাগলজা, 
রমদহিননদেগঞ, বনরশজাল। 

১৯১৫৩১৬ ননরঞন চননর দেজাস ০১৭৭৯৩৭০৮৮
০

ককৃষ্ণ পদে দেজাস
০১৭২৫৪৯৭২৬৫

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৮.০০-১০.৩০

১১১ বনরশজাল রমদহিননদেগঞ পনশ্চিম ইয়জারদবগ, সজালাঃ শ্ররী শ্ররী শরীতলজা মননদের, 
রপজাষলাঃ লষ্করপফর, রমদহিননদেগঞ, বনরশজাল।

১৯১৫৩১৮ মঞফ রজানরী নজাথ ০১৭৯৭৫৬২৫৬৬ বজাবফল রদেবনজাথ
০১৭১২৩৯৫৩৯১

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৮.০০-১০.৩০

১১২ বনরশজাল রমদহিননদেগঞ খরকরী শ্ররী শ্ররী কজালরী মজাতজা ও দেসগর্যজা মননদের, গ্রজামলাঃ 
খরকরী, রপজালাঃ ঘজাটপজাতজার হিজাট, রমদহিননদেগঞ, 
বনরশজাল। 

১৯১৫৩১৯ সকৃনত কনজা পজাতর ০১৭২৪৪৯৬৬৪৮ মনটফলজাল পজাতর
০১৯১৫৫১৮৬৯৭

প্রজাক-
প্রজাথনমক

৯.০০-১১.৩০

১১৩ বনরশজাল রমদহিননদেগঞ   জরীবমফনক্ত হিদরককৃষ্ণ মননদের,   গ্রজামলাঃ রকজালচররী
(কজানশপফর),   রপজালাঃ উততর চর, রমদহিননদেগঞ, 
বনরশজাল।

১৯১৫৩২০ সজাথরী রজাণরী ০১৭৬৮১৪৭৯৭০ খদগননর নজাথ মনল্লক
০১৭৪৯৩৯৮৬৯০

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৯.০০-
১১.৩০

১১৪ বনরশজাল রমদহিননদেগঞ শ্ররী শ্ররী মধ্রচরদহিজাগলজা কজালরী মননদের, গ্রজামলাঃ 
চরদহিজাগলজা, রপজাষলাঃ চরদহিজাগলজা, রমদহিননদেগঞ, 
বনরশজাল। 

১৯১৫৩২১ মফক্তজা রজানরী পজাল ০১৭৩৯৯৩০৫০১ বজাবফল রদেবনজাথ
০১৭১২৩৯৫৩৯১

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.০০-
১২.৩০

১১৫ বনরশজাল রমদহিননদেগঞ শ্ররী শ্ররী কজালজাচজাচাঁদে মননদের,(দেনকন বজাজজার)
 পজাতজার হিজাট, রমদহিননদেগঞ, বনরশজাল।              

১৯১৫৩২২ সফমনজা দেজাস (ছনব) ০১৭৪৩৭৯৪৪৬২ বজাদেলককৃষ্ণ পজাল
০১৭১৫০৯১৬৮২

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.০০-
১২.৩০

১১৬ বনরশজাল রমদহিননদেগঞ লস্করপফর শ্ররী শ্ররী মজা কজালরী রসবজা মননদের, 
গ্রজাম+রপজালাঃ লস্করপফর, রমদহিননদেগঞ, বনরশজাল। 

১৯১৫৩২৩ নরনতকজা রজাণরী রদে ০১৭০৬২৫৬৫৮৮ অরুন পজাল
০১৭২৬৯২৩৯০৩

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.০০-
১২.৩০



প কৃষজা-০৯
ক্রনম

ক
রজলজা উপদজলজা নশকজাদকদননরর নজাম ও নঠিকজানজা রকননর

রকজাড়
নশকদকর নজাম নশকদকর

রমজাবজাইল নম্বর
রকননর মননটনরবাং

কনমনটর সভিজাপনতর
নজাম ও রমজাবজাইল

নম্বর

নশকজাস্তর পজাঠিদেজাদনর
সময় সসনচ

১১৭ বনরশজাল বজানজাররীপজাড়ড়জা মসনজদেবজাড়ড়রী সজালাঃ শ্ররী শ্ররী রজাধজাককৃষ্ণ মননদের। 
গ্রজামলাঃ  মসনজদেবজাড়ড়রী, রপজালাঃ মসনজদেবজাড়ড়রী,  
বজানজাররীপজাড়ড়জা, বনরশজাল।                              

১৯১৫২২৬ ররখজা দেজাস ০১৭৭৬৩২৪০০৬ কমল কজান্ত নবশ্বজাস
০১৭১৮০৪৫৮৯০

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৯.০০-
১১.৩০

১১৮ বনরশজাল বজানজাররীপজাড়ড়জা ভ্রজাক্ষ্মনবজাড়ড়রী সজাবর্যজনরীন শ্ররী ককৃষ্ণ রসবজাশ্রম, 
গ্রজামলাঃ ভ্রজাক্ষ্মন বজাড়ড়রী,রপজাষলাঃ রততলজা, বজানজাররীপজাড়ড়জা 
বনরশজাল। 

১৯১৫৩২৪ ড়নল মনড়ল ০১৭২০৫৮০৯৫৯ সফনরীল বরণ রজায়
০১৭১২২৬৮১৫৫

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১১.০০-
০১.৩০

১১৯ বনরশজাল বজানজাররীপজাড়ড়জা বজানজাররীপজাড়ড়জা বজাজজার হিনরসভিজা মননদের, গ্রজাম+রপজাষ-
বজানজাররীপজাড়ড়জা, উপদজলজা-বজানজাররীপজাড়ড়জা, বনরশজাল।

১৯১৫৩২৫ কনক প্রভিজা কফ নড়ফ ০১৭৯০৪২২৪২০ নবদবকজাননদে কফ নড়ফ
০১৭১১১০৬২৪৫

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৯.০০-
১১.৩০

১২০ বনরশজাল বজানজাররীপজাড়ড়জা সজাবর্যজনরীন রজাই রস রজাজ, রসবজাশ্রম, 
গ্রজামলাঃনজাথজারকজাননদে (মফরজারবজাড়ড়রী)রপজাষলাঃ নবশজারকজাননদে, 
বজানজাররীপজাড়ড়জা বনরশজাল।

১৯১৫৩২৬ কননকজা নমস্ত্ররী ০১৭২৮৮৭২৮৮৬ মননশবাংকর হিজালদেজার
০১৯১৮৫২৫০০০

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.০০-
১২.৩০

১২১ বনরশজাল বজানজাররীপজাড়ড়জা রততলজা সজাবর্যজনরীন কজালরী মননদের,গ্রজামলাঃ রততলজা, 
রপজাষলাঃ রততলজা,বজানজাররীপজাড়ড়জা, বনরশজাল।

১৯১৫৩২৭ পজারুল মনড়ল ০১৭১৬৯১৯৫১৯ নদরন মনড়ল
০১৭৬৫৬৭৭২৪৩

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.০০-
১২.৩০

১২২ বনরশজাল বজানজাররীপজাড়ড়জা সজাবর্যজনরীন দেসগর্যজা ও রগজানবনদে মননদের,গ্রজামলাঃ বসয়দেকজাঠিরী,
রপজাষলাঃ আউয়জার বজানজাররীপজাড়ড়জা, বনরশজাল।

১৯১৫৩২৮ রববরী ববনর ০১৭২৬৫৮৭০৮৬ নলটন নড়ড়জাল
০১৭২৬৫৮৭০৮৬

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.০০-
১২.৩০

১২৩ বনরশজাল বজানজাররীপজাড়ড়জা মজাছরবাং সজাবর্যজনরীন শ্ররী শ্ররী হিনরসভিজা ও দেসগর্যজা মননদের,
গ্রজামলাঃ মজাছরবাং,রপজালাঃ বজানজাররীপজাড়ড়জা বনদের,বজানজাররীপজাড়ড়জা,
বনরশজাল।  

১৯১৫৩২৯ শ্রজামলরী রজাণরী রজায় ০১৭৮১৮২৮৭৫৫ অনরীল বরুন হিজালদেজার
০১৮৪৫৩৭৮৭৮৯

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.০০-
১২.৩০

১২৪ বনরশজাল বজানজাররীপজাড়ড়জা ভ্রজাক্ষ্মন বজাড়ড়রী সজালাঃ শ্ররী শ্ররী গদনশ পজাগল 
রসবজাশ্রম, গ্রজাম-ভ্রজাক্ষ্মন বজাড়ড়রী, রপজালাঃ আউয়জার, 
বজানজাররীপজাড়ড়জা, বনরশজাল।

১৯১৫৩৩০ সফজজাতজা বজাইন ০১৭৮৯৭১৫০৩৬ নদরননর নজাথ নবক্রম
০১৭২৫৫০৯৫৭৩

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১১.০০-১.৩০

১২৫ বনরশজাল বজানজাররীপজাড়ড়জা  রচতনজা মননদের,  গ্রজামলাঃ নদররকজাঠিরী,  রপজালাঃ গজাভিজা, 
 উপদজলজালাঃ বজানজাররীপজাড়ড়জা,  রজলজালাঃ বনরশজাল।

১৯১৫৩৩১ নশপ্রজা নসকদেজার ০১৭১৮৮৭৮৬০৯ নচতত রঞন সরকজার
০১৭২৪৯৫৩০৪৭

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৯.০০-
১১.৩০

১২৬ বনরশজাল বজানজাররীপজাড়ড়জা     কজাজলজাহিজার সজালাঃ শ্ররী শ্ররী হিনর,    দেসগর্যজা ও কজালরী
মননদের,  গ্রজামলাঃ কজাজলজাহিজার, বজানজাররীপজাড়ড়জা, বনরশজাল।

১৯১৫৩৩২ নফপফর মনড়ল ০১৭৭২৩৩৭৫৮
৮

ড়জা: নদরশ চননর বড়ড়জাল
০১৭১৫০০৬৫৮১

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৯.০০-
১১.৩০

১২৭ বনরশজাল বজানজাররীপজাড়ড়জা মজানলকজানদেজা সজালাঃ শ্ররী শ্ররী রজাধজাককৃষ্ণ রসবজাশ্রম, 
গ্রজামলাঃ মজানলকজানদেজা, রপজালাঃ আউয়জার, বজানজাররীপজাড়ড়জা, 
বনরশজাল।

১৯১৫৩৩৩ আশরীষ মনড়ল ০১৭৭২-
৩৮৭১১৬

কমল মনড়ল
০১৭৬০৬৭৭১৩১

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১১.০০-
০১.৩০

১২৮ বনরশজাল বজানজাররীপজাড়ড়জা সজালাঃ শ্ররী হিনর মথফয়জা নমশন ও শ্ররী শ্ররী দেসগর্যজা মননদের, 
গ্রজামলাঃ রততলজা, রপজালাঃ রততলজা, ইউলাঃ উদেয়কজাঠিরী, 

১৯১৫৩৩৪ সনঞ্চিতজা হিজালদেজার ০১৭৯৮০০০২২৯ রজাদজননরনজাথ রজায়
০১৭৩১১৭৯৪৯৫

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৮.৩০-
১১.০০



বজানজাররীপজাড়ড়জা

প কৃষজা-১০
ক্রনম

ক
রজলজা উপদজলজা নশকজাদকদননরর নজাম ও নঠিকজানজা রকননর

রকজাড়
নশকদকর নজাম নশকদকর

রমজাবজাইল নম্বর
রকননর মননটনরবাং

কনমনটর সভিজাপনতর
নজাম ও রমজাবজাইল

নম্বর

নশকজাস্তর পজাঠিদেজাদনর
সময় সসনচ

১২৯ বনরশজাল বজানজাররীপজাড়ড়জা শ্ররী শ্ররী হিনরগুরু রসবজাশ্রম, গ্রজামলাঃ লবনসজারজা, 
বজানজাররীপজাড়ড়জা, বনরশজাল।

১৯১৫৩৩৫ শঙ্কররী রদেউররী ০১৭৮৬৬৮৯২৫৭ অমল বজাড়ড়ড়
০১৯১১২০২৩৯৩

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.০০-
১২.৩০

১৩০ বনরশজাল বজানজাররীপজাড়ড়জা মধ্রদততলজা সজালাঃ দেসগর্যজা মননদের, গ্রজাম+রপজালাঃ 
রততলজা, বজানজাররীপজাড়ড়জা, বনরশজাল।

১৯১৫৩৩৬ অবনরীননর নজাথ 
ববরজাগরী

০১৯১২৭৪১৩৬৪ স্বপন কফ মজার নবশ্বজাস
০১৭৬৪৭০১১৫৭

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৯.০০-
১১.৩০

১৩১ বনরশজাল বজাবফগঞ নতদলর চর সজাবর্যজনরীন দেসগর্যজা মননদের গ্রজামলাঃ নতদলর 
চর, রপজালাঃ ঠিজাকফ র মনল্লক, বজাবফগঞ, বনরশজাল।

১৯১৫৩৩৮ ননরুপমজা রবপজাররী ০১৭৭২৮৫১৪০৫ দুলজাল চননর মজফমদেজার
০১৭১০৮২১৯৫২

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৯.৩০-
১২.০০

১৩২ বনরশজাল বজাবফগঞ রবজায়জানলয়জা শ্ররী শ্ররী রজাধজাদগজানবনদে আশ্রম, গ্রজামলাঃ 
রবজায়জানলয়জা, বজাবফগঞ, বনরশজাল।

১৯১৫৩৩৯ সরীমজা রজাণরী হিজাজজাররী ০১৭২১০৪৮৯৯৩ পনরমল চননর হিজালদেজার
০১৭১৫৬৪৮২৩৭

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৭.০০-
০৯.৩০

১৩৩ বনরশজাল মফলজাদেরী শ্ররী শ্ররী দেসগর্যজা ও কজালরী মননদের, বরইয়জা, কজানজরচর,
মফলজাদেরী, বনরশজাল।

১৯১৫৩৪০ সনবতজা হিজালদেজার ০১৭১৮৪৬৯৬৮২ শ্ররী প্রকজাশ চননর 
মনড়ল
০১৭২০৫৪৩৭৯১

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.০০-
১২.৩০

১৩৪ বনরশজাল মফলজাদেরী    সজালাঃ মতফয়জা হিনর মননদের, গ্রজাম+  রপজালাঃ চরকজাদলখজা, 
মফলজাদেরী, বনরশজাল   ।

১৯১৫৩৪১ রসজানজালরী রজাণরী ০১৭৯৫৪৫৫৩৯২ শ্রজামল মনড়ল
০১৭১৩৯৫৮২৩০

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৯.০০-
১১.৩০

১৩৫ বনরশজাল মফলজাদেরী চরকজাদলখজা সজালাঃ কজালরী মননদের, গ্রজাম+রপজালাঃ 
চরকজাদলখজান, মফলজাদেরী, বনরশজাল। 

১৯১৫৩৪২ ননপজা পজাতর ০১৭২৬৯০৮৪৪৩ ম কৃনজাল কজানন্ত তজালফকদেজার
০১৭১৩৯৫৮২৩৭

প্রজাক-
প্রজাথনমক

০৯.০০-
১১.৩০

১৩৬ বনরশজাল নহিজলজা ঢজানলরজাবজাদে সজালাঃ রসবজাশ্রম,গ্রজালাঃ বজাউনশয়জা
রপজালাঃ কজাহিজানলয়জার হিজাট, উপলাঃ নহিজলজা, বনরশজাল 

১৯১৫৩৪৩ নবনথ মজফমদেজার ০১৭৭৬৫৬৭৮৫৩ রজাজরীব মজফমদেজার
০১৭১১৪৫৯৮৪৬

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.০০-
১২.৩০

১৩৭ বনরশজাল নহিজলজা শ্ররী শ্ররী মহিজাপ্রভিফ রসবজাশ্রম, উপদজলজা 
সদের(খফন্নজা বনদের), রপজালাঃ ওসমজান মনঞল, নহিজলজা,
বনরশজাল।

১৯১৫৩৪৪ কনবতজা রজাণরী ০১৭৭৯৫৯৪৬৬১ রজাধজারমন দেজাস
০১৯১৭০৬১৯৬৩

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.০০-
১২.৩০

১৩৮ বনরশজাল নহিজলজা শ্ররী শ্ররী মজা কজালরী রসবজাশ্রম, গ্রজামলাঃ কজালরীকজাপফর, 
রপজালাঃ নরনসবাংহিপফর, নহিজলজা, বনরশজাল।   

১৯১৫৩৪৫ নফপফর রজাণরী পজাথর ০১৭২৩৭৩১৩৮
৮

হিনরপদে ননদেরী
০১৭১৬৯৫০৩৩৯

প্রজাক-
প্রজাথনমক

১০.০০-
১২.৩০

১৩৯ বনরশজাল উনজরপফর শ্ররী শ্ররী রজাধজাদগজানবনদে রসবজাশ্রম, গ্রজাম+রপজালাঃ 
ওটরজা, উনজরপফর, বনরশজাল, (বয়স্ক স্তর) 

১৯২০২২৫ নবশ্বনজাথ মজফমদেজার ০১৭৭৬৪৭৫২৩৯ মননননর নজাথ নবশ্বজাস
০১৭৬২৭৫৮৩৭৭

বয়স্ক ৪.০০-৬.৩০
(নবকজাল)

১৪০ বনরশজাল আড়গলঝজা
ড়ড়জা

সজাবর্যজনরীন দেসগর্যজা মননদের, রজজাবজারপজাড়ড়, আড়গলঝজাড়ড়জা 
বনরশজাল, (বয়স্কস্তর) 

১৯২০২২৬ কননকজা রজায় ০১৭৩৮৩২৪৩৭
৫

মননননর নজাথ ববরজাগরী
০১৭২১৩৬৬১৩৮

বয়স্ক ৪.০০-৬.৩০
(নবকজাল)

১৪১ বনরশজাল আড়গলঝজা
ড়ড়জা

শ্ররী শ্ররী রগজানবনদে মননদের,গ্রজামলাঃ তজাল তজার মজাঠি,রপজালাঃ 
রমজাল্লজাপজাড়ড়জা, আড়গলঝজাড়ড়জা, বনরশজাল, 

১৯২০২২৭ হিনর পদে ভিক্ত ০১৭৫৬২৮৯১৭৫ নবধজান চননর ভিক্ত
অনফলাঃ০১৭৫৬২৮৯১৭

বয়স্ক ৪.০০-৬.৩০
(নবকজাল)



(বয়স্কস্তর) ৫
১৪২ বনরশজাল বজাদকরগঞ শ্ররী শ্ররী রজাধজাদগজানবনদে মননদের, গ্রজামলাঃ চরআনদে, রপজালাঃ

রজাণরীরহিজাট,বজাদকরগঞ(বয়স্ক স্তর)  
১৯২০২২৮ ত কৃষ্ণজা রজাণরী নবশ্বজাস ০১৭৯৩১০৬৫১৭ বনঙ্কম চননর বজালজা

০১৭১৫২৮৬০০৪
বয়স্ক ৪.০০-৬.৩০

(নবকজাল)

১৪৩ বনরশজাল রমদহিননদেগঞ শ্ররী শ্ররী কজালরী বজাড়ড়রী নবশ্বকল্রজান গরীতজাশ্রম 
গ্রজামলাঃ চরদহিজাগলজা, রমদহিননদেগঞ বনরশজাল, 
(বয়স্ক স্তর)

১৯২০২২৯ অঞফ রজাণরী নসকদেজার ০১৯১৫১১৬৬৮২ রগজাপজাল নসকদেজার
০১৭১৮৪৩২১৩১

বয়স্ক ৪.০০-৬.৩০
(নবকজাল)

প কৃষজা-১১
ক্রনম

ক
রজলজা উপদজলজা নশকজাদকদননরর নজাম ও নঠিকজানজা রকননর

রকজাড়
নশকদকর নজাম নশকদকর

রমজাবজাইল নম্বর
রকননর মননটনরবাং

কনমনটর সভিজাপনতর
নজাম ও রমজাবজাইল

নম্বর

নশকজাস্তর পজাঠিদেজাদনর
সময় সসনচ

১৪৪ বনরশজাল বনরশজাল
সদের

 ধরর্যনরনকনরী সভিজা,   কজালরী বজাড়ড়রী ররজাড়,  বনরশজাল
সদের, বনরশজাল(  গরীতজা নশকজাদকননর)

১৯৩০১৮০ রমজা মজফমদেজার ০১৭৭৭৮৮৪৩৭
৪

তজাপস কমর্যকজার
০১৭১২০৬৮৮৬৭

গরীতজা নশকজা ৪.০০-৬.৩০
(নবকজাল)

১৪৫ বনরশজাল বনরশজাল
সদের

শ্ররী শ্ররী মজা মনসজা মননদের, ২৯নবাং ওয়জাড়র্য, কজাশরীপফর 
বজাজজার, বনরশজাল সদের, বনরশজাল 
(  গরীতজা নশকজাদকননর)  

১৯৩৫২৮১ অননতজা ঋনষ দেজাস ০১৭১৯৭৭৭৮৮২ রজরজানতশ রবপজাররী
০১৭১৫৯৫১৬২২ 

গরীতজা নশকজা ৪.০০-৬.৩০
(নবকজাল)

১৪৬ বনরশজাল উনজরপফর     জয় গুরু মননদের ও আশ্রম(   কমর্যকজার বজাড়ড়রী
সবাংলগ্ন),  ০৫নবাং ওয়জাড়র্য,  উনজরপফর রপগৌরসভিজা, 
উনজরপফর, বনরশজাল(  গরীতজা নশকজাদকননর)  

১৯৩০১৮১ রঞফ কমর্যকজার ০১৭৬৭৮৬৭৯৫৯ অদশজাক চননর দেজাস
০১৯৪৯৩৪৯৯১৫

গরীতজা নশকজা ৪.০০-৬.৩০
(নবকজাল)

১৪৭ বনরশজাল আড়গলঝজা
ড়ড়জা

 নবষ্ণফ মননদের,  আড়গলঝজাড়ড়জা বনদের, আড়গলঝজাড়ড়জা, 
বনরশজাল(  গরীতজা নশকজাদকননর) 

১৯৩০১৮২ বন্রজা বড়ড়জাল ০১৭৯২২০৯৪৩৪ রভিজালজানজাথ মনড়ল
০১৭৫৮৬৭৫১১১

গরীতজা নশকজা ৪.০০-৬.৩০
(নবকজাল)

১৪৮ বনরশজাল আড়গলঝজা
ড়ড়জা

সজালাঃ শ্ররী শ্ররী রজাধজাদগজানবনদে মননদের, গ্রজামলাঃ 
বজাহিজাদুরপফর, রপজালাঃ বজাহিজাদুরপফর, উপদজলজালাঃ 
আড়গলঝজাড়ড়জা, রজলজালাঃ বনরশজাল(  গরীতজা নশকজাদকননর)

১৯৩৫২৭০ রুনফ মজফমদেজার ০১৭৪৩০১৩৪০৭ রজাদধশ্রজাম গজাইন
০১৭১৫৫৪৮৪৪৭

গরীতজা নশকজা ৪.০০-৬.৩০
(নবকজাল)

১৪৯ বনরশজাল বজাদকরগঞ     শ্ররী শ্ররী সজালাঃ রদেবজালয় মননদের, দেজাসপজাড়ড়জা,  গ্রজালাঃ
ভিরপজাশজা,  রপজালাঃ দুধলদমগৌ, বজাদকরগঞ, 
বনরশজাল(  গরীতজা নশকজাদকননর)

১৯৩০১৮৩ ইভিজা রজাণরী দেতত ০১৮১৭১২৯৫৭০ পবাংকজ কফ মজার দেজাম
০১৭১১৮২২৫৪০

গরীতজা নশকজা ৪.০০-৬.৩০
(নবকজাল)

১৫০ বনরশজাল বজাদকরগঞ ভিরপজাশজা সজালাঃ দেসগর্যজা মননদের, ০৬নবাং ওয়জাড়র্য, 
বজাদকরগঞ রপগৌরসভিজা, উপদজলজালাঃ 
বজাদকরগঞ,রজলজালাঃ বনরশজাল (  গরীতজা নশকজাদকননর)  

১৯৩৫৩১২ শুভ্রজা রজাণরী দেজাস ০১৭২৮৬১৩৮৩৫ অমল চননর দেজাস নশবফ
০১৭১৩৯৫৬৭৩৯

গরীতজা নশকজা ৪.০০-৬.৩০
(নবকজাল)

১৫১ বনরশজাল রমদহিননদেগঞ শ্ররী শ্ররী জগন্নজাথ নজউর মননদের, পজাতজারহিজাট বনদের,
উপদজলজালাঃ রমদহিননদেগঞ, রজলজালাঃ বনরশজাল 
(  গরীতজা নশকজাদকননর)  

১৯৩৫৩১৭ মনলনজা রজাণরী রদেবনজাথ ০১৭২৯৩৪৮১৩৫ লকণ রদেবনজাথ
০১৭১১১৭৬২৯৮

গরীতজা নশকজা ৪.০০-৬.৩০
(নবকজাল)



১৫২ বনরশজাল বজানজাররীপজাড়ড়জা       বজানজাররীপজাড়ড়জা রকননররীয় সজালাঃ দেসগর্যজা ও কজালরী মননদের, 
 ০৩নবাং ওয়জাড়র্য,  বজানজাররীপজাড়ড়জা রপগৌরসভিজা, 

বজানজাররীপজাড়ড়জা, বনরশজাল(  গরীতজা নশকজাদকননর) 

১৯৩০১৮৪ রজাধজা চক্রবততর্যরী ০১৭৪৩৪৬৭৪৭৪ রগগৌতম সমদজার
০১৭১২৮৭৫৮১২

গরীতজা নশকজা ৪.০০-৬.৩০
(নবকজাল)

১৫৩ বনরশজাল বজাবফগঞ শ্ররী শ্ররী সজানবতররী রগজাস্বজামরী রসবজাকফ ঞ মঠি ও 
মননদের, উততর রহিমতপফর, রপজালাঃ রহিমতপফর, 
উপদজলজালাঃ বজাবফগঞ,  রজলজালাঃ বনরশজাল(  গরীতজা
নশকজাদকননর)   

১৯৩৫৩৩৭ সরস্বতরী দেজাস ০১৭১৭৪৮৮২৩৪ নমল্টন দেজাস
০১৭২০৬২২৭৪৩ 

গরীতজা নশকজা ৪.০০-৬.৩০
(নবকজাল)


	কালী বাড়ী রোড, বরিশাল
	ইলা বিশ্বাস
	১৯১৫২৯৯
	১৯১৫৩০০
	১৯১৫৩০১
	১৯১৫৩০২
	১৯১৫৩০৩
	১৯১৫৩০৪
	১৯১৫৩০৫
	১৯১৫৩০৬
	১৯১৫৩০৭
	১৯১৫৩০৮
	১৯১৫৩০৯
	১৯১৫৩১০
	১৯১৫৩১১
	১৯১৫৩১৩
	১৯১৫৩১৪
	১৯১৫৩১৫
	মসজিদবাড়ী সাঃ শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দির। গ্রামঃ মসজিদবাড়ী, পোঃ মসজিদবাড়ী, বানারীপাড়া, বরিশাল।
	ডলি মন্ডল

	শ্রী শ্রী মা মনসা মন্দির, ২৯নং ওয়ার্ড, কাশীপুর বাজার, বরিশাল সদর, বরিশাল
	(গীতা শিক্ষাকেন্দ্র)
	সাঃ শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ মন্দির, গ্রামঃ বাহাদুরপুর, পোঃ বাহাদুরপুর, উপজেলাঃ আগৈলঝাড়া, জেলাঃ বরিশাল(গীতা শিক্ষাকেন্দ্র)
	শ্রী শ্রী সাবিত্রী গোস্বামী সেবাকুঞ্জ মঠ ও মন্দির, উত্তর রহমতপুর, পোঃ রহমতপুর, উপজেলাঃ বাবুগঞ্জ, জেলাঃ বরিশাল(গীতা শিক্ষাকেন্দ্র)

