
জলা : বােগরহাট 
উপেজলা: বােগরহাট সদর 

িমক 
নং 

িব ালেয়র নাম ও কানা িশ েকর নাম পদবী মাবাইল ন র 

১ বােদকাড়াপাড়া স ািব জনাব হািসনা খা ন ধান িশ ক ০১৭১৪৮৪৭১১২ 
২ িশংড়াই স ািব জনাব সমীরণ মার পাল ধান িশ ক ০১৭১০৮৮৭৫৩৩ 
৩ পাটরপাড়া স ািব জনাব  আই ল ইসলাম ধান িশ ক ০১৭৭৩৪৬০১৮৩ 
৪ ৪ নং রাজা র স ািব জনাব িচর ীব মার পাল ধান িশ ক ০১৭১৪৭৬৬৬৫৫ 
৫ দিরতা ক স ািব জনাব শাম াহার  ধান িশ ক ০১৭৬৯০০০৬৬৬ 
৬ নানাডাংগা স ািব জনাব রাজীব মার পাল ধান িশ ক ০১৭১৪৬৬৩৩৬৭ 
৭ খানজাহািনয়া স ািব জনাব মাসাঃ িমনারা খানম ধান িশ ক ০১৭১৯১৮৪৭১৩ 
৮ কা  গামিত স ািব জনাব রওশন আরা খানম ধান িশ ক ০১৭১৫৪৫১৬৬৩ 
৯ খাড়াস ল স ািব জনাব শংকর চ  পাল ধান িশ ক ০১৭২০২৯৬৩৪২ 

১০ 
অ নবহর স ািব জনাব অ ত লাল হালদার ধান িশ ক 

(ভার া ) 
০১৯১৫৮৮১৮৯৫ 

১১ কা লা স ািব জনাব রািজয়া পারভীন লাকী ধান িশ ক ০১৭১৪৬৩৩১৯৮ 
১২ ১২ নং রাজা র স ািব জনাব সরদার সাই ামান ধান িশ ক ০১৭২৮৪৫৯১৮৯ 
১৩ িবজয় র স ািব জনাব শািহ র খানম ধান িশ ক ০১৭৪৬৯৩৭৯১৯ 
১৪ ক.িব. ফেত র স ািব জনাব মাঃ জািকর হােসন কাজী ধান িশ ক ০১৭২৪৫৩৬৭৩৪ 
১৫ কা াপাড়া স ািব জনাব মাসাঃ নািসমা খানম ধান িশ ক ০১৭৯৭০৭৯৫০৩ 
১৬ ভাটশালা স ািব জনাব মিলনা খানম ধান িশ ক ০১৭১৬২৫৭০২৫ 
১৭ তােল র স ািব জনাব মাঃ ল আিমন ধান িশ ক ০১৯১২৩৯০৭৭৮ 
১৮ পািতলাখালী স ািব জনাব এস.এম. ব াল ধান িশ ক ০১৭১৮৩৪৭৭৪৭ 

১৯ 
নাটইখালী স ািব জনাব আঃ মা ান ইজারাদার ধান িশ ক 

(ভার া ) 
০১৭২০৯২৮৮২২ 

২০ গাপালকাঠী স ািব জনাব আফেরাজা ববী ধান িশ ক ০১৭২৫৭১৪৯৮১ 
২১ নওয়াপাড়া স ািব জনাব মাঃ আলমগীর হােসন ধান িশ ক ০১৭২০৪৬০৬৪৩ 
২২ কািতকিদয়া স ািব জনাব মমতাজ পারভীন ধান িশ ক ০১৭১৭৪৫৬৯৮৫ 
২৩ কাধলা স ািব জনাব ি  রাণী ঘাষ ধান িশ ক ০১৭১৫৭১৩৬১৭ 

২৪ 
বশরগাতী স ািব জনাব শখ সােল র রহমান ধান িশ ক 

(ভার া ) 
০১৭১৫৪৪২২৯৩ 

২৫ পাইকপাড়া দশিমনসা স ািব জনাব আঃ সালাম ধান িশ ক ০১৭১০৬১৬৫৭৪ 
২৬ িচ িলয়া স ািব জনাব কমেলশ গালদার  ধান িশ ক ০১৭১৪৯৩৬৯৮৯ 
২৭ িচি রেখার কা র রা স ািব জনাব খান আশরা র রহমান ধান িশ ক ০১৭১৫৪৬৭৪৫৭ 
২৮ লঘর শখরা স ািব জনাব া ম মদার ধান িশ ক ০১৭১৯১৬০৭৭৯ 
২৯ খািলশ র স ািব জনাব িজত মার িব াস ধান িশ ক ০১৭৩১৯৮০৫০৮ 

৩০ 
বড় িসংড়া স ািব জনাব মিজনা খা ন ধান িশ ক 

(ভার া ) 
০১৭৫৯১৫৪১৪১ 

৩১ মা া স ািব জনাব অিমত মার বালা ধান িশ ক ০১৭২০৯০২৮০২ 
৩২ আড়পাড়া স ািব জনাব এম.িড. খান মা ম ধান িশ ক ০১৭১৬৫৩৭৪৭৫ 
৩৩ রশাইল স ািব জনাব িদলীপ মার দবনাথ ধান িশ ক ০১৭২১৪২৮৩৫৩ 
৩৪ চরবাগিদয়া স ািব জনাব লী রানী দাস ধান িশ ক ০১৭৬১৫৫০০১২ 

৩৫ 
কাটাখালী স ািব জনাব মাঃ আিজ র রহমান ধান িশ ক 

(ভার া ) 
০১৭১০১২২৫৬৮ 

৩৬ রিহমাবাদ স ািব জনাব নিমতা হালদার ধান িশ ক ০১৭১৬১৬৯৮৫২ 
৩৭ চ পাতলা স ািব জনাব ফরেদৗস আরা ধান িশ ক ০১৭১৪৯৩৬৬৬১ 
৩৮ উৎ ল স ািব জনাব উ ম মার দাস ধান িশ ক ০১৭২০৯০২৫২২ 
৩৯ যা া র স ািব জনাব আফেরাজা নািগস লতানা ধান িশ ক ০১৭২৬৩০৬০৭৮ 
৪০ ষাইটগ ুজ স ািব জনাব রবতী বালা দাস ধান িশ ক ০১৭১৪২৫৩৫০২ 
৪১ রণিবজয় র স ািব জনাব জসিমন পারভীন ধান িশ ক ০১৭২৮৮৫৩৩৭৯ 
৪২ সােয়ড়া ম িদয়া স ািব জনাব অসীম চ বত  ধান িশ ক ০১৭২৬৯৫৯৮৭২ 
৪৩ ঘাট স া র স ািব জনাব অেলাক মার হালদার ধান িশ ক ০১৭১৪৬৩২২৪১ 



৪৪ উ র খান র স ািব জনাব অিসত মার দাস ধান িশ ক ০১৯১৮০৪৭৯৪৭ 
৪৫ হািকম র স ািব জনাব িকেশার কাি  সাহা ধান িশ ক ০১৭১৮৮২৯১৪৫ 
৪৬ লকা  স ািব জনাব অসীম মার দাস ধান িশ ক ০১৭১৬৭৮০৪৮৩ 
৪৭ গি  স ািব জনাব অপনা রানী ঘাষ ধান িশ ক ০১৯২৩৯৮১৭৬২ 
৪৮ নগর পাইকপাড়া স ািব জনাব হির সাদ দবনাথ ধান িশ ক ০১৭১৪৫৯৭৯০১ 
৪৯ সয়দ র স ািব জনাব রবী নাথ পাল ধান িশ ক ০১৭১৮৯৭৫৯৮১ 
৫০ কররী স ািব জনাব মাসাঃ লা  খানম ধান িশ ক ০১৭১৭১৪৪৪৩৮ 
৫১ কাড়াপাড়া কাদি নী স ািব জনাব ভাষ চ  দব ধান িশ ক ০১৯৮৮০২০৫৯৬ 
৫২ সােবকডাংগা স ািব জনাব িচ য়ী রায় ধান িশ ক ০১৭৫৪০৯০৮৪০ 
৫৩ লতান র স ািব জনাব আফেরাজা ল ল ধান িশ ক ০১৭২৮৯৩৩৪২১ 
৫৪ বট র িচতলী স ািব জনাব শামীমা আখতার ধান িশ ক ০১৭২৮০১৫০৫২ 
৫৫ গাটাপাড়া স ািব জনাব এস.এম. মাহ র রহমান ধান িশ ক ০১৭১১৯৫৩৪১৫ 
৫৬ দপাড়া স ািব জনাব খােলদা নাছিরন ধান িশ ক ০১৯২৪২২৬২১৫ 

৫৭ 
কাড়ামারা স ািব জনাব মা া নািসর উি ন ধান িশ ক 

(ভার া ) 
০১৭২৪৬১৮৬৯৫ 

৫৮ 
৫৮ নং বােদাখালী স ািব জনাব অ ত লাল হালদার  ধান িশ ক 

(ভার া ) 
০১৭১৩৯২৬১৫৭ 

৫৯ হািলসহর স ািব জনাব গািব  লাল ম ল ধান িশ ক ০১৭২৮৪১৬৬৮৫ 
৬০ বা ইপাড়া স ািব জনাব এস.এম. মিন ামান ধান িশ ক ০১৭১৮৭০৪৮৪২ 
৬১ আফরা স ািব জনাব মাসাঃ আয়শা পারভীন ধান িশ ক ০১৭৬১৪২২২৩০ 
৬২ রেঘানা স ািব জনাব সি ব মার হালদার ধান িশ ক ০১৭১৪৬৬৩৯৫৩ 
৬৩ সােয়ড়া স ািব জনাব অনািদ র ন ম ল ধান িশ ক ০১৭১৫৩৬৮১০৭ 
৬৪ দি ন খান র স ািব জনাব সখ জাহা ীর সিলম ধান িশ ক ০১৭৩৪২৬৮৯২৬ 
৬৫ ম িদয়া স ািব জনাব িম ইয়াসমীন ধান িশ ক ০১৭১৬৯৭২২৯৬ 
৬৬ শহীদ নােয়ক আঃ জ ার স ািব জনাব দাস অ কণা  ধান িশ ক ০১৭২৪৮৪৯১১৪ 
৬৭ রাধাব ভ স ািব জনাব িশউলী রানী পাল ধান িশ ক ০১৭২৯৮২৩৫৭৪ 
৬৮ বড়গজািলয়া স ািব জনাব িবকাশ চ  িমি  ধান িশ ক ০১৭১৬৩৬২৬৩৯ 
৬৯ খান র পালপাড়া স ািব জনাব তরফদার আিনছউ ামান ধান িশ ক ০১৮৫৫০৫৫৩৬০ 
৭০ কা য়া স ািব জনাব ল মার পাল ধান িশ ক ০১৭১৪৬৬৩৪৭২ 
৭১ র নাথ র স ািব জনাব আেলা রানী ম ল ধান িশ ক ০১৭৫১৮৩৭২৭০ 
৭২ িব. এস. নােখালা স ািব জনাব অেলােকশ পাল ধান িশ ক ০১৭১৪৩০৩০৮১ 
৭৩  চাক  স ািব জনাব শখ গালাম রজাউল  ধান িশ ক ০১৭৩১১৮৩৫২৯ 
৭৪ াইট স ািব জনাব ামলী রানী ম  ধান িশ ক ০১৭৩২০৮০২৮০ 
৭৫ আতাইকাঠী স ািব জনাব চায়না খা ন ধান িশ ক ০১৭২৫২৬৩৬৭৫ 
৭৬ কামর র স ািব জনাব শখ হ দ রিফ ল হক ধান িশ ক ০১৭২৯৯৭১৩৫৩ 

৭৭ 
রণ িম মীেররডা া স ািব জনাব চ ল দবনাথ ধান িশ ক 

(ভার া ) 
০১৮৬০২৬২৯১৯ 

৭৮ মািঝডাংগা স ািব জনাব ঝণা খা ন ধান িশ ক ০১৭৪৩৫৫৪৪১৭ 
৭৯ গি  বািলকা স ািব জনাব ফিকর জাউে ৗলা ধান িশ ক ০১৭৮১৬৫৫৮০১ 
৮০ ভ বািলয়াঘাটা স ািব জনাব িশ ী রানী দাস ধান িশ ক ০১৭১৭৮০৯৬৭৩ 
৮১ সাহস র স ািব জনাব রথী  নাথ মি ক ধান িশ ক ০১৭২০৫৪২৬১১ 

৮২ 
বাক রা স ািব জনাব পংকজ িব াস ধান িশ ক 

(ভার া ) 
০১৭৮২০৩৪০০৬ 

৮৩ উজল র স ািব জনাব মাসাঃ নাজমা আ ার ধান িশ ক ০১৭২৪০৯৪৫৭৮ 
৮৪ নােগরবাজার স ািব জনাব র া রানী পাল ধান িশ ক ০১৭১০৭৫৩২৮০ 
৮৫ বাসাবা  স ািব জনাব শাহানা ল ল ধান িশ ক ০১৭১১১৩৬৪৯৭ 
৮৬ দশানী স ািব জনাব আসমা আখতার ধান িশ ক ০১৭১৭৪৫৬৯২৩ 
৮৭ হিরণখানা স ািব জনাব মাসাঃ আমা ল হাফীজ ধান িশ ক ০১৭১৮৩৪৮২৪৭ 
৮৮ সানাতলা স ািব জনাব সিলনা লতানা ধান িশ ক ০১৭১৯৬৩১৭৩৭ 
৮৯ হাজী আিরফ স ািব জনাব লায়লা মাহ ব ধান িশ ক ০১৭১১৩০৯৩৯২ 
৯০ খার ার স ািব জনাব আফেরাজা মেহর ধান িশ ক ০১৯১৫৫১৪৭৮৬ 
৯১ হািড়খালী স ািব জনাব মিনরা পারভীন ধান িশ ক ০১৭১০১২০২১৫ 
৯২ দি ন হািড়খালী মেডল স ািব জনাব রািজয়া কাজল ধান িশ ক ০১৭১৬৩৬০৭৯৩ 
৯৩ িনগ  স ািব জনাব সয়দা শাহানা পারভীন ধান িশ ক ০১৭১১২২৮৯৯৯ 
৯৪ ব বাসাবা  স ািব জনাব সিলনা আকতার ধান িশ ক ০১৭১৬৪৫৩৮১১ 
৯৫ সাহাপাড়া স ািব জনাব সিলনা লতানা ধান িশ ক ০১৭১৫৫০৯২৪৩ 



৯৬ ৯৬ নং বােদাখালী স ািব জনাব মাঃ আ  সােলহ আহেমদ ধান িশ ক ০১৬৭৭৪০৯৮৭৮ 
৯৭ সােয়ড়া ল ীখালী স ািব জনাব মাসা ৎ সালমা খানম ধান িশ ক ০১৭১৬৭৭২৫৩৩ 
৯৮ পি মভাগ এস.িব. স ািব জনাব র া ম ল ধান িশ ক ০১৭৩২৮৯৮৫৯৮ 
৯৯ লতলা জ.এম. স ািব জনাব বীনা রাণী হালদার ধান িশ ক ০১৭২১৩৬২৯৬০ 
১০০ কািলয়া স ািব জনাব মাসাঃ জ াৎ া খানম ধান িশ ক ০১৭৫৫০৯৭৯১৬ 
১০১ হদােয়ত র স ািব জনাব িনভা রানী সরকার ধান িশ ক ০১৭৩২০৩৪৩২৯ 
১০২ বড় ব শবািড়য়া স ািব জনাব দীি কনা দবনাথ ধান িশ ক ০১৭৩২০২৯৪৪৬ 
১০৩ ডমা করামিতয়া স ািব জনাব িব িজৎ রায় ধান িশ ক ০১৭২১৬৭৩৯৮৩ 
১০৪ খগড়াঘাট স ািব জনাব মাসা ৎ মাহ জা ধান িশ ক ০১৭১৪৬৩২৬৮৬ 
১০৫ কািশম র স ািব জনাব কােবরী ম মদার ধান িশ ক ০১৭১৮০১২৭৬৮ 
১০৬ ডমা স ািব জনাব চৗ রী র া রানী ধান িশ ক ০১৭১০৬২০১৬৫ 
১০৭ িপ.িস. ডমা স ািব জনাব মি ক বা ল আকতার ধান িশ ক ০১৭১৭৪১৭৬৫২ 
১০৮ আঃ র ল র স ািব জনাব অ না ম ল ধান িশ ক ০১৭৩১৪৪৫১৬১ 

১০৯ 
কািশম র পি মপাড়া স ািব জনাব কািনজ ফারজানা 

ফরেদৗসী 
ধান িশ ক ০১৭১৬২৭৯২৭৭ 

১১০ শহীদ িজয়া বাগমারা স ািব জনাব রবা রানী ভ  ধান িশ ক ০১৭১৪৯৩৩০৩৯ 
১১১ মগরা স ািব জনাব এম.িড. আ স ছ ার ধান িশ ক ০১৭১০৩৮৯৮৩২ 
১১২ ক.িব.েক. স ািব জনাব মাসা ৎ মাক দা বগম ধান িশ ক ০১৭৪০৬১০৮৪২ 
১১৩ র নাথ র খাল িলয়া স ািব জনাব আঃ হািকম মা া ধান িশ ক ০১৭৯০৭৪২৬১৫ 
১১৪ িব র স ািব জনাব িত কণা সরকার ধান িশ ক ০১৭৬৩৯৮৩৪৫৩ 

১১৫ 
ভ তাপ স ািব জনাব িশ ল মার সাহা ধান িশ ক 

(ভার া ) 
০১৮২৮১৭১২৩৪ 

১১৬ ফেত র স ািব জনাব জাহানারা খা ন ধান িশ ক ০১৭৩৯৩১৯১৯০ 

১১৭ 
কাপালী ব র স ািব জনাব রাজ মার অিধকারী ধান িশ ক 

(ভার া ) 
০১৭১৫০৪০৪৫৫ 

১১৮ িচতলী বািলকা স ািব জনাব মাসাঃ আেনায়ারা খা ন ধান িশ ক ০১৭০৫৪২২১৬৭ 
১১৯ চ পাতলা ব পাড়া স ািব জনাব শখ মাঃ আ ল গিণ ধান িশ ক ০১৭৩৫১৫৭৬৯৮ 
১২০ পারনওয়াপাড়া স ািব জনাব িনত ান দ ধা ধান িশ ক ০১৯২৫২১৩৯৯৫ 
১২১ পি মডাংগা স ািব জনাব রমলা রানী সাহা ধান িশ ক ০১৭৫৩৬৬৫৭৪৫ 
১২২ দ কাঠী স ািব জনাব িবকাশ চ  সাহা ধান িশ ক ০১৭৬১৭৮৬৯৩০ 

১২৩ 
মিশদ র স ািব জনাব মাঃ সাহাইল উি ন ধান িশ ক 

(ভার া ) 
০১৯৩৪৮০১০৩৫ 

১২৪ গাওখালী স ািব জনাব  কা  সাহা ধান িশ ক ০১৭২৪৩৩৭০০৫ 

১২৫ 
- কাড়ামারা স ািব জনাব সরদার কাম ল ইসলাম ধান িশ ক 

(ভার া ) 
০১৮২৮১৫৩২৯১ 

১২৬ 
পি ম সােয়ড়া স ািব জনাব গৗরা  মার দাস ধান িশ ক 

(ভার া ) 
০১৭২১৮০৪৭৩৩ 

১২৭ জনতা স ািব জনাব মাহ দা খানম ধান িশ ক ০১৯৬৪৯৩৬০৬২ 

১২৮ 
প মালা স ািব জনাব নিমতা মািঝ ধান িশ ক 

(ভার া ) 
০১৭০৩২৭৭৪৭৭ 

১২৯ বড় ব শবািড়য়া বপাড়া স ািব জনাব মাঃ সিলম ধান িশ ক 
(ভার া ) 

০১৭৫৩৩৬২১৩৮ 

১৩০ 
সরকারডাংগা স ািব জনাব আয়শা খা ন ধান িশ ক 

(ভার া ) 
০১৭৩৯৩১৯১৬১ 

১৩১ 
িমজা র স ািব জনাব মান রা খানম ধান িশ ক 

(ভার া ) 
০১৭১৬৫৩৭১৫৬ 

১৩২ ঘাট লবাড়ী স ািব জনাব িলিপকা িসকদার ধান িশ ক ০১৭২৬৮৮৪৯৯০ 

১৩৩ 
সােহবাহার স ািব জনাব মাসাঃ িলিলয়া খা ন ধান িশ ক 

(ভার া ) 
০১৭১৯০২১৪৩৮ 

১৩৪ লকা  শীতলাবাড়ী স ািব জনাব তাপস র ন দবনাথ ধান িশ ক ০১৯১২২৯২৯০৭ 

১৩৫ 
ব সােয়ড়া স ািব জনাব ম ল অিসত মার ধান িশ ক 

(ভার া ) 
০১৭৫১৭২০৬৬০ 

১৩৬ বািনয়াগাতী ইসহাক িত স ািব জনাব রাম সাদ দাস ধান িশ ক ০১৭২৯৮৮৪৯৩৪ 
১৩৭ সয়দ র দি ন পাড়া স ািব জনাব মাঃ বিসর উি ন মা া ধান িশ ক ০১৭১৫৪২২১৮৬ 
১৩৮ উ র পািতলাখালী স ািব জনাব শংকর মার িশকদার ধান িশ ক ০১৭৩২৩৪৪১৫৭ 
১৩৯ উৎ ল পি মপাড়া স ািব জনাব দীপ মার ঘাষ ধান িশ ক ০১৭২০৬৮৫৮২১ 



১৪০ আনারডাংগা স ািব জনাব মাঃ আঃ রা াক হাং ধান িশ ক ০১৭২০৫৩১৪৮৩ 
১৪১ রামনগর বখালী স ািব জনাব িব িজৎ সাহা ধান িশ ক ০১৭১৫৬৩৪৬০২ 
১৪২ স ই এস.এস. জাহা স ািব জনাব আসমা আ ার ধান িশ ক ০১৭১৫৩৬৮০৬৬ 

১৪৩ 
েভ া িশ  স ািব জনাব অ না রানী সরকার ধান িশ ক 

(ভার া ) 
০১৭২৮৩৯০০০৪ 

১৪৪ ছাট িসংগা স ািব জনাব শচী নাথ রানা ধান িশ ক ০১৭৫৩৩৬০৬৪৫ 
১৪৫ খগড়াঘাট পি মপাড়া স ািব জনাব শখ মিন ল ইসলাম ধান িশ ক ০১৭০৫৪২২১৯৪ 
১৪৬ বড় ব শবািড়য়া দি নপাড়া স ািব জনাব মাঃ নািজর হােসন ধান িশ ক ০১৯১১৬৫৩৭৪৪ 
১৪৭ রণিজৎ র স ািব জনাব রাম  দাস ধান িশ ক ০১৭২৮৯০৩২৮৪ 

১৪৮ 
স া র স ািব জনাব গৗরা  ম ল ধান িশ ক 

(ভার া ) 
০১৭২৫০২৪২১৭ 

১৪৯ 
কািতকিদয়া পালপাড়া স ািব জনাব িশিরন লতানা ধান িশ ক 

(ভার া ) 
০১৭৩৭১৩৫৯১৭ 

১৫০ 
বারাক র স ািব জনাব রখা রানী দাস ধান িশ ক 

(ভার া ) 
০১৭৩৬৭৮১৮৪৫ 

 

 

উপেজলা:  







 
উপেজলা: ফিকরহাট 

ঃ িব ালেয়র নাম স ািব ধান িশ কেদর নাম মাবাইল ন র ই-েমইল ন র  

১ বতাগা সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব আেনায়ারা খা ন ০১৭১৯-০৩২০৯০ betagagps@gmail.com 

২ চা িল সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব হাওয়া খা ন ০১৭৪৬-০৮৯২৯৯ chakuligps@gmail.com 

৩ মাসকাটা সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব িবনা আকতার  ০১৯১৬-৪৯১২২৮ maskatagps@gmail.com 

৪ ধনেপাতা সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব িবলাস র ন িব াস    ০১৭98-237759 dhonpotagps@gmail.com 



৫ রাম  সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

জনাব ডিল দাশ ০১৭২১-৬৮৮৯১৪ sriramkrishnagps@gmail.
com 

৬ ষাটতলা সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব িশ া রানী দাশ ০১৭১৪-৮০৭৭৭৭ sattala.gps@gmail.com 

৭ খা রা সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব মানেব  চৗ রী  ০১৭১৬-১৮৪৮২৯ khajuragps@gmail.com 

৮ কাহার ডা া সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

জনাব নািছমা নািগস ০১৭১২-২৩৪৭৩৬ kahardangaggps@gmail.c
om 

৯ জািড়য়া মাইট কামারা স: াথ: 
িব ালয় 

জনাব য না দাশ ০১৭১৭-৪৫৬৩৭২ maithkumragps@gmail.co
m 

১০ ভবনা সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব ইলা িব াস  ০১৭১৬-৬৩৯৫২৪ bhabnagps@gmail.com 

১১ জািড়য়া ভ খামার সর: াথ: িব ালয় জনাব ৎ মার িব াস  01918-402382 bhattakhamari@gmail.co
m 

১২ টাউন নওয়াপাড়া সর: াথ: িব ালয় জনাব ফারহানা হােসন ০১৭১৭-৪০৫৪৩৪ townnowaparagps@gmail.
com 

১৩ ামবাগাত সরকারী াথিমক 
িব ালয় 

জনাব সাধনা দাশ  01711-032006 shyambagathgps@gmail.c
om 

১৪ বলতলী িপলজংগ সর: াথ: িব ালয় জনাব নািছমা আ ার  ০১৯২১-৩৮০৫৪৯ bailotalygps@gmail.com 

১৫ িপলজংগ সরকারী াথিমক িব ালয় জনাব লাইলী আ ার  ০১৭১-০৮৫১৩০১ piljongogps@gmail.com 

১৬ শা  র সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব গািব  সাদ দ  ০১৭১৪-৪২৫১০৪ shahpurgps@gmail.com 

১৭ শা  আউিলয়া বাগ সর: াথিমক 
িব ালয় 

জনাব সখ মা ন কিবর ০১৭২৫-১৭৪৪৪৫ shahauliabaggps@gmail.c
om 

১৮ ক ঠালতলা সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

জনাব ফিকর শািহ র রিশদ ০১৭১২-৩৫৫৯৫৯ kathaltalagps@gmail.com 

১৯ পাগলা দয়াপাড়া সর: াথিমক 
িব ালয় 

জনাব মাছাঃ মিরনা খা ন ০১৮২২-৮২২৮৮২ pagladiaparagps@gmail.c
om 

২০ পাগলা ামনগর সর: াথিমক 
িব ালয় 

জনাব রিমছা খা ন  ০১৯১৫-১১৫১৩৮ paglashyamnagargps@gm
ail.com 

২১ সাতিশকা সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব ফারজানা আফেরাজ 01755-021737 satsika.gps@gmail.com 

২২ িসংগাতী সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব জাহানারা পারভীন  01732-189297 singatigps@gmail.com 

২৩ া ণ রাকিদয়া সর: াথিমক 
িব ালয় 

জনাব সাম াহার  01681-004948 brahmanrakdiagps@gmail
.com 

২৪ পাইকপাড়া সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

জনাব ত ন মার দাশ  ০১৭২০-৬১২৬৯৮ paikparagps@gmail.com 

২৫ আ াকা মেডল সর: াথিমক িব ালয় জনাব ঠা রদাস রায় ০১৭১৯-৮৩৭৮৬০ attaka1910@gmail.com 

২৬ বািহরিদয়া মানষা সর: াথিমক 
িব ালয় 

জনাব হের নাথ িশকদার 01717-721402 bahirdia26@gmail.com 

২৭ িড়র বটতলা সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

জনাব নাজমা খানম  ০১৮৫৩-৬৭৫৬০৫ burirbotlagovprimary@g
mail.com 

২৮ পি ম বািহরিদয়া সর: াথিমক 
িব ালয় 

জনাব ল ল রায় 01936-038119 pashcimbahirdiagps@gma
il.com 



২৯ সাতবািড়য়া সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

জনাব লকজান খা ন  ০১৭২৮-৮৪৫৯৬২ satbariagovernmentprimarys
chool@gmail.com 

৩০ হাচলা সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব গা রানী ঘাষ  01726-724003 hoslagps@gmail.com 

৩১ লালচ র সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

শখ জািহ র রহমান(ভার:) ০১৭১৬-৮৪১২৬২ lalchandrapurgps@gmail.
com 

৩২ মৗেভাগ সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব ইয়াসিমন নাহার 01747-455916 moubhoggps@gmail.com 

৩৩ ডহর মৗেভাগ সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

জনাব দবাশীষ দাশ 01720505621 dibashisroy1964@gmail.co
m 

৩৪ মৗেভাগ ম পাড়া সর: াথিমক 
িব ালয় 

জনাব মাঃ আই ব আলী 01771-754758 ayubali0603@gmail.com 

৩৫ নলধা সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব িদলীপ মার চ বত  01771-455918 nps35@gmail.com 

৩৬ খড়িরয়া সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব িম  তা কদার ০১৯১৫-৮৩০৪০৩ khararia18@gmail.com 

৩৭ দাহাজারী সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব পদ দবনাথ ০১৭৩১-৬৪০৪৪৭ dohajarigps37@gmail.com 

৩৮ কাথলী সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব ভাষ মার দবনাথ ০১৭১৪-৯৪৯৬৪৭ katholigps@gmail.com 

৩৯ লঘর সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব কমল  িব াস  ০১৭৪০-৬১০৮১১ mulghorgps@gmail.com 

৪০ সানাখালী সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব িশলা রানী িব াস  ০১৭২৯-৩৭৯৩০১ shonakhaligps@gmail.com 

৪১ সয়দ মহ া সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

জনাব শাহানা পারভীন ০১৭১৬-৪৯০৩৩১ pshahana340@gmail.com 

৪২ সয়দ মহ া বািলকা সর: াথ: 
িব ালয় 

জনাব আ ল হােসন সখ ০১৭১০-৮৫১৮১৬ sayedmohollagovgirl@gm
ail.com 

৪৩ ফলিততা সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব ষার মালাকার  ০১৭২১-০১৫৩৫৯ nasimanargis1975@gmail.
com 

৪৪ কলকিলয়া সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব িহরামন ম ল 01798-333321 kalkaliagps44@gmail.com 

৪৫ গায়ালবাড়ী সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

জনাব  রানী রায়  ০১৭১৯-১৬৮৭০২ goalbari4@gmail.com 

৪৬ য়া ড় িড়য়া সর: াথিমক 
িব ালয় 

জনাব দীপ মার ম ল  ০১৭৩১-৭৩২৮৮৮ mondalprodip057@gmail.c
om 

৪৭ ঘন াম র সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

জনাব ব না দবনাথ 01717-099-701 ghonoshampurgps@gmail.
com 

৪৮ ক য়া সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব ঝনা খা ন ০১৭৮১-১২৩৪১৫ kochuagps@gmail.com 

৪৯ তকা য়া সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব রমা িব াস  01715-418045 tekatiagps@gmail.com 

৫০ দয়াপাড়া সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব বিবতা সরকার ০১৭১৭-৬১৪১৫৫ babitasarker65@gmail.co
m 

৫১ ভিদয়া তািকয়াবা  সর: াথ: 
িব ালয় 

জনাব হিরদাস হালদার  01718-220619 shovodiatakiabatigps@gm
ail.com 

৫২ দয়াপাড়া মা া কঃ আঃ ঃ মাঃ 
স ািব 

জনাব নীিলমা রানী সরকার  ০১৭২০-৯০১৮৬০ diaparamollagps@gmail.c
om 



৫৩ বারািশয়া কাঃ আঃ উঃ স াঃ 
িব ালয় 

জনাব সখ িমজা র রহমান ০১৭১৮-৮৪৮৬৮৩ barashiagps@gmail.com 

৫৪ িশিরন হক সরঃ াঃ িবঃ মাঃ িমজা র রহমান মাড়ল ০১৭১৮-৫৩৫৯১২ mizanmorol7.@gmail.com 

৫৫ জািড়য়া সরঃ াঃ িবঃ জনাব সখ আলী আহেমদ ০১৯২৩-৩৯২৪৬৯ jariagpsg@gmail.com 

৫৬ ম  বািহরিদয়া সরঃ াঃ িবঃ জনাব দবাশীষ দাস ০১৭৭৯-১৪৩৮২৩ modhobahirdiagps@gmail.
com 

৫৭ ফলিততা সরঃ াঃ িবঃ জনাব িনলীমা বরাগী  01716-517223 57faltitaprimaryschool@g
mail.com 

৫৮ কালীবাড়ী সরঃ াঃ িবঃ জনাব নািসমা আকতার  ০১৭১৫-৫৪৮২২১ kalibarigps@gmail.com 

৫৯ বািলয়া ডা া সরঃ াঃ িবঃ জনাব সখ সাহারাব হােসন  ০১৮২২-৮২২৮৮০ baliadangagps@gmail.com 

৬০ বলতলী পি ম পাড়া সরঃ াঃ িবঃ জনাব নাজনীন নাহার ০১৭১৭-৮৬৩১৩৭ bailtolippgps06@gmail.co
m 

৬১ ক ঠালবািড় সরঃ াঃ িবঃ জনাব িবথীকা িব াস  ০১৯৪৯-২৩০৫২২ kathalbarigps@gmail.com 

৬২ মাসকাটা সরঃ াঃ িবঃ মাঃ আঃ আিজজ সখ ০১৮২৩-৬৯৮৩২৬ maskata62gps@gmail.com 

৬৩ এল িপ উ র পাড়া সরঃ াঃ িবঃ জনাব বীিথ রানী সরকার  ০১৭১৮-৯৭৬৫৩৫ lputtorparagps@gmail.co
m 

৬৪ কামটা সরঃ াঃ িবঃ জনাব অিনত রায় চৗ রী  ০১৭৫৬-৯৮৯৯৪০ anitraychwdhury@gmail.c
om 

৬৫ বড় ভিদয়া সরঃ াঃ িবঃ জনাব িজত মার ম ল ০১৯২০-১১২৫৬০ baroshuvodiagps@gmail.c
om 

৬৬ গাবখািল সরঃ াঃ িবঃ জনাব শবানী দবনাথ ০১৭১৬-৪৪৪৩৮৮ gabkhaligovtprimaryschool@
gmail.com 

৬৭ জয় র সরঃ াঃ িবঃ জনাব জাছনা ব   ০১৭২৫-০৩৯২০১ joypurgpsg@gmail.com 

৬৮ শেখর ডা া সরঃ াঃ িবঃ হাওলাদার ব াল হােসন ০১৯১৩-২১৫৫৭৮ shekherdangagps@gmail.
com 

৬৯ া ণ রাক িদয়া সরঃ াঃ িবঃ সখ আলমগীর হােসন 01748-961582 brahamonrakdiagps@gma
il.com 

৭০ খা রা বপাড়া সরঃ াঃ িবঃ জনাব সােজদা খা ন ০১৭১৫-৮৪৯৭৯৫ aktersageda532@gmail.co
m 

৭১ লখ র সরঃ াঃ িবঃ জনাব ম  দবনাথ 01920-513943 lokhpurgps@gmail.com 

৭২ িপলজংগ বপাড়া সরঃ াঃ িবঃ জনাব গাজী আই ব আলী ০১৭১৪-৪৭৫৭৩৯ piljongpurboparagps@gm
ail.com 

৭৩ ব বতাগা সরঃ াঃ িবঃ জনাব অিসত মার দাশ ০১৭১৮-৭৫৪১৫৭ purbobatagagps@gmail.co
m 

৭৪ রাজপাট গরঃ াঃ িবঃ জনাব হািববা খা ন ০১৭৩১-৯০৭৫৩১ ragpatgps@gmail.com 

৭৫ িপলজংগ গরঃ াঃ িবঃ জনাব শখ নজ ল ইসলাম ০১৯৩৭-৭৩৩৫২০ pilgongcom@gmail.com 

৭৬ আ াকী (১৫০০) স ািব জনাব দীি  রানী িশকদার  01720-295536 attaki.gps@gmail.com 



৭৭ মৗেভাগ পি মপাড়া (১৫০০) স ািব জনাব মাঃ ইয়ািছন সখ  ০১৭২৬-৯৫০৬৯০ mdeasinshaikh1982@gmai
l.com 

৭৮ িশয়ালীকা া (১৫০০) স ািব জনাব  লতা ম ল   ০১৭৪০-৬৪৪৬৯৩ shialikanda1500@gmail.co
m 

 
 
উপেজলা: ক য়া 

 
িব  নং িব ালেয়র নাম নাম ও পদবী মাবাইল ন র E-mail ID মম  

1. আলী র সঃ াঃ িব াঃ  পািপয়া রানী ব ,  ০১৭১৫৩০৯২১৪ alipurprimaryschool@gmail.com   
2. জাবাই সঃ াঃ িব াঃ মা া আঃ আলীম ০১৭১১৩৬৭৭৬৯ jobaip02@gmail.com  
3. সানাকা র সঃ াঃ িব াঃ কিবতা রানী  ০১৭৪২৩২১৯৩১ kabita197006@gmail.com   
4. িবষারেখালা সঃ াঃ িব াঃ সািহদা পারভীন ০১৭১৪৯৬৯৩৭৬ bisharkholagps4@gmail.com   
5. গজািলয়া সঃ াঃ িব াঃ মাঃ শহী র রহমান ০১৯৭৪০৩৯৫৫২ gajaliagps@gmail.com  
6. উঃ িবষারেখালাসঃ াঃ িব াঃ মি লা জসিমন ০১৭১৫৭১৩২৭৮ u.bisherkhola@gmail.com  
7. মাদারতলা সঃ াঃ িব াঃ মাঃ ইকবাল হােসন (ভা. া) ০১৭১৪৬৯৯০৭০ madartala502@gmail.com  
8. বটতলা সঃ াঃ িব াঃ মাঃ এরশাত আলী ০১৭১৭৮৮০০০৪ battala1973@gmail.com  
9. মাধবকাঠী সঃ াঃ িব াঃ িম লাল ভ াচায ০১৯১৩৮৯৩৮৮২ madhabkathigps@gmail.com   
10. িময়ারগজািলয়াসঃ াঃিব াঃ মাহা দ আ ল াহীন 

মা ন(ভা. া) ০১৭৪৪৬৪৭৩১৯ meargazalia@gmail.com   
11. ভাষা সঃ াঃ িব াঃ অিময় সাদ সাহা ০১৭২০৩৬০৫১১ htvasha01@gmail.com   
12. ধাপাখালী সঃ াঃ িব াঃ মাঃ ওমর ফা ক ০১৭৩১০১৫৮১১ dhopakhaligps@gmail.com   
13. বয়ারিসংগা সঃ াঃ িব াঃ িব ল মার িসকদার ১৭২৮৪৫৫৭৬১ bayersingagps@gmail.com  
14. বড় আ ারমািনক সঃ াঃ িবঃ ভাষ চ  ম ল ০১৭৩১৬৯৬৩৭৫ baraandharmanik@gmail.com   
15. চরেসানা ড় সঃ াঃ িবঃ উ ল পাল ০১৯৭২৬৬২৯০৩ charsonakur@gmail.com   
16. আ ারমািনক সঃ াঃ িবঃ গৗরপদ রায় ০১৭৪১৩১১৬৭২ andharmanik703@gmail.com   
17. িপেক স ানকাঠী সঃ াঃ িবঃ মাহা বা জিবন ০১৮৭৪০১৮৬৪৬ p.ksammankati@gmail.com   
18. কিসিজেক সঃ াঃ িবঃ কির নেনছা ০১৭৪৯০৩৫৩৮০ kcgkgps@gmail.com   
19. পঃমিঘয়া সঃ াঃ িবঃ পরমান  মল ী ০১৭২০১৬৫৬৯০ wmoghiagps@gmail.com   
20. ক য়া মেডল সঃ াঃ িবঃ দবদাস সাহা ০১৭২০৫৬৩৭৩২ k210010514@gmail.com   
21. চরেটংরাখালী সঃ াঃ িবঃ লিববাহ রহমান ০১৭১২৪৪৯৩৪১ chartengrakhaligps@gmail.com   
22. বার ইখালী  সঃ াঃ িবঃ আেনায়ারা খা ন  ০১৯২৭৪১০৭৭৪ barukhaligovtprimaryschool@gmail.com  
23. টংরাখালী সঃ াঃ িবঃ দবনাথ িশবশংকর ০১৭৩৪২৫৪৪৫০ dshibnath66@gmail.com    
24. হাজরাখালী সঃ াঃ িবঃ খান জািকর হােসন ০১৯১৫৫১৭১৯৩ hajrakhaligps605@gmail.com   
25. পঃ টংরাখালী সঃ াঃ িবঃ শংকর সাহা ০১৭১০১১৯০১৭ ptengrakhali@gmail.com   
26. নের র সঃ াঃ িবঃ িমিহর র ন সাহা ০১৭১৫৬৮৬৯৩৮ narendarpur26@gmail.com   
27. িবছট সঃ াঃ িবঃ হািস রানী সাহা ০১৭৩১০১৫৯৩৪ bisot.1951@gmail.com  
28. কাকারিবল সঃ াঃ িবঃ িলিপকা দবনাথ ০১৭১৫১৩৪৬২৮ kakarbilgps@gmail.com  
29. ১নং বার ইখালী সঃ াঃ িবঃ   no1baruikhali@gmail.com  
30. চরকাঠী সঃ াঃ িবঃ এস এম সজী ল ইসলাম ০১৭২০৯৯৪৪২৭ charkathigps@gmail.com  
31. রািডপাড়া সঃ াঃ িবঃ কর িবলাস চ  ০১৭১৫১৪৫৪৩০ rariparagps@gmail.com  
32. চ পাড়া সঃ াঃ িবঃ ি  চ বত  ০১৯১৬১৩৫৭৪০ muktichakrabortty@gmail.com  
33. িপংগিড়য়া সঃ াঃ িবঃ মাসাঃ রীনা পারভীন ০১৭২৪৯০৪৬১৮ rinaparvin1965@gmail.com  
34. সাংিদয়া সঃ াঃ িবঃ চৗ রী অিনতা 

রানী(ভা. া) ০১৭২৯৯৮১৬৯২ tusharmpp74@gmail.com  
35. যেশাদী সঃ াঃ িবঃ দাস িথকা রানী ০১৭৯৭৩১২৪৩৪ jessordigps@gmail.com  
36. বাধাল সঃ াঃ িবঃ াম র দ ০১৭৩১০১৫৮৭৯ shyamsunderdey9846@gmail.com  
37. মসনী সঃ াঃ িবঃ পনা রায় ০১৯১১০৪২০২৮ mosnigovtprimary@gmail.com  
38. িবল ল সঃ াঃ িবঃ রািজ হােসন ০১৬৩৯২২২০৩৩ rozy4819@gmail.com  



39. শাখারীকাঠীবাজার সঃ াঃ িবঃ া রানী দাস ০১৭১৫৩০২৬৩৮ s.k.b.g.ps123@gmail.com  
40. শাখারীকাঠী শহীদ িত স ািবঃ আশা রানী দাস ০১৯১৮০১৯৯৬৬ asharanidas885@gmail.com  
41. প নগর সঃ াঃ িবঃ সখ বিদউ ামান ০১৭১৬৭৮০১৪৫ bzaman.kachua@gmail.com  
42. তাপ র সঃ াঃ িবঃ িমনা রানী  ০১৭৩১৯৩৫৪৩৭ 42no.protappurgovt.primary@gmail.com  
43. মািলপাটন সঃ াঃ িবঃ আ েতাষ চ  সাহা ১৯৩৭৩১৫৮৭৬ malipatangps@gmail.com  
44. গাপাল র সঃ াঃ িবঃ ঝনা রানী ম ল ০১৭২০৪৬০৯৮০ gopalpurgps44@gmail.com  
45. লতলা সঃ াঃ িবঃ মাসা াৎ মেনায়ারা খা ন ০১৭১৪৬৫৫৩৮০ monoarekhatanbd@gmail.com  
46. উঃ গাপাল র সঃ াঃ িবঃ স া রানী রায় ০১৭১৪৯৩২২৩১ uttergopalpur46@gmail.com  
47. দঃ চরকাঠী সঃ াঃ িবঃ অসীম মার সাহা ০১৭১৮৯৩১১৬৭ dokkhincharkathigps1986@gmail.com  
48. বগা সঃ াঃ িবঃ মাঃ আ ল কালাম ০১৮৭৫৫৩২৩৩২ bagagps406@gmail.com   
49. বয়ারিসংগা াম স ািব: মাধবী সন া(্ভা. া) ০১৭১৭১৮৪১৭৭ bgggps@gmail.com  
50. খিলশাখালী  স ািব: শীল িবনয়  ০১৭২৬৭২৮৮৮০ khalishakhaligps@gmail.com  
51. লড়ার ল স ািব: মাহা দ আ  ব র ০১৭২৪৪৭০২৮৫ laralkulgps@gmail.com  
52. ম েটংরাখালী স ািব: ফিরদা খা ন ০১৯২৩৯৫৩৮০৫ maddhotengrakhali52@gmail.com   
53. মিঘয়া আদশ স ািব: মি ক আিত ামান ০১৭৪৫৩০৭২৬৯ maghiagps3@gmail.com  
54. উঃ আঠারগাতী পানবাড়ীয়া স ািব কিহ র আ ার ০১৯৫১৬২৯০৯২ kahinoor05@gmail.com  
55. িপিছটাবাগা  স ািব: তাম  মার বপারী ০১৭২৬৮৪৪৩৯৮ pichitabari55@gmail.com  
56. দঃ গাপাল র স ািব: মাঃ জাহা ীর আলী ১৭৬২২৬৭৯০৯ dakkingopalpur56@gmail.com  
57. বেটংরাখালী  স ািব: মা:বা ল হােসন 

পাইক(ভা. া) ০১৭৫৫৯০১৪৪৫ purbotengrakhaligps@gmail.com   
58. উঃ গজািলয়া  স ািব: জােয়দা খানম(ভা. া) ০১৭৬৭৪২৫৪২৬ uttorgazalia121@gmail.com  
59. পানবাড়ীয়া  স ািব: সন িমিহর মার ০১৯১৬১৩৫৫০০ mehirsen1122@gmail.com  
60. এম,বারদািড়য়া  স ািব: মাঃ শািহ র কবীর ০১৭১৫২৬৮০৫২ mbarodariagps60@gmail.com  
61. িশব র পল ীউ য়ন  স ািব: অসীমা ম ল ০১৭৪৩৯০৫৭৬৭ shibpurpolligps@gmail.com  
62. ধলনগর  স ািব:  উে  আমারা খা ন ০১৭২৬৮৪৪৩৯৫ dhalnagargps@gmail.com  
63. ান িরয়া  স ািব: অ না  রানী বপারী ০১৭১৮৮২৯৫১৪ shyanpukyriagps@gmail.com  
64. ম আিড়য়াম ন স ািব: সাম ন-নাহার ০১৯১৪৬৬২৮২৭ shamsurnahar914@yahoo.com  
65. শহীদ িজয়া স ািব: সখ সেরায়ার ০১৭১০৬১৬১৬৯ shahidziagps65@gmail.com   
66. িবষখালী স ািব: হাসেনয়ারা আকতার ০১৭২১৮৭৪১৫৩ dshibnath66@gmail.com   
67. বিবষখালী  স ািব: নেরা ম িব াস ০১৭২০৯৯৪৮৩৯ purbobiskhaligps67@gmail.com  
68. িশেরাখালী  স ািব: িচ  র ন সাহা ০১৭৩১০১৫৫৫০ sirokhaligps68@gmail.com  
69. আবাদ ভাটেখালা  স ািব: তােহরা লতানা ১৭১৮৬৯৯৮৩৬ abaddatkholagps@gmail.com  
70. ধ িলয়া  স ািব: নিকব কিবর হােসন ০১৯২৪১৯১৭৫৫ nakibkabir3344@gmail.com  
71. িশয়ালকাঠী ছাটবগা  স ািব: মাঃ জয় ল আেবদীন ০১৭৫০৩৮০৬৬৬ shyalkathisotobagagpa@gmail.com  
72. ভা ােকালা আদশ  স ািব: 

শখ আঃ জালাল ০১৯৪৪৮৩৩২৫০ vanderkolagovtprimaryschool@gma
il.com   

73. দাবাড়ীয়া  স ািব: অ না ঘাষ ০১৯৪৪৮৩৩২৩১ dobariagps@gmail.com  
74. আেলাকিদয়া  স ািব: সত িজৎ মার দাস ০১৭২১৯৭৬১২৭ sattyajitdassattyajitdas4028@gmail.com  
75. কামারগাতী ঝালডা া স ািব: মাঃ  ফির ল ইসলাম ১৭২৬২৫৯৮৯৪ k.jhaladangagps@gmail.com  
76. ছাটআ ারমািনক  স ািব: কিবতা রানী িসকদার ০১৯১৭৮৫৯৪৯১ candermanik@gmail.com  
77. িচবগা  স ািব: িব মিজৎ খা  ০১৭২৬২৭৯০৮০ kboga309@gmail.com  
78. সানা ড় আদশ স ািব: হাসেনয়ারা খা ন ০১৯৪০৮৯২৬৯৯ sonakuradarsha78@gmail.com  
79. উঃ িপংগিড়য়া স ািব: মাঃ মাকেস র 

রহমান(ভা. া) 
০১৭২০৯৬২৭৬৮ uttapingariagps@gmail.com  

80. খিলশাখালী আদশ স ািব: িবমল মার সাহা ০১৭১৫৯১৪৪০৪ khalisakhaliardorshgps@gmail.com  
81. ব ারকাঠী  স ািব: তাপস মার  ০১৭২৬২৫৯৫৯৬ bakterkathigps704@gmail.com   
82. বাধাল দি ণ পাড়া স ািব: দাস রীনা রানী ০১৭১৫৯১৫৩৮০ dasrinarani160266@gmail.com  
83. িগমটাকাঠী  স ািব: শাহানারা পারভীন ০১৭১৮১৮০৮৪৮ gimtakatigps83@gmail.com   
84. দিড়রচর মািলপাটন  স ািব: িবনয়  ম  ০১৭২৮৫৩৪৩৪৯ daricharmalipatangps@gmail.com   
85. আিড়য়ামদন  স ািব: নাজমা খানম ০১৯২৭০৩৩৭০১ ariamordangps@gmail.com  
86. পাইক ির  স ািব: অেশাক মার 

ম (ভা. া) 
০১৭৯৯০৫৫১৫৪ pikjuryps86c@gmail.com  



87. ব গজািলয়া  স ািব: মাঃ নীিলমা খানম ০১৭৭৯৯৮৯৬৫৯ purbogazaliagps@gmail.com  
88. আঠারগাতী  স ািব: িবউ  আ ার ০১৭১১১২১৪৯৭ beauty4819@gmail.com  
89. উ রচর সানা ড় স ািব: অিনমা রানী হালদার ০১৭১৯১৬৮৮৩৭ uttercharsonakurgps89@gmail.com  
90. পঃ িবষারেখালা  স ািব: নীল মার ম ল(ভা. া) ০১৭৩২১৪৪১৯৮ wbgps2019@gmail.com  
91. শালারেকালা গায়ালমাঠ স ািব:  সাহরাফ হােসন শখ ০১৭৩১৪৩৪২৪২ sgoalmathgps@gmail.com  
92. চাে রেকালা কিমউিন  স ািব: দাস দীপক মার ০১৭১১৩৯৭৫৬২ chandarkolagps@gmail.com  
93. বচরেসানা ড় কিমউিন  স ািব অ লা রাণী িম  ০১৭১৬৮৯৮৬২৭ pcsorokungps@gmail.com  
94. বার ফিকেরর বটতলা স ািব মাইয়া আ ার(ভা. া) ০১৭৬২৭৩১৯৮০ barokakirerbottalagps@gmail.com   
95. পালপাড়া আর এম স ািব: তিরকল ইসলাম(ভা. া) ০১৯২৫২১৯০৯৭ palpararm@gmail.com  

 
 
উপেজলা: মা াহাট 

িমক 
নং 

ধান িশ কেদর নাম িব ালেয়র নাম মাবাইল নং ম  

০১ এস,এম, ইকরা ল কিবর মা াহাট সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৯১৬৬৭৯৮৭৬  
০২ িকেশার মার রায় গাড়ফা মেডল সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭২৪০৫৮২২২  
০৩ লশান পারভীন (চ.দা) আ াইল সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭২১৪৭৮২৬৮  
০৪ শাহীনা ইয়াসিমন (চ.দা) মা ার ল সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭৩১২১৬১৮১  
০৫ তাপস মার িব াস ঘাড়াদাইড় সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৯৬০৬৬৪৬০৬  
০৬ গৗরা  হালদার মেহর র সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭২২১৫৫৮৩৩  
০৭ শফালী ম ল িগিরশনগর সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭১৪৭০৮৭৩৮  
০৮ িব ল কাি  িব াস দর বায়ািলয়া সরকাির াথিমক 

িব ালয় 
০১৭১৮৯৮৫৯৮২ 

 

০৯ আজাদ হােসন চৗ রী নেখালা সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭৩০৯৩০০৪৭  
১০ খান রািকব হােসন (ভারঃ) শাসন সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭১২৭৫০৫৬৪  
১১ িশকদার বাদশা িময়া (ভারঃ) কাচনা সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭৩২৮২০৬৪৮  
১২ ী িজ র রহমান িসংগাতী সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭৪৬০১১৮১৫  
১৩ লাভলী িব াস (ভারঃ) ডাবরা সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭৩৩৬৯৯৫১৬  
১৪ চৗ রী মাঃ মাহ দ হাসান(চ.দা) আংরা সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭১১২৩৬৯৮৮  
১৫ গাপাল ওঝা শালাবািড়য়া সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭৩১২০৬৫৪৫  
১৬ শখ ইিলয়া র রহমান দি ণ কাচনা সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৬২৬০৭৯৮৮৯  
১৭ মাঃ এসেক ার আলী দি ণ গাংনী সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৬১১০০২৬০৬  
১৮ তপন কাি  পা ার মািনকখালী সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭৮১৯৩৭৮৮৯  
১৯ সীমা খানম নগরকাি  সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭১৭৮৮২৯২৫  
২০ মাসাঃ নািসমা খা ন পি ম দািরয়ালা সরকাির াথিমক 

িব ালয় 
০১৭২২৮০০৫১৭ 

 

২১ কিময়া িশকদার উদয় র উ রকাি  সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

০১৭২০৩৬১১৪৫ 
 

২২ ভাষ দ  কাহাল র ত লবাড়ী সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

০১৯২০৮৪৮৭৫১ 
 

২৩ িদল বা খানম ব দািরয়ালা সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭১৬৫৬৯৯৯১  
২৪ মাঃ বা ল হােসন িড়গাংনী সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭১৮০৫১৪৮৯  
২৫ এস, এম, িমসবাহ উি ন ব গাংনী সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭১৩৯২৬৬১৭  
২৬ ফািহম নাজ চর িলয়া সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭৩৮৮৮০৬৫৯  
২৭  িময়া ইয়া (চ.দা) ঘাষগাতী সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭২১৭৫৯৬৩৪  
২৮ মা া িজবর রহমান মাদারতলী সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭১১১৩১৫৭২  
২৯ এম, এম, বাহাউি ন তন ঘাষগাতী সরকাির াথিমক 

িব ালয় 
০১৭২৪২৬৪২৩২ 

 

৩০ িনমল বালা ঘাটিবলা সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭২০৫৭৫০৫১  
৩১ এস, এম, মা ফ (ভারঃ) িলয়া সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭১৪৬৩৩১৮৪  



৩২ এম, এ, হাসানাত রাজপাট বািলকা সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

০১৭১৫০১০২৫৩ 
 

৩৩ মা া ৎফর রহমান ঘাষগাতী বািলকা সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

০১৭২১৬৪০৬২২ 
 

৩৪ এস, এম, আ র রিশদ ি গ া সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭১৫৬৪৫৫০৪  
৩৫ মা া আেনায়ার হােসন রাজপাট সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৯৩৭৮৭১৫৩৪  
৩৬ িশবানী রায় কাকড়ী চাকদাহ সরকাির াথিমক 

িব ালয় 
০১৮৫৮৬২০৮৪০ 

 

৩৭ নাছিরন খা ন গাওলা সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭৫৭৩৯৫৫৭৬ 
৩৮ সািবহা আফেরাজ সা িলয়া সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৮৮৩৫২২৬২৮ 
৩৯ এম, এম, িরজাউল হক মেঝরা গাওলা সরকাির াথিমক 

িব ালয় 
০১৮৬০৬৮০৪৮৭ 

৪০ িচ াভ  চাu দরহাট সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭৪১০৪২৬৩৭ 
৪১ বা ল মার রায় ক িড়য়া বাজার সরকাির াথিমক 

িব ালয় 
০১৭১৩৬৪৯২৭৬ 

৪২ খ কার মাহা দ শাহজাহান ক, এন, আ য়ািডিহ সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

০১৯২৫৩৬৩৫৮৭ 

৪৩ মা া আনী জ জামান কাদািলয়া বাজার সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

০১৭৪০৮৩৭৭৮৭ 

৪৪ বের  নাথ হালদার চাউল রী সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭৪০৮০৮৮৫৭ 
৪৫ িবলিকস বা  সরস র সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭১৫২৫১৮০৮ 
৪৬ িবধান চ  সমা ার জয়িডিহ সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭২৬৭২৪১২৯ 
৪৭ আখতার ফা খ প ডা া সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭১৩৫৯০০৭২ 
৪৮ আ ল বাশার মা া আ য়ািডিহ পঃ পাড়া সরকাির াথিমক 

িব ালয় 
০১৭৪০৯৯৮৬৯৯ 

৪৯ মাঃ আিতয়ার রহমান দািড়য়া পঃ কাদািলয়াশ. হ.সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

০১৭৪৩৭৮৫২২৫ 

৫০ ম  রানী পাইক (চ.দা) দ ডা া সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭১৬৮৭৫৬৯৮ 
৫১ মাসাঃ শািহদা খা ন (চ.দা) কদমতলা সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭১৩৯৯২৪২৬ 
৫২ মাঃ শাফােয়ৎ আলী কামার াম সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭১০২৮০৩৮৫ 
৫৩ মাসাঃ আসমা খানম (চ.দা) কাহাল র সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭৫০১৬৫৮০৫ 
৫৪ উে  ান ভা ারেখালা সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭২০৬৬১৪২৯ 
৫৫ জাতা হালদার চর বা িড়য়া সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭১২৮৮২৫৪০ 
৫৬ রমলা রানী িব াস ভরবনগর আট ড়ী সরকাির াথিমক 

িব ালয় 
০১৭১৫৭৯৬২৬১ 

৫৭ িনমল চ  ম ল (চ.দা) কাঠা রা সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭১৩৯০৪৩৬২ 
৫৮ য় িব াস হািড়দাহ সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭১৫০৯৩৯১৮ 
৫৯ শখ তছিলম আহেমদ (ভারঃ) চর আ াইল সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭১২৬৫১৮১৭ 
৬০ মাঃ অিছ র রহমান (ভারঃ) বীর ি েযা া এস, এম, আ ল হক সঃ 

াঃ িবঃ 
০১৭২৫২২৮৮৩০ 

৬১ শরীফ তির ল ইসলাম(ভারঃ) চরকাি  হাজী শখ আব াহ সঃ াঃ 
িব ালয় 

০১৯১৭৯৫৩০৩৪ 

৬২ তাসিলমা ইয়াসিমন (চ.দা) ন ন চরেগাবরা সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

০১৯৭১৪১৮৭৩৭ 

৬৩ কাজী িজ র রহমান গালারগাতী সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৮৬১৩৯৬৭৫৬ 
৬৪ মমতা রানী িব াস (চ.দা) রহমতপাড়া এস,এ,  সরকাির াথিমক 

িব ালয় 
০১৭১৩৯১৮৮৬৯ 

৬৫ পিরেতাষ পাল উ র মা য়ারগাতী সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

০১৯৩৩৮২৩১৭৯ 

৬৬ মােমনা খানম (চ.দা) কাদািলয়া আঃ ওয়ােহদ খাকীসঃ াঃ 
িব ালয় 

০১৭৮৬৪৬৬১১৩ 

৬৭ এস, এম, কাম ামান (চ.দা) মাশােরফ হােসন খাকীসরঃ াথিমক 
িব ালয় 

০১৬২৬০৮০৪৪২ 

৬৮ শখ িশহা র রহমান (চ.দা) িড়গাতী সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭১০০২৬০৩৭ 
৬৯ অিমতা হালদার দি ণ আমবাড়ী সরকাির াথিমক 

িব ালয় 
০১৬২১২১৮৭৯৮ 



৭০ খ. ম. আল আিমন (ভারঃ) শাসন িসংগাতী উঃ পাড়াসরঃ াথিমক 
িব ালয় 

০১৭৩৪৩৩৯৩০০ 

৭১ দীপক মার মাহা  মৗ রা সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭২৬২৫৯৩৯৪ 
৭২ িমনা আ ার (ভারঃ) িসংগাতী উ র পাড়া সরকাির াথিমক 

িব ালয় 
০১৭২৮১৬১৫৫৫ 

৭৩ এস,এম,হা নার রিশদ(ভারঃ) ন ন ঘাষগাতী উঃ পাড়াসঃ াথিমক 
িব ালয় 

০১৭৪১৪২৪৫৬২  

৭৪ হিরপদ ম ল আগা ক য়া সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৯২৯৮৮১৩০৩  
৭৫ এস,এম,জাহা ীর আলম(ভারঃ) টািকয়ার ল সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৯২৩০৬২৩০৬  
৭৬ মা া ফক ল আলম পািনপাড়া সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭৪৩৫৪৭১২৮  
৭৭ এফ, এম, শিফ ল আলম না খালী সমাজক ান সরকাির াথিমক 

িব ালয় 
০১৭১০১২০৩৯০  

৭৮ ক, এম মিন জজামান(ভারঃ) িব, এম, কিরমখাকী সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

০১৭৬১৪২১৯২৩  

৭৯ সখ আছা জজামান (চ.দা) মাতারচর সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭১০৯৬২৮৮৪  
৮০ রিবউল আলম গাংনী সরকারপাড়া সরকাির াথিমক 

িব ালয় 
০১৭৩১৯৭৯৯৮৯  

৮১ শখ মা ন কবীর (ভারঃ) দি ণ মা য়ারগাতী সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

০১৭১৪৭৯৭৩৭৪  

৮২ হলতা িব াস নেখালা দি ণপাড়া সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

০১৯২৫৬৮৮৫৭৮  

৮৩ এস,এম তানভীর আহেমদ(ভারঃ) সরস র দি ণপাড়া সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

০১৭১০৮৫৯২৪৭  

৮৪ মা া মা ািফ র রহমান(চ.দা) আ য়ািডিহ ম পাড়া সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

০১৬২০৮৮৮৬৭৮  

৮৫ এস,এম মারাদ হােসন (ভারঃ) পি ম মাতারচর সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

০১৭৬৮৯৩১৪৫১  

৮৬ মা রী লতা বাস (চ.দা) ১ নং া নডা া সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

০১৭৩১১৪০৯০৭  

৮৭ েপ  নাথ িব াস ২ নং া নডা া সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

০১৭২০৩৬২০৬০  

৮৮ িজ র রহমান উদয় র ঘালারচক সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

০১৭৩৫৪৭৪৮৮৩  

৮৯ এস, ক, লােয়ব আলী বঝাকী সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭২৮৪৫০৯৩২  
৯০ ক, এম, ফিরদ আহেমদ (চ.দা) উদয় র আ য়াকাি  সরকাির াথিমক 

িব ালয় 
০১৭৩৪৩১৫১১০  

৯১ পিরেতাষ চ  রায় চর উদয় র সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৯১৬৫৫৭৩০৫  
৯২ শেল নাথ মালাকার সরস র বপাড়া সরকাির াথিমক 

িব ালয় 
০১৭১৯১৭২৯৮১  

৯৩ সখ দেলায়ার হােসন দি ণ কাদািলয়া সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

০১৭১১৪৮৭৩৫১  

৯৪ িবমল  িব াস (চ.দা) কাদািলয়া ব দি ণ চরপাড়া সঃ াঃ 
িব ালয় 

০১৭৮২৯০৩২২০  

৯৫ িবজন িবহারী মালাকার (ভারঃ) দি ণ শাসন সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৮৩৬৩৭১৩১২  
৯৬ এস,এম, হদােয়ত উ াহ (চ.দা) ভরবনগর সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭৫২০৪৪৪৩৬  
৯৭ গাজী িমজা র রহমান উ র আমবাড়ী সরকাির াথিমক 

িব ালয় 
০১৮৫৫৭৮৫৭৭৪  

৯৮ মাঃ বাদশাহ িময়া ভা ারেখালা উঃপাড়া সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

০১৯২৪৩৯৩০৬৬  

৯৯ জগদীশ চ  বালা জয়িডিহ দি ণপাড়া সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

০১৭৩২১৪৪৫৫৬  

১০০ ঝনা রানী রায় (চ.দা) ইসলাম র ীপচর সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

০১৭২৭৫৩৪৫৫৭  

১০১ শাপলা খানম (ভারঃ) কাহাল র মা াসাপাড়াসরঃ াথিমক 
িব ালয় 

০১৭২১১৬০৪৩১  

১০২ ইউনা পারভীন (চ.দা) চর আট ড়ী সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭০৭৬১৭৫৩৫  



১০৩ লাল  িব াস (ভারঃ) নানাডা া সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭২৮৪২৭২৭৭  
১০৪ শাহীদা লতানা (ভারঃ) রং র সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৮৬৯০৩৯৬০২  
১০৫ মাঃ কাম ল ইসলাম (ভারঃ) আ াইল খাu পাড়া সরকাির াথিমক 

িব ালয় 
০১৭৫৮৯৭২৭৬৬  

১০৬ িসকদার আকবর আলী (ভারঃ) ছাট কাচনা সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭৪১৪২৪৫৬৪  
১০৭ আফ জা নাসিরন (চ.দা) সানা রা সরকাির াথিমক িব ালয় ০১৭৪০৮৭৩২৫১  
১০৮ জয় কাশ অিধকারী কাহাল র ম পাড়ােবসরকাির াথিমক 

িব ালয় 
০১৯২৯৫৭৫২৫৪  

 

 
উেপেজলা: মাংলা 

 
: নং িব ালেয়র নাম ধান িশ েকর নাম মাবাইল ন র ম  

িদগরাজ সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব না লায়লা  01715-212331  
িড়রডা া সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব অমল  রায়  019377-40815  

কাপালীর মঠ সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব বাস ী হালদার  01719-503342  
জয়মিনর ঘাল সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব েরশ চ  মি ক (চ.দা) 01703-173523  
িচলা বাংলােদশ সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব অি ক ম  01818-783476  
কাইনমারী মেডল সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব িজত ম মদার 01926-974308  
মালগাজী সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব রভা রানী রায় (চ.দা) 01924-522497  
হলিদ িনয়া সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব িব াস বাস ী  01719-849636  
মােকাড়েঢান সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব ম য়া রায়  (চ.দা) 01715-138042  
মা রপা া সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব সরদার ল ল আিজজ 01734-174298  
বািজকেরর খ  সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব মা: সাই র রহমান ইজারদার (চ.দা) 01718-304036  
এ িস িমঠাখালী সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব সে াষ মার ম ল (চ.দা) 01919-469941  
ব শতলা সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব আশীষ মার িব াস (চ.দা) 01718-551676  
গায়ালীর মঠ সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব িবধান চ  বরাগী  01720-360473  

ক িনয়া সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব মা: ল আমীন গাজী (চ.দা) 01925-546405  
জয়খ  সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব মানষী ম ল (চ.দা) 01946-427036  
িসিক সানাইলতলা সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব বা েদক মার পাল 01715-467431  
িব ার বাহন সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব অ কা ঢালী  01715-166558  
বরাগীখালী সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব িথকা িশকদার  01720-457193  

চ দপাই মেডল সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব আ: রা াক মি ক 01724-704402  
খানকােরর বড়সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব  কনক সাদ রায় (চ.দা) 01932-261035  

ধনখালী সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব রাজীব িশকদার (ভার া ) 01749-443645  
উ র হলিদ িনয়া সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব িবমল  চ ব  01913-057640  
দি ণ িচলা সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব  বালা  01712-041685  
খােসরডা া সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব লাল চ  হালদার  01724-713559  
ড় িড়য়া সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব গীতা রানী রায়  01754-653310  

আমড়াতলা চ পড়া সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব আকিলমা খানম 01925-689135  
মাংলা পাট সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব শংকর বাওয়ালী 01718-444597  
শহলা িনয়া সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব আন মান আরা 01716-932736  

উ র ব শতলা সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব দব মার ম ল  01727-018213  
ঠাটারডা া সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব িবথীকা রানী িশকদার  01720-457192  

িদগ  ক  সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব নাল কাি  িম ী  01718-832100  
শখ আ: হাই সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব র া রায় (চ.দা) 01913-337121  

হের নাথ মি ক িত সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব ভাষ চ  ব  (চ.দা) 01718-272839  
কানাই নগর আেয়শা িসি কা সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব অ লী ম ল (ভার া ) 01727-676851  
িদগরাজ িবএম সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব পিব  ম মদার 01918-092851  
ক ানপাড়া এফা ক সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব সািবনা ইয়াসিমন (চ.দা) 01952-110733  



রবন সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব মা: ফজ ল হক (চ.দা)  01710-860254  
ঢালীরখ  সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব রবা ম ল (চ.দা) 01715-448344  
খড়খিড়য়া সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব শখ মিন ামান (ভার া ) 01724-115756  
িগলারখাল ল ছেবদখান সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব রহানা খানম (ভার া ) 01718-746372  
গাব িনয়া সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব পেরশ চ  বানাজ  (চ.দা) 01713-475914  
ম থনাথ সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব মা: ফা ক হােসন (চ.দা) 01718-872110  
গাল িনয়া সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব লীলা রানী িব াস (চ.দা) 01948-940147  

িনতাখালী সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব মমতাজ বগম  01722-665023  
উ র জয়মিন সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব অমল  রায়  01926-943604  
খানজাহান আলী সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব মা: আ: স র  01717-666708  
দি ণ হলিদ িনয়া সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব চা লতা ম ল (চ.দা) 01928-476399  

 চৗিরডা া সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব আ: রিহম (ভার া ) 01930-361982  
সাত িরয়া সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব শখ মিহ ল ইসলাম 

(ভার া ) 01724-
850604 

 

সােহেবর মঠ সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব গাজী র মাহা দ 01923-
953006 

 

িদয়ারখ  সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব শখ ল হক  01937-
280429 

 

দােমরখ  সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব এস, ক খিল র রহমান  01724-
539230 

 

পি ম বািজকেরর খ  সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

জনাব মা া শিফ ল ইসলাম  01917-
759719 

 

খােসরডা া বপাড়া সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

জনাব ভেবশ চ  (ভার া ) 01932-
694290 

 

শলা িনয়া বটতলা সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

জনাব মিন ল ইসলাম  01711-
482889 

 

 হ দ শিহ াহ সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

জনাব মা: িরজাউল কিরম  01918-
046573 

 

চ পড়া সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব িলিপকা ম ল (ভার া ) 01722-
053487 

 

সােহেবর মঠ আদশ সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

জনাব মা া ী ফজ র রহমান 
(ভার া ) 01930-

337389 
 

সানবা া সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব সমীর মার ম ল  01918-
372982 

 

উ িনয়া সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব িব িজত মার িব াস 
(চ.দা) 01925-

680513 
 

হাজীপাড়া সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব আসমা খা ন (চ.দা) 01724-
599902 

 

ম  হলিদ িনয়া সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

জনাব ই ানী রানী বাস (চ.দা) 01928-
215478 

 

মবক ২য় আ/এ সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

জনাব রািফজা খা ন (ভার া ) 01714-
592924 

 

ফ রখ  সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব গায় ী িব াস (চ.দা) 01925-
622511 

 

দি ণ বািজকেরর খ  সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

জনাব মা: জাহা ীর হােসন 
(ভার া ) 01786-

236710 
 

উ র চ দপাই সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব  মরী রানী দাস (চ.দা) 01983-
116919 

 

ব লতলা সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব েসনিজত রায় (চ.দা) 01925-
689219 

 

উ র িড়রডা া সরকাির াথিমক 
িব ালয় 

জনাব বীনা রানী ম ল  01720-
296119 

 



ম  ড় িড়য়া সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব রােবয়া খানম (ভার া ) 01949-
218287 

 

আ ািরয়া সরকাির াথিমক িব ালয় জনাব মা: আ াহ ফিকর 
(ভার া ) 01815-

242953 
 

ব িচলা াথিমক িব ালয় জনাব কিবতা বরাগী (ভার া ) 01925-
328069 

 

িশ  ক ান াথিমক িব ালয় জনাব মা: কাম ামান শখ 01716-
592401 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 উপেজলা : মােড়লগ   

ম িব ালেয়র নাম ধান িশ েকর নাম মাবাইল ন র 
1 ১ িড,িব, নািজরিদয়া  স ািব তাপস মার চ বত  01728494066 
2 ২ মালমগাছা  স ািব  সখ জািকর হােসন 01728260853 
3 ৩ চামরা স ািব মাসাঃ জাহানারা খানম 01731015793 
4 ৪ তিলগাতী স ািব তানিজমা আখতার ডািলয়া 01718209045 
5 ৫ দি ণ তিলগাতী স ািব এইচ.এম. আ ল কালাম আজাদ 01926234285 
6 ৬ এইচ,েক, িম ীডা া স ািব লাল  হাজরা 01715485480 
7 ৭ দবরাজ দীিঘরপাড় স ািব লাল চ  িম ী 01728887375 
8 ৮ দঃ মািরেজালা  স ািব সালমা আ ার 01770335864 
9 ৯ প চগ ও  স ািব মাঃ হািসব খান 01741538026 
10 ১০ মিহষচরণী স ািব অচনা রানী ঘাষাল 01916396698 
11 ১১ উ, খারইখালী স ািব মাঃ আ  িফয়ান 01715713606 
12 ১২ খারইখালী স ািব মাঃ নজ ল ইসলাম 01727526477 
13 ১৩ দঃ খারইখালী স ািব মাসাঃ তািহরা আফেরাজ 01712514690 
14 ১৪ প করণ স ািব লাল চ  হাওলাদার 01719394461 
15 ১৫ ব খালী স ািব মাসা াৎ তাসিলমা খানম 01716122190 
16 ১৬ চক খালী স ািব মাঃ জািহ ল হাসান 01718207390 
17 ১৭ সানাখালী স ািব ৎ ন নাহার বগম 01716030155 
18 ১৮ শহীদ অিজয়র িত স ািব হাওয়া খানম 01726572558 
19 ১৯ ভাটখালী স ািব আিতয়ার রহমান 01720262378 
20 ২০ এ, িব, গজািলয়া স ািব িরজন তার 01747694970 
21 ২১ ি রহাট স ািব মাঃ হা ন অর রিশদ 01745447352 
22 ২২ হামচা র স ািব শখ আশরাফ আলী 01782950137 
23 ২৩ সাগরকাঠী কশরাম র স ািব মাঃ আহসান হাবীব  01913124506 
24 ২৪ ক, া র স ািব তাসিলমা খা ন 01718829933 
25 ২৫ জাকা স ািব হা ান হাওলাদার 01712416258 
26 ২৬ দি ণ জাকা স ািব মাঃ রিফ ল ইসলাম হাওলাদার 01712945296 



27 ২৭ ব জবাড়ী স ািব মাঃ িমজা র রহমান 01710850573 
28 ২৮ আলিত ব জবাড়ী স ািব এইচ.এম. মা ন আহেমদ 01716820758 
29 ২৯ উ র বলই িনয়া স ািব মাসাঃ রহানা আখতার 01724233092 
30 ৩০ পার মারখালী স ািব িমতা সরকার 01714846161 
31 ৩১ ছাট মারখালী  স ািব অিজত মার চ বত  01714410940 
32 ৩২ মারখালী বািলকা স ািব িমতা রানী 01778987389 
33 ৩৩ ক, গড়ঘাটা স ািব বীর মার ম ল 01761515257 
34 ৩৪ িজল িনয়া কামলা স ািব উ ল বরাগী 01748980041 
35 ৩৫ এন, ক, রামচ র স ািব ববী রানী দবনাথ 01716078146 
36 ৩৬ উ র বিশবাওয়া স ািব খান আ ল বাশার 01710901063 
37 ৩৭ বিশবাওয়া ক, িজ, স ািব ফিরদা ইয়াসিমন 01714107312 
38 ৩৮ ক, ক িনয়া স ািব িবয়া খানম 01725457895 
39 ৩৯ ক িনয়া স ািব রােকয়া খা ন 01749648714 
40 ৪০ ক িনয়া বািলকা স ািব তাছিলমা খা ন 01712251457 
41 ৪১ ক,েক, পােলরহাট স ািব হাওলাদার এনছান উি ন 01719059360 
42 ৪২ কািছকাটা স ািব শখ ইমাম হােসন 01924548940 
43 ৪৩ ধরােধায়া স ািব আফেরাজা বগম 01724789024 
44 ৪৪ ঢ য়ার পাড় স ািব সাহানারা আ ার 01710127587 
45 ৪৫ িসংেজাড় জা য়া স ািব আেনায়ারা িশ ী 01727800982 
46 ৪৬ গাজী মেমািরয়াল স ািব নািছমা আকতার 01714848588 
47 ৪৭ িসংেজাড়  চি র স ািব শখ মিতউর রহমান 01736396523 
48 ৪৮ চি র স ািব নাল চ  শীল 01715436675 
49 ৪৯ বত িনয়া স ািব মাঃ জাহা ীর আলী মা া 01759078157 
50 ৫০ এস, চি র স ািব সমীর মার চ বত  01720690668 
51 ৫১ দঃ িচংড়াখালী স ািব গাপাল  ধা 01720800753 
52 ৫২ পি ম িচংড়াখালী স ািব াহার 01734745455 
53 ৫৩ িচংড়াখালী স ািব িব নাথ হালদার 01735016717 
54 ৫৪ উ, িচংড়াখালী স ািব মাঃ জাহা ীর হােসন 01731356850 
55 ৫৫ হাগলাপাশা স ািব শখর র ন ম মদার 01715418495 
56 ৫৬ গািব র  স ািব মাঃ লিফকার হায়দার 01745975150 
57 ৫৭ বৗল র  স ািব সািহদা আ ার 01712172356 
58 ৫৮ ম রকাঠী  স ািব িবিথকা রানী ম ল 01734117251 
59 ৫৯ বৗল র বািলকা  স ািব িদেগ  মাহন সম ার 01717995836 
60 ৬০ জ,েক, বৗল র  স ািব িহমাং  মার সাহা 01710318919 
61 ৬১ শৗলখালী◌ূ  স ািব শাহনাজ বগম 01718012771 
62 ৬২ দাসখালী স ািব. মিনকা রানী দ 01712278557 
63 ৬৩ র জয় র স ািব. রবী সাহা 01715712997 
64 ৬৪ িব, ক, বহরেবৗলা স ািব িমনতী রানী ম ল 01710972713 
65 ৬৫ িবষখালী  স ািব া রানী দাস 01720360963 
66 ৬৬ বলভ র  স ািব গা ঘরাই 01710901296 
67 ৬৭ জয় র বািলকা  স ািব. বা ল  িম ী 01768508134 
68 ৬৮ এম, রামচ র  স ািব মাঃ কিবর হােসন তা কদার 01716437471 
69 ৬৯ এস.িব. কািলকাবািড় স ািব  িশউিল পারভীন  01752418598 
70 ৭০ এিপ কািলকাবািড় স ািব  রেম নাথ িম ী  01715780903 
71 ৭১ দানা এস এস স ািব  রহানা পারভীন  01718406134 
72 ৭২ নহালখালী স ািব  নজ ল হক 01912761350 
73 ৭৩ হারদাহ স ািব  মাঃ  লাকমান মা া 01724756788 
74 ৭৪ রাৈজর জা য়া স ািব  মাসা াৎ হাসেনয়ারা খানম লাকী 01759078157 



75 ৭৫ এস য়াবািড়য়া স ািব মাঃ আঃ জ ার  01714809653 
76 ৭৬ ফিকরা বািড় কািলকাবাড়ী স ািব মাঃ  বলাল আমীন 01922123535 
77 ৭৭ চর হাগলা িনয়া স ািব বীের নাথ অিধকারী  01735370990 
78 ৭৮ হাগলা িনয়া বড়বা রা স ািব  মাসাঃ মাক দা আ ার 01763815400 
79 ৭৯ ছাটবা রা স ািব  মাঃ  দেলায়ার হােসন 01721902985 
80 ৮০ িব পাঠামারা স ািব সয়দ জািকর হােসন 01715634794 
81 ৮১ নং সানিকভাংগা স ািব  ছ া রানী  01834112055 
82 ৮২ নং পি ম সানিকভাংগা স ািব মাঃ ওবায় ল কিরম  01719568033 
83 ৮৩ বহর িনয়া কিপ. স ািব গৗতম মার ম ল  01740551134 
84 ৮৪ দঃ বহর িনয়া স ািব   স¦পন মার হালদার  01715645193 
85 ৮৫ ছাপড়াখালী স ািব  কমল কাি  হালদার  01718927831 
86 ৮৬ গাল িনয়া স ািব  িমসঃ খািলদা ইয়াসিমন 01717145958 
87 ৮৭ বহর িনয়া  গৗর  চ  ম ল  01721689616 
88 ৮৮ লহাতা স ািব  আল ফা ক আহেমদ 01718332503 
89 ৮৯ উ র লহাতা স ািব  নািদরা জান¦◌াত  01716730905 
90 ৯০ ঘিষয়াখালী স ািব  জিমিন ফরেদৗস  01711388062 
91 ৯১ শিনরেঝার স ািব  আশীষ মার িবশ^◌াস 01710531123 
92 ৯২ ডউতলা ক, িস, স ািব  আ.খ.ম.আ. গিন  01918612688 
93 ৯৩ িরয়া স ািব  জ ে ছা 01743616746 
94 ৯৪ িব-েসামা ারখালী স ািব  িন তী র ন ম ল  01747860504 
95 ৯৫ বরইতলা স ািব  নািছর হাওলাদার 01728641066 
96 ৯৬ বটতলা চ নতলা স ািব  ননী গাপাল ম ল 01725756013 
97 ৯৭ একরামখালী স ািব  গাপাল  ম ল  01720928629 
98 ৯৮ কািলকাবািড় পা িরয়া স ািব শা  মার সরকার  01714585327 
99 ৯৯ হাগলপািত আ ল হােসন স ািব মাঃ রিম ল ইসলাম  01917996070 
100 ১০০ জািমরতলা স ািব নাসিরন নাহার 01715713639 
101 ১০১ এনােয়িতয়া স ািব  মাঃ শহী ল ইসলাম  01720995113 
102 ১০২ নছািরয়া স ািব মাঃ এনা ল হক  01732017279 
103 ১০৩ িলশাখালী স ািব মাঃ সাই ল ইসলাম  01724115780 
104 ১০৪ ব িলশাখালী স ািব  লাল চ  ম ল  01743411086 
105 ১০৫ িপ, িস, বারইখালী স ািব এসমাইল হােসন 01764430668 
106 ১০৬ িব, উমা রী স ািব মাঃ মা ম জাকািরয়া 01720460046 
107 ১০৭ বারইখালী স ািব হাসেনয়ারা বগম  01716951845 
108 ১০৮ উ র বারইখালী স ািব মাঃ িছি র রহমান 01745551923 
109 ১০৯ উ র তালড়ী স ািব িনেবিদতা হালদার িন  01722559713 
110 ১১০ এস, বহর িণয়া স ািব মাঃ মাকেল র রহমান  0172366388 
111 ১১১ শখপাড়া স ািব গৗতম মার সাহা 01710179090 
112 ১১২ দ, তালড়ী স ািব  শংকর ম মদার  0172443869 
113 ১১৩ ব তালড়ী স ািব সমীর তাপ রায় 01753605966 
114 ১১৪ এস,িপ, বারইখালী  স ািব মাহা বা রহমান 01735300728 
115 ১১৫ নং এম ক ঠালতলা স ািব হািসনা বগম  01923761131 
116 ১১৬ নং গাবতলা স ািব মাঃ কাম ল আহসান  01710540548 
117 ১১৭ ভাইেজাড়া স ািব মাঃ ল আলম 01731325381 
118 ১১৮ িস বা রতলা স ািব রবী নাথ িবশ^◌াস 01715268067 
119 ১১৯ ম  িবশারী ঘাটা স ািব ইয়াসিমন আ ার 01718775505 
120 ১২০ িব িবশারীঘাটা স ািব যাদব চ  অিধকারী  01715442220 
121 ১২১ পি ম সরািলয়া স ািব দাস বীের নাথ  01741534009 
122 ১২২ নং গাউ ল হক স ািব নাজ ন নাহার  01717882660 



123 ১২৩ নং মােরলগ  মেডল স ািব মাঃ আ ল বাশার খান  01922639614 
124 ১২৪ পি ম খাউিলয়া স ািব শ রাচায হালদার 01719768730 
125 ১২৫ ব খাউিলয়া স ািব আলমগীর হােসন  01731961909 
126 ১২৬ চািলতা িনয়া স ািব তাসিলমা আ ার 01768505518 
127 ১২৭ এসিপ রািশিদয়া স ািব তাসিনম আলম মানজার 01719684717 
128 ১২৮ ম  বিরশালা স ািব আমীর হােসন 01711131441 
129 ১২৯ আমতলী স ািব ব না রানী আইচ সরকার 01711019005 
130 ১৩০ ক বািনয়াখালী স ািব র আ ার 01753018320 
131 ১৩১ ক িপ িস বারইখালী স ািব মাঃ িজয়া ল কিবর 01714571584 
132 ১৩২ িচপা বারইখালী স ািব মাঃ মিহউি ন হাওলাদার 01717275174 
133 ১৩৩ ধানসাগর স ািব মাঃ এনা ল হক  01913017168 
134 ১৩৪ ল ীখালী স ািব  নীরা রানী তাফালী 01754436630 
135 ১৩৫ পি ম িচংড়াখালী স ািব আ ল কালাম আযাদ 01738774281 
136 ১৩৬ পি ম গাজীরঘাট স ািব নািদরা আ ার  01749083769 
137 ১৩৭ উ র তালড়ী ম পাড়া স ািব হািববা আ ার  01712460586 
138 ১৩৮ ম  বড়পরী স ািব অমর বরাগী  01731961619 
139 ১৩৯ গাজীরঘাট স ািব সরদার মিন ল ইসলাম 01722772486 
140 ১৪০ উঃ লহাতা পি ম পাড়া স ািব  মাঃ কিবর হােসন খান 01712167014 
141 ১৪১ উ র ক িনয়া  স ািব মাঃ দা ল ইসলাম   01907726195 
142 ১৪২ বলই িনয়া স ািব হাসেনআরা 01720361252 
143 ১৪৩ এম,িজ, িম া স ািব সািবনা ইয়াসিমন 01724536041 
144 ১৪৪ গাজী আিজ ল হক স ািব সমীর মার চ বত  01718694316 
145 ১৪৫ এইচ, ক, হির র  স ািব অচনা রানী হালদার 01753108460 
146 ১৪৬ ক, ক, বৗল র  স ািব অচনা তা কদার 01731106756 
147 ১৪৭ রাৈজর িজেক স ািব  পারিবন আকতার  01965544757 
148 ১৪৮ শর-ই-বাংলা স ািব  মাসাঃ আকিলমা খানম র 01714905224 
149 ১৪৯ এ.িব. ব শবািড়য়া স ািব  িদল বা খানম 01736925850 
150 ১৫০ ছালমবািড়য়া স ািব  মাঃ বাশা ামান  01719729050 
151 ১৫১ আদশ াইেভট স ািব মাঃ মাহতাব হােসন  01918918892 
152 ১৫২ প চপাড়া স ািব মাঃ সিলম িসকদার  01721388327 
153 ১৫৩ ব চর হাগলা িনয়া কিবরাজবািড় স ািব  খািদজা বগম 01734087347 
154 ১৫৪ ম  সানিকভাংগা স ািব মাঃ আলমগীর হােসন 01720289824 
155 ১৫৫ উঃ য খী বহর িনয়া স ািব  মাঃ আলতাফ হােসন  01724166070 
156 ১৫৬ পি ম সানাতলা কাকড়াতলী স ািব  রনিজৎ মার িব াস  01772893996 
157 ১৫৭ ব বহর িনয়া স ািব  মাঃ িদলদার হােসন 01884947492 
158 ১৫৮ নািরেকলবািড়য়া স ািব  ফরহাদ হােসন  01724168118 
159 ১৫৯ ব েপর দাইড় স ািব  রীতা িম ী 01716067163 
160 ১৬০ দীিঘরপাড় স ািব  ল আিমন গাজী  01711477946 
161 ১৬১ চরকগািছয়া আকনবাড়ী স ািব মাসাঃ মমতাজ বগম 01754462416 
162 ১৬২ র ল র স ািব এম. এন. ছালাম হাওলাদার  01756397193 
163 ১৬৩ দি ণ চি র িব,েক, রায় স ািব মাঃ সেরায়ার হােসন  01725292120 
164 ১৬৪ দি ণ িলশাখালী স ািব  লিলত চ  রায়  01945499883 
165 ১৬৫ মিজ ল হক স ািব মাসাঃ িলিল আ ার  01930349620 
166 ১৬৬ আমর িনয়া স ািব মাঃ আেনায়ার হােসন  01720331717 
167 ১৬৭ এস বড়পরী স ািব হ ফা আ ার  01781283151 
168 ১৬৮ ছাটপরী আদশ স ািব মাঃ হা ন অর রিশদ  01721514753 
169 ১৬৯ মািনকেজাড় স ািব আব ল লিতফ খান  01714905267 
170 ১৭০ িনশানবািড়য়া তােছন িত স ািব মাঃ িসরা ল ইসলাম 01717006481 



171 ১৭১ ব আমতলী স ািব সালমা আ ার 01723426839 
172 ১৭২ মােরলগ  আদশ স ািব নািদরা আ ার  01713926618 
173 ১৭৩ আমবািড়য়া স ািব  তাপস মার ম মদার  01734555504 
174 ১৭৪ দি ণ তালড়ী শাহজািনয়া স ািব মাঃ আঃ জিলল খান 01714827000 
175 ১৭৫ তাফালবাড়ীয়া স ািব মাঃ মিন ল ইসলাম  01771457079 
176 ১৭৬ হরতকীতলা স ািব মাঃ সেরায়ার হােসন হাওলাদার  01795426463 
177 ১৭৭ পি ম িচংড়াখালী এম হােসন স ািব মাসা ৎ দােলনা খানম  01749648715 
178 ১৭৮ ম  য়াতলা স ািব মাহ দা খানম 01725535287 
179 ১৭৯ খাল িলয়া প ীম ল স ািব সাধনা রানী রায় 01714274251 
180 ১৮০ দ, হাগলপািত য়াতলা খ, স ািব মাহা দ আ ল খেয়র হাওলাদার  01722555026 
181 ১৮১ হরগাতী স ািব রজাহান বগম  01726861688 
182 ১৮২ বারইখালী স ািব  মাঃ হা ন-অর-রিশদ  01720612871 
183 ১৮৩ কড়ােবৗলা  স ািব. হািফজা খা ন 01735157706 
184 ১৮৪ স ািস বািলকা স ািব  মাহা াদ মাহ র রহমান  01724470097 
185 ১৮৫ ম  িম ীডা া  স ািব সমের  তা কদার  01710900728 
186 ১৮৬ মািনক িময়া স ািব আ ল কােশম  01735229856 
187 ১৮৭ খালী কািলবাড়ী স ািব আকন বকিতয়ার রহমান  01715182370 
188 ১৮৮ য়া  স ািব. মাঃ আ ল বাসার মা া  01714597192 
189 ১৮৯ বা রতলা ওেজিদয়া স ািব িফেরাজা খানম 01743616755 
190 ১৯০ প, তিলগাতী  স ািব  সখ িজ র রহমান  01742044092 
191 ১৯১ দ, তিলগাতী বপাড়া স ািব  নািজনা কাজী  01714779852 
192 ১৯২ চরামারী  স ািব  মা া ইউ প আলী  01918017710 
193 ১৯৩ িপ,েক, আদশ স ািব মাঃ ওমর ফা ক  01912877990 
194 ১৯৪ ম ম দবরাজ  স ািব মাঃ মায়াে ম হােসন  01714663292 
195 ১৯৫ দ, প করণ স ািব  তা ঃ মাঃ মা ািফ র রহমান  01724441199 
196 ১৯৬ উ, দবরাজ  স ািব শাহজাহান আলী হাওলাদার  01925384857 
197 ১৯৭ গজািলয়া মা াপাড়া স ািব মাঃ আিতয়ার রহমান 01720262378 
198 ১৯৮ ব সানাখালী স ািব মাঃ শিহ ল ইসলাম  01768443354 
199 ১৯৯ দি ণ সানাখালী স ািব মাসাঃ াহার খানম 01790045013 
200 ২০০ এম, এম, উ র খালী স ািব  মাঃ তিহ ল ইসলাম  01712409444 
201 ২০১ ছাট িজল িনয়া স ািব সমীর র ন িম ী 01733587305 
202 ২০২ খাল লা স ািব  র না খানম 01731935381 
203 ২০৩ উঃ হাগলা িনয়া বড় বা রা স ািব  শাহীনা খানম 01944203054 
204 ২০৪ বতকাশী স ািব  জািকর হােসন  01714766651 
205 ২০৫ পি ম ক িনয়া স ািব শখ জাহা ীর হােসন  01716287571 
206 ২০৬ ণীখালী স ািব  মাঃ শিহ ল ইসলাম  01715145808 
207 ২০৭ গাবগািছয়া স ািব  মাঃ নাজ ল হক  01743549402 
208 ২০৮ গাদাড়া স ািব  মাঃ আকমল হােসন  01727218396 
209 ২০৯ পি ম কািলকা বািড় স ািব শামীমা নাসিরন 01920233353 
210 ২১০ ব চর হাগলা িনয়া শখপাড়া স ািব  মাঃ ইউ ছ আলী  01795595614 
211 ২১১ দি ণ মারখালী স ািব  মাঃ রজাউল কিরম  01720085098 
212 ২১২ প র িনয়া স ািব মাঃ ফক ল ইসলাম 01723837795 
213 ২১৩ উ র ব আমতলী স ািব  িন ফার ইয়াসিমন  01727795891 
214 ২১৪ ি◌ ন সরািলয়া স ািব মাঃ গালাম মা ফা হাওলাদার 01724617675 
215 ২১৫ স ািস বিরশাল স ািব মাঃ মা ফা জামান  01718124978 
216 ২১৬ উ র  মারখালী স ািব  শখর ই  িব াস  01714666422 
217 ২১৭ খাউিলয়া িনশান বািড়য়া স ািব  মাঃ খিল র রহমান  01734367834 
218 ২১৮ ম ম তিলগাতী  স ািব িদলারা আফেরাজ 01946427629 



219 ২১৯ িনশানবাড়ীয়া স ািব মাঃ মাহা র রহমান  01723530456 
220 ২২০ উ র িলশাখালী স ািব মাসাঃ মিরয়ম আ ার 01797313960 
221 ২২১ িচপা বারইখালী স ািব মাঃ আফজাল হাসাইন হাওঃ 01733168773 
222 ২২২ দি ণ জািমরতলা য়াতলা স ািব  মাঃ শাহজাহান আলী মা া  01714521675 
223 ২২৩ বরইতলা য়াতলা স ািব  রকেছানা আ ার িম  01741311256 
224 ২২৪ পি ম পােলরখ  স ািব   আঃ ছালাম গাজী  01738904521 
225 ২২৫ জামা ার পাড়া স ািব ক না রানী  01720460286 
226 ২২৬ তারাব মেমািরয়াল স ািব  নািসমা আ ার 01936832866 
227 ২২৭ বত িনয়া বািলকা স ািব   িস াথ শংকর ম ল  01741222021 
228 ২২৮ ঘিষয়াখালী বািলকা স ািব   মাঃ আিজ র রহমান  01715595703 
229 ২২৯ কািলবাড়ী বহর িনয়া আদশ স ািব  িরপন মার  01710317442 
230 ২৩০ ব হাগলাপাশা  স ািব সিবতা রানী ডা য়া 01776197817 
231 ২৩১ ঠা রনতলা স ািব  আকিলমা খানম 01727862091 
232 ২৩২ উঃ চরেহাগলা িনয়া স ািব   মাঃ সেরায়ার হােসন   01722556178 
233 ২৩৩ দানা স ািব  মাসাঃ সােলহা খানম  01737135994 
234 ২৩৪ ◌্উ, ব মািরয়ােজালা স ািব  অিচ  মার হালদার  01718746665 
235 ২৩৫ উ র বলভ র ি প ী  স ািব  অসীম মার সাহা  01736559574 
236 ২৩৬ মাহন র  স ািব  সখ আিল হােসন  01721429249 
237 ২৩৭ িসএস পাঠামারা স ািব  তা কদার ওমর ফা ক  01712411261 
238 ২৩৮ দঃ হাগলা িনয়া বড়বা রা স ািব   মাঃ মিজ র রহমান  01740974231 
239 ২৩৯ জয় র বন াম  স ািব. িশউলী রানী ম ল 01710226171 
240 ২৪০ দব হাটী স ািব িদিহদার আসলাম আলী 01716795392 
241 ২৪১ পি ম বািনয়াখালী স ািব  আেনায়ার হােসন  01736330401 
242 ২৪২ দি ণ খালী স ািব মাঃ সালায়মান সখ  01734339259 
243 ২৪৩ বািনয়া খালী ইিপ স ািব  মাঃ আ স স র ফরাজী  01719196936 
244 ২৪৪ ম  খালী স ািব  মাঃ জািকর হােসন  01715951258 
245 ২৪৫ ি ন িজল িনয়া স ািব  িদপ র ম ল  01774929021 
246 ২৪৬ প, িলগাতী স ািব ফারজানা মেহদী রীনা 01749860909 
247 ২৪৭ চাপড়ী স ািব  ফিরদা খানম  01946430163 
248 ২৪৮ পচ দ স ািব ফারজানা রহমান 01736022956 
249 ২৪৯ ম  সানাখালী স ািব পিরমল চ  রায়  01724326267 
250 ২৫০ িজ, িব, স ািব  মাসাঃ পারভীন আখতার  01751553295 
251 ২৫১ হাগলপািত বািলকা স ািব  শখ মাঃ মায়াে ম হােসন  01913894440 
252 ২৫২ ব খারইখালী স ািব ডািলয়া আইিরন  01911593131 
253 ২৫৩ িড, ক,  স ািব া রানী দাস 01722409040 
254 ২৫৪ উ র ভাষা ল স ািব রােকয়া খানম 01749914569 
255 ২৫৫ দ, মিহষচরণী স ািব  িব িত ষণ িমি   01715183096 
256 ২৫৬ ম  চািলতা িনয়া স ািব  মাঃ আঃ জিলল হাওলাদার  01935026542 
257 ২৫৭ কলাতলা রয়াজউি ন স ািব  মাঃ জামাল হােসন আকন  01717744781 
258 ২৫৮ ম  িচপা বারইখালী স ািব সালমা আ ার 01719635187 
259 ২৫৯ প, প করণ স ািব মাঃ আল ফা ক আহে দ  017199675744 
260 ২৬০ হাগলা িনয়া ম পাড়া স ািব   মাঃ কিব ল আলম  01735412123 
261 ২৬১ এসিপিব সানিকভাংগা স ািব  মাঃ সিহ ল ইসলাম  01725688468 
262 ২৬২ বিশবাওয়া িজল িনয়া স ািব  মাঃ ল ইসলাম  01745704864 
263 ২৬৩ সরািলয়া িবশারীঘাটা স ািব  িনমল চ  হালদার  01947519377 
264 ২৬৪ পােলরখ  স ািব  ভাষ ম মদার  01932970547 
265 ২৬৫ উঃ ডউয়াতলা স ািব    পদ ম ল  01720361716 
266 ২৬৬ পি ম বহর িনয়া বািলকা স ািব  মাসাঃ িন ফা ইয়াসিমন 01768196246 



267 ২৬৭ া র স ািব খান মিজবর রহমান  01957529182 
268 ২৬৮ ম  বারইখালী স ািব শামীমা ইয়াসিমন 01718774533 
269 ২৬৯ আেবতা  স ািব নাসিরন নাহার 01721811422 
270 ২৭০ উ, মািরয়ােজালা স ািব তাপািদত  রায় 01799826132 
271 ২৭১ দঃ িজউধরা বািলকা স ািব  িলিপ আ ার 01739323572 
272 ২৭২ ভাষা া স ািব মাসাঃ উে  ল ম  01718471946 
273 ২৭৩ ম  খাউিলয়া স ািব  শখ নজ ল ইসলাম 01716803759 
274 ২৭৪ হিরণধরা স ািব  নীিত বালা ম ল  01731924899 
275 ২৭৫ ম  গজািলয়া স ািব  মাঃ হািফ র রহমান  01717186034 
276 ২৭৬ ম  খারইখালী স ািব আ র রিশদ খান  01721332581 
277 ২৭৭ গািজরঘাট এম,িপ, আদশ স ািব তাপস মার ম ল 01749083641 
278 ২৭৮ ব আমতলী স ািব  রেহনা খানম  01724335871 
279 ২৭৯ ঝাি র  স ািব সিলনা খানম 01718324121 
280 ২৮০ উ র সানখালী স ািব মিজনা খানম 01701344507 
281 ২৮১ ব বারইখালী স ািব মাঃ িময়ারা ল ইসলাম 01678845682 
282 ২৮২ দঃ চর হাগলা িনয়া তা কদার পাড়া স ািব মাঃ রিফ ল ইসলাম 01726259263 
283 ২৮৩ ধরােধায়া িনভর স ািব ক না আ ার 019662711032 
284 ২৮৪ ব সামা ারখালী স ািব  মাঃ জািকর হােসন   01740513071 
285 ২৮৫ ম  প করণ স ািব মাঃ বনিজর আহে দ 01752863338 
286 ২৮৬ পি ম িজউধরা স ািব  খািজ া আ ার  01727908093 
287 ২৮৭ জািমরতলা স ািব মাঃ হা ন অল রিশদ হাওলাদার 01716887765 
288 ২৮৮ ম ম িলগাতী  স ািব  আ র রিহম খান  01721852157 
289 ২৮৯ বহর িনয়া ম পাড়া স ািব   নাজমা আ ার  01734896346 
290 ২৯০ পি ম চািলতা িনয়া স ািব আব ল আউয়াল হাওলাদার  01914662113 
291 ২৯১ মঠবািড়য়া স ািব  িফেরাজা বগম  01729779078 
292 ২৯২ বািনয়াখালী বারইখালী স ািব শখ মাঃ আকবর আলী 01729654339 
293 ২৯৩ ক,িব, িরয়া স ািব  মাঃ সােয় র রহমান  01710029544 
294 ২৯৪ উ র খাউিলয়া স ািব রখা রানী তার 01746754076 
295 ২৯৫ খারইখালী আদশ  স ািব. িদপক মার হালদার 01736563795 
296 ২৯৬ িস,েক, স ািব মাঃ জালাল উি ন  01728015907 
297 ২৯৭ হড়মা বাজার  স ািব মাঃ কামর ামান 01743417339 
298 ২৯৮ য খী হালদারবািড় স ািব   িব ৎ র ন হালদার  01736396506 
299 ২৯৯ রাম  আ ম স ািব  নীরা রানী তাফালী 01754436630 
300 ৩০০ আমর িনয়া বলােয়িতয়া স ািব  আ  জাফর মাঃ শিহ ল ইসলাম  01725756299 
301 ৩০১ ব সানিকভাংগা স ািব মাসাঃ ইয়াসমীন নাহার  01777527878 
302 ৩০২ খারইখালী স ািব  ন নাহার  01718180850 
303 ৩০৩ উ র বা রতলা স ািব  মাঃ ইউ ফ আলী  01922481874 
304 ৩০৪ ম  ভাইেজাড়া স ািব িফেরাজা ইয়াসিমন 01917477998 
305 ৩০৫ মেনায়ারা বগম স ািব লাই  আ ার 01922200414 
306 ৩০৬ ম  কািলকাবািড় স ািব  িদল বা আ ার 01718828531 
307 ৩০৭ দি ণ পাঠামারা হাজীগ  স ািব মাঃ আ ল বাশার 01753666822 
308 ৩০৮ দি ণ হাগলা িনয়া রা ে ছা স ািব মাঃ বারী  01931287303 
309 ৩০৯ দি ণ িজউধরা আঃ মাঃ মাঃ স ািব মাঃ শিহ ল ইসলাম 01716154750 
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