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

নহিনদুধমর্যরীয় কল্রজাণ ট্রজাস, ধমর্য নবষয়ক মন্ত্রণজালয়
রজাজ ভিবন, পপবর্য পজাইকপজাড়ড়জা, ব্রজাহ্মণবজানড়ড়য়জা। 

ব্রজাহ্মণবজানড়ড়য়জা জজলজা কজারর্যজালদয়র ২০১৯ইবাং নশকজাবদষর্যর নশকজাদকদননরর তথ্র

ক্র./নবাং জজলজার নজাম উপদজলজার নজাম নশকজাজকদননরর নজাম ও নঠিকজানজা
জকননর জকজাড়

(নড়নপনপ নম্বর
অননরজায়রী)

নশকজকর নজাম জমজাবজাইল নম্বর
জকননর মননটনরবাং

কনমনটর  সভিজাপনতর
নজাম

জকননর মননটনরবাং কনমনটর
সভিজাপনতর জমজাবজাইল নম্বর

নশকজাসতর পজাঠিদেজাদনর সময়সপচরী
মন্ত
ব্র

০১ নব-বজানড়ড়য়জা
সদের শ্ররীশ্ররী রঘননজাথ নজউড়ড় আখড়ড়জা

কজাননদে পজাড়ড়জা, সদের, নব-বজানড়ড়য়জা।
১৯১২২৯৫ জহিমন্তজা সপতরধর ০১৭৪৯-

৬২১০৪৭
 ধনঞয় সজাহিজা ০১৭১১-৩২০৪৪৯ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-

১১.৩০নম.

০২ ’’ ’’
শ্ররীশ্ররী আননদেময়রী কজালরী বজানড়ড়
হিজালদেজার পজাড়ড়জা, সদের, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২২৯৬ লকরী রজাণরী দেজাস ০১৭৪১-
৬৮৩৯৬৯

 প্রণদতজাষ জচচধনররী ০১৭৬৩-১৩৫৪৩৯ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-
১১.৩০নম.

০৩
’’ ’’ শ্ররীশ্ররী কজালরী বজাড়ড়রী মননদের

ঋনষপজাড়ড়জা, ভিজাদুঘর, সদের, নব-বজানড়ড়য়জা।
১৯১২২৯৭ নমনজা রজাণরী সপতরধর ০১৭৬৭-

৬৮৮৮৯০
 জপ্রমচজাচন ঋনষ ০১৭৮২-৫২০১৪০ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-

১১.৩০নম.

০৪
’’ ’’ শ্ররীশ্ররী কজালরী মননদের

ফদতপনর, মজনলশপনর, সদের, নব-বজানড়ড়য়জা।
১৯১২২৯৮ ককৃষ্ণজা রজাণরী আচজারর্যর্য্র ০১৭৮৭-

২৬২৮২৬
 নদরশ জমম্বজার ০১৭৪১-৩৪০২১২ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.৩০-

১২.০০নম.

০৫
’’

’’
শ্ররীশ্ররী সজাবর্যজনরীন নজাট মননদের
কজানশনগর, সদের, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২২৯৯ পজাবর্যতরী দেজাস ০১৭১৪-
৬৩৬৯৮৫

 ঘ কৃতরজাষ ঋনষ ০১৮৪৯-২৪১০১৬ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-
১১.৩০নম.

০৬
’’ ’’ শ্ররীশ্ররী মহিজাদদেব মননদের

সরীতজা নগর, সদের, নব-বজানড়ড়য়জা।
১৯১২৩০০ আভিজা রজাণরী দেজাস ০১৭৮১-

৬৫৬৮৬৯
  চজায়নজা রজানরী দেজাস ০১৮৪৯২৪১০১৬ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-

১১.৩০নম.

০৭
’’ ’’ শ্ররীশ্ররী অখনড় উপজাসনজালয়

পপবর্য পজাইকপজাড়ড়জা, সদের, নব-বজানড়ড়য়জা।
১৯১২৩০১ নননদেতজা রজাণরী দেজাস ০১৭৪৯-

৪২২১৭২ ননমর্যল চননর জদেবনজাথ
০১৮১৯-৪১৯২২৫ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.৩০-

১২.০০নম.

০৮
’’

’’
শ্ররীশ্ররী জলজাকনজাথ আশ্রম
পপবর্য-পজাইকপজাড়ড়জা, সদের, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩০২ আরনত রজাণরী জচচধনররী ০১৭৩১-
০৯৪০০৮ পলজাশ  ভিটজাচজারর্যর্য্র

০১৭৩১-৪৪০৯৮২ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-
১১.৩০নম.

০৯
’’ ’’ শ্ররীশ্ররী কজালরী মননদের

সরীতজানগর, সদের, নব-বজানড়ড়য়জা।
১৯১২৩০৩ শ্ররীককৃষ্ণ ঋনষ ০১৭৩৩-

৫৯৯০৫৫ জখজাকন চননর ঋনষ
০১৭৪৫-৭৯৯৩৯৩ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-

১১.৩০নম.

১০
’’ ’’ শ্ররীশ্ররী কজালজা চজাচন সন্নজাসরী মননদের

উরশরীউড়ড়জা, সদের, নব-বজানড়ড়য়জা।
১৯১২৩০৪ শজানন্ত বজালজা জদেবরী ০১৭৮৭-

২৫৯৯১২ সদতরননর জদেবনজাথ
০১৭২৪-৩৭৯০১৯ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-

১১.৩০নম.

১১
’’

’’
শ্ররীশ্ররী গুরুচরণ আখড়ড়জা 
কজালজাইশ্ররীপজাড়ড়জা, সদের, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩০৫ মননক্ত রজায় ০১৭১৭-
৮৩৬২৮৬ অননল কন মজার রজায়

০১৭১১-৩৭৭৮৯৬ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ১০.০-
১২.৩০নম.

১২
’’ ’’ শ্ররীশ্ররী কজালরী মননদের ,নশমরজাইলকজাননদে

ঋনষপজাড়ড়জা, সদের, নব-বজানড়ড়য়জা।
১৯১২৩০৬   মনক্তজা রজাণরী দেজাস ০১৭৮৪-

৮৫৪৭৯৬ জজানটন ঋনষ ০১৭১৭-৭০৯৪১৩ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.৩০-
১২.০০নম.

১৩
’’ ’’ শ্ররীশ্ররী রজাধজাদগজানবনদে মননদের

ভিজাদুঘর (সজাহিজাপড়ড়জা) সদের, নব-বজানড়ড়য়জা।
১৯১২৩০৭ শুক্লজা রজাণরী রজায় ০১৬২১-

৬৫০৭২৬ চনদেন সজাহিজা ০১৭১১-২০৬১৬৫ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-
১১.৩০নম.

১৪ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী পজাগল শবাংকর আখড়ড়জা ১৯১২৩০৮ নরবাংকন  রজাণরী দেজাস ০১৭৩২- হিরীরজা লজাল পজাল ০১৭১৭-৭৮২২৭১ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-



কজাঞ্চনপনর, ভিজাদুঘর, সদের, নব-বজানড়ড়য়জা। ২৪৮৫৩২ ১১.৩০নম.

                                                                                                                                                                                              সরনজত কন মজার নবশ্বজাস অননতর চননর জসন
  জমজাহিজামদে জজানহিদুল হিজাসজান

                                                                                                নফলড় সনপজারভিজাইজজার নফলড় সনপজারভিজাইজজার
 সহিকজাররীপ্রকলপ পনরচজালক

ক্র./নবাং জজলজার নজাম উপদজলজার নজাম নশকজাজকদননরর নজাম ও নঠিকজানজা

জকননর জকজাড়
(নড়নপনপ
নম্বর

অননরজায়রী)

নশকজকর নজাম জমজাবজাইল নম্বর
জকননর মননটনরবাং

কনমনটর  সভিজাপনতর
নজাস

জকননর মননটনরবাং কনমনটর
সভিজাপনতর জমজাবজাইল নম্বর

নশকজাসতর পজাঠিদেজাদনর সময়সপচরী
মন্ত
ব্র

১৫
’’ সদের শ্ররীশ্ররী দেপগর্যজা মননদের

পনশ্চিম জমডজা, ব্রজাহ্মণবজানড়ড়য়জা।
১৯১২৩০৯   বজাসন্তরী রজাণরী দেজাস

০১৯২২-৮২১০৮৬ পলজাশ  ভিটজাচজারর্যর্য্র ০১৭৩১-৪৪০৯৮২ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-
১১.৩০নম.

১৬
’’ ’’ শ্ররীশ্ররী নসদদ্দেশ্বররী কজালরী মননদের

জসনদে, সদের, ব্রজাহ্মণবজানড়ড়য়জা।
১৯১২৩১০  সমজা রজায়

০১৭৩০-২৯১৫১৩ নজারজায়ন সজাহিজা ০১৭৩১-৩৭৯০৮৪
প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-

১১.৩০নম.

১৭
’’

’’
     শ্ররী শ্ররী রঘননজাথ নজউর মননদের

কজাননদেপজাড়ড়জা,   ব্রজাহ্মণবজানড়ড়য়জা সদের
১৯৩২৩৩২  নবউনট রজানরী

সপতরধর
০১৭০৩০০৬৫৩

৩  ধনঞয় সজাহিজা
০১৭১১-৩২০৪৪৯ গরীতজা  নবকজাল ৪.০০-

৬.৩০নম.

১৮
’’ ’’ শ্ররীশ্ররী শরীতলজা জদেবরীর মননদের

কজাচজাররী, সদের, নব-বজানড়ড়য়জা। (বয়সক)
১৯২০১০৬

জদেনবকজা রজাণরী সজাহিজা ০১৯২৬-১৪৯৫১৭ সনভিজাষ হিনরজন ০১৭১১-৩২০৪৪৯ বয়সক  নবকজাল ৪.০০-
৬.৩০নম.

১৯
’’ ’’ শ্ররীশ্ররী কজালরী মননদের 

সরীতজানগর, সদের, নব-বজানড়ড়য়জা। (বয়সক)
১৯২০১০৭

ছনদেজা রজাণরী জদেবরী ০১৭১৪-৩৫৬৮১৭ জখজাকন চননর ঋনষ ০১৭৪৫-৭৯৯৩৯৩ বয়সক  সকজাল ১০.০-
১২.৩০নম.

২০ ’’
’’

শ্ররীশ্ররী কজাশরীনগর নজাট মননদের
কজাশরীনগর, সদের, নব-বজানড়ড়য়জা। (বয়সক)

১৯২০১০৯ রতনজা দেজাস ০১৯২২-০৫৮০৪৮  ঘ কৃতরজাষ ঋনষ ০১৮৪৯-২৪১০১৬ বয়সক  সকজাল ৯.০০-
১১.৩০নম.

২১ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী কজালরী মননদের 
জগজাকর্যণঘজাট, সদের, ব্রজাহ্মণবজানড়ড়য়জা। 

১৯৩০০৮৮   রত্মজা রজাণরী বমর্যণ ০১৭৫৫-৩৬১৫০০  ননমর্যল বমর্যন ০১৭২২-২৩৩৬৮১ গরীতজা  সকজাল ৬.৩০-
৯.০০নম.

২২ ’’ ’’ শ্ররী শ্ররী জলজাকনজাথ ব্রহ্মচজাররী মননদের 
উলচজা পজাড়ড়জা, রজাতরজাবজানড়ড়, সদের, 
ব্রজাহ্মণবজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৫৮
  চনদেনজা রজানরী দেজাস ০১৭৬১-২৭৫৪১৬  জরীবন দেজাস

০১৭১১-৪৫৫৯৮১ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-
১১.৩০নম.

২৩ ’’ নবজয়নগর শ্ররীশ্ররী বলজাই সজাধনর আশ্রম
হিরষপনর, নবজয়নগর, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩১১ সতর রঞন
ভিটজাচজারর্যর্য্র ০১৭২৬-৫৯১৬৫০   বজাবন সননরীল আচজারর্যর্য্র

০১৯২১-১২৮৩২৯ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-
১১.৩০নম.

২৪ ’’
’’

শ্ররীশ্ররী মহিজাদদেব মননদের
ঋনষপজাড়ড়জা, চজানদুরজা, নবজয়নগর, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩১২
কনজা রজাণরী দেজাস

০১৩০৭-৬৭২১১২
০১৬২২-৫৮৭৮০০

 সনধরীর জমজাদেক ০১৭২৭-৪৭৭৫২০ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-
১১.৩০নম.

২৫ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী জগজাপরীনজাথ মননদের
চজানদুরজা, নবজয়নগর, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩১৩ সবপ্নজা রজাণরী
আচজারর্যর্য্র ০১৭২৫-৬৫৫১৫৩  সনশরীল আচজারর্যর্য্র

০১৮১৪-৩০৭৭৮১ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-
১১.৩০নম.



২৬ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী রজাধজাদগজানবনদে মননদের
নমজর্যজাপনর, চজানদুরজা, নবজয়নগর, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩১৪   ঝরনজা রজাণরী পজাল ০১৭৬০-৩১১১৩১  শ্ররীধন সরকজার
০১৭৮০-২৫০৭৬৭ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-

১১.৩০নম.
২৭ ’’

’’
শ্ররীশ্ররী কজালরী মননদের
আলজাদেজাউদেপনর, চজানদুরজা, নবজয়নগর, 

১৯১২৩১৫   নদেপজা রজাণরী চক্রবতর্যরী ০১৯৯১-৭৭৬৩৬৬   চজান জমজাহিন সজাহিজা
০১৭১৩-৮৬৬৯১৮ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-

১১.৩০নম.
২৮ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী দেপগর্যজা মননদের

জচচধনররীপজাড়ড়জা, চজানদুরজা, নবজয়নগর, নব-বজানড়ড়য়জা।
১৯১২৩১৬ নশলজা রজাণরী দেজাস ০১৭২৫-৬৫৫১৫৬  নবদুর্য্রত জচচধনররী

০১৭৮৭-৫২১২৪৮ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-
১১.৩০নম.

২৯ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী জলজাকনজাথ মননদের
সজাতবগর্য, দে:পজাড়ড়জা, নবজয়নগর, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩১৭ ঝনমজা রজাণরী সজাহিজা ০১৬৪৭৮৫৮২৮৪
০১৭৩৪-৬১৮৩৪৪

  রথরীশ চননর রজায় ০১৭১১-২৮৭১২০ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.৩০-১২.০নম.

৩০ ’’
’’

শ্ররীশ্ররী ককৃষ্ণ মননদের
চজানদুরজা, নবজয়নগর, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩১৮ লকরী রজাণরী জগজাপ ০১৭৫৯-৫৭৩৪১৯  রজাশনবহিজাররী ভিনর
০১৭৩২৩২৯৪৮৯ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-

১১.৩০নম.

                                                                                                                                                                                              সরনজত কন মজার নবশ্বজাস অননতর চননর জসন
  জমজাহিজামদে জজানহিদুল হিজাসজান

                                                                                                নফলড় সনপজারভিজাইজজার নফলড় সনপজারভিজাইজজার
 সহিকজাররীপ্রকলপ পনরচজালক

ক্র./নবাং জজলজার নজাম উপদজলজার নজাম নশকজাজকদননরর নজাম ও নঠিকজানজা
জকননর জকজাড়

(নড়নপনপ নম্বর
অননরজায়রী)

নশকজকর নজাম জমজাবজাইল নম্বর
জকননর মননটনরবাং

কনমনটর  সভিজাপনতর
নজাস

জকননর মননটনরবাং কনমনটর
সভিজাপনতর জমজাবজাইল নম্বর

নশকজাসতর পজাঠিদেজাদনর সময়সপচরী
মন্ত
ব্র

৩১ ’’ নবজয়নগর শ্ররীশ্ররী রজাধজামজাধব মননদের
বনধন্তরী(দেনকণপজাড়ড়জা), নবজয়নগর, নব-
বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩১৯
নহিরণ মনন দেজাস ০১৯৮৯-

২৫০২৫১  নননতশ পজাল
০১৭৪১-৮৬৯২৯২ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.৩০-

১২.০০নম.

৩২ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী নসদনধশ্বররী মননদের
বনধন্তরী, নবজয়নগর, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩২০ নশপ্রজা রজাণরী
চক্রবততর্যরী

০১৭৩১-
৯৩২৩৮৯   রতন জচচধনররী বধননন্ত

০১৭৩৩-৮৬৪৮৫২ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.৩০-
১২.০০নম.

৩৩ ’’
’’

শ্ররীশ্ররী দেপগর্যজা মননদের
সজাতগজাচও, চজানদুরজা, নবজয়নগর, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩২১ সননপ্রতজা রজাণরী
সপতরধর ০১৭১১-৭১৫৭৩৯  কজানতর্যক জচচধনররী

০১৭১৬-৫০৪২২৪ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-
১১.৩০নম.

৩৪ ’’
’’

শ্ররীশ্ররী জগজাপজাল নজউর মননদের
সজাতবগর্য, বরীরপজাশজা, নবজয়নগর, 
ব্রজাহ্মণবজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩২৩
পজান্নজা চক্রবতর্যরী ০১৭৩৬-

৩৬৭৪০৪
 নসতজাবাংশু কন মজার

আচজারর্যর্য্র

০১৭১৯-৭৪১৬৭৮ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.৩০-১২.০নম.

৩৫ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী নশব মননদের 
আনড়ড়য়ল, ইছজাপনর, নবজয়নগর, 
ব্রজাহ্মণবজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩২৪
  সনভিনরজা রজাণরী দেজাস ০১৬৪৫-

৫৭২৯৯৮ নমতন দেজাস
০১৭৫৭-০৬৫৬৪৪ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-

১১.৩০নম.

৩৬ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী সপরর্যমনন ববষ্ণদবর আখড়ড়জা 
ছতরপনর, নবষ্ণপনর, নবজয়নগর, 
ব্রজাহ্মণবজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩২৫
  সরীমজা রজাণরী চনদে ০১৭১৫-

৭৫৫৮৪৯ জরীবন কন মজার শরীল
০১৭২৯-১৬৮৮৫৭ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-

১১.৩০নম.

৩৭ ’’ ’’     শ্ররী শ্ররী কজালরী মননদের   অননরজাধজা ০১৭৭৩৫৮২৫০   শ্রজামল চননর দেজাস ০১৭২০- প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.৩০-



মজাননকপনর, চজানদুরজা, নবজয়নগর ১৯১২৩২২ চক্রবততর্যরী ৮ ২২৩১৬১ ১২.০০নম.
৩৮ ’’ ’’      শ্ররী শ্ররী রজাধজাদগজানপনজাথ নজউর মননদের

চজানদুরজা, নবজয়নগর, নব-বজানড়ড়য়জা।
১৯৩০০৮৭   জসজাননয়জা রজানরী জগজাপ ০১৭৪৯-

০৮১৭৮৮
 ম কৃণজাল কজানন্ত

ভিটজাচজারর্যর্য্র
০১৮১৪-৩০৭৭৮১ গরীতজা  নবকজাল ৪.৩০-

৭.০০নম.

৩৯
’’

আশুগঞ
শ্ররীশ্ররী মধনর ব কৃনদেজাবন জসবজাশ্রম
লজালপনর, আশুগঞ, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩২৬ সনবতজা রজাণরী সপতরধর ০১৭৩২-
১৭৭৭০২

  জরীবন চননর শরীল ০১৭১৫-৪৬৫১৬০
প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৮.০০-

১০.৩০নম.
৪০ ’’

’’
শ্ররীশ্ররী দেয়জাল চজাদনদের আখড়ড়জা
লজালপনর, আশুগঞ, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩২৮ নশপ্রজা রজাণরী বসজাক ০১৭৪৫-
০৪৮২৮৭

  সনহিজাস দেজাস জচচধনররী
০১৭১১-৩৫৪৩১৪ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-

১১.৩০নম.
৪১ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী মহিনষর্য মদনজাদমজাহিন আশ্রম

লজালপনর, আশুগঞ, নব-বজানড়ড়য়জা।
১৯১২৩২৯ নশপ্রজা রজাণরী দেজাস ০১৭৮০-

০৭৭৬৭৬
 প্রমথ দেজাস

০১৮১৯-৬৭৭৩৫৫ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-
১১.৩০নম.

৪২ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী রজাধজাদগজানবনদে নজউড়ড় মননদের
লজালপনর, আশুগঞ, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৩০   পপনণর্যমজা রজাণরী দেজাস ০১৯৫৯-
৭৩১০৭১

  ননবজারন চননর দেজাস
০১৯১৭-৭৩৮৯৮৮ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-

১১.৩০নম.
৪৩ ’’ সরজাইল     শ্ররীশ্ররী রজাধজা মজাধব মন নদের

নতয়রদকজানজা,  জনজায়জাগজা চও,  সরজাইল,  নব-
বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৩১
  রপ চজাচন সরকজার ০১৯১৫-৬৭৫১৭৫ সতরীশ সরকজার

০১৭২৪-০১৮৬৯৫ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ১০.০-
১২.৩০নম.

৪৪ ’’
’’ শ্ররীশ্ররী রজাধজাদগজানবনদে নজউর মননদের

কজানলকচ, সরজাইল, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৩৩ তজাপসরী রজাণরী জসন ০১৭৫৮-
৪৭৭৭২৯   পনরমল চননর দেজাস

০১৯২৩-৬৪৯৮২৩ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.৩০-
১২.০০নম.

৪৫ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী রজাধজামজাধব আশ্রম
মলজাইশ, সরজাইল, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৩৪ রজাধজা জমজাহিন রজায় ০১৭৪৪-
৪৬৩৮৯৩

  জহির লজাল জভিচনমক
০১৭১২-৮২০৪৬১ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-

১১.৩০নম.
৪৬ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী রজাধজামজাধব মননদের

বনডজা, সরজাইল, নব-বজানড়ড়য়জা।
১৯১২৩৩৫ সনখন রজাণরী দেজাস ০১৯৬০-

৩৪৮০৫২
 নচননবজাস গুপ্ত

০১৭৮৬-১৮৪৯৬৩ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-
১১.৩০নম.

                                                                                                                                                                                              সরনজত কন মজার নবশ্বজাস অননতর চননর জসন
  জমজাহিজামদে জজানহিদুল হিজাসজান

                                                                                                নফলড় সনপজারভিজাইজজার নফলড় সনপজারভিজাইজজার
 সহিকজাররীপ্রকলপ পনরচজালক

ক্র./নবাং জজলজার নজাম উপদজলজার নজাম নশকজাজকদননরর নজাম ও নঠিকজানজা
জকননর জকজাড়

(নড়নপনপ নম্বর
অননরজায়রী)

নশকজকর নজাম জমজাবজাইল নম্বর
জকননর মননটনরবাং

কনমনটর  সভিজাপনতর
নজাস

জকননর মননটনরবাং কনমনটর
সভিজাপনতর জমজাবজাইল নম্বর

নশকজাসতর পজাঠিদেজাদনর সময়সপচরী
মন্ত
ব্র

৪৭ ’’
’’

শ্ররীশ্ররী দেপগর্যজা মননদের
চননটজা, সরজাইল, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৩৬ মজাধবরী চক্রবততর্যরী ০১৭৭৩-
৪৫৪৮৮৪

 গঙজাপ্রসজাদে ভিটজাচজারর্যর্য্র ০১৭২৪-৬৫০৭৫৬ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ১০.০-
১২.৩০নম.

৪৮ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী জগজাপজাল মননদের
ধরীতপনর দেজাসপজাড়ড়জা, শজাহ্বজাজপনর, সরজাইল।

১৯১২৩৩৭ ররীনজা রজাণরী জদেবনজাথ ০১৭৫৮-
৪৭৮১১১

  ধরীদরশ চননর দেজাস ০১৮২৮-৭৫৭২১৬ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.৩০-
১২.০০নম.

৪৯ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী নশব দেপগর্যজা মননদের ১৯১২৩৩৮ পজারুল রজাণরী মজনমদেজার ০১৭০৫-  অজনর্যন জচচধনররী ০১৯৯২-৩৯৮২৩৭ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-



মলজাইশ, সরজাইল, নব-বজানড়ড়য়জা। ৫৪৭৯৭২ ১১.৩০নম.

৫০ ’’
’’

শ্ররীশ্ররী রজাধজাককৃষ্ণ মননদের, মলজাইশ, জদেওড়ড়জা, 
সরজাইল, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৩৯ সনদলখজা সপতরধর ০১৭৪৫-
৮০৩২১৮

 নদেপজাল মজনমদেজার ০১৭০৫-৫৪৭৯৭২ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-
১১.৩০নম.

৫১ ’’ ’’    শ্ররী শ্ররী শ্রজামজাননদে মননদের, 
ননয়জামতপনর, শজাহিজাজজাদেজাপনর, সরজাইল, 
নব-  বজানড়ড়য়জা

১৯১২৩৭৬
  নবউনট রজানরী মনড়ল ০১৭৪৯-

৩১১৭৬০   জগদেরীশ চননর সরকজার
০১৮২১-৩৮৬৬১২ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-

১১.৩০নম.

৫২ ’’ কসবজা শ্ররীশ্ররী নসননধনজাথ আশ্রম
নশমরজাইল, কসবজা, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৪০ মনল্লকজা রজাণরী জদেবরী ০১৮৫৭-
২৩৪৭৬৫  সননরীল দেজাস

০১৭৮১-১৭৮২৩৯ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.৩০-
১২.০০নম.

৫৩ ’’
’’

শ্ররীশ্ররী রজাধজাদগজানবনদে নজউড়ড় মননদের
কসবজা, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৪১ রতনজা রজাণরী কমর্যকজার ০১৭৫৮-
৬২৭০৫২   জখজাকন কন মজার রজায়

০১৭১২-৫৮৪৯৭৭ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-
১১.৩০নম.

৫৪ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী রকজাকজালরী মননদের
রজাউৎহিজাট ঋনষপজাড়ড়জা, কসবজা, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৪২ নমতজা সজাহিজা ০১৭৪৩-
৭৫২১৬৪  নশশু ঋনষ

০১৭৫২-১৬৫১৩৩ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-
১১.৩০নম.

৫৫ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী রজাধজা জগজানবনদে আশ্রম
মধ্রপজাড়ড়জা, কন নট, কসবজা, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৪৩ নশউলরী রজাণরী সজাহিজা ০১৯৫৬-২৭৪৯১৬  ককৃষ্ণপদে সজাহিজা ০১৭১১-১৫৫৫১৪ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-
১১.৩০নম.

৫৬ ’’
’’

শ্ররীশ্ররী জলজাকনজাথ মননদের
কন নট, কসবজা, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৪৪
সন্ধ্রজা রজাণরী সজাহিজা

০১৯৪৮-
৭১৩০৮৪

০১৭১৭৬৮৬১১০
নবমল চননর সজাহিজা

০১৭১৪-২৪৭৯০০ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-
১১.৩০নম.

৫৭ ’’ ’’      শ্ররী শ্ররী রজাধজাদগজানবনদে নজউর জকননররীয়
মননদের, কসবজা, নব-বজানড়ড়য়জা  ।

১৯৩২৩৪৫
  আচনখ রজানরী সজাহিজা ০১৭৮৭-

২৫১৫৯৪
জখজাকন রজায় ০১৭১২-৫৮৪৯৭৭ গরীতজা  নবকজাল ৪.০০-

৬.৩০নম.
৫৮ ’’ আখজাউড়ড়জা শ্ররীশ্ররী দেপগর্যজা মননদের 

আজমপনর, কন রজাতলরী, আখজাউড়ড়জা।
১৯১২৩৪৬ জগচতম  চক্রবততর্যরী ০১৭৪৬-

২৭৭২৪৯   জকতর জমজাহিন ঋনষ
(রজাজন)

০১৭৩২-৭৬৫৩৮০ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-
১১.৩০নম.

৫৯
’’

’’
শ্ররীশ্ররী দেপগর্যজা মননদের 
দেজাসপজাড়ড়জা, রজাধজানগর, আখজাউড়ড়জা, নব-বজানড়ড়য়জা

১৯১২৩৪৭ ঝননন রজাণরী দেজাস ০১৭২৭-
৯৫৯২৪২  রণনজৎ দেজাস ০১৭০৬-৫৯৭৭১৭

প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.৩০-
১২.০০নম.

৬০ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী বচতন্র আশ্রম
মধনপনর, জঘজালখজার, আখজাউড়ড়জা, ব্রজাহ্মণবজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৪৮ ধনন চননর দেজাস ০১৭৯২-২৬৯১১১  সজাধন দেজাস ০১৭১৭-০৬৬২৪৮ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ১০.০-
১২.৩০নম.

৬১
’’ ’’ শ্ররীশ্ররী দেপগর্যজা মননদের

সজাহিজাপজাড়ড়জা (রজাধজানগর), আখজাউড়ড়জা, নব-
বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৪৯ রুপজালরী পজাল ০১৭৩৮-
৬৪৫২০৪   নদেলরীপ চননর সজাহিজা

০১৭১২-৫১২১৪২ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.৩০-
১২.০০নম.

৬২
’’

’’
    শ্ররী শ্ররী রজাধজামজাধব আখড়ড়জা
 গরজাম : রজাধজানগর, আখজাউড়ড়জা, 

১৯৩২৩৫৩  ননবপজা রজানরী
জঘজাষ

০১৬৮৮-
৮১৯১৮১  সনবল জঘজাষ ০১৭১১-২৪২১৪৩ গরীতজা  নবকজাল ৪.০০-

৬.৩০নম.

                                                                                                                                                                                              সরনজত কন মজার নবশ্বজাস অননতর চননর জসন
  জমজাহিজামদে জজানহিদুল হিজাসজান

                                                                                                নফলড় সনপজারভিজাইজজার নফলড় সনপজারভিজাইজজার
  সহিকজাররী প্রকলপ পনরচজালক



ক্র./নবাং জজলজার নজাম উপদজলজার নজাম নশকজাজকদননরর নজাম ও নঠিকজানজা
জকননর জকজাড়

(নড়নপনপ নম্বর
অননরজায়রী)

নশকজকর নজাম জমজাবজাইল নম্বর
জকননর মননটনরবাং

কনমনটর  সভিজাপনতর
নজাস

জকননর মননটনরবাং কনমনটর
সভিজাপনতর জমজাবজাইল নম্বর

নশকজাসতর পজাঠিদেজাদনর সময়সপচরী
মন্তব্

র

৬৩
’’ নবরীনগর শ্ররীশ্ররী জলজাকনজাথ মননদের

পঞ্চবনট, নবরীনগর, নব-বজানড়ড়য়জা।
১৯১২৩৫০ বরীনজা রজাণরী নবশ্বজাস ০১৯৮৪-

৩২০৯০৫  মজাননক নবশ্বজাস
০১৮১৭-০৬১৩৮২ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ১০.০-

১২.৩০নম.

৬৪ ’’
’’

  শ্ররীশ্ররী ককৃ ষ্ণ মন নদের
জথজাল্লজাকজান নদে,  বনড়ড়কজান নদে,  নবরীনগর,  নব-
বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৫২
  ররীমজা রজাণরী জদে ০১৭২৯-

৬৮৪৬১৪  শবাংকর জদেবনজাথ
০১৮১৪-১০২৭১৬ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ১০.০-

১২.৩০নম.

৬৫ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী ভিনক্তলতজা নজামহিট মননদের
আলমনগর, নবরীনগর, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৫৪ পজারুল রজাণরী সপতরধর ০১৩১৭-
৬৪৬৪৫৮  শনচননর সরকজার

০১৭২৯-৮৯৭৪৩৯ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ১০.৩০-
১.০০নম.

৬৬ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী কজালরী মননদের, লজাপজাবাং
নবরীনগর, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৫৫ জগচররী সপতরধর ০১৭৩২-
৮৯৭৩৮০  রজাদজননর সনতরধর

০১৮২৩-৭৯৬০৩৫ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ১০.০-
১২.৩০নম.

৬৭ ’’
’’

শ্ররীশ্ররী মজাতজা বরদদেশ্বররী মননদের
শ্রজামগরজাম, নবরীনগর, নব-বজাড়ড়রীয়জা।

১৯১২৩৫৬ নরীপজা চক্রবতর্যরী ০১৭৬৪-
৫৮৩৭৯৯   করীদরজাদে লজাল সজাহিজা

০১৭১৯-৫৫৩৫৫৬ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.৩০-
১২.০০নম.

৬৮ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী জগচড়ড় নবষ্ণন নক্রয়জা মননদের
বজাড়ড়জাইল, সনলমগঞ, নবরীনগর, নব-বজাড়ড়রীয়জা।

১৯১২৩৫৭ আলপনজা রজাণরী
সপতরধর

০১৭৫৬-
৯২৬৪৪১   নজারজায়ন চননর দেজাস

০১৮১৮-০২৮৬৫৯ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.৩০-
১২.০০নম.

৬৯ ’’ নজানসরনগর শ্ররীশ্ররী দেপগর্যজা মননদের, ষপচরীউড়ড়জা
নজানসরনগর, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৫৯ অননতজা রজাণরী দেজাস ০১৭৭০-
৮০২৭২৮   জহিম লজাল দেজাস

০১৭১৭-২৮১৩৫৯ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.৩০-
১২.০০নম.

৭০ ’’
’’

শ্ররীশ্ররী দেপগর্যজা মননদের
নজানসরনগর (আননদেপনর), নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৬০ জগজাপজা রজাণরী জদেব ০১৭৭৮-
১০৪২২২

 সবপন সরকজার
০১৯১৩-৮২৮৬৭৯ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-

১১.৩০নম.
৭১ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী নসদদেশ্বররী ভিজাচটপজাড়ড়জা

নজানসরনগর, নব-বজানড়ড়য়জা।
১৯১২৩৬১ চনদেনজা বজালজা জদেবরী ০১৭৫৭-

৯৩৪৯২০  রজাখজাল জদেবনজাথ
০১৭৮৯-৬৩৪৪৭৩ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.৩০-

১২.০০নম.

৭২ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী জগচর মননদের
তনল্লজাপজাড়ড়জা কন নড়জা, নজানসরনগর, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৬২ প্রনমলজা রজাণরী দেজাস ০১৭২৬-
৪৪৩৭৮১   ঠিজাচকন র চজান দেজাস

০১৯১৭-৪৩৯৫৮৯ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-
১১.৩০নম.

৭৩ ’’
’’

শ্ররী শ্ররী দেপগর্যজা মননদের
সজাধন, নজানসরনগর, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৬৩
বকন ল রজাণরী সরকজার

০১৭২৯-১১৬৭৪১
০১৭২৯-১১৬৯৪১

 সদতরননর রজায় ০১৭৯০-৭৭৮৫৯৬ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.৩০-
১২.০০নম.

৭৪ ’’ ’’   শ্ররীশ্ররী কজালরী মন নদের
জনজায়জাগজা চও(  পপব র্য পজাড়ড় জা),  মজাছমজা,
নজানসরনগর

১৯১২৩৬৪ নবউনট রজাণরী দেজাস ০১৯২৪-৮৬০১৪১  উষলজাল দেজাস
০১৯৩৩-৭৩৯৫৪১ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.৩০-

১২.০০নম.

৭৫ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী দেপগর্যজা মননদের
গজাবাংকন লপজাড়ড়জা, নজানসরনগর, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৬৫ চমজা রজাণরী দেজাস ০১৭৬০-
৮৭৪৭৪৫

  ননমর্যল কন মজার দেজাস
০১৯৬৩-৬৭৪৭৭৬ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.৩০-

১২.০০নম.
৭৬ ’’

’’ শ্ররীশ্ররী রজাধজাককৃষ্ণ মননদের
উততর নসবাংহিগরজাম, নজানসরনগর, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৬৬ রপজালরী রজাণরী সরকজার ০১৭৫৪-
৪৭৮৮০০  সননবমল সজাহিজাজরী

০১৯১৬-৫৪৪৪৫৯ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ১০.০-
১২.৩০নম.



৭৭ ’’ ’’ সজামজানজক কজালরী মননদের
জজঠিজাগরজাম নড়ঘর, নজানসরনগর, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৬৭ সনপ্রভিজা রজাণরী
চক্রবততর্যরী

০১৭৬২-
২৩২৩৭১  রজাধজাদগজানবনদে চক্রবততর্যরী

০১৭১৪-৮৮৪৭৮৯ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.৩০-
১২.০০নম.

৭৮ ’’
’’

শ্ররীশ্ররী জগচর জগজানবনদে মননদের
দেদঃ নসবাংহিগরজাম, লকরীপনর, নজানসরনগর।

১৯১২৩৬৮ নমনহির কন মজার জপজাদ্দেজার ০১৭৩৯-
০৩৭৫৯৮  রতরীননর মজনমদেজার

০১৭৪৯-৪৪১১৪১ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.৩০-
১২.০০নম.

                                                                                                                                                                                              সরনজত কন মজার নবশ্বজাস অননতর চননর জসন
  জমজাহিজামদে জজানহিদুল হিজাসজান

                                                                                                নফলড় সনপজারভিজাইজজার নফলড় সনপজারভিজাইজজার
 সহিকজাররীপ্রকলপ পনরচজালক

ক্র./নবাং জজলজার নজাম উপদজলজার নজাম নশকজাজকদননরর নজাম ও নঠিকজানজা
জকননর জকজাড়

(নড়নপনপ নম্বর
অননরজায়রী)

নশকজকর নজাম জমজাবজাইল নম্বর
জকননর মননটনরবাং

কনমনটর  সভিজাপনতর
নজাস

জকননর মননটনরবাং কনমনটর
সভিজাপনতর জমজাবজাইল নম্বর

নশকজাসতর পজাঠিদেজাদনর সময়সপচরী
মন্ত
ব্র

৭৯ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী দেপগর্যজা মননদের
নভিটজাড়নবরী,জগজায়জালনগর,নজানসরনগর,নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৬৯ কননকজা রজাণরী দেজাস ০১৯৩৬-
৪৮১৫৭০  রজামককৃষ্ণ দেজাস

০১৭৩৪-৪৮৮৩৯৩ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ১০.৩০-
১.০০নম.

৮০ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী কজালরী মননদের
কজামজারগজাচও, নজানসরনগর, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৭০ ককৃষ্ণ জমজাহিন দেজাস ০১৭৭৭-
৮৫৮৩৭৯

 সনদবজাধ ঋনষ
০১৭৪৩-২৪১৩৬০ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.৩০-

১২.০০নম.
৮১ ’’

’’
শ্ররীশ্ররী কজালরী মননদের 
উদঃ আলজাকপনর, নজানসরনগর, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৭১ প্ররীনত রঞন দেজাস ০১৭১৪-৪৪০২৯১  অনবনজাশ দেজাস
০১৭৫৪-২৪৪১৯৭ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-

১১.৩০নম.

৮২
’’ ’’ শ্ররীশ্ররী দেপগর্যজা মননদের

লকরীপনর, নজানসরনগর, নব-বজানড়ড়য়জা।
১৯১২৩৭২ নবনতজা বধর্যন ০১৭৯৯-

৬৫৫৪৮৬  মননননর মজনমদেজার ০১৭০৬-৮৯১৪৯২
প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.৩০-

১২.০০নম.

৮৩ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী জগজাকণর্য নমলন মননদের
জগজাকণর্য, নজানসরনগর, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৭৩ উমজা রজাণরী জচচধনররী ০১৭৪৭-
৭০৮২৮৭   সননজত কন মজার জদেব

০১৭১২-৪৯২৬৩৯ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ১০.০-
১২.৩০নম.

৮৪ ’’
’’

শ্ররীশ্ররী কজালরী মননদের
ফজানদেজাউক ঋনষপজাড়ড়জা, নজানসরনগর, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৭৪
নবধজান চননর জদেবনজাথ

০১৭৮৪-
২০৭৭৮১

০১৭২৩-১৪১১২৯
  পদরশ চননর ঋনষ

০১৭২৭-৬৫১৬২৭ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ১০.০-
১২.৩০নম.

৮৫ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী জগচর মননদের, নবদলরপজাড়ড়
চজাতলপজাড়ড়, নজানসরনগর, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৭৫ দুলজাল চননর সপতরধর ০১৭৩৪-
২৭৮৮৯৫  প্রফন ল্ল সপতরধর

০১৭৫৭-৩২২২০৫ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.৩০-
১২.০০নম.

৮৬ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী জগচর মননদের
বনড়ড়য়জাচবাং, কন নড়জা, নজানসরনগর, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৭৭

কনবতজা রজাণরী দেজাস

০১৮৭৮-
৮৯৮৪৫৮
০১৭৩৪-
০৭৮৫০৯

 সমদরননর সরকজার

০১৭৯০-৫৫৯৯০১ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-
১১.৩০নম.

৮৭ ’’
’’

শ্ররীশ্ররী হিনর মননদের
নজানছরপনর, নজানসরনগর, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৭৮ সবপ্নজা রজাণরী সজাহিজা ০১৫৮৫-
০৩২৮০৯

 নবভিপনতভিনষণ ভিটজাচজারর্যর্য্র
০১৭১৮-৭৩০৯৬৬ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.৩০-

১২.০০নম.
৮৮ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী জগন্নজাথ মননদের ১৯১২৩৭৯ কননকজা রজাণরী জঘজাষ ০১৭৪৯-  ননমর্যল জচচধনররী ০১৭১৬-৮৪২৮৮৮ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-



নজানসরনগর, নব-বজানড়ড়য়জা। ৪৪০১৫০ ১১.৩০নম.

৮৯ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী জগচড়ড় মননদের
কন নড়জা, নজানসরনগর, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৮০ পপনণর্যমজা রজাণরী দেজাস ০১৭৮৪-
৭৮২৪৯৪   অননল চননর দেজাস

০১৮১৭-৫২৪৩৩০ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.৩০-
১২.০০নম.

৯০ ’’
’’

শ্ররীশ্ররী জগজাপরীনজাথ নজউর মননদের
ফজানদেজাউক, নজানসরনগর, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৮১ পনল রজাণরী দেজাস ০১৩১৬-
৪৩২৫০৮ জগচরজাঙ দেজাস

০১৭১৮-৮৬৬৮৫৪ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.৩০-
১২.০০নম.

৯১ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী জলজাকনজাথ ব্রহ্মচজাররী মননদের
ব্রজাহ্মণপজাড়ড়জা, নজানসরনগর, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৮২ কজাকলরী ভিটজাচজারর্যর্য্র ০১৭৪৬-
৪২৮১৩১  পনরমল দেজাস

০১৭১৩-৬২৬২৭২ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-
১১.৩০নম.

৯২ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী জগচড়ড় 
মননদেরবজাঘরী(কন টনই),ভিলজাকন ট,নজানসরনগর,নব-
বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৮৩
বরীনথ নবশ্বজাস ০১৭৪২-৫২০১১৬  ননতর লজাল

০১৭৮২-২৮৩০৮৯ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ১০.০-
১২.৩০নম.

৯৩ ’’
’’

শ্ররীশ্ররী জগচর মননদের
নজানসরনগর সদের, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৮৪ জহিরলজাল দেজাস ০১৭৭৭-
০৩৪৮৫১  সনদসন দেজাস

০১৭৪৪-৬৯৮৮০০ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.৩০-
১২.০০নম.

৯৪ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী মহিজাদদেব মননদের
কজামজারগজাচও, নজানসরনগর সদের, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৮৫ ররীনজা রজাণরী দেজাস ০১৭৮০-
০৭৪১২৩  অম কৃতলজাল সন্নরজাসরী

০১৭২৩-৮৫০১৯১ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.৩০-
১২.০০নম.

                                                                                                                                                                                              সরনজত কন মজার নবশ্বজাস অননতর চননর জসন
  জমজাহিজামদে জজানহিদুল হিজাসজান

                                                                                                নফলড় সনপজারভিজাইজজার নফলড় সনপজারভিজাইজজার
 সহিকজাররীপ্রকলপ পনরচজালক

ক্র./নবাং জজলজার নজাম উপদজলজার নজাম নশকজাজকদননরর নজাম ও নঠিকজানজা
জকননর জকজাড়

(নড়নপনপ নম্বর
অননরজায়রী)

নশকজকর নজাম জমজাবজাইল নম্বর
জকননর মননটনরবাং

কনমনটর  সভিজাপনতর
নজাস

জকননর মননটনরবাং কনমনটর
সভিজাপনতর জমজাবজাইল নম্বর

নশকজাসতর পজাঠিদেজাদনর সময়সপচরী
মন্ত
ব্র

৯৫ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী রজামককৃষ্ণ মননদের
ভিরীটজাড়ননব, জগজায়জালনগর, নজানসরনগর।

১৯১২৩৮৬ তনলশরী রজাণরী দেজাস ০১৯৬১-
০২২৩০৪   রতরীননর চননর দেজাস

০১৭৭২-৭২৭১৭২ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ১০.০০-
১.০০নম.

৯৬ ’’
’’

শ্ররীশ্ররী জগচর মননদের অঙচন
কন নড়জা, মছলনদেপনর, নজানসরনগর, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৮৭ নবষ্ণনধণ সরকজার ০১৭৯৮-
০৮৮৮৩০   পনরমল চননর দেজাস

০১৭৪১৭১৮৩৭০ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-
১১.৩০নম.

৯৭ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী দুগর্যজা মননদের
খজাগজানলয়জা কন দরর হিজানট, নজানসরনগর।

১৯১২৩৮৮ সবাংগরীতজা রজাণরী দেজাস ০১৮৪৬-
৪১০০৪২  জয়বজানস দেজাস

০১৭৪৫-৮২০৬৯৩ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.৩০-
১২.০০নম.

৯৮ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী নবষ্ণন মননদের
দেনকণ ভিলজাকন ট, নজানসরনগর, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৮৯  সননপ্ত পপনর্যজা
আনদেতর

০১৭৪৮-
৪০২৭৪০   নবমল রঞন জভিচনমক

০১৭৩৮-৬০৫২৯৭ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ১০.০-
১২.৩০নম.

৯৯ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী দেপগর্যজা মননদের ১৯১২৩৯০ সনজজাতজা নবশ্বজাস ০১৭৬৩-  রজাখজাল মজনমদেজার ০১৭২৮-৩১৮৩৩১ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.৩০-



দেদঃনসবাংহিগরজাম(উদঃপজাড়ড়জা),  লকীরীপনর,
নজানসরনগর।

৮০৯৯৫৯ ১২.০০নম.

১০০ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী দেপগর্যজা মননদের
জজঠিজাগরজাম, নজানসরনগর, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৯১ চনদেনজা রজাণরী দেজাস ০১৭৯৭-
৩৬৯৫১৩  মদনজারঞন দেজাস

০১৭৫৪-২৪৬২৬০ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ১০.০-
১২.৩০নম.

১০১ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী দুগর্যজা মননদের
দেনকণ ভিলজাকন ট, নজানসরনগর, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৯২ ররীতজা রজাণরী দেজাস ০১৭৪৯-
১৯০৯৮২  কজানতর্যক দেজাস

০১৭৩২৬৫৪৪৯২ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-
১১.৩০নম.

১০২ ’’
’’

শ্ররীশ্ররী সজাবর্যজনরীন কজালরী মননদের
দেদঃনসবাংহিগরজাম,বনড়ড়রীশ্বর,নজানসরনগর  ,  নব-
বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৯৩
সকৃনত নবশ্বজাস

০১৭৩৪-
২৮৭১৮৬  বজাসনদদেব সরকজার

০১৭৬০-৭১০৭৬৬ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ১০.৩০-
১১.০নম.

১০৩ ’’ ’’    শ্ররীশ্ররী পজাগল শবাংকর আখড়ড়জা,  জকজায়রপনর
 ভিপবন মজানরজাসজা, নজানসরনগর, নব-বজানড়ড়য়জা

১৯১২৩৯৪
  মঙলরী রজাণরী দেজাস ০১৭৮৫-

৯৩১২০৪
 নবষ্ণন জদেব

০১৭৩৫৪৯৮৪১৩ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ১০.০-
১২.৩০নম.

১০৪
’’ ’’ শ্ররীশ্ররী জগচর মননদের

বনরুঙজা,  গুননয়জাউক,  নজানসরনগর,
ব্রজাহ্মণবজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৯৫
আলপনজা সরকজার ০১৭৭৮-

০৪৩৩৪৯  ননরঞন সরকজার ০১৭৯৫-৫২২৬২৫
প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.৩০-

১২.০০নম.

১০৫ ’’
’’

শ্ররীশ্ররী দেপগর্যজা মননদের
জবরুইন, কন নড়জা, নজানসরনগর, ব্রজাহ্মণবজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৯৬ নবনতজা সরকজার ০১৭৫৩-
৫৪৮৭৫১  রজামককৃষ্ণ সরকজার

০১৭৩৪-৪৮৮০৪১ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.০০-
১১.৩০নম.

১০৬ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী ককৃষ্ণ মননদের, দেদঃনসবাংহিগরজাম 
লকরীপনর, নজানসরনগর, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৯৭  নতরনদেব মনল্লক ০১৭২৯-
১০৮৮০৮  অমদলনদু হিজালদেজার

০১৭২৭-২৫১৬১৬ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.৩০-
১২.০০নম.

১০৭ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী দেপগর্যজা মননদের
 দেদঃপজাড়ড়জা, ভিলজাকন ট, নজানসরনগর, 
ব্রজাহ্মণবজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৯৮
  আরনত রজাণরী সরকজার

০১৭৫৩-
৩৫২৯৮৪  ননতজাই নবশ্বজাস

০১৯৩৪-৬২১৪০২ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ১০.০-
১২.৩০নম.

১০৮ ’’
’’

শ্ররীশ্ররী দেপগর্যজা মননদের
উততর নসবাংহিগরজাম, নজানসরনগর, 
ব্রজাহ্মণবজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩৯৯
 নদেপজালরী সরকজার ০১৭৭০-

৭৬৪৮৭৮
 পনরমল নবশ্বজাস

০১৭২২-০৮৯৫৮২ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ১০.০-
১২.৩০নম.

১০৯ ’’
’’

শ্ররীশ্ররী রজাধজাককৃষ্ণ মননদের 
দেদঃনসবাংহিগরজাম, নজানসরনগর, ব্রজাহ্মণবজানড়ড়য়জা।

১৯১২৪০০  সপচনজা সরকজার
০১৭৮২-১২১৬১৩

 সদন্তজাষ কন মজার
নবশ্বজাস

০১৭৩৪-৪১৪১০০ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.৩০-
১২.০০নম.

১১০ ’’ ’’    শ্ররীশ্ররী অননকন ল ঠিজাকন র মন নদের, বজানলদখজালজা
চজাতলপজানড়ড়, নজানসরনগর, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৩২৭
  উততম কন মজার জঘজাষ ০১৭১২-

১৪২০৫৮  ধরীদরননর জঘজাষ
০১৭৫৯-১১৩৬৭৬ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ১০.০-

১২.৩০নম.

                                                                                                                                                                                              সরনজত কন মজার নবশ্বজাস অননতর চননর জসন
  জমজাহিজামদে জজানহিদুল হিজাসজান

                                                                                                নফলড় সনপজারভিজাইজজার নফলড় সনপজারভিজাইজজার
  সহিকজাররী প্রকলপ পনরচজালক

ক্র./নবাং জজলজার নজাম উপদজলজার নজাম নশকজাজকদননরর নজাম ও নঠিকজানজা জকননর জকজাড় নশকজকর নজাম জমজাবজাইল নম্বর জকননর মননটনরবাং
কনমনটর  সভিজাপনতর

জকননর মননটনরবাং কনমনটর
সভিজাপনতর জমজাবজাইল নম্বর

নশকজাসতর পজাঠিদেজাদনর সময়সপচরী মন্ত
ব্র



(নড়নপনপ নম্বর
অননরজায়রী)

নজাস

১১১ ’’ ’’   শ্ররীশ্ররী ককৃ ষ্ণ মন নদের
 জনজায়জাগজা চও (পনশ্চিমপজাড়ড় জা),  মজাছমজা,

নজানসরনগর

১৯১২৩৫১
 রুমজাঞলরী দেজাস ০১৯১৩-

৪৫১০৩৯  অনগন দেজাস
০১৭৫৬-১৪৭৫০৪ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ১০.০-

১২.৩০নম.

১১২ ’’
’’

শ্ররীশ্ররী জগচর মননদের
নতলপজাড়ড়জা, লকরীপনর, ব কৃড়ড়রীশ্বর, নজানসরনগর

১৯৩০০৮৯  সননজত জপজাদ্দেজার ০১৭২৮-
১৪৩৬৬৮  ককৃষ্ণকমল সরকজার

০১৭০১-৩৬৬১৯২ গরীতজা  নবকজাল ৪.০০-
৬.৩০নম.

১১৩ ’’ ’’
   শ্ররী শ্ররী দুগর্যজা মননদের, গরজাম+  ড়জাক :

নজানসরনগর,  উপদজলজা :  নজানসরনগর

১৯২০১০৮

  ব কৃনষ রজানরী জঘজাষ

০১৭৭৮-
৩০৭০৫২
০১৯২০-
৪৫০৩৫২
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বয়সক  নবকজাল ৫.০০-
৭.৩০নম.

১১৪ ’’ বজাঞ্চজারজামপনর শ্ররীশ্ররী রজাধজা মজাধব আখড়ড়জা
বজাঞজারজামপনর সদের, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৪০১ নরীলজা রজাণরী সজাহিজা ০১৯৬৩-
২০৭৭৮২   নমনটন রঞন সজাহিজা

০১৭৪৯-৫৮৮২২২ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ১০.০-
১২.৩০নম.

১১৫ ’’
’’

উজজানচর শ্ররী শ্ররী জগচর নবষ্ণননপ্রয়জা আশ্রম 
(জপ্রমকন ঞ), উজজানচর, বজাঞজারজামপনর, 

১৯১২৪০২ সজানবতররী রজাণরী সজাহিজা ০১৮৫৩-
২০১৮৬২  রনরঞন সজাহিজা

০১৭১৬-৫৫৮৯০৮ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ১০.০-
১২.৩০নম.

১১৬ ’’ ’’ পপবর্যহিজানট পপবর্যকজাননদে শ্ররীশ্ররী রজাধজাককৃষ্ণ মননদের
রজামচননরপনর, বজাঞজারজামপনর, নব-বজানড়ড়য়জা।

১৯১২৪০৩ সজাথরী রজাণরী জদেবরী ০১৭৪৬-
১৬৮৫৮২  সমরীরন জদেবনজাথ

০১৭১৫-৩১১৪১৯ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ৯.৩০-
১২.০০নম.

১১৭ ’’ ’’ শ্ররীশ্ররী রজাধজাককৃষ্ণ মননদের
আফজানগর, ছনলমগঞ, বজাঞজারজামপনর

১৯১২৪০৪ রুদবল চননর দেজাস ০১৮২৯-
৫২০৩৯৩   ননতজাই চননর জভিচনমক

০১৭১২-৬৪৫৯২২ প্রজাক-প্রজাথনমক  সকজাল ১০.০-
১২.৩০নম.

                                                                                                                                                                                              সরনজত কন মজার নবশ্বজাস অননতর চননর জসন
  জমজাহিজামদে জজানহিদুল হিজাসজান

                                                                                                নফলড় সনপজারভিজাইজজার নফলড় সনপজারভিজাইজজার
 সহিকজাররীপ্রকলপ পনরচজালক


