
মি রিভি ক িশ  ও গণিশ া কায ম-৫ম পযায় 
িহ ধম য় ক াণ া , ধম িবষয়ক ম ণারয় 

মািনকগ  জলা কাযালয়। 
 

কে র মািনকগ  জলা কাযালেয়র অধীেন পিরচািলত চলমান ২০১৮ িশ াবেষর ৭১  িশ ােকে র ত  
নং জলা উপেজলা কে র নাম ও কানা ক  কাড িশ েকর নাম ও মাবাইল 

ন র 
ক  মিনটিরং 

কিম র সভাপিতর 
নামও মাবাইল ন র 

িশ া র পাঠদােনর সময় িচ ম  

১ মািনকগ  মািনকগ  সদর আন ময়ী কালী বািড় 
কালীবািড় রাড, ডাকঘর:মািনকগ  সদর,  
উপেজলা: মািনকগ । 

১৯১০৪২৬ জ াৎ া রানী রায় 
মাবাইল:০১৯৯২২৩৫২০২ 

 শংকর লাল ঘাষ 
০১৭১৮০৪০৫০৯ 

াক- াথিমক সকাল ১০.০০টা-
১২.৩০টা 

 

২ মািনকগ  মািনকগ  সদর কালীেখালা  কািল মি র,  
াম: ব দাশড়া, ডাকঘর: মািনকগ  সদর,  
উপেজলা: মািনকগ  

১৯১০৪২৭ িম দাস 
মাবাইল:০১৭৪২৩৭১৫৮১ 
০১৯২৪৬৫৭৬৫৮ 

 দাস রায় 
০১৭১৫০১৭০৮৬ 

াক- াথিমক সকাল ১০.৩০টা-১.০০টা  

৩ মািনকগ  মািনকগ  সদর  িশব মি র,  
াম:িহ লী, ডাকঘর: মািনকগ  সদর, 

 উপেজলা: মািনকগ  

১৯১০৪২৮ মাধবী রাজবংশী 
মাবাইল:০১৮২৮৭৮৬১১১ 
০১৭১৩৫৭২৫২৭ 

ি র চ  কমকার 
০১৭১১৩৯৫৩০২ 

াক- াথিমক সকাল ৮.৩০টা-১১.০০টা  

৪ মািনকগ  মািনকগ  সদর কতরা সাবজনীন গা মি র,  
াম+ডাকঘর: কতরা, উপেজলা: মািনকগ  
সদর। 

১৯১০৪২৯ ঝনা রানী ম ল 
মাবাইল:০১৭৬৬৬২৭৪৮১ 

রবী মার সরকার 
০১৭১০৮৭৮১৮৬ 

াক- াথিমক সকাল ১০.০০টা-
১২.৩০টা 

 

৫ মািনকগ  মািনকগ  সদর িদঘী সাবজনীন কািল মি র,  
াম+ডাকঘর: িদঘী, উপেজলা: মািনকগ  সদর 

১৯১০৪৩০ েন া রানী হালদার 
মাবাইল: ০১৭৬৮০৫৬৩৯৫ 

ভালানাথ হালদার 
০১৭১১৬০৯৪৪২ 

াক- াথিমক সকাল ৮.০০টা-
১০.৩০টা 
 

 

৬ মািনকগ  মািনকগ  সদর গা লীনগর আ ম,  
াম+ডাকঘর: গা লীনগর, 
উপেজলা: মািনকগ  সদর 

১৯১০৪৩১ মা সাহা 
মাবাইল:০১৭৯২৫৫৮২৫৪ 

শ চ  সাহা 
০১৭১৫৬৬৭৫৪৭ 

াক- াথিমক সকাল ৮.০০টা-
১০.৩০টা 

 

৭ মািনকগ  মািনকগ  সদর  লাকনাথ মি র, 
াম: ব শানবা া, ডাকঘর:ভাড়ািরয়া, 
উপেজলা: মািনকগ  সদর 

১৯১০৪৩২ স া রানী সরকার 
মাবাইল:০১৭৪৩০৪৩৬৫৬ 

ম দন পাল 
০১৭৮৪৬৭১৫১৮ 

াক- াথিমক সকাল ৯.০০টা-১১.৩০টা  

৮ মািনকগ  মািনকগ  সদর ব ী বাজার সাবজনীন  গা মি র,  
াম+ডাকঘর:ব ী, উপেজলা: মািনকগ  সদর 

১৯১০৪৩৩ চ লা রাজবংশী 
মাবাইল:০১৭৫৩১৮৫১১৮ 
০১৭২৫৩৬৯৮৩৩ 

ব নাথ সরকার 
০১৯১৮৫০১৮০৯৫ 

াক- াথিমক সকাল ৯.০০টা-১১.৩০টা  

৯ মািনকগ  মািনকগ  সদর  র া কািল মি র, 
 াম:পাওনান, ডাকঘর:হা পাড়া, সদর, 
মািনকগ । 

১৯১০৪৩৪ অচনা রানী সরকার 
মাবাইল:০১৭৪৩০৪০৭১৩ 
০১৭১৫৬৫৮৬৫১ 

ময়ারাম মিনদাস 
০১৭১৯৯৪৮৪৯৭ 

াক- াথিমক সকাল ৮.০০টা-
১০.৩০টা 

 

১০ মািনকগ  মািনকগ  
সদর 

রাধা  নামহ  মি র (ইসকন), 
অভয়াকািল বািড়, ব দাশড়া, উপেজলা: 
মািনকগ  সদর 

১৯১০৪৩৫ মারী ামলী রাণী িব াস 
মাবাইল:০১৭০৮৯৮৯৬১২ 
০২-৭৭১১৮৬৩ 

দাস রাজবংশী 
০১৭১৫৯৮৪৪৬০ 

াক- াথিমক সকাল ৯.০০টা-
১১.৩০টা 

 



১১ মািনকগ  মািনকগ  
সদর 

িশব মি র, ঋিষপাড়া, বদাশড়া, 
ডাকঘর: মািনকগ , উপেজলা:মািনকগ  সদর। 

১৯১০৪৩৬ িমলা রাণী রায় 
মাবাইল:০১৭৬৫৫৩৩০২১ 

ভাষাণ চ  দাস 
০১৭২০৪২৪৭৭০ 
 

াক- াথিমক সকাল ৯.০০টা-
১১.৩০টা 

 

১২ মািনকগ  মািনকগ  
সদর 

গা মি র, াম:বড় বিড়য়াল, 
উপেজলা: মািনকগ  সদর 

১৯১০৪৩৭ সানিজৎ মার রায় 
মাবাইল:০১৬৮৪৪১৪০৯৬ 

মেহ  মার দাস 
০১৭৪১৩০৪১৬৩ 

াক- াথিমক সকাল ৮.৩০টা-
১১.০০টা 

 

১৩ মািনকগ  মািনকগ  
সদর 

হা পাড়া সাবজনীন র াকালী মি র, 
াম:হা পাড়া,ডাকঘর: বং রী, উপেজলা: 
মািনকগ  সদর 

১৯১০৪৩৮ হারান রাজবংশী 
মাবাইল:০১৭৫৫০০৮৮৬১ 

গাপাল রাজবংশী 
০১৭১৪৭৭২৫৬৬ 

াক- াথিমক সকাল ৮.৩০টা-
১১.০০টা 

 

১৪ মািনকগ  মািনকগ  
সদর 

সাবজনীন  কালী মি র, 
াম: েমাদ র(ঋিষপাড়া), উপেজলা: মািনকগ  সদর 

১৯১০৪৩৯ া সরকার 
মাবাইল:০১৬৪১১৩২১৮০ 
০১৭১৫৯৮০০৬৮ 

কলাল দাস 
০১৭৮৬৪১৫০৪১ 

াক- াথিমক সকাল ৮.০০টা-
১০.৩০টা 

 

১৫ মািনকগ  মািনকগ  
সদর 

 বাস ী গা মি র 
াম: রাজনগর, আ াম, উপেজলা: 
মািনকগ  সদর 

১৯১০৪৪০ মা সাহা 
মাবাইল:০১৭৪৩৬৫৪৮৪২ 
০১৭২০৯৬৪৮৮৫ 

 স ু  মােলা 
০১৭৯৭০৮৮৬৫১ 

াক- াথিমক সকাল ৯.০০টা-
১১.৩০টা 

 

১৬ মািনকগ  মািনকগ  
সদর 

 কািল গাপাল িব হ মি র, (কািল 
বািড়), াম+ডাকঘর:নব াম, উপেজলা: 
মািনকগ  সদর 

১৯১০৪৪১ সমাি  সরকার 
মাবাইল:০১৭৮৪২০৬৭৫৬ 
০১৭৯৯২৩৩০৪৯ 

নীল চ  ভ াচা  
০১৭১৮৪৮১৭৯০ 

াক- াথিমক সকাল ৮.০০টা-
১০.৩০টা 

 

১৭ মািনকগ  মািনকগ  
সদর 

 িনমাইচ দ িব হ মি র 
াম: র,ডাকঘর:ভাড়ািরয়া,উপেজলা: 
মািনকগ  সদর 

১৯১০৪৪৯ দবী রাজবংশী 
মাবাইল:০১৭১০৩৫৮১৭৭ 

ভাষ দবনাথ 
০১৭২২০১৭২৯৯ 

াক- াথিমক সকাল ৯.০০টা-
১১.৩০টা 

 

১৮ মািনকগ  মািনকগ  
সদর 

 গা মি র,  
াম:কাচািরকাি , র, ডাকঘর: র, 
উপেজলা:মািনকগ  সদর 

১৯১০৪৫৮ িবপাশা হালদার 
মাবাইল:০১৮১১৮৩১৮৫১ 
০১৬১৪১৫১৪১৫ 

পিরমল হালদার 
০১৭৬০১৫০৫২৯ 

াক- াথিমক সকাল ৮.০০টা-
১০.৩০টা 

 

১৯ মািনকগ  মািনকগ  
সদর 

কালী মি র, 
 কািলেখালা, মহ া: বদাশড়া, 
ডাকঘর+উপেজলা:মািনকগ  সদর 

১৯৩০০১২ উিমলা কমকার 
মাবাইল:০১৭৫৭০৭০১০৭ 
০১৭৩৩৫৪৭৩৬৩ 

দাস রায় 
০১৭১৫০১৭০৮৬ 

গীতা িশ া িবকাল ৪.০০টা-
৬.৩০টা 

 

২০ মািনকগ  মািনকগ  
সদর 

শান কালী মি র য়া ( লৗহকার 
পাড়া),ডাকঘর+উপেজলা:মািনকগ  সদর 

১৯২০০১৯ ল িল রানী কমকার 
মাবাইল:০১৭৮২৪৫০০২৩ 
০১৯৭০০১০৬৬৯ 

িনর ন চ  কমকার 
০১৭২০০১০৬৬৯ 

বয়  িশ া িবকাল ২.৩০টা-
৫.০০টা 

 

২১ মািনকগ  সা িরয়া  রাধা মাধব মি র,  
াম+ডাকঘর: ক া, উপেজলা: সা িরয়া 

১৯১০৪৪২ িশউলী সাহা 
মাবাইল:০১৭২৮৭৮৭৬৫৫ 

রতন চ ব  
০১৮১৮৯৪৮৯৩৫ 

াক- াথিমক সকাল ৭.০০টা-
৯.৩০টা 

 

২২ মািনকগ  সা িরয়া ভা ািরয়াপাড়া কালী মি র,  
াম:ভা ািরয়াপাড়া(বসাক পাড়া), 
ডাকঘর:সা িরয়া, উপেজলা:সা িরয়া 

১৯১০৪৪৩ িশ া ঘাষ 
মাবাইল:০১৭১৭৫৫০৫০১ 
০১৭১২১০৩৫৮৬ 

কািতক চ  বসাক 
০১৭১২০৩৯৮৪৬ 

াক- াথিমক সকাল ৮.০০টা-
১০.৩০টা 

 



২৩ মািনকগ  সা িরয়া িত ী রাধা  মি র,  
াম+ডাকঘর: িত ী, উপেজলা: সা িরয়া 

১৯১০৪৪৪ অ না রাণী ম ল 
মাবাইল:০১৭৪৯৬৪১২৫৪ 

 কা  ম ল 
০১৭৪৮১৪৭৬৭৭ 

াক- াথিমক সকাল ৯.০০টা-
১১.৩০টা 

 

২৪ মািনকগ  সা িরয়া বািলয়া  জিমদার বািড়  গা মি র 
াম: বািলয়া ,ডাকঘর: বািলয়া , 
উপেজলা:সা িরয়া 

১৯১০৪৪৫ ণতী বাকালী 
মাবাইল:০১৭৪১৪০০৪৯২ 

সমের  সাহা 
০১৭১৬১০৬৩৬২ 

াক- াথিমক সকাল ৮.০০টা-
১০.৩০টা 

 

২৫ মািনকগ  সা িরয়া িনতাই গৗর িব হ মি র, 
 াম+ডাকঘর: বািলয়া , উপেজলা: 
সা িরয়া 

১৯১০৪৪৬ শি  রাণী চ ব  
মাবাইল:০১৬৮৬১৬০৪৯৪ 

 ন লাল গা ামী 
০১৭২৬৪৮০৪৫২ 

াক- াথিমক সকাল ৮.০০টা-
১০.৩০টা 

 

২৬ মািনকগ  সা িরয়া ধানেকাড়া জিমদার বািড়  গা মি র, 
াম+ডাকঘর:ধানেকাড়া, উপেজলা:সা িরয়া 

১৯১০৪৪৭ ইিত রানী সরকার 
মাবাইল:০১৭৮৯১৮৩০২১ 

অেশাক চ  ধর 
০১৭১৬৫৯৬৮০৩ 

াক- াথিমক সকাল ৯.০০টা-
১১.৩০টা 

 

২৭ মািনকগ  সা িরয়া দর াম রাধা  মি র, 
াম+ডাকঘর:দর াম, উপেজলা:সা িরয়া 

১৯১০৪৪৮ িল  সাহা 
মাবাইল:০১৭৯০৩৪১১৩৭ 
০১৭১৮০৬৫৫৪২ 

িকরণ শংকর সাহা 
০১৭২০২৭৫৩২৫ 

াক- াথিমক সকাল ৮.৩০টা-
১১.০০টা 

 

২৮ মািনকগ  িসংগাইর আ ািরয়া কালী মি র,  
াম:আ ািরয়া, উপেজলা: িসংগাইর 

১৯১০৪৫০ য না রানী সাহা 
মাবাইল:০১৭৩১৩১১১৭১ 

যতী  চ  ম ল 
০১৮১৮২৩৮০৩৯ 

াক- াথিমক সকাল ১১.০০টা-
১.৩০টা 

 

২৯ মািনকগ  িসংগাইর িবেনাদ র ঋিষপাড়া গা মি র, 
াম:িবেনাদ র,ডাকঘর+উপেজলা: 
িসংগাইর 

১৯১০৪৫১ িবথী সাহা 
মাবাইল:০১৭৭৭৩৭৩০৩১ 

পেরশ চ  দাস 
০১৭১৫৫২৮৩১০ 

াক- াথিমক সকাল ৮.০০টা-
১০.৩০টা 

 

৩০ মািনকগ  িসংগাইর চাির াম মািঝপাড়া কালী মি র, 
াম+ডাকঘর:চাির াম, উপেজলা:িসংগাইর 

১৯১০৪৫২ রীতা সরকার 
মাবাইল:০১৭৬০৭৩৫১০১ 

অ ন রাজবংশী 
০১৮২২৯১৯৬৬৪ 

াক- াথিমক সকাল ৮.০০টা-
১০.৩০টা 

 

৩১ মািনকগ  িসংগাইর জয়ম প িশব আ ম মি র, 
াম+ডাকঘর:জয়ম প, উপেজলা: িসংগাইর 

১৯১০৪৫৩ িদপক িসকদার 
মাবাইল:০১৭১৬০৩৬৬৪৩ 

নীল র ন সাহা 
০১৭১৬৪৩৯৫৮৩ 

াক- াথিমক সকাল ৯.০০টা-
১১.৩০টা 

 

৩২ মািনকগ  িসংগাইর ব া ঋিষপাড়া গা মি র, 
াম: ব া, ডাকঘর:িসরাজ র, 
উপেজলা:িসংগাইর 

১৯১০৪৫৪ স মিন 
মাবাইল:০১৮৩৩২৩৩৪১
৯ 

বা  গিব  দাস 
০১৭৪৯৩০৪৪৮০ 

াক- াথিমক সকাল ৮.০০টা-
১০.৩০টা 

 

৩৩ মািনকগ  িসংগাইর শাহরাইল িস াবািড় িশব মি র, 
াম+ডাকঘর:শাহরাইল, উপেজলা:িসংগাইর 

১৯১০৪৫৫ িশ ী ম ল 
মাবাইল:০১৮২১৬২৮৬০১ 
০১৬৩৯৬৭৭৫৬৮ 

জয়েগাপাল সাহা 
০১৭১৩৫৪২৭৮৪ 

াক- াথিমক সকাল ৮.৩০টা-
১১.০০টা 

 

৩৪ মািনকগ  িসংগাইর রাধােগািব  িজউর আ ম,  
ম  িসংগাইর, ডাকঘর:িসংগাইর, উপেজলা: িসংগাইর 

১৯১০৪৫৬ শা া ম ল 
মাবাইল:০১৮৫২৫৪৬০৩৩ 
০১৭৭৩০০৭০২২ 

হিরপদ চ ব  
০১৯১১৩৬৬৩০৭ 

াক- াথিমক সকাল ৮.০০টা-
১০.৩০টা 

 

৩৫ মািনকগ  িসংগাইর কালী মি র,  
াম+ডাকঘর: বায়রা, উপেজলা: িসংগাইর 

১৯১০৪৫৭ স  রানী হালদার 
মাবাইল:০১৭৩১৭৫২২৬২ 
০১৭১৬৭৯৬৫৭০ 

যাদব চ  হালদার 
০১৭১৬০০১৯১৫ 

াক- াথিমক সকাল ৮.০০টা-
১০.৩০টা 

 



৩৬ মািনকগ  িসংগাইর  কালী মি র, াম: প র, 
ডাকঘর:বায়রা, উপেজলা: িসংগাইর 

১৯১০৪৫৯ ময়না রানী িব াস 
মাবাইল:০১৭৬৩৫০০৬২০ 
০১৬৪৪৪০৬৮৬৬ 

 মাহন সরকার 
০১৭৮২২৩৮৪১০ 

াক- াথিমক সকাল ৮.৩০টা-
১১.০০টা 

 

৩৭ মািনকগ  িসংগাইর সাবজনীন কালী মি র 
াম:পািরল নওয়াধা, উপেজলা: িসংগাইর 

১৯১০৪৬০ মিন রানী সাহা 
মাবাইল:০১৭১০৭৮৯২৮৭ 
০১৭৩২৭৯৪৭৪৭ 

ম  চ  দাস 
০১৭৯৮৩১৮৭৭৫ 

াক- াথিমক সকাল ৯.০০টা-
১১.৩০টা 

 

৩৮ মািনকগ  িসংগাইর র াকালী মি র, াম: সালাই 
বা ালা, ডাকঘর:ি -কািলয়াৈকর, 
উপেজলা:িসংগাইর, মািনকগ । 

১৯২০০২০ চ লা রাজবংশী 
০১৯৫২৭২৯৪০১ 
০১৭৩৪৬৮৪০৬৮ 

লালচ ন রাজবংশী 
০১৭১৯৯৫৬৩৭২ 

বয়  িশ া িবকাল ২.৩০টা-
৫.০০টা 

 

৩৯ মািনকগ  িসংগাইর কালী মি র, মহ া: আ ািরয়া, 
ডাকঘর:িসংগাইর, উপেজলা:িসংগাইর 

১৯৩০০১৪ অিভরাম ম ল 
মাবাইল:০১৯৫১৩৩৯০৬৫ 
০১৮৫২৫৪৬০৩৩ 

যতী  চ  ম ল 
০১৮১৮২৩৮০৩৯ 

গীতা িশ া িবকাল ৪.০০টা-
৬.৩০টা 

 

৪০ মািনকগ  হিররাম র মহা র আখড়া, াম:মািনকনগর, 
ডাকঘর:রাম র,উপেজলা:হিররাম র 

১৯১০৪৬১ সাধনা রানী ঘাষ 
মাবাইল:০১৭৫২৩১৬৯২১ 

সজীব সাহা 
০১৭১৫০৮১৪১৩ 

াক- াথিমক সকাল ৮.৩০টা-
১১.০০টা 

 

৪১ মািনকগ  হিররাম র  রাধারমন সবা ম, াম: বায়ালী 
বাবার হা , উপেজলা: হিররাম র 

১৯১০৪৬২ িশ ী রানী রায় 
মাবাইল:০১৭১৪৪১৯৮৮৮ 

 িনিখল  গা ামী 
০১৭১০৮৪৮৯৩০ 

াক- াথিমক র ১০.০০টা-
১২.৩০টা 

 

৪২ মািনকগ  হিররাম র বা েদব হালদােরর বািড় গা মি র, 
াম: গাপীনাথ র, ডাকঘর:িঝটকা, উপেজলা:হিররাম র 

১৯১০৪৬৩ বা েদব চ ব  
মাবাইল:০১৭৩২২২৪৯৭২ 

উেপন চ  হালদার 
০১৭২৪৪৫২২১৮ 

াক- াথিমক সকাল ৯.০০টা-
১১.৩০টা 

 

৪৩ মািনকগ  হিররাম র লছড়াগ  সাবজনীন গা মি র, 
াম:আ ারমািনক, ডাকঘর:হিররাম র, 
উপেজলা:হিররাম র। 

১৯১০৪৬৪ িবধান চ  ঘাষ 
মাবাইল:০১৭১৩৫৭০৮৬২ 

িনমল মার সরকার 
০১৮৭৩৯২৯৭ 

াক- াথিমক সকাল ৮.০০টা-
১০.৩০টা 

 

৪৪ মািনকগ  হিররাম র গা মি র, 
াম:বা েদব র,উপেজলা:হিররাম র 

১৯১০৪৬৫ শফালী রানী বমন 
মাবাইল:০১৬৮৪৪১৪০৯৬ 
০১৬২৩৯৪৬৩৫২ 

 পেরশ ঘাষ 
০১৭৩২৫৪১১৯৩ 

াক- াথিমক সকাল ৮.০০টা-
১০.৩০টা 

 

৪৫ মািনকগ  হিররাম র গা মি র, 
াম:কা াপাড়া,ডাকঘর:দি ণ চ দ র, 
উপেজলা:হিররাম র 

১৯১০৪৬৬ মনী  মার রায় 
মাবাইল:০১৭২০৮৩০০৪৮ 

 অ ন মার রায় 
০১৭১০৫০১৪৬৫ 

াক- াথিমক সকাল ৮.০০টা-
১০.৩০টা 

 

৪৬ মািনকগ  হিররাম র কালী মি র, াম:কালই, 
ডাকঘর:িঝটকা, উপেজলা:হিররাম র 

১৯১০৪৬৭ এসনা মিনদাস 
মাবাইল:০১৯১০৩৫৭৩১৪ 
০১৭২২১৪৭৩৯১ 

িনত  সরকার 
০১৭৪১১২২৬৯২ 

াক- াথিমক সকাল ৮.০০টা-
১০.৩০টা 

 

৪৭ মািনকগ  হিররাম র  জগদান  সবা আ ম, াম:কলতা, 
ডাকঘর:রামিদয়া নালী, উপেজলা: 
হিররাম র 

১৯১০৪৬৮ া রায় 
মাবাইল:০১৭৯৬৬১৩৩৯
৬ 
 

শীল মার সাহা 
০১৭১৫৫২৭৪১৭ 

াক- াথিমক সকাল ৮.০০টা-
১০.৩০টা 

 



৪৮ মািনকগ  হিররাম র গা মি র,  
াম:কা ন র(হালদারপাড়া), 
ডাকঘর:িঝটকা, উপেজলা:হিররাম র 

১৯১০৪৬৯ িমনতী রানী সাহা 
মাবাইল:০১৭৫৩৭২২৮২০ 

কমল হালদার 
০১৭৪৭১৮৪৫১৯ 
 

াক- াথিমক সকাল ৯.০০টা-
১১.৩০টা 

 

৪৯ মািনকগ  হিররাম র কালী মি র, 
াম:আ ারমািনক(দাসপাড়া),ডাকঘর:হিররা
ম র, উপেজলা: হিররাম র 

১৯১০৪৭০ য না রাজবংশী 
মাবাইল:০১৭৭১৫৮০৭৪৯ 

িনতাই চ  দাস 
০১৭১৩৫১১১৭৬ 

াক- াথিমক সকাল ৯.০০টা-
১১.৩০টা 

 

৫০ মািনকগ  হিররাম র রাধােগািব  মি র াম:বা া, 
ডাকঘর:মা িচ, উপেজলা:হিররাম র। 

১৯১০৪৭১ শা  মার সরকার 
মাবাইল:০১৭৩৪৭৯৮৬২১ 

িদলীপ গা ামী 
০১৭১৬৮৬২৬৬৩ 

াক- াথিমক সকাল ৯.৩০টা-
১২.০০টা 

 

৫১ মািনকগ  দৗলত র  িশব মি র, াম: ব া, ডাকঘর: 
আমতলী, উপেজলা: দৗলত র। 

১৯২০০২১ পলাশ রাজবংশী 
০১৭১৬৭৫১৪৯৯ 

আন  রাজবংশী 
০১৭১১৪৫০৩৯০ 

বয়  িশ া র ৩.০০টা-৫.৩০টা  

৫২ মািনকগ  িঘওর কালী মি র, াম: বািড়, 
ডাকঘর:বর য়া, উপেজলা:িঘওর 

১৯১০৪৭২ দীপ মার িম  
মাবাইল:০১৭৩৪৬২৩২৮১ 

েদশ চ  সরকার 
০১৭৩২৮৪৪৬১৬ 

াক- াথিমক সকাল ৮.০০টা-
১০.৩০টা 

 

৫৩ মািনকগ  িঘওর কালী বািড় ও েলাকনাথ মি র, 
াম:িঘওর িনমতলা, উপেজলা: িঘওর 

১৯১০৪৭৩ অ লী রানী সরকার 
মাবাইল:০১৯৬৬৫৪৪০৮১ 

 িনর ন মার সাহা 
০১৭২৭৫৫০৪৪৫ 

াক- াথিমক সকাল ৯.০০টা-
১১.৩০টা 

 

৫৪ মািনকগ  িঘওর কালী বািড় নাট মি র, 
াম+ডাকঘর:িঘওর, উপেজলা:িঘওর 

১৯১০৪৭৪ লাকী সরকার 
মাবাইল:০১৬২৪৮৮০৫৪৪ 
০১৭১০৫৭০৫৩২ 

রাম চ  সাহা 
০১৭১৬৫৯২৮০৮ 

াক- াথিমক সকাল ৮.৩০টা-
১১.০০টা 

 

৫৫ মািনকগ  িশবালয় পাগলনাথ মি র, 
 াম: তওতা বােছট, উপেজলা: িশবালয় 

১৯১০৪৭৫ বিবতা রাণী ঘাষ 
মাবাইল:০১৭৫২৭২৩২৩১ 
০১৭৭০০৪২৭৬৯ 

সনাতন িব াস 
০১৭৪৫৯৪৬৫২৩ 

াক- াথিমক সকাল ৯.০০টা-
১১.৩০টা 

 

৫৬ মািনকগ  িঘওর আন  বাজার সাবজনীন  গা মি র 
াম+ডাকঘর:বািনয়া রী,উপেজলা:িঘওর 

১৯১০৪৭৬ কাজল বাগচী 
মাবাইল:০১৭২৬৫১২৩৬০ 

অমর কাি  শীল 
০১৭১৫৫৭৮১৭২ 

াক- াথিমক সকাল ৮.০০টা-
১০.৩০টা 

 

৫৭ মািনকগ  িঘওর কলতা সদান  সবা আ ম, 
াম+ডাকঘর:কলতা, উপেজলা: িঘওর 

১৯১০৪৭৭ িনপা চ ব  
মাবাইল:০১৭৭৯২৮৬০৬০ 

িনমল মার সাহা 
০১৭১৭৫৭৬৮৯২ 

াক- াথিমক সকাল ৯.০০টা-
১১.৩০টা 

 

৫৮ মািনকগ  িঘওর নালী হাইকিমশনােরর বািড়  গা 
মি র, াম+ডাকঘর:নালী, উপেজলা: 
িঘওর 

১৯১০৪৭৮ িখ িশকদার 
মাবাইল:০১৭৫৮১৮৮৫৬৬ 

দব লাল গা ামী 
০১৭২০৯১৬৬৮৯ 

াক- াথিমক সকাল ৮.০০টা-
১০.৩০টা 

 

৫৯ মািনকগ  িঘওর  গা মি র, াম:িসং রী, ডাকঘর: 
বা ালা, উপেজলা: িঘওর 

১৯১০৪৭৯ নিমতা রানী শীল 
মাবাইল:০১৭৪৪৯৬৪৩৪৮ 

গৗর চ  দ  
০১৭১৫৪০০৬৫২ 

াক- াথিমক সকাল ৮.৩০টা-
১১.০০টা 

 

৬০ মািনকগ  িঘওর কালী বািড় নাট মি র, 
াম+ডাকঘর:িঘওর, উপেজলা:িঘওর 

১৯৩০০১৩ সাথী দােব 
মাবাইল:০১৭১৮৭৯৭৭১৮ 
০১৭১৩৫৬৩০৪২ 

রাম চ  সাহা 
০১৭১৬৫৯২৮০৮ 

গীতা িশ া িবকাল ৪.৩০টা-
৭.০০টা 

 

৬১ মািনকগ  িশবালয় উ লী বাজার সাবজনীন  গা মি র 
াম+ডাকঘর:উ লী, উপেজলা: িশবালয় 

১৯১০৪৮০ িনলীমা চ ব  
মাবাইল:০১৭৯১৩২০৭০৫ 
০১৭৩৬৩৪২৮১০ 

ি ে  মার শীল 
০১৭১৩৫০১৫৩৪ 

াক- াথিমক সকাল ৭.৩০টা-
১০.০০টা 

 



৬২ মািনকগ  িশবালয়  হিরসভা সবা ম, াম: ছাট 
রাবািড়, ডাকঘর:নালী, উপেজলা: 

িশবালয় 

১৯১০৪৮১ িনতা চ ব  
মাবাইল:০১৭১০৭৭২৪০৫ 

নীল চ  দাস 
০১৭৭৯৮৬৯৬৭২ 

াক- াথিমক িবকাল ৩.০০টা-
৫.০০টা 

 

৬৩ মািনকগ  িশবালয় কাে াল  হিরসভা মি র 
াম:কাে াল, ডাকঘর:নালী 
উপেজলা:িশবালয়, জলা:মািনকগ । 

১৯১০৪৮২ মায়া রানী বিনক 
মাবাইল:০১৭৯৩৬৩৬৪৬৭ 
০১৬৮৬৭০১৬২০ 

স য় মার দ  
০১৭১৯৪৩৪৪৪৩ 

াক- াথিমক সকাল ৯.৩০টা-
১২.০০টা 

 

৬৪ মািনকগ  িশবালয় িশবালয় বাজার সাবজনীন গা মি র, 
াম+ডাকঘর:িশবালয়, উপেজলা:িশবালয় 

১৯১০৪৮৩ সীমা রানী পাল 
মাবাইল:০১৭১৮৬৪৬০৭৩ 

মেনার ন শীল ন ল 
০১৭১১২৮৫৬৩৫ 

াক- াথিমক সকাল ৯.০০টা-
১১.৩০টা 

 

৬৫ মািনকগ  িশবালয় আমডালা েগাপাল িজউ মি র, 
াম+ডাকঘর:আমডালা, পেজলা:িশবালয় 

১৯১০৪৮৪ ির া রানী হালদার 
মাবাইল:০১৭৫৪৪৫৩৮৭৬ 

লসী দাস 
০১৭৫৪৬৯৪৭৯৭ 

াক- াথিমক সকাল ৯.০০টা-
১১.৩০টা 

 

৬৬ মািনকগ  িশবালয় পসা সাবজনীন গা মি র,  
াম+ডাকঘর: পসা, উপেজলা:িশবালয় 

১৯১০৪৮৫ িশ া দ আিমন 
মাবাইল:০১৭১৭৩০৮৫৫৪ 

কালীপদ দ  
০১৭১৩৫৯৮১৬০ 

াক- াথিমক সকাল১০.০০টা-
১২.৩০টা 

 

৬৭ মািনকগ  িশবালয় রাধােগািব  িজউ মি র 
 তওতা জিমদার বািড়, াম:নারায়ণ 
তওতা, িশবালয় 

১৯১০৪৮৬ পিল রানী শমা 
মাবাইল:০১৭১৪৩৯০৫৩৯ 
০১৭৩৫২৪৫৮৭৮ 

অসীম মার চ ব  
০১৭৩১২০৬৬৪০ 

াক- াথিমক সকাল ৯.০০টা-
১১.৩০টা 

 

৬৮ মািনকগ  িশবালয়  মহা গা মি র 
াম: র, ডাকঘর: তওতা, 
উপেজলা:িশবালয়। 

১৯১০৪৮৭ রীনা ম ল 
মাবাইল:০১৭৫২৮০০৭৫৫ 

বা ল হালদার 
০১৭১১১৭৬০৫৬ 

াক- াথিমক সকাল ৮.০০টা-
১০.৩০টা 

 

৬৯ মািনকগ  িশবালয় কালী মি র াম:উলাইল, 
ডাকঘর:আমডালা, উপেজলা:িশবালয় 

১৯১০৪৮৮ বনা পাল 
মাবাইল:০১৭৩২৪৮৩৭৬৮ 
০১৬২৪৬৮৬০৬৭ 

নীল সরকার 
০১৭৪৩২৩৮৭৩৭ 

াক- াথিমক সকাল ৮.০০টা-
১০.৩০টা 

 

৭০ মািনকগ  দৗলত র কালী মি র ও যে র আ ম, 
াম+ডাকঘর: দৗলত র, 
উপেজলা: দৗলত র 

১৯১০৪৮৯  রানী তামলী 
মাবাইল:০১৯৪৯৮৬০৫৩১ 

রিজত সরকার 
০১৭২৮৮০৯৩৮৪ 

াক- াথিমক সকাল ৯.০০টা-
১১.৩০টা 

 

৭১ মািনকগ  দৗলত র দৗলত র সাবজনীন কালী মি র 
াম+ডাকঘর: দৗলত র, 
উপেজলা: দৗলত র। 

১৯১০৪৯০ িশখা রানী ম ল 
মাবাইল:০১৭৫৮৬৫২৪৩২ 

আ েতাষ কমকার 
০১৭৪৫৬৫৩৯৪৮ 

াক- াথিমক সকাল ৯.০০টা-
১১.৩০টা 

 

 


