
শলক্ষা প্রশিষ্ঠানের প্প্রাফাআ 

ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম ঈজােীগাাঁও রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা প্েশণ কক্ষঃ ৫টি, শফ কক্ষঃ ১টি। টিঈবনয়ঃ২টি, যাশিেঃ৩টি। 

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯২৪ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৪০০ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৩ ১৭ ৩০ 

১ম ৪০ ৪৩ ৮৩ 

২য় ৪৯ ৪০ ৮৯ 

৩য় ৩৬ ৩৭ ৭৩ 

৪থন ২৭ ৪৮ ৭৫ 

৫ম ২১ ২৯ ৫০ 

ম োট= ১৮৬ ২১৪ ৪০০ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক প্বে ুভুণ দ্া 

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

প্মাছাম্মৎ লামীমা 
অক্তার 

কারী 
শলক্ষক 

১৫/০২/১৯৮৭ ০৩/০৭/২০০৬ ১৬/০৩/২০০৮ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

লানকরা প্বগম কারী 
শলক্ষক 

২৬/১১/১৯৭৯ ২৯/০৩/২০০১ ০২/০৬/২০০৩ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

ুরশিি চক্রবিী কারী 
শলক্ষক 

০১/০৮/১৯৭৯ ০৬/০১/২০০৮ ১৭/০৩/২০০৮ মাষ্টান শ আে 

এড, 

আশন্দরা রােী দ্াল কারী 
শলক্ষক 

০৬/০৬/১৯৭৬ ০৩/০৬/২০০৩ ১৫/১০/২০০৯ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

প্মাঃ অবু 

প্মালারি 

কারী 
শলক্ষক 

০১/০৭/১৯৭১ ১৬/০৫/২০০০ ৩১/০৩/২০১১ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

খ্ো দ্ি কারী 
শলক্ষক 

০৩/০৮/১৯৫৫ ৩০/০৭/১৯৯৫ ১১/০৬/২০০৯ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫ বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬ প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম দ্রপুর রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৫টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯১০ 

৪ আশিা শবদ্যায়টি ঈপনজার ১টি পুরািে শবদ্যায়।  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৩৩৮ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৭ ১৭ ৩৪ 

১ম ৩৮ ৪৪ ৮২ 

২য় ২৬ ৩৪ ৬০ 

৩য় ৩৪ ৩৫ ৬৯ 

৪থন ৩১ ২৯ ৬০ 

৫ম ১৫ ১৮ ৩৩ 

ম োট= ১৬১ ১৭৭ ৩৩৮ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক রুমা চক্রবিী 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ 
প্রথাম 

প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

পান্না রােী মমত্র কারী 
শলক্ষক 

২০/০১/১৯৮৭ ০৩/০৫/২০০৯ ০৩/০৫/২০০৯ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

প্মাছাঃ রানবয়া 
অক্তার 

কারী 
শলক্ষক 

২৫/০৫/১৯৮৪ ৩০/০৪/২০০৯ ৩০/০৪/২০০৯ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

প্মাাম্মৎ ঈনম্ম 

কুুম 

কারী 
শলক্ষক 

২৬/০৩/১৯৮০ ০৩/০২/২০০৫ ০৩/০২/২০০৫ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

কুমকুম পুরকায়স্থ কারী 
শলক্ষক 

০৬/০২/১৯৭৭ ১৫/১০/২০০৩ ০৭/০৫/২০০৯ এ এ শ শ আে 

এড, 

িী পুরকায়স্থ কারী 
শলক্ষক 

০৫/০৭/১৯৬৫ ০১/০৭/১৯৯৭ ০১/০৭/১৯৯৭ এ এ শ শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  



ক্রশমক েং শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম গাগী রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯০৯ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
২৬২ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা (প্েশণ 

শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ৭ ১৫ ২২ 

১ম ৩৩ ২২ ৫৫ 

২য় ২৬ ২৭ ৫৩ 

৩য় ২৫ ৩১ ৫৬ 

৪থন ২০ ২৭ ৪৭ 

৫ম ১১ ১৮ ২৯ 

ম োট= ১২২ ১৪০ ২৬২ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক মাছুমা প্বগম 

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ 
প্রথাম 

প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

েওশরে ক শেনটা কারী শলক্ষক ০৩/০২/১৯৮
৯ 

৩০/০৪/২০
০৯ 

৩০/০৪/২০০
৯ 

এআচ এ শ শ আে 

এড, 

শবভা বড়া কারী শলক্ষক ১৫/১০/১৯৮
৩ 

০১/০১/২০
০৪ 

১৩/০৮/২০০
৭ 

এআচ এ শ শ আে 

এড, 

জহুরা অক্তার কারী শলক্ষক ০১/০২/১৯৮
২ 

১১/০৫/২০
০৩ 

০৩/০৬/২০০
৯ 

এআচ এ শ শ আে 

এড, 

প্মাছাম্মদ্ শমোরা 
প্চৌধুরী 

কারী শলক্ষক ০১/০৪/১৯৮
১ 

০৫/০২/২০
০৫ 

০৫/০২/২০০
৫ 

স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

শবজশি া রায় কারী শলক্ষক ০৯/০১/১৯৭
৮ 

০৩/০৭/২০
০৬ 

২৩/০৬/২০০
৯ 

স্দািক(
ম্মাে) 

শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশ
ক পরীক্ষার 

ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির 

িথয 
 

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম অমপুর (২) রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৪টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৩৯ 

৪ আশিা শবদ্যায়টি ঈপনজার ১টি পুরািে শবদ্যায়।  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা ৩০৬ 

৭ পানলর ার  

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা (প্েশণ 

শভশিক) 
প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৪ ১৮ ৩২ 

১ম ৩৪ ২৬ ৬০ 

২য় ৩৫ ২৫ ৬০ 

৩য় ৩২ ২৮ ৬০ 

৪থন ২৫ ২৯ ৫৪ 

৫ম ২১ ১৯ ৪০ 

ম োট= ১৬১ ১৪৫ ৩০৬ 
 

৮ প্রধাে শলক্ষক প্রভাকর চক্রবিী 
৯ েযােয শলক্ষক কমনচারী বনৃ্দ 

োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যাগযিা 
প্রশলক্ষণ 

মাফুজা 
প্বগম 

কারী 
শলক্ষক ০১/০১/১৯৮১ ৩০/০৪/২০০৯ ৩০/০৪/২০০৯ 

এআচ এ 

শ/মমাে 

শ আে 

এড, 

শুভ্রা রােী 
রায় 

কারী 
শলক্ষক ১৬/১২/১৯৭৮ ১৮/১০/২০০৩ ০৬/০১/২০০৮ 

স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

েমত্ম 

কুমার 

িাকুদ্ার 

কারী 
শলক্ষক ৩০/০১/১৯৭৬ ০৩/০৭/২০০৬ ০৭/০২/২০০৯ 

স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

দ্ীশপকা 
রােী দ্াল 

কারী 
শলক্ষক ৩১/১২/১৯৭৩ ১৬/০৫/২০০০ ০৭/০৫/২০০৬ 

স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

প্কৌশলক 

রিে প্দ্ 

কারী 
শলক্ষক ০১/০১/১৯৫৬ ০১/০১/১৯৮৫ ০২/০৫/১৯৯৫ 

এ এ 

শ/মমাে 

শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো পননদ্র ভাপশি  

১১ বিন মাে পশরচাো কশমটির 

িথয 
 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক পরীক্ষার 

ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ পশরকল্পো   

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম জামাবাজ রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৫টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯২৫ 

৪ আশিা শবদ্যায়টি ঈপনজার ১টি পুরািে শবদ্যায়।  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৬১৯ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্রাক-প্রাথশমক ১৩ ১৭ ৩০ 

১ম ৬৮ ৮৯ ১৫৭ 

২য় ৪৫ ৮৪ ১২৯ 

৩য় ৬৩ ৬৫ ১২৮ 

৪থন ৩৯ ৭০ ১০৯ 

৫ম ৩৭ ২৯ ৬৬ 

ম োট= ২৬৫ ৩৫৪ ৬১৯ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক াশমদ্া প্বগম 

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

োশগন অক্তার কারী 
শলক্ষক 

০১/০৪/১৯৮১ ০১/০২/২০০৫ ০১/০২/২০০৫ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

প্লী রােী 
িাকুদ্ার 

কারী 
শলক্ষক 

১০/০৯/১৯৭৮ ১৬/০৮/২০০১ ১১/০৫/২০০৬ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

কাকী রােী 
রকার 

কারী 
শলক্ষক 

০১/০৫/১৯৭৭ ১৮/০৭/১৯৯৬ ৩০/০৬/২০০২ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

শলল্পী রােী প্দ্ কারী 
শলক্ষক 

২৪/০৬/১৯৭৪ ১৮/০৬/২০০৩ ১৩/০৩/২০০৬ এ এ শ শ আে 

এড, 

প্মাঃ অশমরু ক কারী 
শলক্ষক 

০১/০১/১৯৫৮ ১৪/০১/১৯৮১ ১৯/০৫/১৯৮২ এ এ শ শ আে 

এড, 

শেপা রায় 

িাকুদ্ার 

কারী 
শলক্ষক 

০১/০১/১৯৮৫ ০৩/০৫/২০০৯ ২০/০৩/২০১১ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম অস্তমা রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৫টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৫১ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৫৩৭ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্রাক-প্রাথশমক ১৪ ১৬ ৩০ 

১ম ৬৫ ৫৯ ১২৪ 

২য় ৬৮ ৬৮ ১৩৬ 

৩য় ৬৪ ৫১ ১১৫ 

৪থন ৩৯ ৩৮ ৭৭ 

৫ম ২১ ৩৪ ৫৫ 

ম োট= ২৭১ ২৬৬ ৫৩৭ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক শবপু চক্রবিী 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ 
প্রথাম 

প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

রুশব রােী দ্াল কারী 
শলক্ষক 

০২/০১/১৯৯০ ০৩/০৫/২০০৯ ১৪/০৩/২০১১ এআচ এ 

শ 

  

রীো রােী লম্মন া কারী 
শলক্ষক 

১০/০৯/১৯৮৫ ২৯/০৪/২০০৯ ২৯/০৪/২০০৯ এ এ শ   

োশমা প্বগম কারী 
শলক্ষক 

০১/০৩/১৯৮০ ০১/০৩/২০০৫ ১০/০৫/২০০৯ এ এ শ শ আে 

এড, 

ুমা চক্রবিী কারী 
শলক্ষক 

২৫/১০/১৯৭৯ ২৯/০৩/২০০১ ২০/০৪/২০০৬ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

পশপ রােী 
িাকুদ্ার 

কারী 
শলক্ষক 

১৪/০৫/১৯৮৭ ০১/০৭/২০০৭ ০২/০৪/২০১৩ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম ডুংশরয়া রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৬টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৩৬ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৪৫২ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৩ ১৭ ৩০ 

১ম ৫৯ ৫১ ১১০ 

২য় ৪১ ৪৪ ৮৫ 

৩য় ৪৫ ৬২ ১০৭ 

৪থন ৩০ ৪২ ৭২ 

৫ম ১৪ ৩৪ ৪৮ 

ম োট= ২০২ ২৫০ ৪৫২ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক প্রাখ্াো প্বগম 

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

ুবণনা কর কারী 
শলক্ষক 

০১/০৫/১৯৮৫ ০১/০৭/২০০৭ ০১/০৭/২০০৭ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, াঁঁ  

জশ রােী 
িাকুদ্ার 

কারী 
শলক্ষক 

২৮/০৫/১৯৮৪ ০৩/০৭/২০০৬ ০৫/০২/২০০৮ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

প্মাছাঃ প্কাশেরু 

অক্তার খ্ািুে 

কারী 
শলক্ষক 

০১/০৪/১৯৮৩ ০২/০১/২০০৮ ০৮/০৭/২০১০ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

শদ্পাী রােী 
প্চৌধুরী 

কারী 
শলক্ষক 

৩১/১২/১৯৭৬ ২৩/০৫/২০০০ ১৮/০৫/২০০৫ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

স্বপ্না রােী প্ে কারী 
শলক্ষক 

১০/১০/১৯৬৪ ১২/০১/১৯৮৮ ১৬/১০/১৯৯১ এ এ শ শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম প্িঘশরয়া রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৬২ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
১১৫ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ৪ ১ ৫ 

১ম ১৫ ১২ ২৭ 

২য় ১০ ১৪ ২৪ 

৩য় ১০ ১০ ২০ 

৪থন ৮ ১৬ ২৪ 

৫ম ১০ ৫ ১৫ 

ম োট= ৫৭ ৫৮ ১১৫ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক প্মাঃ অশমে ঈদ্দীে িাকুদ্ার 

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ 
প্রথাম 

প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

শমন শবশকছ 

প্বগম 

কারী শলক্ষক ০২/০৬/১৯৮৭ ০১/০৭/২০০৭ ০৪/০২/২০০৯ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

আা রােী রায় কারী শলক্ষক ১১/০৫/১৯৭৯ ২৯/০৪/২০০৯ ২৭/০৭/২০১১ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম মাশেকপুর রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৬২ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৬৫ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ৩ ৯ ১২ 

১ম ১০ ৫ ১৫ 

২য় ৫ ৫ ১০ 

৩য় ২ ৫ ৭ 

৪থন ৪ ৮ ১২ 

৫ম ৬ ৩ ৯ 

ম োট= ৩০ ৩৫ ৬৫ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক  প্জশমে অক্তার 

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ 
প্রথাম 

প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

এ,এম,কশেকা 
দ্ালগুপ্ত 

কারী 
শলক্ষক 

২৯/১২/১৯৮৭ ০২/০৬/২০০৩ ০৪/১১/২০০৯ মাষ্টান শ আে 

এড, 

ীমা বযাশজন  কারী 
শলক্ষক 

২৯/১২/১৯৭৮ ১২/০৭/২০০৭ ০৪/০১/২০১২ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম অমাপুর রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ২টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৭০ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৩৩৮ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ২৭ ২৮ ৫৫ 

১ম ৪৯ ৪৫ ৯৪ 

২য় ৩৩ ২৬ ৫৯ 

৩য় ২১ ৩১ ৫২ 

৪থন ২৮ ২৩ ৫১ 

৫ম ১৬ ১১ ২৭ 

ম োট= ১৭৪ ১৬৪ ৩৩৮ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক  প্লী রােী রায় 

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

ঈিম রায় কারী 
শলক্ষক 

০৫/০২/১৯৭৮ ১৫/১০/২০০৩ ০৭/০৫/২০০৮ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

িয় চক্রবিী কারী 
শলক্ষক 

৩০/০১/১৯৭৬ ১৬/০৮/১৯৯৯ ১৭/১১/২০০১ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

অয়লা শশদ্দকা কারী 
শলক্ষক 

০১/০১/১৯৯০ ২৫/০৯/২০১১ ২৫/০৯/২০১১ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম ফনিপুর রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৫৬ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
১২০ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৫ ১০ ২৫ 

১ম ৭ ১১ ১৮ 

২য় ৮ ১৮ ২৬ 

৩য় ১৩ ৯ ২২ 

৪থন ৮ ৭ ১৫ 

৫ম ৭ ৭ ১৪ 

ম োট= ৫৮ ৬২ ১২০ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক  মাখ্ে চন্দ্র দ্া 

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

মনু্না রােী প্দ্ কারী 
শলক্ষক 

৩০/০৪/১৯৬৯ ১৫/০৮/১৯৮৭ ২৪/০২/২০০৯ এ এ শ শ আে 

এড, 

েমত্ম কুমার 

দ্াল 

কারী 
শলক্ষক 

০৭/১১/১৯৫৮ ১৪/০১/১৯৮১ ০১/০৮/১৯৮৯ এ এ শ শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম জীবদ্াড়া রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৬টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৪২ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৪২৬ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১১ ১৯ ৩০ 

১ম ৪০ ৩০ ৭০ 

২য় ৪৯ ৫২ ১০১ 

৩য় ৪৮ ৬৬ ১১৪ 

৪থন ৩৪ ৩৮ ৭২ 

৫ম ২২ ১৭ ৩৯ 

ম োট= ২০৪ ২২২ ৪২৬ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক  প্দ্বালী িাকুদ্ার 

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

ুশম্ম িাকুদ্ার কারী 
শলক্ষক 

১৬/০৭/১৯৯০ ২০/০৫/২০১২ ২০/০৫/২০১২ এ এ শ   

শমো রােী 
িাকুদ্ার 

কারী 
শলক্ষক 

৩০/০৬/১৯৮৫ ৩০/০৪/২০০৯ ২৫/০৪/২০১১ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

রাো অচাযনয কারী 
শলক্ষক 

০১/০১/১৯৭৮ ২০/১০/২০০৩ ২৪/০২/২০০৯ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

বীনরন্দ্র কুমার দ্াল কারী 
শলক্ষক 

০৬/০১/১৯৭৭ ০৬/০১/২০০৪ ২২/০৯/২০১১ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

কযাণব্রি অচাযনয কারী 
শলক্ষক 

০৩/০২/১৯৭৫ ০৫/০৮/১৯৯৯ ২৮/০১/২০০৪ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম প্কলবপুর রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯২২ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
১০৩ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ৯ ৫ ১৪ 

১ম ৪ ৭ ১১ 

২য় ৭ ১১ ১৮ 

৩য় ১৪ ৮ ২২ 

৪থন ৮ ১৩ ২১ 

৫ম ১০ ৭ ১৭ 

ম োট= ৫২ ৫১ ১০৩ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক  প্মাছাঃ িাছশমে োার  

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ 
প্রথাম 

প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

াথী রােী রায় কারী 
শলক্ষক 

৩০/১২/১৯৭৭ ০৪/০৬/২০০৩ ৩০/০৭/২০০৭ স্দািক(ম্মাে) শব এড, 

প্মাঃ প্ানে 

অমদ্ 

কারী 
শলক্ষক 

০১/১০/১৯৫৫ ০১/০৭/১৯৭৩ ১৩/০২/২০০১ এ এ শ শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম ধেপুর দ্ন ারপুর রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৩৫ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৪৩৪ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৫ ১৫ ৩০ 

১ম ৪০ ৪৪ ৮৪ 

২য় ৪০ ৪০ ৮০ 

৩য় ৪০ ৪২ ৮২ 

৪থন ৫১ ৪৭ ৯৮ 

৫ম ২৪ ৩৬ ৬০ 

ম োট= ২১০ ২২৪ ৪৩৪ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক  প্মাাম্মদ্ মইেু ক 

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ 
প্রথাম 

প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

প্মাাম্মদ্ অশিকুর 

রমাে 

কারী 
শলক্ষক 

৩১/০৮/১৯৭৫ ১০/০৬/২০০৩ ১৪/০২/২০১১ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

রুো প্বগম কারী 
শলক্ষক 

১৩/০৭/১৯৮২ ২৪/০৪/২০০৬ ২৬/১০/২০১০ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

প্মাছাঃ মুশমা 
অক্তার 

কারী 
শলক্ষক 

১৫/০৬/১৯৯০ ২০/০৯/২০১০ ০২/১০/২০১০ এ এ শ শ আে 

এড, 

প্লফাী অক্তার কারী 
শলক্ষক 

০৮/১১/১৯৮৭ ০৫/০৯/২০১২ ০৫/০৯/২০১২ স্দািক 

(পা) 

  

 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম মকু্তাখ্াআ  রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৪টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৬৫ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৩৩৭ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৪ ১৯ ৩৩ 

১ম ৪০ ৪০ ৮০ 

২য় ৪০ ৪০ ৮০ 

৩য় ৩০ ২৬ ৫৬ 

৪থন ২৫ ৩০ ৫৫ 

৫ম ৯ ২৪ ৩৩ 

ম োট= ১৫৮ ১৭৯ ৩৩৭ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক  ছান অমদ্  

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ 
প্রথাম 

প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

মাশপ্ত রােী 
পা 

কারী 
শলক্ষক 

২০/০৩/১৯৮৯ ৩০/০৯/২০১০ ৩০/০৯/২০১০ এআচ এ শ   

শরনু্ট কুমার দ্া কারী 
শলক্ষক 

৩১/১০/১৯৭৯ ০৩/০৫/২০০৯ ০৩/০৫/২০০৯ স্দািক (পা) শব এড, 

প্মাঃ কানলম 

অী 
কারী 
শলক্ষক 

২০/০৬/১৯৫৯ ১৪/০২/১৯৮২ ১৪/০২/১৯৮২ এ এ শ শ আে 

এড, 

দ্ীশপকা দ্া কারী 
শলক্ষক 

১০/০৪/১৯৮৬ ০৬/০৯/২০১১ ০৬/০৯/২০১১ স্দািক(ম্মাে)   

 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

             

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম প্িরা েরুপুর রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৫টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৫৪ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৪৪৮ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৩ ১৮ ৩১ 

১ম ৫১ ৬৫ ১১৬ 

২য় ৬৬ ৫৬ ১২২ 

৩য় ৩৬ ৩৪ ৭০ 

৪থন ৪৫ ২৩ ৬৮ 

৫ম ১৪ ২৭ ৪১ 

ম োট= ২২৫ ২২৩ ৪৪৮ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক  ুব্রি বশেক 

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ 
প্রথাম 

প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

প্ববী িাকুদ্ার কারী 
শলক্ষক 

০১/১০/১৯৮৬ ০৮/০৭/২০০৭ ২৫/১০/২০১০ এ এ শ শ আে 

এড, 

জশ িাকুদ্ার কারী 
শলক্ষক 

০৭/১১/১৯৮৩ ২৯/০৪/২০০৯ ২৯/০৪/২০০৯ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

প্মনরুে প্েছা কারী 
শলক্ষক 

২০/১১/১৯৮১ ১৩/০২/২০০৫ ১১/০৮/২০০৫ এ এ শ শ আে 

এড, 

রেব্রি প্চৌধুরী কারী 
শলক্ষক 

১০/০৬/১৯৭৫ ১৮/০৪/২০০৬ ২৭/০৭/২০১১ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

প্মাঃ রশফকু ক 

অোর 

কারী 
শলক্ষক 

০২/০৮/১৯৬২ ১৪/০১/১৯৮১ ৩০/০৫/২০০৪ এ এ শ শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম বাাদ্রুপুর রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ২টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৩৭ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
১৮৬ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১১ ১১ ২২ 

১ম ২৫ ২০ ৪৫ 

২য় ১৯ ২৬ ৪৫ 

৩য় ১৭ ১৮ ৩৫ 

৪থন ১১ ১৩ ২৪ 

৫ম ৭ ৮ ১৫ 

ম োট= ৯০ ৯৬ ১৮৬ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক শগয়া ঈশদ্দে অমদ্  

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ 
প্রথাম 

প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

প্মাাম্মদ্ মশবরু 

রমাে 

কারী 
শলক্ষক 

২৭/১০/১৯৭৬ ০৩/০৭/২০০৬ ১৩/০৪/২০১১ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

ুব চন্দ্র দ্া কারী 
শলক্ষক 

১৯/০৩/১৯৭৪ ১৮/১০/২০০৩ ১৮/১০/২০০৩ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম শডনকশঅর রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৫টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৬০ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৪১৩ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্রাক-প্রাথশমক ২১ ১৭ ৩৮ 

১ম ৫৪ ৬৬ ১২০ 

২য় ৪৮ ৪২ ৯০ 

৩য় ৩৩ ৫৭ ৯০ 

৪থন ১৬ ৩৪ ৫০ 

৫ম ১৬ ৯ ২৫ 

ম োট= ১৮৮ ২২৫ ৪১৩ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক  রেশজি কুমার দ্া  

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ 
প্রথাম 

প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

প্মাঃ অনোয়ার 

প্ানে 

কারী 
শলক্ষক 

০৪/০১/১৯৮২ ০৩/০৫/২০০৯ ১৬/০৩/২০১১ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

েজীব চন্দ্র 

িাকুদ্ার 

কারী 
শলক্ষক 

০৪/০৯/১৯৮০ ০৩/০৫/২০০৯ ০৩/০৫/২০০৯ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

প্মাঃ মামদু্ অম কারী 
শলক্ষক 

০২/০২/১৯৫৮ ১৪/১১/১৯৮১ ১৪/০২/২০১১ এ এ শ শ আে 

এড, 

অল্পো িাকুদ্ার কারী 
শলক্ষক 

২৫/০২/১৯৯০ ০৩/০৯/২০১২ ০৩/০৯/২০১২ এআচ এ 

শ 

  

 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম শলমুবাক রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৫টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৫৫ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৩৮২ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৩ ১৭ ৩০ 

১ম ৩৭ ৪৩ ৮০ 

২য় ৩৬ ৩৯ ৭৫ 

৩য় ৫০ ৪১ ৯১ 

৪থন ৩৬ ২৬ ৬২ 

৫ম ২৮ ১৬ ৪৪ 

ম োট= ২০০ ১৮২ ৩৮২ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক  কামা ঈশদ্দে (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ 
প্রথাম 

প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

প্মাাম্মদ্ কামা 

ঈশদ্দে 

কারী 
শলক্ষক 

০১/০৫/১৯৭৬ ১৫/১০/২০০৩ ২৯/১২/২০১১ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

ফারাো প্বগম কারী 
শলক্ষক 

৩১/১২/১৯৮৯ ০২/০৫/২০০৯ ০২/০৫/২০০৯ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

বলুরা প্বগম কারী 
শলক্ষক 

১৫/০৯/১৯৯০ ১৯/০৯/২০১০ ১৯/০৯/২০১০ এআচ এ 

শ   

শছশদ্দকা প্বগম কারী 
শলক্ষক 

১২/০২/১৯৮৬ ০৩/০৫/২০০৯ ১১/০৪/২০১৩ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম থনরবন্দ রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৪টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৭২ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
২৩২ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৮ ২১ ৩৯ 

১ম ৪১ ৩৫ ৭৬ 

২য় ২২ ২৪ ৪৬ 

৩য় ১৩ ১৯ ৩২ 

৪থন ৬ ১৪ ২০ 

৫ম ১১ ৮ ১৯ 

ম োট= ১১১ ১২১ ২৩২ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক  ুমে কাশমত্ম িাকুদ্ার 

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ 
প্রথাম 

প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

জাশকয়া শশদ্দকা 
প্চৌধুরী 

কারী শলক্ষক ২৭/১১/১৯৭৮ ৩০/০৪/২০০৯ ৩০/০৪/২০০৯ স্দািক 

(পা) 

  

 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম মরুাদ্পুর রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৫টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৭০ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৩০৫ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১২ ২০ ৩২ 

১ম ৪৫ ৫০ ৯৫ 

২য় ২৫ ২৯ ৫৪ 

৩য় ২১ ২৯ ৫০ 

৪থন ১৪ ৩৩ ৪৭ 

৫ম ১১ ১৬ ২৭ 

ম োট= ১২৮ ১৭৭ ৩০৫ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক  প্মাঃ অব ুময়দ্ (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

অব্দু অী কারী 
শলক্ষক 

১৫/০৮/১৯৮২ ২০/০৯/২০১০ ৩০/০৯/২০১০ স্দািক 

(পা) 

  

রশিি কুমার প্দ্ কারী 
শলক্ষক 

০৫/০১/১৯৮০ ১৯/০৯/২০১০ ৩০/০৯/২০১০ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড,শব 

এড, 

লােরু শময়া কারী 
শলক্ষক 

১২/০৮/১৯৭৬ ১৫/১০/২০০৩ ২৯/১২/২০১১ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড,শব 

এড, 

প্মাঃ অব ুময়দ্ কারী 
শলক্ষক 

৩১/১২/১৯৬২ ১৫/১১/১৯৮৬ ২৪/০৯/১৯৯২ এ এ শ শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম ঈকারগাাঁও রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৭৩ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
১৮৯ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৮ ১৫ ৩৩ 

১ম ২২ ১৮ ৪০ 

২য় ১৮ ১৯ ৩৭ 

৩য় ১৬ ১৭ ৩৩ 

৪থন ১৩ ১০ ২৩ 

৫ম ৮ ১৫ ২৩ 

ম োট= ৯৫ ৯৪ ১৮৯ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক  দ্ীপক চক্রবিী (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

োজেীে ুিাো কারী 
শলক্ষক 

১৫/০১/১৯৭৬ ১৮/০৪/২০০৬ ১৮/০৪/২০০৬ মাষ্টান শ আে 

এড, 

দ্ীপক চক্রবিী কারী 
শলক্ষক 

৩১/১২/১৯৬৯ ২৫/০৮/১৯৯৯ ২৫/০৮/১৯৯৯ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম চােপুর রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৭৩ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
১৯১ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৩ ১৮ ৩১ 

১ম ২৫ ৪৩ ৬৮ 

২য় ১৫ ২৩ ৩৮ 

৩য় ১১ ২০ ৩১ 

৪থন ২ ১১ ১৩ 

৫ম ০ ১০ ১০ 

ম োট= ৬৬ ১২৫ ১৯১ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক লশফকু আাম  

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ 
প্রথাম 

প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

শবজে কৃষ্ণ অচাযনয কারী 
শলক্ষক 

০৪/০১/১৯৭৮ ০৩/০৭/২০০৬ ০৩/০৭/২০০৬ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

জশ রােী শল কারী 
শলক্ষক 

০৭/০১/১৯৯১ ০৪/০৯/২০১২ ০৪/০৪/২০১৩ এ এ শ   

 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম কুিুবপুর রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৫টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৭৬ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
২১১ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৪ ১২ ২৬ 

১ম ৩০ ২৩ ৫৩ 

২য় ১৮ ২৩ ৪১ 

৩য় ১৭ ১৯ ৩৬ 

৪থন ১৯ ১৭ ৩৬ 

৫ম ৯ ১০ ১৯ 

ম োট= ১০৭ ১০৪ ২১১ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক  প্মাঃ ফখ্রঈশদ্দে িাকুদ্ার  

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ 
প্রথাম 

প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

জাাঙ্গীর অম কারী 
শলক্ষক 

৩০/১২/১৯৮৪ ১৬/০৯/২০১০ ৩০/০৯/২০১০ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

াভী রােী রায় কারী 
শলক্ষক 

০৭/০৮/১৯৮১ ০৪/০৭/২০০৬ ২৮/০৯/২০১১ স্দািক 

(পা) 

শবএড 

প্মাঃ েনূর অম কারী 
শলক্ষক 

০৭/১২/১৯৮৩ ১৬/০৯/২০১০ ৩০/০৯/২০১০ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

শজজি কুমার 

প্গাস্বামী 
কারী 
শলক্ষক 

০১/০৭/১৯৮১ ০১/০৭/২০০৭ ২১/০৪/২০০৮ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম পাথাশরয়া রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৬০ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৫১৭ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৫ ১৪ ২৯ 

১ম ৭৭ ৬৩ ১৪০ 

২য় ৫৭ ৭৩ ১৩০ 

৩য় ৪২ ৫৩ ৯৫ 

৪থন ২৫ ৪২ ৬৭ 

৫ম ২৭ ২৯ ৫৬ 

ম োট= ২৪৩ ২৭৪ ৫১৭ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক  মর চক্রবিী 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ 
প্রথাম 

প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

মামদু্া খ্ািুে কারী 
শলক্ষক 

৩১/১২/১৯৮৯ ২০/০৯/২০১০ ৩০/০৯/২০১০ এআচ এ 

শ 

  

জাশকর প্ানে কারী 
শলক্ষক 

০৯/০৬/১৯৮৪ ২৯/০৪/২০০৯ ২৭/০৩/২০১১ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

রাজ ুরায় কারী 
শলক্ষক 

৩১/১২/১৯৭৫ ১৬/০৫/২০০০ ১৪/০২/২০০৪ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

আোো অআরীে কারী 
শলক্ষক 

৩১/১২/১৯৭৬ ০১/০৭/২০০৭ ০১/০৭/২০০৭ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম োয়েগর রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৬টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৩৫ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
১৯২ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ২২ ১২ ৩৪ 

১ম ২৩ ২৫ ৪৮ 

২য় ১৯ ১৫ ৩৪ 

৩য় ১৩ ১৪ ২৭ 

৪থন ১২ ১২ ২৪ 

৫ম ১৩ ১২ ২৫ 

ম োট= ১০২ ৯০ ১৯২ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক  শেিযনগাপা রায় 

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

পশরম চন্দ্র দ্াল 

িাং 
কারী 
শলক্ষক 

০১/০১/১৯৮০ ১৯/০৯/২০১০ ২৮/১২/২০১১ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

শমিু চক্রবিী কারী 
শলক্ষক 

২৫/০১/১৯৭৩ ২০/০৬/১৯৯৬ ০৫/০৬/২০০৩ এ এ শ শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম গশেগি রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৫টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৩০ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৫০২ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৫ ২০ ৩৫ 

১ম ৭৫ ৬৪ ১৩৯ 

২য় ৫৫ ৫৭ ১১২ 

৩য় ৩৯ ৫০ ৮৯ 

৪থন ৩১ ৪৮ ৭৯ 

৫ম ২৯ ১৯ ৪৮ 

ম োট= ২৪৪ ২৫৮ ৫০২ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক  প্মাঃ কামা প্ানে  

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

রীপা রােী চন্দ কারী 
শলক্ষক 

৩০/১২/১৯৮৩ ১৭/০৬/২০০৩ ১৭/০৬/২০০৩ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

পম্পা রােী গুে কারী 
শলক্ষক 

০১/১১/১৯৮০ ১৬/০৬/২০০৩ ১৭/০২/২০১১ এ এ শ শ আে 

এড, 

প্ো রােী 
িাকুদ্ার 

কারী 
শলক্ষক 

০৩/১১/১৯৭৯ ০৩/০২/২০০৫ ০৫/০৫/২০০৫ এ এ শ শ আে 

এড, 

প্মাছাম্মৎ মশিয়া 
প্বগম 

কারী 
শলক্ষক 

১৮/০৫/১৯৭৬ ২৭/০৩/২০০১ ২৭/০৩/২০০১ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

শ রােী প্দ্ কারী 
শলক্ষক 

০১/০৬/১৯৮৯ ২০/০৯/২০১০ ০২/০৪/২০১৩ এআচ এ 

শ 

  

 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম শ্রীোথপুর (২) রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৫টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৩৭ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৩৬৮ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৩ ১৭ ৩০ 

১ম ৪৩ ৫৭ ১০০ 

২য় ৩৯ ৪১ ৮০ 

৩য় ৩৪ ৪০ ৭৪ 

৪থন ২৪ ৩১ ৫৫ 

৫ম ১২ ১৭ ২৯ 

ম োট= ১৬৫ ২০৩ ৩৬৮ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক  মাুমা অক্তার 

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

প্রানমে অমদ্ কারী 
শলক্ষক 

১২/১১/১৯৭৮ ১৮/০৪/২০০৬   স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

প্মাছাঃ ামা 
অক্তার 

কারী 
শলক্ষক 

৩১/১২/১৯৯০ ১৬/০৯/২০১০ ৩০/০৯/২০১০ এআচ এ 

শ 

  

কাকী রােী 
িাকুদ্ার 

কারী 
শলক্ষক 

১১/০৮/১৯৮৭ ২১/০৯/২০১০ ৩০/০৯/২০১০ এআচ এ 

শ 

  

ম্পা রােী প্চৌধুরী কারী 
শলক্ষক 

২৬/০১/১৯৮৫ ১৯/০৪/২০০৬ ১৯/০৪/২০০৬ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম প্িশকয়া রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৪টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৫৪ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
২১৪ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৭ ১৩ ৩০ 

১ম ২৬ ২৩ ৪৯ 

২য় ১৭ ১৫ ৩২ 

৩য় ১৮ ২০ ৩৮ 

৪থন ১৯ ২১ ৪০ 

৫ম ১৪ ১১ ২৫ 

ম োট= ১১১ ১০৩ ২১৪ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক প্মাঃ েরুম্ন আাম প্চৌধুরী (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

রীিু রায কারী 
শলক্ষক 

১০/০৭/১৯৭৯ ১৬/০৪/২০০১ ১৬/০৪/২০০১ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

প্মাঃ েরূু আাম 

প্চৌধুরী 
কারী 
শলক্ষক 

১৫/১২/১৯৫৮ ১৫/১১/১৯৮৬ ১৯/০৪/২০০৬ এ এ শ শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম বাবশেয়া রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৫২ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
১৪০ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ৭ ১৩ ২০ 

১ম ১৫ ২০ ৩৫ 

২য় ১৬ ১৬ ৩২ 

৩য় ১৮ ১৪ ৩২ 

৪থন ৭ ৬ ১৩ 

৫ম ৪ ৪ ৮ 

ম োট= ৬৭ ৭৩ ১৪০ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক ুনকল চন্দ্র দ্া  

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ 
প্রথাম 

প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

েীশিকা রােী দ্াল কারী শলক্ষক ৩১/১২/১৯৭৫ ১৬/০৫/২০০০ ১৬/০৫/২০০০ এ এ শ শ আে 

এড, 

শেলা রােী প্চৌধুরী কারী শলক্ষক ০২/০১/১৯৭৪ ০২/০৫/১৯৯৫ ০২/০৫/১৯৯৫ এ এ শ শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম গাজীেগর রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৩৬ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৩৮০ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ২৫ ১৩ ৩৮ 

১ম ৫৫ ৪৫ ১০০ 

২য় ৪৩ ৩০ ৭৩ 

৩য় ৫০ ৩৪ ৮৪ 

৪থন ২৩ ২১ ৪৪ 

৫ম ২০ ২১ ৪১ 

ম োট= ২১৬ ১৬৪ ৩৮০ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক রাশজব রায়  

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

রুো মা 
েবীল 

কারী 
শলক্ষক 

২১/০৯/১৯৮৩ ২৯/০৪/২০০৯ ২৯/০৪/২০০৯ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

প্মাাম্মদ্ োজমূ 

ক 

কারী 
শলক্ষক 

০২/০৭/১৯৭৯ ০২/০১/২০০৮ ০৩/১১/২০০৮ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

রানজল চন্দ্র দ্া কারী 
শলক্ষক 

১০/০৩/১৯৭৮ ১৯/০২/২০০৫ ১৯/০২/২০০৫ মাষ্টান শ আে 

এড, 

প্মাছাঃ ফানিমা 
প্চৌধুরী শবঈটি 

কারী 
শলক্ষক 

০৪/০২/১৯৭৮ ০২/০৬/২০০৩ ০২/০৬/২০০৩ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

িে কুমার দ্া কারী 
শলক্ষক 

০২/০৭/১৯৫৫ ১৪/০১/১৯৮১ ২৩/০৬/১৯৯৪ এ এ শ শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম াারচর রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ২টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৭২ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৩৯৪ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ২৩ ১৭ ৪০ 

১ম ৫৪ ৫৭ ১১১ 

২য় ৪৮ ৩৭ ৮৫ 

৩য় ৪০ ৩০ ৭০ 

৪থন ২২ ৩৫ ৫৭ 

৫ম ১০ ২১ ৩১ 

ম োট= ১৯৭ ১৯৭ ৩৯৪ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক  শিিা রােী দ্া (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

শিিা রােী দ্া কারী 
শলক্ষক 

৩১/০৩/১৯৮৩ ০৩/০৭/২০০৬ ০৩/০৭/২০০৬ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

ম্পা রােী দ্া কারী 
শলক্ষক 

২২/১০/১৯৮১ ৩০/১২/২০০৪ ০৭/০১/২০১২ শবএ শ আে 

এড, 

কযানমশয়া প্চৌধুরী কারী 
শলক্ষক 

০৫/১০/১৯৮০ ০৪/০৭/২০০৭ ০৪/০৭/২০০৭ মাষ্টান শ আে 

এড, 

যুশথকা প্দ্ব কারী 
শলক্ষক 

৩১/০১/১৯৭৭ ০৭/০৪/২০০১ ০৩/০৭/২০০৮ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

স্বপ্না রােী দ্া কারী 
শলক্ষক 

৩০/১০/১৯৭৫ ০৩/০৭/২০০৬ ০৩/০৭/২০০৬ এ এ শ শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম  ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম অামমড়ুা রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৫টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৮০ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৩৩৯ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ২৩ ৭ ৩০ 

১ম ৪৯ ৩৩ ৮২ 

২য় ৩২ ২৬ ৫৮ 

৩য় ৩৪ ২৭ ৬১ 

৪থন ৩২ ৩০ ৬২ 

৫ম ১৮ ২৮ ৪৬ 

ম োট= ১৮৮ ১৫১ ৩৩৯ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক ুরম্নজ অী (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

প্মাছাঃ ছাশেরা 
প্বগম 

কারী 
শলক্ষক 

০১/০১/১৯৮১ ০১/০৭/২০০৭ ০১/০৭/২০০৭ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

পাপু বশেক কারী 
শলক্ষক 

১০/১১/১৯৮০ ১৬/০৯/২০১০ ৩০/০৯/২০১০ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

বীশথকা রােী পা কারী 
শলক্ষক 

০১/১০/১৯৭৯ ০৩/০৫/২০০৯ ০৩/০৫/২০০৯ মাষ্টান শব এড, 

প্মাঃ ুরুজ অী কারী 
শলক্ষক 

০৮/০৯/১৯৬৩ ১৫/১১/১৯৮৬ ১৫/১১/১৯৮৬ এ এ শ শ আে 

এড, 

প্মাঃ এখ্াছুর 

রমাে 

কারী 
শলক্ষক 

০২/০১/১৯৫৬ ১৫/১১/১৯৮৬ ১৫/১১/১৯৮৬ এ এ শ শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম বীরগাাঁও রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৬টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৫৬ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৬৪৩ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ২১ ১৫ ৩৬ 

১ম ৯৪ ৭৬ ১৭০ 

২য় ৭৫ ৬১ ১৩৬ 

৩য় ৬৪ ৫৬ ১২০ 

৪থন ৫২ ৫১ ১০৩ 

৫ম ৩৮ ৪০ ৭৮ 

ম োট= ৩৪৪ ২৯৯ ৬৪৩ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক  অশিকুর রমাে (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

াজোরা 
অক্তার 

কারী 
শলক্ষক 

০৪/০৮/১৯৮৯ ০৩/০৫/২০০৯ ২৪/০৩/২০১১ এআচ এ শ শ আে 

এড, 

মকু্তা প্বগম কারী 
শলক্ষক 

২৮/০৩/১৯৮৫ ০৩/০৫/২০০৯ ২০/০৩/২০১১ এআচ এ শ শ আে 

এড, 

িাশমমা পশেক্স কারী 
শলক্ষক 

২২/১০/১৯৮১ ০৩/০৫/২০০৯ ০৭/০৪/২০১১ স্দািক(ম্মাে) শ আে 

এড, 

প্মাঃ দ্শবরু 

আাম 

কারী 
শলক্ষক 

০১/০৯/১৯৭৯ ০৬/০১/২০০৮ ২৯/১০/২০০৮ দ্াশখ্ শব এড, 

প্মাাম্মদ্ 

অশিকুর 

রমাে 

কারী 
শলক্ষক 

১৩/০৭/১৯৭৭ ০৩/০৭/২০০৬ ০৩/০৭/২০০৬ দ্াশখ্ শ আে 

এড, 

 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম াাঁকুশড় রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯০৫ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৩০৯ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১০ ১৫ ২৫ 

১ম ৪৭ ৪৪ ৯১ 

২য় ২৭ ৩৬ ৬৩ 

৩য় ১৯ ৩০ ৪৯ 

৪থন ১৮ ৩৮ ৫৬ 

৫ম ১৭ ৮ ২৫ 

ম োট= ১৩৮ ১৭১ ৩০৯ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক  াজশবে অক্তার  

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

ফাশমা খ্ােম কারী 
শলক্ষক 

৩১/১২/১৯৮৮ ২০/০৯/২০১০ ৩০/০৯/২০১০ এআচ এ 

শ 

  

প্মাঃ অবদ্ছু 

ািার 

কারী 
শলক্ষক 

০১/০৩/১৯৭৫ ০২/০৬/২০০৩ ০২/০৬/২০০৩ দ্াশখ্ শ আে 

এড, 

জীবে কৃষ্ণ দ্া কারী 
শলক্ষক 

৩০/০৬/১৯৭০ ০৯/০৮/১৯৯৯ ০৯/০৮/১৯৯৯ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম ুিােগি রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৪টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা  

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
২৩৩ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১১ ৪ ১৫ 

১ম ৪২ ৩৩ ৭৫ 

২য় ৩০ ২৫ ৫৫ 

৩য় ১৮ ১৫ ৩৩ 

৪থন ১৩ ২০ ৩৩ 

৫ম ৭ ১৫ ২২ 

ম োট= ১২১ ১১২ ২৩৩ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক অনয়া প্বগম (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

ছাশদ্কা প্বগম কারী 
শলক্ষক 

৩১/০৩/১৯৯১ ২১/০৯/২০১০ ৩০/০৯/২০১০ এআচ এ 

শ 

  

াশকরা প্বগম কারী 
শলক্ষক 

২৫/০৫/১৯৮৭ ০৩/০৫/২০০৯ ০৩/০৫/২০০৯ এআচ এ 

শ 

  

অনয়া প্বগম কারী 
শলক্ষক 

০১/০৪/১৯৯১ ২০/০৯/২০১০ ২০/০৯/২০১০ এআচ এ 

শ 

  

রীমা িাং কারী 
শলক্ষক 

০১/১১/১৯৯২ ০৩/০৯/২০১২ ০৩/০৯/২০১২ এআচ এ 

শ 

  

 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম ধরমপুর রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৬৭ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
২৭২ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১২ ১৩ ২৫ 

১ম ৩৬ ২৭ ৬৩ 

২য় ২৭ ১৮ ৪৫ 

৩য় ২৪ ৩১ ৫৫ 

৪থন ১৭ ৩১ ৪৮ 

৫ম ২৩ ১৩ ৩৬ 

ম োট= ১৩৯ ১৩৩ ২৭২ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক অশলকু আাম (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

প্মাঃ অশলকু 

আাম 

কারী 
শলক্ষক 

২০/০৩/১৯৭৬ ২৯/০৩/২০০১ ০১/০১/২০০৪ মাষ্টান শ আে 

এড, 

াজোরা অক্তার কারী 
শলক্ষক 

০৪/০৮/১৯৮৯ ০৩/০৫/২০০৯ ০১/০৯/২০১২ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম টাআা রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৫২ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৩১৩ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৪ ১৬ ৩০ 

১ম ৪২ ৩৬ ৭৮ 

২য় ২৫ ২৭ ৫২ 

৩য় ২৯ ২৯ ৫৮ 

৪থন ২৭ ২৭ ৫৪ 

৫ম ২৬ ১৫ ৪১ 

ম োট= ১৬৩ ১৫০ ৩১৩ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক রাশলদ্া প্বগম (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

রাশবয়া শছশদ্দকা কারী 
শলক্ষক 

০১/০১/১৯৭৯ ০৫/০৬/২০০৩   এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

প্মাঃ অবু বর কারী 
শলক্ষক 

০২/০৭/১৯৬৭ ১৫/১১/১৯৮৬ ০১/০৪/২০১৩ এ এ শ শ আে 

এড, 

প্মাছাঃ রাশলদ্া 
প্বগম 

কারী 
শলক্ষক 

০৪/০১/১৯৮৩ ০৩/০৬/২০০৩ ১৯/০৪/২০০৬ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম বড়নমাা রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৫৮ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
২১৭ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৮ ১২ ৩০ 

১ম ২৯ ২৫ ৫৪ 

২য় ১৭ ২৪ ৪১ 

৩য় ২৫ ১৬ ৪১ 

৪থন ৭ ২১ ২৮ 

৫ম ১২ ১১ ২৩ 

ম োট= ১০৮ ১০৯ ২১৭ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক  রশবন্দ শবশ্বা (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

প্াছো প্বগম কারী 
শলক্ষক 

০১/১০/১৯৮২ ১৯/০৪/২০০৬ ০৩/১১/২০১১ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

মইে ঈশদ্দে কারী 
শলক্ষক 

০৩/০১/১৯৭৬ ১১/০৬/২০০৩ ১১/০৬/২০০৩ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

রশবন্দ শবশ্বা কারী 
শলক্ষক 

০১/০২/১৯৭০ ০৫/০৮/১৯৯৯ ০৫/০৮/১৯৯৯ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম ঈনমদ্েগর রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৫টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৫২ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
১২১ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৭ ১৬ ৩৩ 

১ম ১৪ ১৭ ৩১ 

২য় ১৬ ৭ ২৩ 

৩য় ১০ ৭ ১৭ 

৪থন ৭ ৪ ১১ 

৫ম ২ ৪ ৬ 

ম োট= ৬৬ ৫৫ ১২১ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক প্মাঃ মইে ঈশদ্দে (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ 
প্রথাম 

প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

প্মাাম্মদ্ মইে 

ঈশদ্দে 

কারী 
শলক্ষক 

২৫/০৪/১৯৮৭ ২১/০৯/২০১০ ৩০/০৯/২০১০ ফাশজ 

(এফ এম) 

  

িেশু্রী রায় কারী 
শলক্ষক 

০৮/০১/১৯৮৬ ২০/০৯/২০১০ ৩০/০৯/২০১০ এআচ এ 

শ 

  

শপয়ারা প্বগম কারী 
শলক্ষক 

০১/০১/১৯৭৯ ০৪/০৫/২০০৯ ২৫/০৪/২০১১ স্দািক 

(পা) 

  

 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম লযামেগর রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৫টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৫৮ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৩৭৪ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৭ ১৩ ৩০ 

১ম ৪৪ ৩৭ ৮১ 

২য় ২৫ ২২ ৪৭ 

৩য় ৩৩ ৪৩ ৭৬ 

৪থন ৩১ ৩০ ৬১ 

৫ম ২৩ ১৯ ৪২ 

৬ষ্ঠ ১৬ ২১ ৩৭ 

ম োট= ১৮৯ ১৮৫ ৩৭৪ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক  প্মাঃ জশম ঈশদ্দে 

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

প্রানকয়া প্বগম কারী 
শলক্ষক 

১৯/০৮/১৯৮৯ ২০/০৯/২০১০ ৩০/০৯/২০১০ এআচ এ 

শ 

  

প্রখ্া রােী প্দ্ কারী 
শলক্ষক 

২০/০৮/১৯৭৫ ২২/০৪/২০০৬ ২২/০৪/২০০৬ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

শদ্পাী ধর কারী 
শলক্ষক 

০১/০১/১৯৬৪ ০৩/০৬/২০০৩ ০৩/০৬/২০০৩ এ এ শ শ আে 

এড, 

প্মাঃ জশরু 

আাম 

কারী 
শলক্ষক 

০৫/০৯/১৯৮৪ ২৯/০৪/২০০৯ ২৫/০৪/২০১১ এমএএম শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম দ্বুনাকান্দা রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৫৪ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
২৭৭ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৪ ১৪ ২৮ 

১ম ২১ ৩৭ ৫৮ 

২য় ৪৪ ৩৩ ৭৭ 

৩য় ২৪ ২৫ ৪৯ 

৪থন ২১ ২৫ ৪৬ 

৫ম ৬ ১৩ ১৯ 

ম োট= ১৩০ ১৪৭ ২৭৭ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক প্মাাম্মদ্ েরূ অম (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

কৃপাশনু্ধ দ্া কারী 
শলক্ষক 

১৫/০৮/১৯৮১ ০৩/০১/২০০৮ ১৬/০২/২০০৮ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

প্মাাম্মদ্ েরূ 

অম 

কারী 
শলক্ষক 

১৯/১০/১৯৮০ ০৩/০৫/২০০৯ ০৩/০৫/২০০৯ স্দািক 

(পা) 

শব এড, 

কশেকা রােী রায় কারী 
শলক্ষক 

০৫/০৭/১৯৭৯ ০১/০৭/২০০৭ ০১/০৭/২০০৭ এ এ শ শ আে 

এড, 

ুশপ্ত রােী দ্াল কারী 
শলক্ষক 

২২/০৮/১৯৭৮ ০২/০১/২০০৮ ০২/০১/২০০৮ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম ঈশপ্তরপাড় রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৫০ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
১৮৪ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১১ ১৪ ২৫ 

১ম ২২ ২৩ ৪৫ 

২য় ১১ ১৫ ২৬ 

৩য় ১৪ ১৭ ৩১ 

৪থন ১২ ১৭ ২৯ 

৫ম ১৩ ১৫ ২৮ 

ম োট= ৮৩ ১০১ ১৮৪ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক প্মাঃ ফু শময়া (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ 
প্রথাম 

প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

প্মাঃ জনুয় শময়া কারী 
শলক্ষক 

২১/০১/১৯৮৪ ০৩/০৯/২০১২ ০৩/০৯/২০১২ স্দািক(ম্মাে) শ আে 

এড, 

প্মাঃ ফয় খ্াে কারী 
শলক্ষক 

২২/০৮/১৯৭৮ ০৪/০৭/২০০৭ ০৪/০৭/২০০৭ স্দািক (পা) শ আে 

এড, 

প্মাঃ ফূ শময়া কারী 
শলক্ষক 

৩১/১২/১৯৭২ ১৬/০৫/২০০০ ১৬/০৫/২০০০ স্দািক (পা) শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম ঠাকুরনভাগ রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৫০ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৩৩১ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৬ ১২ ২৮ 

১ম ৪০ ৪৪ ৮৪ 

২য় ৩৩ ২৯ ৬২ 

৩য় ৪০ ১৯ ৫৯ 

৪থন ২৮ ২৩ ৫১ 

৫ম ২০ ২৭ ৪৭ 

ম োট= ১৭৭ ১৫৪ ৩৩১ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক  প্েজাবু ক 

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

প্মাঃ ফয়জু ক কারী 
শলক্ষক 

০২/০২/১৯৮৩ ১৬/০৯/২০১০ ৩০/০৯/২০১০ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

ঈিম অচাযনয কারী 
শলক্ষক 

০১/০৭/১৯৭৬ ১৮/০৪/২০০৬ ১৮/০৪/২০০৬ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

ম্পা রােী দ্া কারী 
শলক্ষক 

২০/০১/১৯৮৮ ২০/০৯/২০১০ ০১/১০/২০১১ এ এ শ শ আে 

এড, 

প্মাে চক্রবিী কারী 
শলক্ষক 

২০/০৫/১৯৮৩ ২০/০৯/২০১০ ১৪/০৩/২০১৩ শবএ শ আে 

এড, 

জয়া রােী দ্া  কারী 
শলক্ষক 

০১/০১/১৯৮৮ ২০/০৯/২০১০ ০৬/০৪/২০১৩ শবএ শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম কাঈয়াজরুী রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৫০ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
২১০ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ৮ ৭ ১৫ 

১ম ৩৮ ২৯ ৬৭ 

২য় ২২ ২৩ ৪৫ 

৩য় ১৮ ২০ ৩৮ 

৪থন ১১ ১৮ ২৯ 

৫ম ৫ ১১ ১৬ 

ম োট= ১০২ ১০৮ ২১০ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক প্মাছাঃ শরয়াজ শবে রােু 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

স্বপে কুমার দ্াল কারী 
শলক্ষক 

৩০/০৫/১৯৭২ ০৫/০৮/১৯৯৯ ০৫/০৮/১৯৯৯ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

খ্াে রাাি 

প্ানে 

কারী 
শলক্ষক 

২০/০৪/১৯৮৩ ০৩/০৯/২০১২ ০৩/০৯/২০১২ এমএএম শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম বশয়াখ্াঈরী রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৩৫ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
২২৯ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৭ ১৯ ৩৬ 

১ম ২০ ২১ ৪১ 

২য় ২৬ ২১ ৪৭ 

৩য় ২৩ ২৫ ৪৮ 

৪থন ১৪ ২০ ৩৪ 

৫ম ১০ ১৩ ২৩ 

ম োট= ১১০ ১১৯ ২২৯ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক  প্মাঃ মশুজবরু রমাে (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

োজমা অক্তার 

প্চৌধুরী ঝুমা 
কারী 
শলক্ষক 

০১/০১/১৯৮৫ ২৯/০৪/২০০৯ ২৯/০৪/২০০৯ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

প্মাঃ মশজবরু 

রমাে 

কারী 
শলক্ষক 

২৫/০৫/১৯৭৮ ০১/০৩/২০০৩ ৩১/০৩/২০১১ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম জয়শশি রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৪টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৭১ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
২৫৯ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১০ ২০ ৩০ 

১ম ৩৫ ৪২ ৭৭ 

২য় ২৫ ২৬ ৫১ 

৩য় ১৯ ২৮ ৪৭ 

৪থন ১৫ ১৬ ৩১ 

৫ম ৭ ১৬ ২৩ 

ম োট= ১১১ ১৪৮ ২৫৯ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক প্মাঃ অব্দুছ প্ছাবাে (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

মাশেক া ধর কারী 
শলক্ষক 

০৮/১০/১৯৭৭ ২৮/০১/২০০৪ ২৮/০১/২০০৪ মাষ্টান শ আে 

এড, 

প্মাাম্মদ্ অব্দুছ 

প্ছাবাে 

কারী 
শলক্ষক 

১০/০৬/১৯৭৫ ০৫/০৮/১৯৯৯ ০৫/০৮/১৯৯৯ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

প্খ্াকে রিে প্দ্ কারী 
শলক্ষক 

২০/১০/১৯৭৪ ০৩/০৪/২০০১ ০৩/০৪/২০০১ এ এ শ শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম পাগা রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৭টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৫২ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৬৭৭ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৮ ১২ ৩০ 

১ম ৮৩ ৬৬ ১৪৯ 

২য় ৬৬ ৬৪ ১৩০ 

৩য় ৮২ ৬৫ ১৪৭ 

৪থন ৫৮ ৮০ ১৩৮ 

৫ম ৪০ ৪৩ ৮৩ 

ম োট= ৩৪৭ ৩৩০ ৬৭৭ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক  শেশখ্ চন্দ্র মজমুদ্ার 

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ 
প্রথাম 

প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

জমত্মা রােী ধর কারী 
শলক্ষক 

০৫/০৮/১৯৮৭ ১৫/০৭/২০০৭ ২৪/০৮/২০০৮ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

প্মাছাঃ মামদু্া 
প্চৌধুরী প্রাজী 

কারী 
শলক্ষক 

০১/০২/১৯৮২ ২৯/০৩/২০০১ ১৫/০২/২০১১ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

প্মাাঃ অনয়লা 
শশদ্দকা 

কারী 
শলক্ষক 

০১/০১/১৯৮১ ০১/০৩/২০০৫ ০৭/০৪/২০১১ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

প্লাভা িাকুদ্ার কারী 
শলক্ষক 

১৫/০৪/১৯৭৮ ০৩/০৫/২০০৫ ০৩/০৫/২০০৫ এ এ শ শ আে 

এড, 

জজয় কুমার 

িাকুদ্ার 

কারী 
শলক্ষক 

০১/০৭/১৯৭৭ ১৫/১০/২০০৩ ২৭/০৩/২০১১ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

শেভা রােী 
দ্শত্মদ্ার 

কারী 
শলক্ষক 

২৫/১২/১৯৭৩ ২৯/১২/১৯৯৪ ১৫/০২/২০১১ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম রথপাড়া রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৫টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৫২ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৪২৮ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১২ ১৮ ৩০ 

১ম ৩৯ ৩০ ৬৯ 

২য় ৪৫ ৪০ ৮৫ 

৩য় ৪১ ৪৭ ৮৮ 

৪থন ৪৬ ৪৯ ৯৫ 

৫ম ৩৫ ২৬ ৬১ 

ম োট= ২১৮ ২১০ ৪২৮ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক অলী কুমার চক্রবিী 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

প্মাছাঃ াছো 
জাাে প্চৌধুরী 

কারী 
শলক্ষক 

৩০/০৬/১৯৮৯ ০৪/০৫/২০০৯ ০৪/০৫/২০০৯ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

প্রীশি কো 
িাকুদ্ার 

কারী 
শলক্ষক 

০৫/০২/১৯৮২ ০২/০৬/২০০৩ ১৯/০৪/২০০৬ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

স্বপ্না রােী প্দ্ কারী 
শলক্ষক 

১১/০৫/১৯৭৭ ১৭/০৭/২০০০   এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

বাদ্ চন্দ্র দ্া কারী 
শলক্ষক 

৩০/০৬/১৯৭৪ ০২/০৬/২০০৩   স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম লত্রম্নমদ্নে রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৫টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৮৮৬ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৫০৮ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৪ ১৬ ৩০ 

১ম ৪৭ ৪৮ ৯৫ 

২য় ৪৪ ৩৮ ৮২ 

৩য় ৫৮ ৬০ ১১৮ 

৪থন ৩৯ ৬১ ১০০ 

৫ম ৩৪ ৪৯ ৮৩ 

ম োট= ২৩৬ ২৭২ ৫০৮ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক  শজি চক্রবিী 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

শুভ্রা রােী দ্া কারী 
শলক্ষক 

১২/১২/১৯৭৮ ১৮/০৬/২০০৩ ১৮/০৬/২০০৩ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

প্মাছাম্মাি শমোরা 
অক্তার 

কারী 
শলক্ষক 

০৩/১১/১৯৭৮ ৩০/০৪/২০০৯ ০১/০৩/২০১১ এ এ শ শ আে 

এড, 

প্যাগমায়া পুরকাস্থ কারী 
শলক্ষক 

১৫/০৪/১৯৭৭ ১৫/১০/২০০৩ ২৭/০৫/২০০৯ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

প্মাঃ ঈশক অী কারী 
শলক্ষক 

০৪/০৭/১৯৬২ ২৬/১০/১৯৯১ ১০/০৮/২০০৮ এ এ শ শ আে 

এড, 

প্মাশি রিে প্দ্ব 

োথ 

কারী 
শলক্ষক 

০১/০১/১৯৭৯ ০৩/০৭/২০০৬   স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম কবা বাশকা রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯২০ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
২৬৫ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ২০ ১০ ৩০ 

১ম ৩৫ ৩২ ৬৭ 

২য় ২৫ ৩৭ ৬২ 

৩য় ২ ৩৪ ৩৬ 

৪থন ৭ ৩১ ৩৮ 

৫ম ০ ৩২ ৩২ 

ম োট= ৮৯ ১৭৬ ২৬৫ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক  লীা রােী দ্া িাকুদ্ার 

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

লীা রােী রায় কারী 
শলক্ষক 

০১/০১/১৯৬৩ ১০/০১/১৯৮৫ ০৬/০৭/১৯৯৪ এ এ শ শ আে 

এড, 

ধেিয় চন্দ কারী 
শলক্ষক 

২০/০৮/১৯৭৫ ০৩/০৬/২০০৩ ০৩/০৪/২০১১ মাষ্টান শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম দ্ানমাধরিপী রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৫টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৪০ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
২৭১ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৮ ১২ ৩০ 

১ম ২৩ ২৩ ৪৬ 

২য় ২৫ ২৫ ৫০ 

৩য় ২৯ ২৩ ৫২ 

৪থন ২৭ ২৬ ৫৩ 

৫ম ১৬ ২৪ ৪০ 

ম োট= ১৩৮ ১৩৩ ২৭১ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক নলাক রিে িরপদ্ার 

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

শশপ রােী লম্মন া কারী 
শলক্ষক 

১০/১০/১৯৮৪ ২৪/০৪/২০০৬ ০৯/১০/২০১০ শবএএ শ আে 

এড, 

ংগীিা রােী দ্াল কারী 
শলক্ষক 

০১/০৬/১৯৮১ ১১/০৯/২০০৫ ১১/০৯/২০০৫ এ এ শ শ আে 

এড, 

শবিা রােী ধর কারী 
শলক্ষক 

০১/০২/১৯৭৯ ২২/০২/২০০৯ ২২/০২/২০০৯ এ এ শ শ আে 

এড, 

বােী রােী 
চক্রবিী 

কারী 
শলক্ষক 

১১/০৯/১৯৬৭ ০৩/০৬/২০০৩ ০৩/০৬/২০০৩ এ এ শ শ আে 

এড, 

শলা প্গাপ কারী 
শলক্ষক 

০৯/০৫/১৯৫৫ ০৫/০৭/২০০৩ ০৫/০৭/২০০৩ এ এ শ শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম রেী রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৫টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৪০ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৫৯৪ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৪ ১৬ ৩০ 

১ম ৬৯ ৮৪ ১৫৩ 

২য় ৬৫ ৩৭ ১০২ 

৩য় ৭২ ৬৪ ১৩৬ 

৪থন ৪৪ ৬১ ১০৫ 

৫ম ২১ ৪৭ ৬৮ 

ম োট= ২৮৫ ৩০৯ ৫৯৪ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক  মাশেক া চক্রবিী 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ 
প্রথাম 

প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

অছমা অক্তার কারী 
শলক্ষক 

৩১/১২/১৯৮৪ ১১/০৫/২০০৯ ১১/০৫/২০০৯ স্দািক 

(পা) 

  

জীব চন্দ্র দ্া কারী 
শলক্ষক 

৩১/০৭/১৯৭৮ ২৪/০৫/২০০৯ ২৪/০৫/২০০৯ স্দািক 

(পা) 

শব এড, 

প্লখ্ প্মাঃ াশববরু 

রমাে 

কারী 
শলক্ষক 

০১/০৬/১৯৭৭ ১২/০৪/২০০১ ২২/০২/২০০৯ মাষ্টান শ আে 

এড, 

ছাআদ্ু ক কারী 
শলক্ষক 

১২/০২/১৯৭৫ ২৭/০৩/২০০১ ২০/০৯/২০০৩ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম শচকারকাশন্দ রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৬টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৪০ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৭৮০ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ২৬ ৩৪ ৬০ 

১ম ৫৮ ৯০ ১৪৮ 

২য় ৬৬ ৭২ ১৩৮ 

৩য় ৭৫ ১০৫ ১৮০ 

৪থন ৭৬ ৬০ ১৩৬ 

৫ম ৫০ ৬৮ ১১৮ 

ম োট= ৩৫১ ৪২৯ ৭৮০ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক  মীরে শকনলার দ্াল 

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

শবঈটি অচাযনয কারী 
শলক্ষক 

১০/১১/১৯৮৩ ২৯/০৪/২০০৯ ২৯/০৪/২০০৯ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

প্মাঃ প্গাাম 

নরায়ার 

কারী 
শলক্ষক 

০২/০১/১৯৮৩ ১৬/০৯/২০১০ ১৭/০৪/২০১১ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

ডশ রােী দ্া কারী 
শলক্ষক 

৩০/০৬/১৯৭৫ ১৮/০৪/২০০৬ ১৮/০৪/২০০৬ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

মলনন্দ্র কুমার দ্াল কারী 
শলক্ষক 

০১/০১/১৯৭৩ ২১/০৫/২০০০ ২১/০৫/২০০০ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

প্মাঃ অব্দুর বর কারী 
শলক্ষক 

১৩/০৭/১৯৫৫ ০৯/০৭/১৯৭৩ ১০/০৩/২০০৩ এ এ শ শ আে 

এড, 

রূপাী িাকুদ্ার কারী 
শলক্ষক 

২০/০৩/১৯৮৮ ২১/০৯/২০১০ ২৬/০৯/২০১১ এআচ এ 

শ 

  

 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম শপঠাপলী রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৫টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৪০ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৩২৮ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১০ ১৬ ২৬ 

১ম ৩৯ ৩৫ ৭৪ 

২য় ৩০ ৪২ ৭২ 

৩য় ৩৪ ৩০ ৬৪ 

৪থন ২৪ ৩৩ ৫৭ 

৫ম ১৩ ২২ ৩৫ 

ম োট= ১৫০ ১৭৮ ৩২৮ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক  প্মাছাম্মৎ োরীে প্ফরনদ্ৌী 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

ফাশমদ্া প্বগম কারী 
শলক্ষক 

২৪/১২/১৯৮২ ৩০/০৪/২০০৯ ৩০/০৪/২০০৯ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

প্মাঃ জাাঙ্গীর 

অম 

কারী 
শলক্ষক 

২৫/১১/১৯৭৯ ১১/০৫/২০০৯ ২৩/১০/২০১১ শবএএ শব এড, 

িপে কুমার দ্া কারী 
শলক্ষক 

৩১/১২/১৯৭৭ ১১/০৭/২০০৭ ০৪/০৫/২০০৯ স্দািক 

(পা) 

শব এড, 

শেরিে মজমুদ্ার কারী 
শলক্ষক 

০১/০৪/১৯৭৬ ২৭/০৩/২০০১ ২৭/০৩/২০০১ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

শচন্য় দ্া কারী 
শলক্ষক 

৩১/০৮/১৯৭৫ ০৩/০৭/২০০৬ ০৩/০৭/২০০৬ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম প্ঘাড়াডুম্বুর রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৮টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৪০ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৩৬৭ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ৯ ৬ ১৫ 

১ম ৪৫ ৪৭ ৯২ 

২য় ৪৩ ৪০ ৮৩ 

৩য় ৪৮ ৩২ ৮০ 

৪থন ২৮ ৩২ ৬০ 

৫ম ১১ ২৬ ৩৭ 

ম োট= ১৮৪ ১৮৩ ৩৬৭ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক প্মাছাঃ শলমু প্বগম (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

প্মাছাঃ অশবদ্া 
ুিাো 

কারী 
শলক্ষক 

১৫/০১/১৯৮৮ ২২/০৯/২০১০ ৩০/০৯/২০১০ এআচ এ 

শ 

  

রশমা অক্তার 

শরশম 

কারী 
শলক্ষক 

০৭/০৩/১৯৮৭ ০৩/০৫/২০০৯ ০৩/০৫/২০০৯ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

প্মৌুমী রায় কারী 
শলক্ষক 

০১/০৯/১৯৮৬ ২৯/০৪/২০০৯ ২৯/০৪/২০০৯ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

প্মাছাঃ শলমূ 

প্বগম 

কারী 
শলক্ষক 

৩০/০৩/১৯৮৫ ১৯/০৪/২০০৬ ১৯/০৪/২০০৬ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

লাাো শশদ্দকা কারী 
শলক্ষক 

১০/০২/১৯৮০ ৩০/০৪/২০০৯ ২৮/১২/২০১১ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

জানদ্া ুিাো 
প্চৌধুরী 

কারী 
শলক্ষক 

২৯/০৯/১৯৭৮ ৩০/০৪/২০০৯ ৩০/০৪/২০০৯ মাষ্টান শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম অমপুর (৩) রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৬৫ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
১৪৫ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ৬ ৮ ১৪ 

১ম ১১ ১৩ ২৪ 

২য় ১০ ১৪ ২৪ 

৩য় ১২ ১৪ ২৬ 

৪থন ২০ ১০ ৩০ 

৫ম ১৪ ১৩ ২৭ 

ম োট= ৭৩ ৭২ ১৪৫ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক  ুধা রিে মজমুদ্ার 

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ 
প্রথাম 

প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

শলখ্া শত্রনবদ্ী কারী 
শলক্ষক 

০২/০৭/১৯৮৬ ১৬/০৯/২০১০ ৩০/০৯/২০১০ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

শমিা রােী প্চৌধুরী কারী 
শলক্ষক 

০২/০১/১৯৭৪ ০১/০১/১৯৯৪ ০৯/০৮/২০০৭ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম দ্রগাপালা রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৫টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৮৮৫ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৪২৩ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ২১ ১৪ ৩৫ 

১ম ৪৩ ৪৪ ৮৭ 

২য় ৩৯ ৩২ ৭১ 

৩য় ৩১ ৬১ ৯২ 

৪থন ৩৪ ৪০ ৭৪ 

৫ম ৩৪ ৩০ ৬৪ 

ম োট= ২০২ ২২১ ৪২৩ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক  মাা রােী রায় 

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

প্মাছাঃ খ্ানদ্া 
প্বগম 

কারী 
শলক্ষক 

৩১/১২/১৯৮৫ ২৯/০৪/২০০৯ ২৯/০৪/২০০৯ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

রুশব প্গাস্বামী কারী 
শলক্ষক 

০১/০১/১৯৮৫ ০৩/০৫/২০০৯ ০৩/০৫/২০০৯ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

ফানিমা খ্ািুে কারী 
শলক্ষক 

১৯/০২/১৯৮৪ ১৪/০২/২০০৫ ২৪/০৬/২০০৮ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

ুপ্তা রােী দ্াল কারী 
শলক্ষক 

০১/০১/১৯৮০ ২৯/০৩/২০০১ ২৯/০৩/২০০১ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

েপুূর চক্রবিী কারী 
শলক্ষক 

১৬/০৫/১৯৭৫ ১২/০৪/২০০১ ২২/০৮/২০০৫ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

ঈমা রােী প্দ্বী কারী 
শলক্ষক 

২৪/০৭/১৯৭২ ০৮/০৪/২০০১   স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম পাআকাপে রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৫৭ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৪৯৯ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৪ ১৬ ৩০ 

১ম ৬৫ ৬৯ ১৩৪ 

২য় ৬৯ ৬২ ১৩১ 

৩য় ৩৬ ৫৭ ৯৩ 

৪থন ৩৪ ৩৮ ৭২ 

৫ম ২১ ১৮ ৩৯ 

ম োট= ২৩৯ ২৬০ ৪৯৯ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক লামছু আাম (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

েপুমা ভট্টাচাযনয কারী 
শলক্ষক 

১৬/১২/১৯৭৭ ০৪/০৫/১৯৯৯ ০৩/০৪/২০১৩ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

প্মাাম্মদ্ লামছু 

আাম 

কারী 
শলক্ষক 

০১/০২/১৯৮১ ০৪/০৭/২০০৬ ০৪/০৭/২০০৬ কাশম 

(এম.এম) 

শ আে 

এড, 

লাাদ্ৎ প্ানে কারী 
শলক্ষক 

১৮/০২/১৯৭৯ ১১/০৫/২০০৯ ০৯/০৪/২০১২ শবএএ শবএড 

জাাঙ্গীর প্ানে কারী 
শলক্ষক 

০১/০৭/১৯৮৫ ০৩/০৯/২০১২ ০৩/০৯/২০১২ শবএ   

 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম শচেী রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৫টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯২১ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৩৩৮ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১২ ১১ ২৩ 

১ম ৪১ ৪২ ৮৩ 

২য় ৩৩ ৩২ ৬৫ 

৩য় ৩৩ ৪৩ ৭৬ 

৪থন ২৮ ১৮ ৪৬ 

৫ম ২৪ ২১ ৪৫ 

ম োট= ১৭১ ১৬৭ ৩৩৮ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক প্মাছাঃ োজেীে প্ফরনদ্ৌী 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

ীমা অক্তার কারী 
শলক্ষক 

২৫/০৫/১৯৮৪ ০৩/০৫/২০০৯ ১৬/০৩/২০১১ স্দািক 

(পা) 

শব এড, 

োজরীে অক্তার কারী 
শলক্ষক 

০১/০১/১৯৮০ ২৯/০৩/২০০১ ০৫/০৬/২০০৩ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

প্বে ুরিে 

মজমুদ্ার 

কারী 
শলক্ষক 

২০/০২/১৯৭৮ ০৩/০৭/২০০৬ ০৪/০২/২০০৮ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

প্পী রায় কারী 
শলক্ষক 

১০/০২/১৯৭৮ ২৯/০৩/২০০১ ২৯/০৩/২০০১ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

ুশচত্রামশে প্দ্বী কারী 
শলক্ষক 

৩১/১২/১৯৮৭ ১৯/০৯/২০১০ ২৮/০৩/২০১৩ শবএশ শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম ছয়াড়া রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৪টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৮৭২ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
২২০ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১০ ১৫ ২৫ 

১ম ২২ ২১ ৪৩ 

২য় ১৪ ২২ ৩৬ 

৩য় ৩১ ২২ ৫৩ 

৪থন ১১ ২০ ৩১ 

৫ম ১২ ২০ ৩২ 

ম োট= ১০০ ১২০ ২২০ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক প্রবা রােী পা 

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

িৃশপ্ত রােী দ্াল কারী 
শলক্ষক 

০৮/০৭/১৯৮৮ ০৭/০১/২০০৮ ০৭/০১/২০০৮ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

প্জযাশি রােী দ্াল কারী 
শলক্ষক 

১৫/০৮/১৯৮৬ ১১/০৫/২০০৯ ২৮/০৯/২০১১ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

শেনবশদ্িা প্চৌধুরী  কারী 
শলক্ষক 

০২/০১/১৯৮১ ১৪/০৬/২০০৩ ০৩/০৪/২০১৩ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

শলল্পী িাকুদ্ার কারী 
শলক্ষক 

১২/০৭/১৯৮৩ ১৮/০৪/২০০৬ ২৮/০৮/২০১২ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম প্মৌগাাঁও বানগরনকাে রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৫৪ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
২৮০ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৪ ১৬ ৩০ 

১ম ২৩ ২৬ ৪৯ 

২য় ২৩ ৩০ ৫৩ 

৩য় ২৭ ৩৯ ৬৬ 

৪থন ২৬ ২৫ ৫১ 

৫ম ১৪ ১৭ ৩১ 

ম োট= ১২৭ ১৫৩ ২৮০ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক ুপ্রীশি রােী াথী 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

প্ববী রােী 
রকার 

কারী 
শলক্ষক 

০১/০৪/১৯৮২ ০৩/০১/২০০৮ ০৩/০১/২০০৮ স্দািক 

(পা) 

শব এড, 

গীিা রােী মবদ্য কারী 
শলক্ষক 

২৫/০৮/১৯৮১ ১১/০৫/২০০৯ ১৪/০৩/২০১১ স্দািক 

(পা) 

শব এড, 

প্গাপা চন্দ্র 

মজমুদ্ার 

কারী 
শলক্ষক 

০১/০১/১৯৭৩ ০৯/০৮/১৯৯৯ ০৯/০৮/১৯৯৯ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম বড়ুমপুর রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৭২ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
২০৫ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৭ ১৩ ৩০ 

১ম ২৩ ২৬ ৪৯ 

২য় ২০ ১২ ৩২ 

৩য় ১৫ ১৫ ৩০ 

৪থন ২১ ১৯ ৪০ 

৫ম ৯ ১৫ ২৪ 

ম োট= ১০৫ ১০০ ২০৫ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক লযামামত্ম কুমার দ্াল (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

অকশমা প্বগম কারী 
শলক্ষক 

১১/০২/১৯৮৫ ০৩/০৫/২০০৯ ০৩/০৫/২০০৯ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

মাববু অম কারী 
শলক্ষক 

১০/০২/১৯৮৩ ২১/০৯/২০১০ ২১/০৯/২০১০ মাষ্টান শ আে 

এড, 

লযামামত্ম কুমার 

দ্াল 

কারী 
শলক্ষক 

০৯/০১/১৯৫৮ ১৯/০২/১৯৮৪ ০৩/০৮/২০০৮ এ এ শ শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম কাশবাখ্াআ রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৪০ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
১৭১ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৪ ১১ ২৫ 

১ম ১৬ ২০ ৩৬ 

২য় ১৭ ৯ ২৬ 

৩য় ২০ ১৮ ৩৮ 

৪থন ১০ ১৭ ২৭ 

৫ম ৯ ১০ ১৯ 

ম োট= ৮৬ ৮৫ ১৭১ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক আশয়াছুর রমাে 

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

যুশথকা রােী পা কারী 
শলক্ষক 

০১/০৩/১৯৫৬ ০১/০১/১৯৮৪ ০১/০৭/১৯৯০ এ এ শ শ আে 

এড, 

শডঈটি রােী 
িাকুদ্ার 

কারী 
শলক্ষক 

২৮/১১/১৯৮১ ০২/০৪/২০০০ ০১/১০/২০১০ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম ইলাখ্পুর রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৮৯২ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
২১৩ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৫ ১৪ ২৯ 

১ম ১৮ ১৮ ৩৬ 

২য় ১৫ ২৫ ৪০ 

৩য় ২৭ ২০ ৪৭ 

৪থন ১৪ ২৭ ৪১ 

৫ম ১১ ৯ ২০ 

ম োট= ১০০ ১১৩ ২১৩ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক প্মাঃ এোমূ ক (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

পী  প্গাস্বামী কারী 
শলক্ষক 

০১/০১/১৯৮৮ ০১/০৭/২০০৭ ০১/০৭/২০০৭ এ এ শ শ আে 

এড, 

প্মাঃ জনুয় 

অনমদ্ 

কারী 
শলক্ষক 

২২/০৮/১৯৮৩ ১১/০৫/২০০৯ ১৩/০৪/২০১১ স্দািক 

(পা) 

  

োড়ুনগাপা দ্া 

িানাকদ্ার 

কারী 
শলক্ষক 

০১/০৪/১৯৭৯ ০৩/০৫/২০০৯ ০৩/০৫/২০০৯ মাষ্টান শ আে 

এড, 

প্মাঃ এোমূ ক কারী 
শলক্ষক 

৩১/১২/১৯৭৩ ০২/০৬/২০০৩ ১৩/০৪/২০১১ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম অমশড়য়া রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৫৮ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
১৬৫ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৮ ১২ ৩০ 

১ম ২৭ ২৩ ৫০ 

২য় ১৭ ১৪ ৩১ 

৩য় ১৯ ২১ ৪০ 

৪থন ৫ ৪ ৯ 

৫ম ১ ৪ ৫ 

ম োট= ৮৭ ৭৮ ১৬৫ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক ুশপ্রয় িাকুদ্ার (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

ুশপ্রয় িাকুদ্ার কারী 
শলক্ষক 

১৫/১০/১৯৭৫ ১৬/০৪/২০০১ ২৭/০৫/২০০৯ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

িৃশপ্ত রােী দ্ি কারী 
শলক্ষক 

০২/০৯/১৯৬৩ ২২/১১/১৯৮৩ ০১/০৮/২০০৫ এ এ শ শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম াামপুর রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৫২ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৯৭ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ৩ ৮ ১১ 

১ম ১২ ৮ ২০ 

২য় ৯ ১১ ২০ 

৩য় ৪ ১২ ১৬ 

৪থন ১৩ ৭ ২০ 

৫ম ৪ ৬ ১০ 

ম োট= ৪৫ ৫২ ৯৭ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক মনোয়ারা প্বগম (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ 
প্রথাম 

প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

লমীমা খ্ােম কারী 
শলক্ষক 

১৫/০৬/১৯৮৪ ২১/০৯/২০১০ ১৮/১০/২০১১ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

মনোয়ারা প্বগম কারী 
শলক্ষক 

৩১/১০/১৯৬৭ ২২/০৪/১৯৯৫ ২২/০৪/১৯৯৫ এ এ শ শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম অক্তারপাড়া রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৬৫ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৩২২ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ৮ ১৫ ২৩ 

১ম ৫০ ৪২ ৯২ 

২য় ২৬ ৪১ ৬৭ 

৩য় ২২ ৪০ ৬২ 

৪থন ২০ ২৯ ৪৯ 

৫ম ১৪ ১৫ ২৯ 

ম োট= ১৪০ ১৮২ ৩২২ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক রওলোরা প্বগম 

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

প্াম চক্রবিী কারী 
শলক্ষক 

১৮/১০/১৯৮৮ ২৯/০৪/২০০৯ ২৯/০৪/২০০৯ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

াভী দ্া কারী 
শলক্ষক 

১৪/০৭/১৯৮৪ ০১/০২/২০০৫ ০১/০২/২০০৫ এ এ শ শ আে 

এড, 

শবভা মজমুদ্ার কারী 
শলক্ষক 

০১/০১/১৯৮৪ ০১/০৭/২০০৭ ০১/০৭/২০০৭ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

েীশমা রকার কারী 
শলক্ষক 

০১/০৬/১৯৭৭ ১৭/০৬/২০০৩ ১৭/০৬/২০০৩ এআচ এ 

শ 

শ আে 

এড, 

িাপী পুরকায়স্থ কারী 
শলক্ষক 

০৯/১০/১৯৬৬ ১৬/০৪/১৯৮৭ ০৬/০৭/১৯৯৫ এ এ শ শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম দ্ারকাশন্দ রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৫টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৫৪ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
২১৬ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১০ ৮ ১৮ 

১ম ২৩ ২২ ৪৫ 

২য় ২৪ ১০ ৩৪ 

৩য় ২৪ ২৫ ৪৯ 

৪থন ১৬ ২২ ৩৮ 

৫ম ২০ ১২ ৩২ 

ম োট= ১১৭ ৯৯ ২১৬ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক মনোর অী (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ 
প্রথাম 

প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

প্মাঃ মনোর অী কারী 
শলক্ষক 

২৭/০৭/১৯৯৭ ১৫/১০/২০০৩ ০১/১১/২০১১ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

স্বপ্না রােী 
িাকুদ্ার 

কারী 
শলক্ষক 

১৪/১১/১৯৮১ ১৫/১০/২০০৩ ০১/০১/২০১২ এ এ শ শ আে 

এড, 

িযন্দ্র চন্দ্র 

িরপদ্ার 

কারী 
শলক্ষক 

০৪/০৬/১৯৭৮ ১০/০৫/২০০৯ ২৩/০৮/২০১২ স্দািক 

(পা) 

শ আে 

এড, 

মশে দ্ি কারী 
শলক্ষক 

২০/০২/১৯৭৭ ০১/০৭/২০০৭ ০১/০৭/২০০৭ এ এ শ শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম আামপুর রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৬টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৭৪ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
১৯৫ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৩ ১১ ২৪ 

১ম ২৭ ১৯ ৪৬ 

২য় ১৮ ২২ ৪০ 

৩য় ১৮ ২৩ ৪১ 

৪থন ৭ ২৬ ৩৩ 

৫ম ৪ ৭ ১১ 

ম োট= ৮৭ ১০৮ ১৯৫ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক প্মাঃ অক্কাছ শময়া (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

প্মাঃ অক্কাছ শময়া 
কারী 
শলক্ষক 

০১/০৭/১৯৬৫ ১৬/০৯/১৯৮৫ ১৬/০৯/১৯৮৫ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

প্মাছাঃ াওয়া 
প্বগম 

কারী 
শলক্ষক 

০৩/০১/১৯৫৫ ০১/০১/১৯৭৯ ০১/০১/১৯৭৯ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

অবু কাাম 

অজাদ্ 

কারী 
শলক্ষক 

১৫/০৯/১৯৬১ ২৬/০৫/১৯৮৫ ২৬/০৫/১৯৮৫ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

েরুম্নন্নাার প্বগম 
কারী 
শলক্ষক 

০৪/০১/১৯৬৬ ১৫/০২/১৯৮৬ ১৫/০২/১৯৮৬ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম শদ্খ্াআ রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৬টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৭৩ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
১৭৫ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৫ ১০ ২৫ 

১ম ২৯ ২৫ ৫৪ 

২য় ১৫ ১৭ ৩২ 

৩য় ১৪ ১২ ২৬ 

৪থন ১৬ ১০ ২৬ 

৫ম ৭ ৫ ১২ 

ম োট= ৯৬ ৭৯ ১৭৫ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক শেশলকামত্ম দ্াল (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

শেলীকামত্ম দ্া 
কারী 
শলক্ষক 

০১/০৯/১৯৫৯ ০১/০১/১৯৮৩ ০১/০১/১৯৮৩ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

ুধীর চন্দ্র চন্দ 
কারী 
শলক্ষক 

০১/০৪/১৯৫৬ ০১/০৭/১৯৮২ ০১/০৭/১৯৮২ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

প্মাছাঃ প্রানকয়া 
প্বগম 

কারী 
শলক্ষক 

২১/১১/১৯৭৮ ০১/০৭/১৯৮৩ ০১/০৭/১৯৮৩ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

প্মাছাম্মৎ ফানিমা 
অক্তার 

কারী 
শলক্ষক 

২৪/১০/১৯৭৭ ০৮/০৫/২০০৭ ০৮/০৫/২০০৭ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম প্বিনকাো রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৬টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৮০ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
১৮৯ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ৯ ১৪ ২৩ 

১ম ১৯ ১৪ ৩৩ 

২য় ২১ ১৮ ৩৯ 

৩য় ২৪ ১১ ৩৫ 

৪থন ১৭ ১৭ ৩৪ 

৫ম ১২ ১৩ ২৫ 

ম োট= ১০২ ৮৭ ১৮৯ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক শপযূ কাশমত্ম প্দ্ 

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 
বিন মাে কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

প্মাঃ অজমাে 

অী 
কারী 
শলক্ষক 

০১/০২/১৯৬১ ১৩/১০/১৯৮০ ১৩/১০/১৯৮০ এআচ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

অশমরম্নে প্েছা 
কারী 
শলক্ষক 

০১/০৬/১৯৬৬ ০৬/০৮/১৯৮৯ ০৬/০৮/১৯৮৯ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

জয়মত্মী রােী 
মজমুদ্ার 

কারী 
শলক্ষক 

০৬/০১/১৯৮১ ০৭/০১/১৯৯৯ ০৭/০১/১৯৯৯ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম রঘুোথপুর রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৬টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৭৯ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
১৭৮ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৪ ১৪ ২৮ 

১ম ২৫ ১৮ ৪৩ 

২য় ১৮ ১৬ ৩৪ 

৩য় ১৫ ১৪ ২৯ 

৪থন ৯ ১৫ ২৪ 

৫ম ১০ ১০ ২০ 

ম োট= ৯১ ৮৭ ১৭৮ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক অব্দু াআ 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

প্মাঃ প্াকমাে 

প্ানে 

কারী 
শলক্ষক 

৩১/০৫/১৯৫৫ ০১/০৩/১৯৭৯ ০১/০৩/১৯৭৯ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

প্মাছাঃ িামান্না 
প্বগম 

কারী 
শলক্ষক 

২০/১০/১৯৭৫ ১৮/১২/১৯৯৭ ১৮/১২/১৯৯৭ এআচ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

রম্নশব অক্তার  
কারী 
শলক্ষক 

১৫/০৪/১৯৯১ ৩০/০৫/২০১২ ৩০/০৫/২০১২ এ,এ,শ 
  

 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম মেনবগ রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৬টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৮৫ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
১৯৫ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১২ ১২ ২৪ 

১ম ১৯ ১৭ ৩৬ 

২য় ২৬ ১৭ ৪৩ 

৩য় ১৮ ২৮ ৪৬ 

৪থন ১৫ ১৪ ২৯ 

৫ম ১০ ৭ ১৭ 

ম োট= ১০০ ৯৫ ১৯৫ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক শদ্ীপ কুমার প্দ্ (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

শদ্ীপ কুমার প্দ্ 
কারী 
শলক্ষক 

২৫/০৮/১৯৬২ ৩০/১২/১৯৮৫ ৩০/১২/১৯৮৫ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

রম্নো রােী 
চক্রবিী 

কারী 
শলক্ষক 

১৫/০১/১৯৬১ ০৬/০১/১৯৮৯ ০৬/০১/১৯৮৯ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

প্মাঃ ুিাে 

ঈশদ্দে 

কারী 
শলক্ষক 

০১/১১/১৯৬৪ ২৯/০৭/১৯৯০ ২৯/০৭/১৯৯০ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম শডগারকাশন্দ রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৬টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৮৮ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
১৯৭ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৯ ১৮ ৩৭ 

১ম ২৫ ১৬ ৪১ 

২য় ১৬ ২১ ৩৭ 

৩য় ১৯ ১৪ ৩৩ 

৪থন ১৩ ২৩ ৩৬ 

৫ম ৫ ৮ ১৩ 

ম োট= ৯৭ ১০০ ১৯৭ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক প্মাঃ েজরম্ন আাম 

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

প্মাঃ খ্শরু 

রমাে 

কারী 
শলক্ষক 

০১/১২/১৯৬২ ০২/০৭/১৯৮৯ ০২/০৭/১৯৮৯ এআচ,এ,শ/ফশজ 
শ আে 

এড, 

প্মাছাঃ 
রম্ননো প্বগম 

কারী 
শলক্ষক 

৩১/১২/১৯৭৬ ২৭/১২/১৯৯৭ ২৭/১২/১৯৯৭ এআচ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

প্শবকা রােী 
দ্া 

কারী 
শলক্ষক 

০৭/০৬/১৯৮৭ ২২/০৫/২০১২ ২২/০৫/২০১২ এআচ,এ,শ 
  

 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম কাঠাশয়া রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৬টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৮৩ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
২৪৮ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৪ ১৪ ২৮ 

১ম ৩৩ ২৯ ৬২ 

২য় ২৩ ২৪ ৪৭ 

৩য় ২০ ২৬ ৪৬ 

৪থন ২৪ ১৭ ৪১ 

৫ম ৮ ১৬ ২৪ 

ম োট= ১২২ ১২৬ ২৪৮ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক েরুম্ন আাম (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

প্মাঃ েরুম্ন 

আাম 

কারী 
শলক্ষক 

১৬/১১/১৯৬০ ০১/০১/১৯৮৩ ০১/০১/১৯৮৩ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

প্ানকল রিে 

ভট্টাচাযনয 
কারী 
শলক্ষক 

০১/০৬/১৯৫৯ ০৬/০২/১৯৯০ ০৬/০২/১৯৯০ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

ভক্ত চন্দ্র দ্াল 
কারী 
শলক্ষক 

০২/০৪/১৯৬৯ ০৬/০২/১৯৯০ ০৬/০২/১৯৯০ এআচ,এ,শ 
শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম বাবেগাাঁও রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৬টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৭৭ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
২৯৮ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৩ ১৭ ৩০ 

১ম ৩৩ ৩০ ৬৩ 

২য় ২৯ ২৮ ৫৭ 

৩য় ৩১ ২৯ ৬০ 

৪থন ১৭ ৩৪ ৫১ 

৫ম ১৬ ২১ ৩৭ 

ম োট= ১৩৯ ১৫৯ ২৯৮ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক শবধাে চন্দ্র দ্া (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

শবধাে চন্দ্র দ্া 
কারী 
শলক্ষক 

০১/০৭/১৯৬১ ২৭/০৬/১৯৮৬ ২৭/০৬/১৯৮৬ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

প্মাছাঃ খ্ািুনে 

জান্নাি 

কারী 
শলক্ষক 

২৫/০৭/১৯৭৮ ২৭/০৮/১৯৯৫ ২৭/০৮/১৯৯৫ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

অনয়লা প্বগম 
কারী 
শলক্ষক 

১৮/০৮/১৯৮৮ ২৩/০৫/২০১২ ২৩/০৫/২০১২ এআচ,এ,শ 
  

 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম ুিােপুর অব্দু মশজদ্ রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৫টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৮৭ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
২৩২ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৮ ১২ ৩০ 

১ম ১৭ ২৪ ৪১ 

২য় ২১ ২২ ৪৩ 

৩য় ১৯ ২১ ৪০ 

৪থন ২২ ৩১ ৫৩ 

৫ম ১৫ ১০ ২৫ 

ম োট= ১১২ ১২০ ২৩২ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক রেধীর মজমুদ্ার (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

রেধীর মজমুদ্ার 
কারী 
শলক্ষক 

০১/০৪/১৯৬৯ ১৩/০৮/১৯৮৭ ১৩/০৮/১৯৮৭ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

ওয়াশরছ অী 
কারী 
শলক্ষক 

০৯/০৯/১৯৫৭ ১৫/০৮/১৯৮৭ ১৫/০৮/১৯৮৭ এআচ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

শেবারে চন্দ্র 

মজমুদ্ার 

কারী 
শলক্ষক 

০৪/০৬/১৯৬৮ ১৫/০৮/১৯৮৭ ১৫/০৮/১৯৮৭ এআচ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

প্মাছাঃ 
শদ্ারাবাে ু

কারী 
শলক্ষক 

০১/১২/১৯৭৯ ০৭/০৯/১৯৯৯ ০৭/০৯/১৯৯৯ এআচ,এ,শ 
শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম দ্রগাপুর রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৬টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৮২ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
২৪৯ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৬ ১৬ ৩২ 

১ম ২৬ ২৫ ৫১ 

২য় ২২ ২৮ ৫০ 

৩য় ১৮ ৩১ ৪৯ 

৪থন ১১ ৩১ ৪২ 

৫ম ৭ ১৮ ২৫ 

ম োট= ১০০ ১৪৯ ২৪৯ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক ুনকল রিে পুরকায়স্থ (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ 
প্রথাম 

প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

ুনখ্ল রিে 

পুরকায়স্থ 

কারী 
শলক্ষক 

০১/০৭/১৯৫৫ ০২/০১/১৯৮২ ০২/০১/১৯৮২ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

লীা রােী 
িাকুদ্ার 

কারী 
শলক্ষক 

২১/১১/১৯৬২ ০২/০১/১৯৮২ ০২/০১/১৯৮২ এআচ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

প্মাাম্মদ্ 

েরুম্নজ্জামাে 

কারী 
শলক্ষক 

৩০/০৩/১৯৬৭ ১০/০২/১৯৯০ ১০/০২/১৯৯০ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

আন্দশু্রী রায় 
কারী 
শলক্ষক 

০১/১২/১৯৮৪ ২৭/০৫/২০১২ ২৭/০৫/২০১২ এআচ,এ,শ 
  

 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম প্োয়াখ্াী আোম েগর রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৬টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৮১ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৪২২ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৫ ১৫ ৩০ 

১ম ৪২ ৩০ ৭২ 

২য় ৩১ ৪০ ৭১ 

৩য় ৫৬ ৪৬ ১০২ 

৪থন ৩৩ ২৯ ৬২ 

৫ম ৪১ ৪৪ ৮৫ 

ম োট= ২১৮ ২০৪ ৪২২ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক প্মাঃ মশুজবরু রমাে (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ 
প্রথাম 

প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

প্মাাম্মদ্ মজুশবরু 

রমাে 

কারী 
শলক্ষক ০১/০১/১৯৬৭ ০১/০১/১৯৯০ ০১/০১/১৯৯০ এ,এ,শ 

শ আে 

এড, 

প্গৌরাঙ্গ কুমার দ্া 
কারী 
শলক্ষক 

০১/০১/১৯৬১ ০১/০১/১৯৯০ ০১/০১/১৯৯০ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

চম্পা রােী দ্া  
কারী 
শলক্ষক 

৩০/১১/১৯৮৯ ৩১/০৫/২০১২ ৩১/০৫/২০১২ এআচ,এ,শ 
  

 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম ফ পশিম পাড়া রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৬টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৮৮ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৩৬৮ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৬ ১৪ ৩০ 

১ম ৪১ ৪৫ ৮৬ 

২য় ৩১ ৩৩ ৬৪ 

৩য় ৪০ ৫২ ৯২ 

৪থন ২৪ ৩৫ ৫৯ 

৫ম ১৫ ২২ ৩৭ 

ম োট= ১৬৭ ২০১ ৩৬৮ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক শবকাল কৃষ্ণ দ্া (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

শবকাল কৃষ্ণ দ্া 
কারী 
শলক্ষক 

০১/১২/১৯৫৯ ১৩/০৭/১৯৮৮ ১৩/০৭/১৯৮৮ এআচ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

প্মাঃ লামছুজ্জামাে 
কারী 
শলক্ষক 

১২/০৬/১৯৭০ ২১/০৫/১৯৮৮ ২১/০৫/১৯৮৮ এআচ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

প্মাাম্মৎ 

প্মাাশদ্ছা খ্ািুে 

কারী 
শলক্ষক 

০১/০৭/১৯৮০ ০৪/০৬/২০০১ ০৪/০৬/২০০১ এআচ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

িাশমো প্বগম 
কারী 
শলক্ষক 

০৬/০১/১৯৯০ ২৬/০৫/২০১২ ২৬/০৫/২০১২ এআচ,এ,শ 
  

 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম শরপুর রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৬টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৮৮ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
১৮০ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১০ ১৩ ২৩ 

১ম ৪০ ২০ ৬০ 

২য় ১০ ২০ ৩০ 

৩য় ২০ ১১ ৩১ 

৪থন ৯ ১১ ২০ 

৫ম ৬ ১০ ১৬ 

ম োট= ৯৫ ৮৫ ১৮০ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক প্মাঃ শকান্দর অী 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

প্মাঃ শকান্দর 

অী 
কারী 
শলক্ষক 

১৭/০৯/১৯৬৯ ২৫/০৮/১৯৮৭ ২৫/০৮/১৯৮৭ দ্াশখ্ 
শ আে 

এড, 

শেশল কামত্ম 

িাকুদ্ার 

কারী 
শলক্ষক 

০১/০১/১৯৬৪ ০১/০৮/১৯৯০ ০১/০৮/১৯৯০ এআচ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

কােে রাণী দ্া 
কারী 
শলক্ষক 

০৭/১১/১৯৮৭ ২২/০৫/২০১২ ২২/০৫/২০১২ শব,এ 
  

শুক্লা দ্াল  
কারী 
শলক্ষক 

১০/০৬/১৯৮৭ ২২/০৫/২০১২ ২২/০৫/২০১২ শব,এ 
  

 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম াখু্াী রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৬টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৮৮ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
১৭২ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৩ ৮ ২১ 

১ম ৩০ ২৬ ৫৬ 

২য় ২৫ ১৫ ৪০ 

৩য় ১৬ ১৩ ২৯ 

৪থন ৭ ৮ ১৫ 

৫ম ১ ১০ ১১ 

ম োট= ৯২ ৮০ ১৭২ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক প্মাঃ অব্দু কদ্দছু (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

প্মাঃ অবদ্ু 

কুদ্দছু 

কারী 
শলক্ষক 

০১/০১/১৯৫৬ ০১/০৩/১৯৮৮ ০১/০৩/১৯৮৮ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

প্মাঃ প্মালাররফ 

প্ানে 

কারী 
শলক্ষক 

৩০/০৩/১৯৭১ ০১/০৩/১৯৮৮ ০১/০৩/১৯৮৮ শব,এ 
শ আে 

এড, 

দ্নুো প্চৌধুরী  
কারী 
শলক্ষক 

০৪/০৭/১৯৭৪ ০৯/০১/১৯৯৭ ০৯/০১/১৯৯৭ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

মাশজন য়া প্বগম 
কারী 
শলক্ষক 

১৯/০৪/১৯৯১ ২৬/০৫/২০১২ ২৬/০৫/২০১২ এআচ,এ,শ 
  

 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম কান্দাগাাঁও রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৬টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৮৮ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
১৮৫ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৩ ১৭ ৩০ 

১ম ৩৩ ১৯ ৫২ 

২য় ১৯ ১১ ৩০ 

৩য় ১৪ ১৫ ২৯ 

৪থন ২১ ১০ ৩১ 

৫ম ৫ ৮ ১৩ 

ম োট= ১০৫ ৮০ ১৮৫ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক প্রুে কাশমত্ম দ্া 

৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

িো দ্া 
কারী 
শলক্ষক 

০২/০৬/১৯৬৫ ০৭/০৬/১৯৮৮ ০৭/০৬/১৯৮৮ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

প্মাছাঃ রম্নখ্াো 
অক্তার 

কারী 
শলক্ষক 

২৪/০১/১৯৭০ ০৮/০৪/১৯৯১ ০৮/০৪/১৯৯১ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

প্মাঃ ফারম্নক 

অমদ্ প্চৌঃ 
কারী 
শলক্ষক 

২৪/১১/১৯৭৩ ১১/১০/১৯৯৯ ১১/১০/১৯৯৯ শব,এ 
শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম ডুংশরয়া ঈির রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৬টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৮৮ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
৩০৫ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্রাক-প্রাথশমক ১৭ ১৩ ৩০ 

১ম ২৬ ৪৭ ৭৩ 

২য় ২৫ ৩১ ৫৬ 

৩য় ২৬ ৩২ ৫৮ 

৪থন ২৬ ২৯ ৫৫ 

৫ম ১৪ ১৯ ৩৩ 

ম োট= ১৩৪ ১৭১ ৩০৫ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক অবু কানম অজাদ্ (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

প্মাঃ অবু 

কানলম অজাদ্ 

কারী 
শলক্ষক 

০১/০৩/১৯৬৪ ০১/০১/১৯৮৯ ০১/০১/১৯৮৯ এআচ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

প্মাঃ িাজু 

আাম 

কারী 
শলক্ষক 

১৯/০২/১৯৫৫ ০১/০১/১৯৯১ ০১/০১/১৯৯১ এআচ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

প্মাছাঃ মানজদ্া 
প্বগম 

কারী 
শলক্ষক 

০৫/০৭/১৯৭৩ ০১/০৯/১৯৯১ ০১/০৯/১৯৯১ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম শমজন াপুর রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৮৪ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
২৫৯ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৮ ১৭ ৩৫ 

১ম ৩১ ২৭ ৫৮ 

২য় ৩০ ১৮ ৪৮ 

৩য় ২৩ ১৮ ৪১ 

৪থন ২০ ২২ ৪২ 

৫ম ২৩ ১২ ৩৫ 

ম োট= ১৪৫ ১১৪ ২৫৯ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক প্মাছাঃ রানলদ্া ভূআয়া (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

প্মাছাঃ রানলদ্া 
ভুআয়া 

কারী 
শলক্ষক 

০১/০৭/১৯৬৮ ০১/০১/১৯৯১ ০১/০১/১৯৯১ এআচ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

শেিাআ পদ্ দ্া 
কারী 
শলক্ষক 

৩১/১২/১৯৭৩ ০১/০১/১৯৯১ ০১/০১/১৯৯১ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

ললাংক প্লখ্র দ্া 
কারী 
শলক্ষক 

৩১/১২/১৯৬৬ ০৩/০১/১৯৯১ ০৩/০১/১৯৯১ এআচ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

শেয়িী রােী দ্া 
কারী 
শলক্ষক 

০২/০৭/১৯৭৩ ০১/০১/১৯৯১ ০১/০১/১৯৯১ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম শরেগর রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৯০ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
২৪২ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১১ ১৪ ২৫ 

১ম ৩৫ ১৫ ৫০ 

২য় ২২ ২৬ ৪৮ 

৩য় ২৫ ১৫ ৪০ 

৪থন ২৪ ২০ ৪৪ 

৫ম ১১ ২৪ ৩৫ 

ম োট= ১২৮ ১১৪ ২৪২ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক প্মাঃ বদ্রম্ন অম (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ 
প্রথাম 

প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

প্মাঃ বদ্রম্ন 

অম 

কারী 
শলক্ষক 

৩১/১২/১৯৬১ ০১/০২/১৯৯১ ০১/০২/১৯৯১ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

প্মাছাম্মৎ প্জাৎস্দা 
প্বগম 

কারী 
শলক্ষক 

০১/০১/১৯৭৬ ০৪/০৬/২০০১ ০৪/০৬/২০০১ শব,এ 
শ আে 

এড, 

শলল্পী রােী দ্া 
কারী 
শলক্ষক 

০৩/১১/১৯৭৯ ০৪/০৬/২০০১ ০৪/০৬/২০০১ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

প্মাছাঃ মাববুা 
অক্তার প্চৌধুরী  

কারী 
শলক্ষক 

৩১/১২/১৯৮১ ২৯/০৫/২০১২ ২৯/০৫/২০১২ এ,এ,শ 
  

 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম প্মৌখ্া রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৪টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৮১ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
১৬৪ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ৯ ২ ১১ 

১ম ২০ ১৯ ৩৯ 

২য় ২০ ১৮ ৩৮ 

৩য় ১৫ ১৭ ৩২ 

৪থন ১১ ১০ ২১ 

৫ম ১১ ১২ ২৩ 

ম োট= ৮৬ ৭৮ ১৬৪ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক মকুু কৃষ্ণ দ্া রায় (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ 
প্রথাম 

প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

মকুু কৃষ্ণ দ্া 

রায় 

কারী 
শলক্ষক 

২০/০৬/১৯৬৮ ১০/০২/১৯৯১ ১০/০২/১৯৯১ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

শচন িা রােী 
িরফদ্ার 

কারী 
শলক্ষক 

২৫/১০/১৯৭২ ১২/০২/১৯৯১ ১২/০২/১৯৯১ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

শক্তা রকার 
কারী 
শলক্ষক 

২২/০১/১৯৭৩ ১৪/০২/১৯৯১ ১৪/০২/১৯৯১ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম বীরক রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৯৫ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
১৭৩ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১০ ৬ ১৬ 

১ম ১৩ ২৭ ৪০ 

২য় ১৭ ১৬ ৩৩ 

৩য় ১৯ ১৮ ৩৭ 

৪থন ১৮ ১২ ৩০ 

৫ম ১২ ৫ ১৭ 

ম োট= ৮৯ ৮৪ ১৭৩ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক শবকাল রিে দ্া (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 
বিন মাে কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

শবকাল রিে দ্া 

কারী 
শলক্ষক ১০/০৪/১৯৬৭ ২০/১২/১৯৯৫ ২০/১২/১৯৯৫ 

শডপস্দমা-
আে-কমান 

শ আে 

এড, 

রেদ্া প্রাদ্ 

িাকুদ্ার 

কারী 
শলক্ষক 

০৩/০৬/১৯৬৯ ১৮/০৬/১৯৯৮ ১৮/০৬/১৯৯৮ এআচ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

াজো প্বগম 
কারী 
শলক্ষক 

৩১/০৩/১৯৮৭ ২৯/০৮/২০০৬ ২৯/০৮/২০০৬ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

পাবনিী রােী দ্া 
কারী 
শলক্ষক 

১০/১১/১৯৮৬ ২৬/০৫/২০১২ ২৬/০৫/২০১২ এ,এ,শ 
  

 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম বীরগাাঁও পশিম রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৯৫ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
২০০ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ৮ ১২ ২০ 

১ম ২৭ ২৩ ৫০ 

২য় ২৩ ১৭ ৪০ 

৩য় ১২ ২৩ ৩৫ 

৪থন ৬ ৩৪ ৪০ 

৫ম ৭ ৮ ১৫ 

ম োট= ৮৩ ১১৭ ২০০ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক প্মাঃ অব্দু াআ (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

অব্দু াআ 
কারী 
শলক্ষক 

০৯/০৫/১৯৭১ ২৫/০২/১৯৯৬ ২৫/০২/১৯৯৬ এআচ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

শো অক্তার 
কারী 
শলক্ষক 

১৬/০১/১৯৮৭ ২৯/০৮/২০০৬ ২৯/০৮/২০০৬ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

োজমা প্বগম 
কারী 
শলক্ষক 

১৬/০৬/১৯৮৭ ২১/০৯/২০০৬ ২১/০৯/২০০৬ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

শবজয়া রায় 
কারী 
শলক্ষক 

১৫/১০/১৯৮১ ২৭/০৫/২০১২ ২৭/০৫/২০১২ এআচ,এ,শ 
  

 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম োশজমপুর রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৯৫ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
১৫৮ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১ ৭ ৮ 

১ম ১৩ ১৪ ২৭ 

২য় ২২ ২১ ৪৩ 

৩য় ২০ ১৫ ৩৫ 

৪থন ১৭ ১৭ ৩৪ 

৫ম ৬ ৫ ১১ 

ম োট= ৭৯ ৭৯ ১৫৮ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক রেধীর দ্া (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

রেধীর দ্াল 
কারী 
শলক্ষক 

০১/০৭/১৯৭০ ০১/০১/১৯৯৬ ০১/০১/১৯৯৬ শব,এ 
শ আে 

এড, 

শদ্প্তী রােী দ্া 
কারী 
শলক্ষক 

১৬/০১/১৯৭২ ০১/০১/১৯৯৬ ০১/০১/১৯৯৬ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

শশপকা রােী দ্া 
কারী 
শলক্ষক 

১৮/০৯/১৯৭৯ ২৭/০৮/২০০৬ ২৭/০৮/২০০৬ এআচ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

রত্না রােী দ্া 
কারী 
শলক্ষক 

০১/০১/১৯৮১ ২৭/০৮/২০০৬ ২৭/০৮/২০০৬ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম অক্তাপাড়া রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৯৪ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
২২৪ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৯ ১৫ ৩৪ 

১ম ২৯ ৩১ ৬০ 

২য় ২৩ ১৯ ৪২ 

৩য় ১৯ ২১ ৪০ 

৪থন ৮ ১৭ ২৫ 

৫ম ৭ ১৬ ২৩ 

ম োট= ১০৫ ১১৯ ২২৪ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক ছানদ্কা প্বগম (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

ছানদ্কা প্বগম 
কারী 
শলক্ষক 

০১/০৬/১৯৭৮ ১৫/০৬/১৯৯৭ ১৫/০৬/১৯৯৭ এআচ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

মশিয়া প্বগম 
কারী 
শলক্ষক 

৩১/০৩/১৯৭৭ ০৭/০৬/১৯৯৮ ০৭/০৬/১৯৯৮ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

শিারা প্বগম 
কারী 
শলক্ষক 

০৬/০৭/১৯৮৩ ০৪/০৬/২০০৩ ০৪/০৬/২০০৩ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

প্মাঃ ঈছমাে গেী 
কারী 
শলক্ষক 

০১/০১/১৯৭৯ ০৪/০৬/২০০৩ ০৪/০৬/২০০৩ কাশম 
শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম াোবাজ  রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৯৫ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
২৫০ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৩ ১৬ ২৯ 

১ম ৩৭ ৩৩ ৭০ 

২য় ১৮ ২২ ৪০ 

৩য় ২৩ ২৭ ৫০ 

৪থন ১৮ ২০ ৩৮ 

৫ম ১০ ১৩ ২৩ 

ম োট= ১১৯ ১৩১ ২৫০ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক প্মাছাঃ পারম্ন খ্ািুে (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

প্মাছাঃ পারম্ন 

খ্ািুে 

কারী 
শলক্ষক 

২৩/১১/১৯৭৪ ১১/০৬/১৯৯৮ ১১/০৬/১৯৯৮ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

শদ্প্তী রােী বশেক 
কারী 
শলক্ষক 

০৫/০৭/১৯৭২ ০১/০১/১৯৯৬ ০১/০১/১৯৯৬ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

শলঈী রােী 
িাকুদ্ার 

কারী 
শলক্ষক 

৩০/০৯/১৯৭৯ ০৫/১২/২০০৪ ০৫/১২/২০০৪ এআচ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

োজমা প্বগম 
কারী 
শলক্ষক 

০৫/০১/১৯৮৫ ০৫/১২/২০০৪ ০৫/১২/২০০৪ এআচ,এ,শ 
শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম জয়ক রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৯৫ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
২২১ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৮ ১২ ৩০ 

১ম ৩৩ ১৭ ৫০ 

২য় ২৪ ১৬ ৪০ 

৩য় ১৯ ২৬ ৪৫ 

৪থন ১৭ ২২ ৩৯ 

৫ম ৯ ৮ ১৭ 

ম োট= ১২০ ১০১ ২২১ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক অক্তার জাাে প্চৌধুরী (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

অক্তার জাাে 

প্চৌধুরী  
কারী 
শলক্ষক 

০১/০৪/১৯৭৯ ০৫/১২/২০০৪ ০৫/১২/২০০৪ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

ুিপা রায় 

িাকুদ্ার 

কারী 
শলক্ষক 

২০/০৬/১৯৮৩ ০৫/১২/২০০৪ ০৫/১২/২০০৪ শব,এ 
শ আে 

এড, 

মিশু্রী চক্রবিী 
কারী 
শলক্ষক 

২০/০৮/১৯৭৫ ১৫/১২/২০০৪ ১৫/১২/২০০৪ এআচ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

বন্দো চক্রবিী 
কারী 
শলক্ষক 

৩১/১২/১৯৮৩ ২৪/০৮/২০০৬ ২৪/০৮/২০০৬ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 

 

 

 

 

 

 

 



ক্রশমক 

েং 
শফনের োম ংশক্ষপ্ত শবশবরণ 

১ োম পাবনিীপুর রকাশর প্রাথশমক শবদ্যায় 

২ ংশক্ষপ্ত বেনণা শবদ্যানয়র প্মাট প্েশণ কক্ষ ৩টি ও শফ কক্ষ ১টি।  

৩ প্রশিষ্ঠা কা ১৯৯৫ 

৪ আশিা  

৫ প্মাট ছাত্র ছাত্রীর 

ংখ্যা 
২৮১ 

৬ ছাত্র ছাত্রীর ংখ্যা 
(প্েশণ শভশিক) 

প্েণী  বাক বাশকা প্মাট 

প্রাক-প্রাথশমক ১৫ ১৫ ৩০ 

১ম ৩৩ ৩৯ ৭২ 

২য় ৩১ ২৬ ৫৭ 

৩য় ৩০ ২১ ৫১ 

৪থন ১৯ ২৯ ৪৮ 

৫ম ৯ ১৪ ২৩ 

ম োট= ১৩৭ ১৪৪ ২৮১ 
 

৭ পানলর ার  

৮ প্রধাে শলক্ষক মাধবী রােী দ্া (ভাঃপ্রাঃ) 
৯ েযােয শলক্ষক 

কমনচারী বনৃ্দ োম পদ্বী জন্ িাশরখ্ প্রথাম প্যাগদ্াে 

বিন মাে 

কমনস্থন 

প্যাগদ্াে 

শলক্ষাগি 

প্যগযিা 
প্রশলক্ষণ 

মাধবী রােী দ্াল 
কারী 
শলক্ষক 

০১/০১/১৯৭০ ০১/০৯/১৯৯৭ ০১/০৯/১৯৯৭ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

গায়ত্রী রায় 
কারী 
শলক্ষক 

১২/০৭/১৯৭৪ ১০/০২/১৯৯৫ ১০/০২/১৯৯৫ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

প্মাাম্মদ্ প্মশরো 
প্বগম 

কারী 
শলক্ষক 

৩১/১২/১৯৭৫ ০১/০৯/১৯৯৭ ০১/০৯/১৯৯৭ এ,এ,শ 
শ আে 

এড, 

প্মাছাম্মৎ অয়লা 
শশদ্দকা 

কারী 
শলক্ষক 

০৩/০২/১৯৭৯ ২৫/০৬/২০০৮ ২৫/০৬/২০০৮ এআচ,এ,শ 
শ আে 

এড, 
 

১০ পশরচাো 
পননদ্র ভাপশি 

 

১১ বিন মাে 

পশরচাো 
কশমটির িথয 

 

১২ শবগি ৫বছনরর 

মাপেী/পাবশক 

পরীক্ষার ফাফ 

 

১৩ শলক্ষা বশৃির িথয  

১৪ জন ে  

১৫ ভশবযৎ 

পশরকল্পো  
 

১৬  প্যাগানযাগ  

১৭ ছশব  

 


