
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মি রিভি ক িশ  ও গণিশ া কায ম-৫ম পযায় 
িহ  ধম য় ক াণ া , (ধম িবষয়ক ম ণালয়)  

আিমরাবাদ, ধানসড়ক, মাদারী র। 
: 

নং 
জলার 
নাম 

উপেজলার 
নাম 

িশ ােকে র নাম ও কানা ক  কাড িশ েকর 
নাম 

িশ েকর 
িশ াগত 
যা তা 

মাবাইল ন র িশ ার র পাঠদােনর 
সময় চী 

০১ মাদারী র সদর(১১)  দ  ক য়া   মনসা মি র  
াম+ডাকঃ দ েক য়া,সদর 

 জলাঃ মাদারী র। 

১৯১০৫৪৯ িরনা  দাস 
 

এস.এস.িস ০১৯১৬-২৯৫০২৩ াক াথিমক সকাল 
৭.৩০-১০.০০ 

০২   ব কলাগািছয়া সাঃ রাধা  
মি র াম+ডাকঃ ক য়া,সদর 
 জলাঃ মাদারী র 

১৯১০৫৫০ মিনকা বালা 
 

এস.এস.িস ০১৯২৪-৮২৩০১০ াক াথিমক ৮.০০-১০.৩০ 

০৩   উ র কলাগািছয়া সাঃ কালী মি র 
াম+ডাকঃ ক য়া,সদর  
জলাঃ মাদারী র, 

১৯১০৫৫১ িশ ী রানী 
বালা 

 

এস.এস.িস ০১৭৪৯-৬১০৮৮৯ াক াথিমক সকাল 
৭.০০-৯.৩০ 

০৪   চৗহি  সাঃ দশকালী অনম কালী 
মি র 
 াম+ডাকঃ ক য়া,সদর 
 জলাঃ মাদারী র, 

১৯১০৫৫৩ 
িরনা িব াস 

 

এস.এস.িস ০১৭৭২-৩২৫৬৯৩ াক াথিমক সকাল 
৭.০০-৯.৩০ 

০৫   ল ী নারায়ণ মি র 
ামঃ বাহা র র ডাকঃ 
ক য়া,সদর 

 জলাঃ মাদারী র। 

১৯১০৫৫৪ িরনা ভ  
 

এস.এস.িস ০১৭১২-৬৭৯৭৪৯ াক াথিমক সকাল 
৭.০০-৯.৩০ 

০৬     গামাতা ও গেণশ পাগল 
মি র 
ামঃ চৗহি  ডাকঃ ক য়া,সদর  

মাদারী র। 

১৯১০৫৫৫ 
ীিপকা 

রানী ঢালী 
 

এস.এস.িস ০১৯৬৬-৫০৯৩৯৩ াক াথিমক সকাল 
৮.৩০-১১.০০ 

০৭   জয়াইর   সাঃ কালী মি র 
াম+ডাকঃ মস ফা র,সদর  

মাদারী র। 

১৯১০৫৫৬ ামলী 
রানী 

সরকার 

এস.এস.িস ০১৭৯৯-০৯৮০৩৪ াক াথিমক সকাল 
৭.০০-৯.৩০ 

০৮   
 
 

ব রািস  সাঃ গা মি র 
রান বাজার,সদর, মাদারী র। 

১৯১০৫৫৭ 
িনপা গাইন 

এসচ.এস.িস ০১৯০৮৩৭৯৪৪৩ াক াথিমক সকাল 
৭.৩০-৯.৩০ 



: 
নং 

জলার 
নাম 

উপেজলার 
নাম 

িশ ােকে র নাম ও কানা ক  কাড িশ েকর 
নাম 

িশ েকর 
িশ াগত 
যা তা 

মাবাইল ন র িশ ার র পাঠদােনর 
সময় চী 

০৯   রান বাজার   রাধােগািব  
মি র, রানবাজার,সদর, 
মাদারী র। 

১৯১০৫৫৮ িদপা দাস 
 

এম.এ ০১৭২৭-৫২৭১৬৪ াক াথিমক ৭.৩০-৮.৩০ 

১০   বাহা র র দি নপাড়া সা: গা 
মি র ামঃ বাহা র র,ডাকঃ 
দ েক য়া,সদর, মাদারী র। 

১৯১০৫৫৯ শাভা রানী 
গাইন 

 

এইচ.এস.িস ০১৬৮৭-০৯২৪৫৭ াক াথিমক সকাল 
৭.০০-৯.৩০ 

১১   বাহা র র উ র পাড়া সা: কালী 
মি র ামঃ বাহা র র,ডাকঃ 
দ েক য়া,সদর মাদারী র। 

১৯১০৫৬১ 
শাভা 

কী নীয়া 

িব .এ ০১৭৪০-৮২২৮০০ াক াথিমক সকাল 
৭.০০-৯.৩০ 

১২ মাদারী র রাৈজর(৪৭ ) বড়েখালা ম মদার বািড় সাঃ গা 
মি র ামঃ বড়েখালা 
ডাকঃকদমবািড়  
উপঃ রাৈজর, জলাঃ মাদারী র।  

১৯১০৫৫২ 

িবধান বাস 

এস.এস.িস ০১৮৬৬৪৮৮৫৭৯ াক াথিমক সকাল 
৭.০০-৯.৩০ 

১৩   দঃ খািলয়া বপাড়া সাঃ গামি র   
াম+ডাকঃখািলয়া 

 উপঃ রাৈজর, জলাঃ মাদারী র। 

১৯১০৫৬০ 
মীরা বা রী 

এইচ.এস.িস ০১৭৯০-৯২৯৯২৮ াক াথিমক সকাল 
৭.০০-৯.৩০ 

১৪   নয়াকাি  ব পাড়া সা: গা মি র 
াম:নয়াকাি ডাকঃ বািজত র 

রাৈজর, জলাঃ মাদারী র। 

১৯১০৬০০ 
ঝনাহালদার 

িব.এ ০১৭১২-৫২৭৪৮৩ াক াথিমক সকাল 
৯.০০-১১.৩০ 

১৫   তা কদার বাড়ী   সাঃ মা কালী  মি র 

 াম+ডাকঃ লখ া 
উপঃ রাৈজর জলাঃ মাদারী র। 

১৯১০৬০১ শফালী 
রানী রায় 

এইচ.এস.িস ০১৯৬৫-১৯৮৪৯১ াক াথিমক সকাল 
১০.০০-১২.৩০ 

১৬   িরয়া সা: কালী মি র 
াম+ডাকঃ িরয়া 

উপঃরাৈজর, জলাঃ মাদারী র। 

১৯১০৬০২ জাতা 
বরাগী 

 
 

এইচ.এস.িস ০১৯৯০-২১১১২৫ াক াথিমক সকাল 
৯.০০-১১.৩০ 

১৭   কদমবািড় উ রপাড়া সা: গা 
মি র ামঃ কদমবািড় ,ডাকঃ 
কদমবািড় উপঃ রাৈজর মাদারী র 

১৯১০৬০৩ লহরী 
কী নীয়া 

 

এস.এস.িস 
 

০১৭২১-৯৩২৮৯৯ াক াথিমক িবকাল 
৩.০০-৫.৩০ 



: 
নং 

জলার 
নাম 

উপেজলার 
নাম 

িশ ােকে র নাম ও কানা ক  কাড িশ েকর 
নাম 

িশ েকর 
িশ াগত 
যা তা 

মাবাইল ন র িশ ার র পাঠদােনর 
সময় চী 

১৮   নাগরদী বালা বািড় সাঃরাধা গািব  মি র 

াম+ডাকঃ নাগরদী 
উপঃ রাৈজর, জলাঃ মাদারী র। 

১৯১০৬০৪ চি কা 
ম ল 

এইচ.এস.িস ০১৭১৮৫৪৭৬৫০ াক াথিমক সকাল 
৮.০০-১০.৩০ 

১৯   মহামানব গেণশপাগল সবা ম 
াম+ডাকঃ কদমবািড়  

উপঃ রাৈজর, জলাঃ মাদারী র। 

১৯৩০০১৮ 
চতালী 
বাৈড় 

িব..এ ০১৭৪৪-৬২৫১২১  গীতা িশ া িবকাল 
৫.০০-৭.৩০ 
 

২০   রথবািড় সা: গা মি র 
াম:রথবািড়,ডাককদমবািড় 

উপঃরাৈজর জলাঃমাদারী র। 
১৯১০৫৬২ িবউ  

সরকার 

এইচ.এস.িস ০১৭৫২-২৬৪৬৪৮ াক াথিমক সকাল 
৭.০০-৯.৩০ 

২১   আম াম   রাধা  মি র 
াম+ডাকঃ আম াম  

উপঃ রাৈজর, জলাঃ মাদারী র। 
১৯১০৫৬৩ গীতা রানী 

পা ার 

িব.এ ০১৯৯৮-৮৮৩৭১৪ াক াথিমক সকাল 
৮.৩০-১১.০০ 

২২   চৗয়ারীবািড় পি মপাড়া সাঃ হির মি র 
ামঃ চৗয়ারীবািড় ডাকঃ আম াম,  

উপঃ রাৈজর, জলাঃ মাদারী র। 

১৯১০৫৬৪ অিসমা 
অিধকারী 

 

এস.এস.িস ০১৭২৪-৬৫২৮৭৯ াক াথিমক সকাল 
৯.৩০-১২.০০ 

২৩   পি ম আম াম কালী মি র 
াম: ডাকঃ আম াম,  

উপঃ রাৈজর, জলাঃ মাদারী র। 
১৯১০৫৬৫ 

অচনা 
িব াস 

 

এস.এস.িস ০১৭৯১৮-৩৯৫২৫ াক াথিমক সকাল 
৯.৩০-১২.০০ 

২৪   আ য়াকাি  সা: রাধােগািব  
মি র াম+ডাকঃ কদমবািড় 
উপঃরাৈজর, জলাঃ মাদারী র। 

১৯১০৫৬৬ িরনা ম ল এস.এস.িস ০১৮৬৫-৭২২৪৩৯ াক াথিমক সকাল 
৯.০০-১১.৩০ 

২৫   বা রীবািড় সাঃ গা মাি র 
াম+ডাকঃ জিললপাড়,  

উপঃ রাৈজর, জলাঃ মাদারী র। 
১৯১০৫৬৭ িল  বরাগী 

 

িব.এ ০১৭৩৬-০০৫২৯৪ াক াথিমক সকাল 
৭.৩০-৯.৩০ 

২৬   আ য়াকাি  সা: গা মি র  
ামঃ আ য়াকাি  ডাকঃ 

কদমবািড়, রাৈজর মাদারী র। 
১৯১০৫৬৮ িমলন বাস 

 

এস.এস.িস ০১৭৩৬-৪২৭৮১৯ াক াথিমক সকাল 
৯.০০-১১.৩০ 

২৭   আম াম উ রপাড়া রাধা  
মি র 
াম+ডাকঃ আম াম 

 উপঃ রাৈজর জলাঃ মাদারী র। 

১৯১০৫৬৯ 
শাি  রায় 

চৗ রী 
 

এস.এস.িস ০১৭৪৭-৩৭১২০৭ াক াথিমক সকাল 
৮.০০-১০.৩০ 



: 
নং 

জলার 
নাম 

উপেজলার 
নাম 

িশ ােকে র নাম ও কানা ক  কাড িশ েকর 
নাম 

িশ েকর 
িশ াগত 
যা তা 

মাবাইল ন র িশ ার র পাঠদােনর 
সময় চী 

২৮     পিতত পাবন সবাসংঘ 
াম+ডাকঃ বািজত র,  

উপঃ রাৈজর, মাদারী র। 

১৯১০৫৭০ পা িমতা 
াপারী 
 

এস.এস.িস ০১৭৯৮-৪২০৭৭৪ াক াথিমক সকাল 
১০.০০-১২.৩০ 

২৯   আম াম   সাঃ কালী মি র 
াম+ডাকঃ আম াম 

উপঃ রাৈজর, জলাঃ মাদারী র। 

১৯১০৫৭১ পেরশ চ  
ম ল 

 

িব.এ ০১৭৬৫-৭৬৮৭৯৫ াক াথিমক সকাল 
৮.০০-১০.৩০ 

৩০   
 
 
 

আম াম   সাঃ রাধােগািব  
মি র াম+ডাকঃ আম াম 
 উপঃ রাৈজর, জলাঃ মাদারী র। ১৯১০৫৭২ রীনা রানী 

বালা 

এইচ.এস.িস ০১৭৬১-২৯৫৯০৯ াক াথিমক সকাল 
৭.৩০-৯.৩০ 

৩১   ভ াবািড় ম লবািড় গা মি র 
াম+ডাকঃ আম াম  

উপঃ রাৈজর, জলাঃ মাদারী র। 

৫৭৩ ল ী রানী 
হালদার 

 

এইচ.এস.িস ০১৭২৪-১২৭২১৫ াক াথিমক সকাল 
৬.৩০-৯.০০ 

৩২   টেকরহাট সাঃ গা মি র 
াম+ডাকঃ খািলয়া 

 উপঃ রাৈজর, জলাঃ মাদারী র। 
১৯১০৫৭৪ 

বাসনা রানী 
িব াস 

 

এস.এস.িস ০১৭৯০-২৪৮৫১৭ াক াথিমক সকাল 
৮.৩০-১০.০০ 

৩৩   কদমবািড় ম ল বািড় সাঃ কালী মি র 
াম+ডাক:কদমবািড় 

 উপঃ রাৈজর, মাদারী র। 

১৯১০৫৭৫ অিনমা 
কী নীয়া 

এইচ.এস.িস ০১৭৩৬-২১০৪০৭ াক াথিমক সকাল 
৭.০০-৯.৩০ 

৩৪   সাঃ   না পাগল সবা ম  
াম+ডাকঃ আম াম 

 উপঃ রাৈজর, জলাঃ মাদারী র। 
১৯১০৫৭৬ দীপা ঠা র 

 

িব.এ ০১৭১২-৭৮০২৩৫ াক াথিমক সকাল 
৭.৩০-৯.৩০ 

৩৫   সাতপাড় উ র পাড়া   কালী মি র  
াম+ডাকঃ খািলয়া  

উপঃ রাৈজর জলাঃ মাদারী র। 

১৯১০৫৭৭ িবথীকা 
সরকার 

এস.এস.িস ০১৭২৪-২০১০০৬ াক াথিমক সকাল 
৯.০০-১১.৩০ 

৩৬   নটােখালা উ রপাড়া সাঃ গা 
মি র ামঃ নটােখালা ডাকঃ 
কদমবািড়, রাৈজর, মাদারী র। 

১৯১০৫৭৮ হিরচ দ 
ম ল 

এস.এস.িস ০১৭২৮-৬১৩৩৪৩ াক াথিমক সকাল 
৭.০০-৯.৩০ 

৩৭   আম াম সাঃ আন ময়ী কালী 
মি র াম+ডাকঃ আম াম 
 উপঃ রাৈজর মাদারী র। 

১৯১০৫৭৯  
নিমতা রানী 

চ ব  

িব.এ ০১৭২৬-৩২৬৪৯০ াক াথিমক সকাল 
৮.৩০-১১.০০ 



: 
নং 

জলার 
নাম 

উপেজলার 
নাম 

িশ ােকে র নাম ও কানা ক  কাড িশ েকর 
নাম 

িশ েকর 
িশ াগত 
যা তা 

মাবাইল ন র িশ ার র পাঠদােনর 
সময় চী 

৩৮   মহামানব গেনশ পাগল সবা ম 
াম:িহজলবািড় ডাক:কদমবািড় 

উপ:রাৈজর মাদারী র। 
১৯১০৫৮০ িশলা দ  

 

এস.এস.িস ০১৭৪১-৬৫১৩৮৫ াক াথিমক সকাল 
৯.৩০-১২.০০ 

৩৯   িদঘীর পাড় সাঃ গা মি র 
াম+ডাকঃ রাৈজর 

 উপঃ রাৈজর, জলাঃ মাদারী র। 

১৯১০৫৮১ কাকলী 
সাহা 

 

এস.এস.িস ০১৭১৭-৩৬৫১৩১ াক াথিমক িবকাল 
৩.৩০-৬.০০ 

৪০   বউল াম উ র পাড়া সাঃ গা মি র  
াম+ডাকঃ খািলয়া  

উপঃ রাৈজর, জলাঃ মাদারী র।, 

১৯১০৫৮২ িদপালী 
রানী বাইন 

 

এস.এস.িস ০১৭৩১-৪১৭৭২০ াক াথিমক সকাল 
৭.০০-৯.৩০ 

৪১   বাথান বািড় নারায়ণ সবা ম 
াম+ডাকঃ খািলয়া 

 উপঃ  রাৈজর, জলাঃ মাদারী র। 
১৯১০৫৮৩ র া হালদার 

এস.এস.িস ০১৭৭৬-৫৭৭৯১২ াক াথিমক সকাল 
৭.৩০-১০.০০ 

৪২   আ য়াকাি  সনবািড় কালী মি র 
ামঃ কদমবািড়,ডাকঃ 

আ য়াকাি  রাৈজর মাদারী র। 

১৯১০৫৮৪ রািধকা 
ম ল 

 

এস.এস.িস ০১৭২২-৩৮৭৫৩৫ াক াথিমক সকাল 
৮.৩০-১১.০০ 

৪৩   খািলয়া বাজার সাঃ গা মি র 
াম+ডাকঃ  খািলয়া  

উপঃ রাৈজর, জলাঃ মাদারী র। 

১৯১০৫৮৫ উ িত রানী 
গা ামী 

 

এইচ.এস.িস ০১৭৭১-৩৮৬৪২৩ াক াথিমক সকাল 
৮.০০-১০.৩০ 

৪৪   ভ াবািড় হির মি র  
ামঃ ভ াবািড়,ডাকঃ আম াম  

উপঃ রাৈজর জলাঃ মাদারী র 
১৯১০৫৮৬ িবথী ম ল 

 

িব.এ ০১৭৬৯-৯৩৩৭২৫ াক াথিমক সকাল 
৬.৩০-৯.০০ 

৪৫   উ াবািড় সা: গা মি র 
াম:উ াবািড় ডাকঃ কদমবািড়, 

উপঃ রাৈজর, জলাঃ মাদারী র। 

১৯১০৫৮৭ িশ া 
িশকদার 

 

এইচ.এস.িস ০১৭৮২-১০১৭৪৩ াক াথিমক সকাল 
৭.৩০-৯.৩০ 

৪৬   ম মদারবািড় কালী মি র 
াম+ডাককদমবািড় 

রাৈজর,মাদারী র। 
১৯১০৫৮৮ 

ঊষা রানী 
িব াস 

 

এস.এস.িস ০১৭১৮-৩০৯০৪৩ াক াথিমক সকাল 
৭.৩০-১০.০০ 

৪৭   পিলতা ব পাড়া সঃ গা মি র 
ামঃ পিলতা ডাকঃ খািলয়া 

 উপঃ রাৈজর, জলাঃ মাদারী র। 

১৯১০৫৮৯ 
 
 
 

মীরা রানী 
ম ল 

 

এইচ.এস.িস ০১৭২৮-৪৫২১৬৫ াক াথিমক সকাল 
৯.০০-১১.৩০ 



: 
নং 

জলার 
নাম 

উপেজলার 
নাম 

িশ ােকে র নাম ও কানা ক  কাড িশ েকর 
নাম 

িশ েকর 
িশ াগত 
যা তা 

মাবাইল ন র িশ ার র পাঠদােনর 
সময় চী 

 
৪৮   সাতপাড় বাৈড় বািড় গা মি র 

াম+ডাকঃ খািলয়া 
 উপঃ রাৈজর, জলাঃ মাদারী র। 

১৯১০৫৯০ লিতকা 
ম ল 

 

এস.এস.িস ০১৭৪৭-৩০৭০৭৪ াক াথিমক সকাল 
৮.৩০-১১.০০ 

৪৯   ইকরাবািড় সা: রানকালী মি র, 
াম: ইকরাবািড়,কদমবািড়,  

উপঃরাৈজর, জলাঃ মাদারী র। 
১৯১০৫৯১ রীনা বাইন 

এস.এস.িস ০১৭৭০-৪১৪৫৭৬ াক াথিমক সকাল 
৭.০০-৯.৩০ 

৫০   কাৈকরেথাপা চৗরািশবািড় সাঃ গা 
মি র 
াম+ডাকঃ কাৈকরেথাপা  

উপঃ রাৈজর মাদারী র। 

১৯১০৫৯২ ল ঘটক 
 

িব.এ ০১৭৬১-৫৫৯৫৮৫ াক াথিমক সকাল 
৭.৩০-১০.০০ 

৫১   ক নীয়া াদাস সাঃ কালী মি র 
ডাকঃ কদমবািড় 
 উপঃ রাৈজর, জলাঃ মাদারী র। 

১৯১০৫৯৩ 
িশ া 

কী নীয়া 
 

এস.এস.িস ০১৭৪০-৬২২৫৩০ াক াথিমক সকাল 
৭.৩০-৯.৩০ 

৫২   
 
 
 

মহামানব গেণশ পাগল সবা ম 
ডাকঃ কদমবািড়, উপঃ রাৈজর 
জলাঃ মাদারী র। 

১৯১০৫৯৪ িনহার র ন 
সরকার 

 

এইচ.এস.িস ০১৭৭৫-৮১৭৭৭৮ াক াথিমক সকাল 
৭.০০-৯.৩০ 

 
৫৩ 

  দঃ খািলয়া   রাধােগািব  মি র  
াম+ডাকঃখািলয়া  

উপঃ রাৈজর, জলাঃ মাদারী র। 

১৯১০৫৯৫ িশ ী ধা 
 

িব.এ ০১৭৩৯-৫২৫২৫৫ াক াথিমক সকাল 
৮.০০-১০.৩০ 

৫৪   আম াম ম পাড়া সাঃ গা মি র 
াম+ডাকঃ আম াম  

উপঃ রাৈজর মাদারী র। 
 

 
১৯১০৫৯৬ 

 
সাধনা রানী 

বল ভ 

 
এস.এস.িস 

 
০১৭৮০-৬০৯৩৪৮ 

 
াক াথিমক 

 
সকাল 

৮.৩০-১১.০০ 

৫৫   আন র উ রবািড় সাঃ কালী মি র 
 াম+ডাকঃ আন র উপঃ 
রাৈজর মাদারী র। 

১৯১০৫৯৭ কিনকা 
িব াস 

এস.এস.িস ০১৯২৫-৯৮৪০৩৫ াক াথিমক ৯.৩০-১২.০০ 

৫৬   ধাবািড় সাঃ গািব  মি র  
ামঃ ধাবািড় ডাকঃ কদমবািড় 

উপঃ রাৈজর মাদারী র 

১৯১০৫৯৮ রীপা 
ম মদার 

এইচ.এস.িস ০১৭৭৫-৮২৬০৬৫ াক াথিমক সকাল 
৯.৩০-১২.০০ 



: 
নং 

জলার 
নাম 

উপেজলার 
নাম 

িশ ােকে র নাম ও কানা ক  কাড িশ েকর 
নাম 

িশ েকর 
িশ াগত 
যা তা 

মাবাইল ন র িশ ার র পাঠদােনর 
সময় চী 

৫৭   আম াম িকেশার সংঘ গা মি র 
াম+ডাকঃ আম াম 

উপঃ রাৈজর, জলাঃ মাদারী র। 
১৯১০৫৯৯ 

মেনাজ 
মার 

িব াস 

এম.এ ০১৯৩৩-১২৮৩২৭ াক াথিমক সকাল 
৭.০০-৯.৩০ 

৫৮   পিলতা উ রপাড়া  মি র 
াম+ডাকঃ পিলতা  

উপঃ রাৈজর জলাঃ মাদারী র। 
 

১৯২০০২৫ িশি  রায় 

িব.এ ০১৭৩৯-৬৩৯৮৪৩    বয়  িবকাল 
৪.০০-৬.৩০ 

  
৫৯ 

 কালিকিন 
(১৫ ) 

শিশকর সাঃ কালী মি র 
াম+ডাকঃ শিশকর  

উপঃ কালিকিন, জলাঃ মাদারী র। 

১৯৩০০১৯ র া মি ক এস.এস.িস ০১৭১৮-২০৩২৬৫    গীতা িবকাল 
৫.০০-৭.৩০ 
 

৬০   িঙয়ার ল সাঃ কালী মি রডাকঃ 
িঙয়ার ল, উপঃ কালিকিন, 
জলাঃ মাদারী র। 

১৯১০৬০৫ শফালী 
রানী 

হালদার 

এস.এস.িস ০১৯১৩-৭১৬৪০২ াক াথিমক সকাল 
৭.৩০-১০.০০ 

৬১   
 
 
 
 

চরফেত  বাহা র গা মি র 
 াম+ডাকঃ িময়ারহাট 
 উপঃ কালিকিন, জলাঃ 
মাদারী র। 

১৯১০৬০৬ বীনা রানী 
ম মদার 

এস.এস.িস ০১৭৩৪-৮৩২১৮৪ াক াথিমক সকাল 
৭.৩০-৯.৩০ 

৬২   দঃচলবল   গেণশপাগল সবা ম  
াম+ডাকঃ নব াম 

উপঃ কালিকিন, জলাঃ মাদারী র। 

১৯১০৬০৭ পিরমল চ  
বাৈড় 

এস.এস.িস ০১৭১২-২৭৭০৪২ াক াথিমক সকাল 
৭.০০-৯.৩০ 

৬৩   বটতলা সাঃ িশব মি র 
ামঃিক নীয়াকাি  

ডাকঃিময়ারহাট  
উপঃ কালিকিন, জলাঃমাদারী র। 

১৯১০৬০৮ ঝ  সরকার িব,এ ০১৭৩৫-১৮৮৭২৩ াক াথিমক সকাল 
৭.৩০-৯.৩০ 

 
৬৪ 

  ধা সা সাঃ গা মি র  
ামঃধা সা ডাকঃ শিশকর 

 উপঃ কালিকিন, জলাঃ 
মাদারী র। 

১৯১০৬০৯  
শাি  র ন 

ব  

 
এস.এস.িস 

 
০১৭৬৭-৭০১৬১৭ 

 
াক াথিমক 

 
সকাল 

৭.০০-৯.৩০ 

৬৫     ান সাধন মঠ াম:চরল ী র 
ডাক:রাজারচর উপ:কালিকিন মাদারী র। 

১৯১০৬১০ কেদব 
সরকার 

 

এস.এস.িস  াক াথিমক সকাল 
৭.৩০-৯.৩০ 



: 
নং 

জলার 
নাম 

উপেজলার 
নাম 

িশ ােকে র নাম ও কানা ক  কাড িশ েকর 
নাম 

িশ েকর 
িশ াগত 
যা তা 

মাবাইল ন র িশ ার র পাঠদােনর 
সময় চী 

৬৬   শিশকর সা:কালী মি র  
াম+ডাকঃ শিশকর 

 উপঃ কালিকিন, জলাঃ 
মাদারী র। 

১৯১০৬১১ ক না ব  এইচ.এস.িস ০১৯৩৯-৪৪০৩৭৩ াক াথিমক সকাল 
৭.০০-৯.৩০ 

৬৭   নয়াকাি  সাঃ গা মি র 
ামঃনয়াকাি  ডাকঃ শিশকর, 

উপঃ কালিকিন, জলাঃ মাদারী র। 

১৯১০৬১২ অ  রানী 
ম  
 

এস.এস.িস ০১৭০৩-৯১৮২৮৪ াক াথিমক সকাল 
৭.৩০-৯.৩০ 

৬৮   হালদার বািড় সাঃ ল ী মি র 
াম+ডাকঃ শিশকর 

 উপঃ কালিকিন, জলাঃ 
মাদারী র। 

১৯১০৬১৩ িবউ  
জয়ধর 

 

এস.এস.িস ০১৯১২-১৮৩৯৮৯ াক াথিমক ৭.৩০-৮.৩০ 

৬৯   বাঘমারা সাঃ গািব  মি র 
াম+ডাকঃ শিশকর 

 উপঃ কালিকিন, জলাঃ 
মাদারী র। 

১৯১০৬১৪ গালক 
িব াস 

 

এস.এস.িস ০১৯১০-৪৫৬৯৬৬ াক াথিমক সকাল 
৭.০০-৯.৩০ 

৭০   বত াম কদমপি  সাঃ রাধােগািব  মি র 
াম+ডাকঃ নব াম 

 উপঃ কালিকিন, জলাঃমাদারী র। 

১৯১০৬১৫ 
অ  বাৈড় 

এইচ.এস.িস ০১৭৭৫-২৫২৮৭৯ াক াথিমক সকাল 
৭.০০-৯.৩০ 

৭১   নব াম   কালী মি র 
াম+ডাকঃ নব াম  

উপঃ কালিকিন,মাদারী র। 

১৯৩০৬১৬ 
ক না ওঝা 

 

এস.এস.িস ০১৭৩৩-৮৭২৫৬৯    গীতা  সকাল 
৭.৩০-১০.০০ 

 ৭২   
 
 
 

দি ন চলবল সাঃ কালী মি র 
াম+ডাকঃ নব াম 

 উপঃ কালিকিন, জলাঃ 
মাদারী র। 

১৯১০৬১৭ িবভা রানী 
পাে  

 

এস.এস.িস ০১৭৪৬-৬৭০৩৯৯ াক াথিমক সকাল 
৭.৩০-১০.৩০ 

 
৭৩ 

  নব াম   সাঃ হির মি র 
ডাকঃ নব াম, উপঃ কালিকিন, 
জলাঃ মাদারী র। 

১৯২০০২৬  
সি তা 
বড়াল 

এস.এস.িস ০১৭৭০-২২৮১৭৯ বয়  িবকাল 
৪.০০-৬.৩০ 

৭৪  িশবচর(০৫ )   পা র সাঃ হির মি র  
াম+ডাকঃ পা র 

উপঃ িশবচর, জলাঃ মাদারী র। 

১৯১০৬১৮ ি য়া সাহা এস.এস.িস ০১৭৪৪-১৮৭০৮১ াক াথিমক সকাল 
৯.০০-১১.৩০ 



: 
নং 

জলার 
নাম 

উপেজলার 
নাম 

িশ ােকে র নাম ও কানা ক  কাড িশ েকর 
নাম 

িশ েকর 
িশ াগত 
যা তা 

মাবাইল ন র িশ ার র পাঠদােনর 
সময় চী 

৭৫     িসি রীতলা  সাঃ হির মি র 
াম+ডাকঃ উেমদ র 

 উপঃ িশবচর জলাঃ মাদারী র। 

১৯১০৬১৯ 
িত দাস 

িব.এ ০১৭৫৭-১৯৯৭৭৫ াক াথিমক সকাল 
৭.০০-৯.৩০ 

৭৬   দ পাড়া সাঃ গা মি র 
াম+ডাকঃ দ পাড়া  

উপঃ িশবচর মাদারী র 

১৯১০৬২০ য না রানী 
ম ল 

এস.এস.িস ০১৭৪৫-৮০২৩২৫ াক াথিমক সকাল 
৮.৩০-১০.০০ 

৭৭   বাহা র র সাঃ কালী মি র, াম+ডাকঃ 
বাহা র র উপঃ িশবচর, জলাঃ মাদারীপর। 

১৯১০৬২১ সাধনা রানী 
ম ল 

এইচ.এস.িস ০১৭৯৫-৫৭৬৬৯২ াক াথিমক সকাল 
৭.০০-৯০.৩০ 

৭৮   কালাচান ঠা েরর মি র 
 ামঃদি নকাি (ঠা র বাজার) 
াম+ডাকঃ পা র 

উপঃ িশবচর, জলাঃ মাদারী র। 

১৯২০০২৭ মালতী রানী 
ম ল 

  িব,এ ০১৭৪১০৩৩৭২২ বয়   
িবকাল 
৪.০০-৬.৩০ 

 
 
 
 


