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সংযুরি ১ 

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবােয়নি জচক রলষ্ট  

 

জচক রলষ্ট  

বন্যা পূব ডাভাে ও সনেন্ত্রণ ডকন্দ্র আগাম বন্যা ও ডমৌসুমী বন্যার পুব ডাভাস রোন করার সাংয়গ সাংয়গ ডিকসলস্ট পরীক্ষা কয়র ডেখয়ত ও 

তাৎক্ষসণক রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ত হয়ব। 

 

ক্রঃ নং রবষে হযাঁ/না 

১. সতকডবাতডা রিায়রর সনধ ডাসরত ডস্বিায়সবক েয়লর সেস্যয়ের ডেয়ক আসন্ন সবপে সম্ময়ন্ধ রিার কাজ শুরু করয়ত 

বলা হয়েয়ি। 

 

২. ঝুঁসকপূণ ড এলাকার ডলাকজনয়ক উদ্ধার করার জন্য োসেেরাপ্ত ব্যসক্ত/েল রতসর করা আয়ি।  

৩. ঝুঁসকপূণ ড এলাকার ডলাকজনয়ক উদ্ধার করার জন্য ডনৌকায গাসড়য ভযান ইতযাসে রস্তুত রাখা হয়েয়ি।  

৪. ২/১ সেয়নর শুকনা খাবার ও পানীে জল সাংরক্ষণ কয়র রাখার জন্য রিার করা হয়েয়ি।  

৫. ডস্বিায়সবক েয়লর সেস্যয়ের সনরাপিার জন্য লাইফ জযায়কে সরবরাহ করা হয়েয়ি।  

৬. উপয়জলা ও ইউসনেন সনেন্ত্রণ কক্ষ সাব ডক্ষসণকভায়ব িালু রাখার জন্য রয়োজনীে জনবয়লর ব্যবস্থা করা হয়েয়ি।  

৭. ইউসনেন খায গুোম / ত্রাণ গুোয়মর রয়োজনীে সনরাপিা ব্যবস্থা আয়ি।  

৮. ডস্বিায়সবক েয়লর সেস্যয়ের মােয়ম মহড়ার আয়োজন করা হয়েয়ি।  

৯. ইউসনেন খায গুোয়ম প ডাপ্ত পসরমাণ খায মজুে আয়ি।  

১০. ঝুঁসকপূণ ড এলাকার সশশুয়ের টিকা / ভযাকসসন ডেো হয়েয়ি।  

১১. ১-৬ বিয়রর সশশু ও মায়েয়ের সভোসমন খাওোয়না হয়েয়ি।  

১২. ইউসপ সিসনক হাসপাতায়ল ওরস্যালাইন মজুে আয়ি।  

১৩. ডস্বিায়সবক েয়লর সেস্যয়েরয়ক বাৎসসরক রসশক্ষণ ডেো হয়েয়ি।  

১৪. রসত আশ্রেয়কয়ন্দ্রর জন্য রয়োজনীে রাথসমক সিসকৎসার ঔেধ সরঞ্জাম আয়ি।  

১৫. রসত আশ্রেয়কয়ন্দ্রর জন্য সনব ডাসিত পেী সিসকৎসক এলাকাে উপসস্থত আয়িন।  

১৬. রসত আশ্রেয়কয়ন্দ্র নলকূপ আয়ি।  

১৭. রসত আশ্রেয়কয়ন্দ্রর েরজা জানালা আয়ি।  

১৮. রসত আশ্রেয়কয়ন্দ্র সনব ডাসিত সবকল্প ডকোরয়েকার উপসস্থত আয়ি।  

১৯. রসত আশ্রেয়কয়ন্দ্র মসহলায়ের জন্য আলাো ব্যবস্থা আয়ি।  

২০. রসত আশ্রেয়কয়ন্দ্র রসবা মসহলায়ের ডেখাশুনা করার জন্য সনব ডাসিত ধাত্রী এলাকাে আয়ি।  

২১. গরু িাগয়লর অবস্থায়নর জন্য উঁচু স্থান বা ডকো সনধ ডাসরত হয়েয়ি।  

২২. ডস্বিায়সবক েয়লর সেস্যয়েরয়ক সনধ ডাসরত োসেে সম্ময়ন্ধ সয়িতন করা হয়েয়ি।  

২৩. আবহাওো ও সবপে সাংয়কত রিায়রর জন্য রয়োজনীে মাইয়ক্রায়ফান িালু আয়ি।  

২৪. কমপয়ক্ষ ২/১ সেয়নর পসরমাণ শুকনা খাবারয পানীে জল সাংরক্ষণ করার জন্য জনগণয়ক সজাগ করা হয়েয়ি।  

২৫. আশ্রেয়কন্দ্রগুয়লায়ত নারী ও পুরুয়ের জন্য আলাো পােখানা / রসাবখানার ব্যবস্থা আয়ি   

২৬. আশ্রেয়কন্দ্রগুয়লায়ত নারী ও পুরুয়ের জন্য আলাো ডগাসলখানার ব্যবস্থা আয়ি।   

২৭. হাওয়র পাসন রয়বয়শর মুখগুসল মাটি সেয়ে বন্ধ কয়র ডেো হয়েয়ি  

২৮. পশু পাসখর সিসকৎসার সনব ডাসিত সিসকৎসক এলাকাে উপসস্থত আয়িন।  

২৯. পশু পাসখর সিসকৎসার জন্য রয়োজনীে ঔেধ সরঞ্জাম আয়ি।  
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সংযুরি ২ 

 

জেলা দুয়র্ যাগ ব্যবস্থাপনা করমটি, সুনামগঞ্জ 

 

ক্র / নাং নাম পেবী সেস্য ডফান/য়মাবাইল 

১. জনাব ডশখ রসফকুল ইসলাম ডজলা রশাসকয সুনামগঞ্জ  সভাপসত  

২. জনাব রাসজব আহয়মে ডজলা ত্রাণ ও পুনব ডাসন কমকতডায সুনামগঞ্জ সেস্য সসিব ০১৭১৬৪৮৮০৫৮ 

৩. জনাব ডমাঃ জয়জডস সমো রধান সনব ডাহী কম ডকতডায ডজলা পসরেেয 

সুনামগঞ্জ 

সেস্য ০১৭১১-২৩৮৪১০ 

৪. জনাব ডমাহাম্মে নজরুল ডহায়সন পুসলশ সুপারয সুনামগঞ্জ সেস্য ০১৭১৩-৩৭৪৪১১ 

৫. োঃ সনসশত নন্দী মজুমোর সসসভল সাজডনয সুনামগঞ্জ সেস্য ০১৭১৭৭২০১৩৭ 

৬. জনাব আইয়ুব বখত জগলুল ডমেরয সুনামগঞ্জ ডপৌরসভা সেস্য ০১৭১২৩২৪৯০০ 

৭. ইসঞ্জসনোর সাঈে আহয়মে সনব ডাহী রয়কৌশলীয পাসন উন্নেন ডবাে ড 

(পাউয়বা)য সুনামগঞ্জ 

সেস্য ০১৭১৮৩১৫০১০ 

৮. জনাব ডমাঃ আবু জাফর সনব ডাহী রয়কৌশলীয গণপূতড সবভাগয সুনামগঞ্জ সেস্য ০১৭১৭-০১৭৩৬৪ 

৯. জনাব ডমাঃ আয়নাোরুল আসমন সনব ডাহী রয়কৌশলীয সড়ক ও জনপথ সবভাগয 

সুনামগঞ্জ 

সেস্য ০১৭১৫-০০২৭৩১ 

১০. জনাব ডমাঃ হাসনফ (অঃ োঃ) সনব ডাহী রয়কৌশলীয জনস্বাস্থয রয়কৌশল 

অসধেপ্তরয সুনামগঞ্জ 

সেস্য ০১৭১৬১৫৭৬৪৬ 

১১. জনাব ইসঞ্জসনোর ইকবাল 

আহয়মে 

সনব ডাহী রয়কৌশলীয স্থানীে সরকার রয়কৌশল 

অসধেপ্তরয সুনামগঞ্জ 

সেস্য ০১৭৭২-২৮১৯৮১ 

১২. তাহসসনা ডবগম উপয়জলা সনব ডাহী অসফসারয সুনামগঞ্জ সের সেস্য ০১৮১৫৪৬১২৫৫ 

১৩. জনাব এমএম মসহউসদ্দন কবীর 

মাসহন 

উপয়জলা সনব ডাহী অসফসারয শাো সেস্য ০১৮১৬৬৮২২৩৬ 

১৪. জনাব ডমাহাম্মে আলতাব 

ডহায়সন 

উপয়জলা সনব ডাহী অসফসারয সেরাই  সেস্য ০১৯১১৫৩৪৪৬৬ 

১৫. জনাব এসয এময শসফ কামাল উপয়জলা সনব ডাহী অসফসারয জামালগঞ্জ  সেস্য ০১৭১৭১২৩১০৬ 

১৬. মুয়শ ডো জামান উপয়জলা সনব ডাহী অসফসারয েসক্ষণ সুনামগঞ্জ সেস্য ০১৭১১৩১৮৭৬২ 

১৭. জনাব ডমাহাম্মে আবদুোহ আল 

মাহমুে 

উপয়জলা সনব ডাহী অসফসারয সবেম্ভরপুর  সেস্য ০১৭১২২৫৩৭০২ 

১৮. জনাব কামরুজ্জামান উপয়জলা সনব ডাহী অসফসারয ডোোরাবাজার সেস্য ০১৭১১৯৭৫৮৪৭ 

১৯. শ্রাবস্তী রাে উপয়জলা সনব ডাহী অসফসারয ধম ডপাশা সেস্য ০১৮৫৯৭৫৪৫৬৪ 
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ক্র / নাং নাম পেবী সেস্য ডফান/য়মাবাইল 

২০. জনাব ডমাহাম্মে সুলােমান উপয়জলা সনব ডাহী অসফসারয তাসহরপুর সেস্য ০১৭১২১২৯৪১৮ 

২১. আইনুর আক্তার পান্না উপয়জলা সনব ডাহী অসফসারয িাতক সেস্য ০১৭১৮২৭২১৭৭ 

২২. জনাব ডমাহাম্মে হুমায়ূন কসবর উপয়জলা সনব ডাহী অসফসারয জগন্নাথপুর সেস্য ০১৭১৪৪৬৩৩৪০ 

২৩. জনাব ডমাঃ আবুল হায়সম উপ-পসরিালকয কৃসে সিসারণ অসধেপ্তরয 

সুনামগঞ্জ 

সেস্য ০১৮২৫৯২৬৪৪৩ 

২৪. জনাব তুরন সমো উপ-পসরিালকয সমাজয়সবা অসধেপ্তরয 

সুনামগঞ্জ 

সেস্য ০১৭২০-১২৭৫৪৫ 

২৫. জনাব ডমাঃ হারুনুর রসশে উপ-পসরিালকয যুব উন্নেন অসধেপ্তরয 

সুনামগঞ্জ 

সেস্য ০১৭১৬-০৪৮৪১৮ 

২৬. জনাব সুলতান আহয়মে ডজলা মৎস্য কম ডকতডায সুনামগঞ্জ সেস্য ০১৭১৬-৩০৫৭৭৪ 

২৭. জনাব েঃ ডমাঃ আজহারুল 

ইসলাম 

ডজলা রাসণসস্পে কম ডকতডায সুনামগঞ্জ সেস্য ০১৭১০-৪৭১৫০৭ 

২৮. জনাব ডগালজার আহমে খান ডজলা সশক্ষা অসফসারয সুনামগঞ্জ সেস্য ০১৭২০৪৪৫০৬৭ 

২৯. জনাব ডমা নুরুল ইসলাম ডজলা রাথসমক সশক্ষা অসফসারয সুনামগঞ্জ সেস্য ০১৭৪২-৪৮০২০১ 

৩০. জনাব শাহ ডমাঃ সগোস উদ্দীন ডজলা মসহলা সবেেক কম ডকতডায সুনামগঞ্জ সেস্য ০১৯১৯-৯৩০৬৮৩ 

৩১. জনাব রয়মন্দ্র নাথ ধর ডজলা খায সনেন্ত্রকয সুনামগঞ্জ সেস্য ০১৭১১-১৩৭৭০৭ 

৩২.  ডজলা সমাজয়সবা কম ডকতডায সুনামগঞ্জ   

৩৩. জনাব ডমাঃ আব্দুল মসতন ডজলা আনসার সভসেসপ এযােজুয়েন্টয 

সুনামগঞ্জ 

সেস্য ০১৭১১-৫৮৬৮২৮ 

৩৪. জনাব ডমাঃ আয়নাোর ডহায়সন ডজলা তথ্য অসফসারয সুনামগঞ্জ সেস্য ০১৭১৮৯০৬২৫৯ 

৩৫. জনাব ডমাঃ কসবরুল ইসলাম উপ-সহকারী পসরিালকয ফাোর সাসভ ডস 

সসসভল সেয়ফি (এফএসসসসে)য সুনামগঞ্জ 

সেস্য ০১৭২২৩০৬৯৫০ 

৩৬. ডমাঃ জাহাঙ্গীর আলম ডেপুটি ম্যায়নজারয সবসসকয সুনামগঞ্জ সেস্য ০১৭১২২২০৭৭৩ 

৩৭. জনাব ডমাঃ মসতউর রহমান পীর ডজলা রসতসনসধয ডরে সক্রয়সন্টয সুনামগঞ্জ সেস্য ০১৭১২২৯০২০৫ 

৩৮. জনাব অোপক ডমজর িেফুল 

কসবর ডিৌধরী 

অেক্ষয সুনামগঞ্জ সরকারী কয়লজয সুনামগঞ্জ সেস্য ০১৭১৬-০৪৭১৩২ 

৩৯. আলহাজ্ব রসেে শামছুল ইসলাম সভাপসতয আইনজীবী সসমসতয সুনামগঞ্জ সেস্য ০১৭১৬-০৭২১০৩ 

৪০. জনাব শামছুনাহার ডবগম শাহানা 

রিানী 

সভাপসতয ডরসিাবয সুনামগঞ্জ সেস্য ০১৭১২৫৯৩০৪৪ 
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ক্র / নাং নাম পেবী সেস্য ডফান/য়মাবাইল 

৪১. জনাব মসতউর রহমান সভাপসতয ব্যবসােী সসমসতয সুনামগঞ্জ সেস্য ০১৮১৮-১৮৭৩৯৮ 

৪২. ডবগম শীলা রানী রাে মসহলা রসতসনসধয হািননগরয  সেস্য  

৪৩.  মসহলা রসতসনসধয সপৃকােকয মসহলা 

কল্যাণয়কন্দ্রয সুনামগঞ্জ 

সেস্য  

৪৪. জনাব ডমাঃ ফজলুল হক এনসজও রসতসনসধয রয়জক্ট ম্যায়নজারয 

সসএমসেআরআর রয়জক্টয ভাে ডয সুনামগঞ্জ 

সেস্য ০১৭১৬২৩০৮২৩ 

৪৫. জনাব ডমাঃ সরওোর ডহায়সন এনসজও রসতসনসধয ম্যায়নজারয সসএনআরএসয 

সুনামগঞ্জ 

সেস্য ০১৭১৮৩৭৫১২০ 

৪৬. জনাব মসজবুর রহমান এনসজও রসতসনসধয স্থানীে রসতসনসধয ডকোরয 

সুনামগঞ্জ 

সেস্য ০১৯২২৮০৪৮৪০ 

৪৭. কযানী লস্কর রুপা এনসজও রসতসনসধয স্থানীে রসতসনসধয 

এফআইসভসেসবয সুনামগঞ্জ 

সেস্য ০১৭২০৫৭৫৫৪৩ 

৪৮.  ডসনা বাসহনীর রসতসনসধ (দুয় ডাগকালীন 

সময়ে) 

সেস্য  
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সংযুরি ৩ 

উপয়েলাি জস্বচ্ছায়সবকয়দি িারলকা (দরক্ষণ সুনামগঞ্জ) 

 

ক্র:নং নাম রপিাি/স্বামীি  নাম ওোড য নং প্ররশক্ষণ জমাবাইল 

১. কাওিার খান মান্তাবীর খান ১নাং ওোে ড হযাঁ  

২. আসিো  ডতরাজ সমো ১নাং ওোে ড হযাঁ  

৩. রসফক সমো মৃত আঃ ডমাতাসলব ২নাং ওোে ড হযাঁ  

৪. মাহমুে আলী অন্তা সমো ১নাং ওোে ড হযাঁ  

৫. ময়নাোরা ডবগম ইব্রাসহম আলী ১নাং ওোে ড হযাঁ  

৬. হারুন  জুমা সমো ২নাং ওোে ড হযাঁ  

৭. মুসাসির তাজুল ইসলাম ১নাং ওোে ড হযাঁ  

৮. ডশফাসল ডবগম মুক্তার আলী ১নাং ওোে ড হযাঁ  

৯. নজরুল ইসলঅম মতু সমো ২নাং ওোে ড হযাঁ  

১০. ডমাঃ আব্দুল ওোসহে মৃত শরাফত আলী ১নাং ওোে ড হযাঁ ০১৭২৬০৯৩৫৫১ 

১১. েীসপ্ত রানী োস ধীয়রন্দ্র োস ১নাং ওোে ড হযাঁ  

১২. ডমািাঃ রুসজনা ডবগম হাসফজুর রহমান ১নাং ওোে ড হযাঁ  

১৩. ডমাঃ খাসলশ সমো ফেজুর রহমান ২নাং ওোে ড হযাঁ  

১৪. ডমাঃ ইবরাসহম ডমাঃ নুরুজ্জামান ১নাং ওোে ড হযাঁ  

১৫. ডেব দুলাল েীয়রন্দ্র ডেব ২নাং ওোে ড হযাঁ ০১৭১৩৮০৩৯৮৮ 

১৬. ডমাঃ আসজজুয়ন্নিা আবুল বাশার ১নাং ওোে ড হযাঁ  

১৭. ডমাঃ ডসানা সমো হাসান উোহ ১নাং ওোে ড হযাঁ  

১৮. সুসফো ডবগম আরশ আলী ২নাং ওোে ড হযাঁ  

১৯. ডমাঃ আেশা ডবগম আেসর আলী ১নাং ওোে ড হযাঁ  

২০. ডমাঃ আব্দুল মসতন ডমাঃ আঃ মুিাসির ১নাং ওোে ড হযাঁ  

২১. ডমািাঃ রায়হলা ডবগম আকবর আলী ২নাং ওোে ড হযাঁ  

২২. উসকল সমো মৃত আরজু সমো ১নাং ওোে ড হযাঁ ০১৭২৬৩৫৬৯৭৪ 

২৩. পুষ্প ডবগম ডকাোজ আলী ১নাং ওোে ড হযাঁ ০১৭১৭১৩৩৮০৩ 

২৪. নুরুল ইসলাম মৃত ইস্কান্দর আলী ২নাং ওোে ড হযাঁ ০১৭২৬৩৪৮৬২১ 

২৫. আসজবুন ডনিা ডমাঃ ওমর আলী ২নাং ওোে ড হযাঁ  
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উপয়েলাি জস্বচ্ছায়সবকয়দি িারলকা (সুনামগঞ্জ সদি) 

 

ক্র:নং নাম রপিাি/স্বামীি  নাম ওোড য নং প্ররশক্ষণ জমাবাইল 

১. আমজাে আলী ওসমান গনী ১নাং ওোে ড হযাঁ  

২. শামছুন নাহার আঃ আলী ১নাং ওোে ড হযাঁ  

৩. আজাে সমো সামছুসদ্দন ২নাং ওোে ড হযাঁ  

৪. হাসলমা ডবগম আক্তার ডহায়সন ২নাং ওোে ড হযাঁ  

৫. তায়রক সমো মনফর আলী ১নাং ওোে ড হযাঁ  

৬. কামরুন্নাহার আঃ হক ১নাং ওোে ড হযাঁ  

৭. নুর ডহায়সন  সগোস উসদ্দন ২নাং ওোে ড হযাঁ  

৮. আয়েশা সসসদ্দকা আঃ আসজজ ২নাং ওোে ড হযাঁ  

৯. ময়না্োরা তহুর আলী ১নাং ওোে ড হযাঁ  

১০. শ্যামলী বম ডন নব সকয়শার বম ডন ১নাং ওোে ড হযাঁ  

১১. জুয়েল রহমান ডহলাল রহমান ২নাং ওোে ড হযাঁ  

১২. লাসক  আক্তার সসতারা সমো ২নাং ওোে ড হযাঁ  

১৩. নুরুল আসমন আফয়রাজ সমো ১নাং ওোে ড হযাঁ  

১৪. ডহনা ডবগম  মিদ্দর আলী ১নাং ওোে ড হযাঁ  

১৫. আবুল কায়েস তাাং আবুল কালাম তাাং ২নাং ওোে ড হযাঁ  

১৬. ডরয়হনা ডবগম মিদ্দর আলী ২নাং ওোে ড হযাঁ  

১৭. ডমািাঃ সশউলী ডবগম মৃত আঃ মান্নান ১নাং ওোে ড হযাঁ  

১৮. আসরফ আল হাসান আসমর উসদ্দন ১নাং ওোে ড হযাঁ  

১৯. ডমাঃ জহুরুল আলম মৃত রহমত আলী ২নাং ওোে ড হযাঁ  

২০. ডসতু রানী োস রনসজত োস ২নাং ওোে ড হযাঁ  

২১. ডমাঃ বাবুল সমো  মৃত রউফ ১নাং ওোে ড হযাঁ  

২২. ডমািাঃ ফায়তমা ডবগম  ডমাজাফফর আলী ১নাং ওোে ড হযাঁ  

২৩. সবলাল সমো মৃত মাজাও আলী ২নাং ওোে ড হযাঁ  

২৪. সাসবত্রী ডেব সুয়খন ডেব ২নাং ওোে ড হযাঁ  

২৫. ডমািাঃ আেশা আক্তার আব্দুল আউোল ২নাং ওোে ড হযাঁ  
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উপয়েলাি জস্বচ্ছায়সবকয়দি িারলকা (ছািক) 

 

ক্র:নং নাম রপিাি/স্বামীি  নাম ওোড য নং প্ররশক্ষণ জমাবাইল 

১. ডরনু আক্তার ডমা্ঃ হ রত আলী ১নাং ওোে ড হযাঁ ০১৭৩১৫৩৯০৫৫ 

২. ডমাঃ সােন ডমাঃ মসদ্দর আলী ১নাং ওোে ড হযাঁ ০১৭৩২২৪১৪৫৪ 

৩. বাণী সুত্রধর স্বগীে অসনল সুত্রধর ২নাং ওোে ড হযাঁ  

৪. ডমাঃ মাসুক সমো ইব্রাহীম আলী ২নাং ওোে ড হযাঁ ০১৭৩২৪৫৪৭১৭ 

৫. ডমাঃ সুজন সমো ডসানা সমো ১নাং ওোে ড হযাঁ  

৬. ডসানা সমো আমবাজ আলী ১নাং ওোে ড হযাঁ  

৭. ডমািাঃ সমিবাহ ডবগম বাশার আলী ২নাং ওোে ড হযাঁ  

৮. ডমািাঃ নাসফিা  আইন উসদ্দন ২নাং ওোে ড হযাঁ ০১৯১৮৭৭৩৮৯৮ 

৯. ডমািাঃ নাসজো শুকুর আলী ১নাং ওোে ড হযাঁ  

১০. ডমাঃ জেনাল মহুর উসদ্দন ১নাং ওোে ড হযাঁ  

১১. ডমাঃ আঃ হাসফজ আঃ রহমান ২নাং ওোে ড হযাঁ  

১২. ডমািাঃ ফায়তমা  আলা উসদ্দন ২নাং ওোে ড হযাঁ  

১৩. ডমাঃ সসরাজুল ইসলাম ডমাঃ ডমাশারফ ১নাং ওোে ড হযাঁ  

১৪. ডমািাঃ আসমনা আইয়ুব আলী ১নাং ওোে ড হযাঁ  

১৫. অসখল কালািান ২নাং ওোে ড হযাঁ  

১৬. ডমািাঃ িাোরুন সনজাম উসদ্দন ২নাং ওোে ড হযাঁ  

১৭. ডমাসাঃ ডময়হজান আঃ মাসহন ১নাং ওোে ড হযাঁ  

১৮. ডমাঃ সসরাজুল ইসলাম হাজী আহসান উোহ ১নাং ওোে ড হযাঁ  

১৯. ডমাঃ আসমর আলী মৃত হাজী ডহায়সন ২নাং ওোে ড হযাঁ  

২০. ডমািাঃ আয়নাোরা দুলন সমো ২নাং ওোে ড হযাঁ  

২১. কামরুল ইসলাম নাজমুল হক ১নাং ওোে ড হযাঁ ০১৭১৬৯০৫০৩৫ 

২২. ডমািাঃ নাজমা ডবগম ওোসরি আলী ১নাং ওোে ড হযাঁ ০১৭৩১৮৯৮৫৯৩ 

২৩. আঃ রহমান মৃত আসফজ আলী ২নাং ওোে ড হযাঁ ০১৭১৪৯১৬০৪০ 

২৪. ডমািাঃ আসফো ডবগম আঞ্জব আলী ২নাং ওোে ড হযাঁ  

২৫. ডমাঃ সগোস উসদ্দন  সুরুজ আলী ২নাং ওোে ড হযাঁ ০১৭৩২৬৮৩৩৯২ 
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উপয়েলাি জস্বচ্ছায়সবকয়দি িারলকা (রদিাই) 

 

ক্র:নং নাম রপিাি/স্বামীি  নাম ওোড য নং প্ররশক্ষণ জমাবাইল 

১. ডরনুকা রানী োস অসনল িন্দ্র োস ১নাং ওোে ড হযাঁ  

২. মসতলাল োস গুরুিরণ োস ১নাং ওোে ড হযাঁ  

৩. সসমতা রাণী োস সুয়বাধ িন্দ্র োস ২নাং ওোে ড হযাঁ  

৪. গীতা রাণী োস রসবন্দ্র োস ১নাং ওোে ড হযাঁ  

৫. আতাউর রহমান আঃ রউফ ১নাং ওোে ড হযাঁ  

৬. মঞ্জুর আলী সসরাজ সমো ২নাং ওোে ড হযাঁ  

৭. জাগলুল সমো মৃত ডমাসাসহে ১নাং ওোে ড হযাঁ  

৮. রুসব  ভট্টািা ড সন্দীপ ভ্োিা ড ১নাং ওোে ড হযাঁ  

৯. সুমন ডিৌধুরী রাণনাথ ২নাং ওোে ড হযাঁ  

১০. ডমাঃ আলমগীর ডিৌধুরী আঃ আলম ডিৌধুরী ১নাং ওোে ড হযাঁ  

১১. ডমািা সুজনা আক্তার মৃত আলাউসদ্দন ১নাং ওোে ড হযাঁ  

১২. ডমা কমর আলী সািার  সমো ২নাং ওোে ড হযাঁ  

১৩. ডমািাঃ সালমা ডবগম ডমাঃ রুস্তুম আলী ১নাং ওোে ড হযাঁ  

১৪. রুয়বল সমো িান সমো ১নাং ওোে ড হযাঁ  

১৫. শসরফ খান নুর উসদ্দন ২নাং ওোে ড হযাঁ  

১৬. লীল ডেবী সসখিরণ ডেবনাথ ১নাং ওোে ড হযাঁ  

১৭. সুমন সমো আবু তায়হর ১নাং ওোে ড হযাঁ  

১৮. আয়লো হাসেস খাঁ ২নাং ওোে ড হযাঁ  

১৯. কানু তালুকোর গ্রসপ তালুকোর ১নাং ওোে ড হযাঁ  

২০. সসঞ্চতা তালুকোর সুখামই তালুকোর ১নাং ওোে ড হযাঁ  

২১. রায়হনা োলাক নূর ২নাং ওোে ড হযাঁ  

২২. ডসতাল ডগাস্বামী পুতুল ডগাস্বামী ১নাং ওোে ড হযাঁ  

২৩. সীমা তালুকোর শশীয়মাহন তালুকোর ১নাং ওোে ড হযাঁ  

২৪. সপযুে রাে সসতশ রাে ১নাং ওোে ড হযাঁ  

২৫. উজ্জলা শীল রশান্ত শীল ১নাং ওোে ড হযাঁ  
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উপয়েলাি জস্বচ্ছায়সবকয়দি িারলকা (য়দাোিাবাোি) 

 

ক্র:নং নাম রপিাি/স্বামীি  নাম ওোড য নং প্ররশক্ষণ জমাবাইল 

১. সরসম ডবগম ডরাশ সমো ১নাং ওোে ড হযাঁ ০১৭১৫৭৪৭২৭১ 

২. ডমাঃ ডবারহান উসদ্দন  ডতাবারক আলী ১নাং ওোে ড হযাঁ  

৩. ডমাঃ আবু সসসদ্দক ডমাঃ ডখলু সমো ২নাং ওোে ড হযাঁ ০১৭২৬০৯৩০০৩ 

৪. ময়নােরা ডবগম নাসসর খান ২নাং ওোে ড হযাঁ  

৫. আসমনুল ইসলাম ডমাঃ সসরাজুল ইসলাম ১নাং ওোে ড হযাঁ ০১৭১৪৬০৯৯৭৯ 

৬. সাসবকুন্নাহার (আসিো) ডমাঃ শাহ আলম ১নাং ওোে ড হযাঁ ০১৭২৬০১৮৯৯৬ 

৭. ডমাঃ ডতাফাজ্জল হক ডমাঃ আঃ কাসের ২নাং ওোে ড হযাঁ ০১৭২৬৯২৬০৯৮ 

৮. ডমািাঃ আকসলমা ডমাঃ নুরুল ইসলাম ২নাং ওোে ড হযাঁ ০১৭৩১৬০৫০৬৩ 

৯. ডমাঃ আব্দুর রসহম মৃত সসরেত আলী ১নাং ওোে ড হযাঁ ০১৭২৬৫৩৭৭৮৩ 

১০. হাসলমা খাতুন আসাব আলী ১নাং ওোে ড হযাঁ ০১৭৩২৩৭০৬৭২ 

১১. ডসায়হনা আক্তার মৃত ডগালাম রিানী ২নাং ওোে ড হযাঁ ০১৭২৭৮৮৫৯৬৪ 

১২. আসতকুল ইসলাম মৃত জহুর আলী ২নাং ওোে ড হযাঁ  

১৩. সনোমত আলী আঃ আসজজ ১নাং ওোে ড হযাঁ  

১৪. আসফো ডবগম মৃত ফজর আলী ১নাং ওোে ড হযাঁ  

১৫. রাসজো ডবগম শর উোহ ২নাং ওোে ড হযাঁ  

১৬. সাসজো ডবগম  আনিার আলী ২নাং ওোে ড হযাঁ  

১৭. অরসবন্দু োশ অমূল্য োশ ১নাং ওোে ড হযাঁ  

১৮. সেপালী আিার্য্ড রসব আিার্য্ড ১নাং ওোে ড হযাঁ ০১৭২৩৬৯৬২৭৪ 

১৯. ঝরনা রানী োস সনরঞ্জন োস ২নাং ওোে ড হযাঁ ০১৭৩৬৩৬২৬৮৭ 

২০. রঞ্জু োশ ডরনু োস ২নাং ওোে ড হযাঁ ০১৭৩৯৭১৭৩৬৮ 

২১. আসতকুর রহমান রসফকুল ইসলাম ১নাং ওোে ড হযাঁ ০১৭৩৪৪৭৬৮০০ 

২২. সাসরো ডবগম আব্দুল মসতন ১নাং ওোে ড হযাঁ  

২৩. আব্দুল কুদ্দুস আহসান উোহ ২নাং ওোে ড হযাঁ  

২৪. ফসরো ডবগম মখদুস আলী ২নাং ওোে ড হযাঁ ০১৭১২২৫৪৫৩৫ 

২৫. মাঈনুসদ্দন মৃত আস্কইলাহ ২নাং ওোে ড হযাঁ ০১৭৩৪৩৫৭৭৯৮ 
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উপয়েলাি জস্বচ্ছায়সবকয়দি িারলকা (রবিম্ভিপুি) 

 

ক্র:নং নাম রপিাি/স্বামীি  নাম ওোড য নং প্ররশক্ষণ জমাবাইল 

১. রায়হলা ডবগম রমজান  কৃষ্ণ নগর-০১ হযাঁ ০১৯৪০৫০৩৬৪৩ 

২. সশসরনা ডসায়হল নতুনপাড়া-০১ হযাঁ ০১৯৪০৫০৩৬৪৩ 

৩. আয়নাোর পাশা মসফজুর রহমান মসেকপুর-০১ হযাঁ ০১৯২১৮২১৩৮৭ 

৪. আব্দুল মায়লক মসফজ মসেকপুর-০১ হযাঁ ০১৯২১৮২১৩৮৭ 

৫. মৃতুঞ্জে  শম ডা রনসজত শম ডা ধয়ররপার-০২ হযাঁ ০১৭৫৮০৪৫৩৯৫ 

৬. হাজী ওোসহদুর রহমান ডগালাম ডমাস্তফা ধনপুর-০১ হযাঁ ০১৯১১৭৮৩২১৫ 

৭. জাহাঙ্গীর সমো মৃত সসরাজুল হক ইসলামপুর -০১ হযাঁ ০১৭১০৪৪২৮০৯ 

৮. ডসসলনা ডবগম ডখারয়শে সমো ইসলামপুর-০১ হযাঁ ০১৯২৭৯৩২৭০০ 

৯. মসেনা ডবগম মালু সমো সুয়রশনগর-০১ হযাঁ ০১৯২৮৬২০৭৩৭ 

(অনুঃ) 

১০. আঃ হান্নান মৃত আঃ রসশে ডমরুোখলা-০২ হযাঁ ০১৯৩৭৫০৫৯৫১ 

১১. আওলাে ডহায়সন ডমাঃ লীল সমো ভায়েরয়েক-০১ হযাঁ ০১৭৪৬১১৭২১০ 

১২. মসজবুর রহমান হাসান আলী ভায়েরয়েক-০১ হযাঁ ০১৭৪৫৩৯০৯৯৩ 

১৩. শারসমন ডবগম আঃ কায়ের ভায়েরয়েক-০১ হযাঁ ০১৯৬৭৪০৪২৬১ 

১৪. সাহারা খাতুন সায়জদুর রহমান ভায়েরয়েক-০১ হযাঁ ০১৯৬৭৪০৪২৬১ 

১৫. ডমাঃ ইোকুব আলী আঃ হক ভায়েরয়েক 

মসনপুরী-০২ 

হযাঁ ০১৯১৫৫২৫৪২১ 

১৬. ওোসহদুজ্জামান মৃতঃ জহুর আলী অনন্তপুর- ০১ হযাঁ ০১৭৭০১২৫২৬৬ 

১৭. সন্ধযা রানী অসনসশ লখা-০১ হযাঁ ০১৭২২১৮১১৩৭ 

১৮. ডনিার আহমে আঃ রউফ অনন্তপুর- ০১ হযাঁ ০১৭৩২১৯১০৪৮ 

১৯. আসপো ডবগম আবু সমো শাহাপুর-০১ হযাঁ ০১৭৫৮৫৩৩৮৩৮ 

২০. জামাল উসদ্দন মৃতঃ মসনর উসদ্দন সক্ষরধরপুর-০২ হযাঁ ০১৭২৬৩৮১৭৭৯ 

২১. ডমাঃ মসতউর  রহমান আঃ মসজে উমরপুর-০৫ হযাঁ ০১৭২৩০৯১৪০২ 

২২. আসজজুল হক আঃ মায়লক উমরপুর-০৫ হযাঁ ০১৯৩৬৩৫২৭৫৮ 

২৩. সাসফো খাতুন আঃ ডমাতাসলব উমরপুর-০৫ হযাঁ ০১৭৮৯৭৪০৪২৬ 

২৪. ময়নাোরা ডবগম আঃ মাসলক উমরপুর-০৫ হযাঁ  

২৫. আইনুল হক শামছু সমো উমরপুর-০৫ হযাঁ ০১৬২১৪১৯২৫৬ 

 

 

  



138  
 

উপয়েলাি জস্বচ্ছায়সবকয়দি িারলকা (িম যপাশা) 

 

ক্র:নং নাম রপিাি/স্বামীি  নাম ওোড য নং প্ররশক্ষণ জমাবাইল 

১. ডমাঃ রুয়বল তালুকোর সসরাজ তালুকোর ধম ডপাশায ০১ নাং ওোে ড হযাঁ  

২. লাকী রানী ডগৌরাঙ্গ ধম ডপাশায ০১ নাং ওোে ড হযাঁ ০১৭১৯৬৭৩৮৮৩ 

৩. জে ডহায়সন শরাফত আলী ফায়তমা নগরয ২নাং 

ওোে ড  

হযাঁ  

৪. ডমািাঃ লাকী আক্তার আবুল ডহায়সন ০১ নাং ওোে ড হযাঁ  

৫. ডমাঃ ডমাতাসলব ইোকুব আলী ০১ নাং ওোে ড হযাঁ  

৬. ডমাঃ শাসহন নুরুল ইসলাম ২নাং ওোে ড  হযাঁ  

৭. ডমািাঃ হাসমো আব্দুল কাসের কুসশ ডবাড়ীয ১ নাং ওোে ড হযাঁ  

৮. অমর সরকার হয়রন্দ্র সরকার মাসকান্দায ১ নাং ওোে ড হযাঁ  

৯. ডমািাঃ ডরখা আক্তার শাহ্ আলী মাসকান্দায ২নাং ওোে ড  হযাঁ  

১০. সনকয়লশ সপযুে মাসিমপুরয ০১ নাং 

ওোে ড 

হযাঁ  

১১. সীমা সরকার সজয়তন্দ্র সরকার ইোওরীয ০১ নাং ওোে ড হযাঁ  

১২. ডমাঃ জাকাসরো আঃ লসতফ মেনগরয ২নাং ওোে ড  হযাঁ  

১৩. আেনাল হক ডমাঃ শাহয়নওোজ িামরোনীয ০১ নাং 

ওোে ড 

হযাঁ  

১৪. ডমািাঃ তফুরা আঃ নুর িামরোনীয ০১ নাং 

ওোে ড 

হযাঁ  

১৫. কামাল সমো  নুরুল উসদ্দন সাজোপুরয২নাং ওোে ড  হযাঁ  

১৬. ডমািাঃ তাসসলমা সগোস উসদ্দন ময়হশপুরয০১ নাং ওোে ড হযাঁ  

১৭. ডমাঃ ইকবাল ডহায়সন আঃ ডহসকম ময়হশপুরয০১ নাং ওোে ড হযাঁ ০১৭৩৬৮১৩০১১ 

১৮. সনসশত রঞ্জন সরকার মেন ডগাপাল সরকার জেশ্রীয ২নাং ওোে ড  হযাঁ  

১৯. সুসফো লুৎফর রহমান  রাংসিয ১ নাং ওোে ড হযাঁ  

২০. সশউসল আক্তার কামাল সমো আমানীপুরয ০১ নাং 

ওোে ড 

হযাঁ  

২১. সাসনল ডনাোজ আলী রাংসিয ১নাং ওোে ড  হযাঁ  

২২. রসফক সমো  ইব্রাসহম মায়ঝরিরয ০১ নাং 

ওোে ড 

হযাঁ  

২৩. ওোহাব সমো  তায়হর আলী পাখাতলায ০১ নাং 

ওোে ড 

হযাঁ  

২৪. সুরমা সবসব আসনছুর রহমান পাখাতলায ২নাং ওোে ড  হযাঁ  

২৫. কবীর ডহায়সন ডমাহাম্মে আলী ডবরীকান্দায ০১ নাং 

ওোে ড 

হযাঁ  

২৬. ডমািাঃ সশসরন আক্তার ফাসজলুর রহমান বাহাদুরপুরয ০১ নাং 

ওোে ড 

হযাঁ  

২৭. ডমািাঃ আয়মনা মালু সমো ইসলামপুরয ২নাং ওোে ড  হযাঁ  

২৮. ফুল সমো জবর সমো গুলুোয ১ নাং ওোে ড হযাঁ ০১৭১০৯৫২৮৯৯ 

২৯. ডমািাঃ সুসফো আক্তার স্বামী রতন সমো গুলুোয ০১ নাং ওোে ড হযাঁ ০১৭৪৭২৬০৪৬৭ 

৩০. ডমাঃ টিপু আয়নাোর সমো গাজী নগরয ২নাং ওোে ড  হযাঁ  
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উপয়েলাি জস্বচ্ছায়সবকয়দি িারলকা (োমালগঞ্জ) 

 

ক্র:নং নাম রপিাি/স্বামীি  নাম ওোড য নং প্ররশক্ষণ জমাবাইল 

১. ডগায়ল রািানী আব্দুর কায়ের  আহসানপুর-০১ হযাঁ  

২. ডমািাঃ ডজালনা তালুকোর সবকাশ তাাং হসরপুর-০১ হযাঁ  

৩. জীবন কৃষ্ণ তাাং মৃতঃ উয়পন্দ্র তাাং মন্দাকাসন্দ-০২ হযাঁ  

৪. লক্ষী রাে সুসজত রাে দূগ ডাপুর-০২ হযাঁ  

৫. ডেবনাথ ডিৌধূরী মৃতঃ সুয়রশ ডিৌধূরী  সতন্দ্রপুর-০৩ হযাঁ ০১৯১৫৩৬৩১১১ 

৬. ডেয়লাোর ডহায়সন আব্দুল হক ডিলাইো-০১ হযাঁ  

৭. ডমািাঃ সাসফো ডবগম মাসুক সমো মাহমুেপুর-০১ হযাঁ  

৮. ডমাঃ মুকতাসের আব্দুল মন্নান িায়ন্দরনগর-০২ হযাঁ  

৯. ডমািাঃ হাসসনা ডবগম আব্দুল জিার ডতরানগর-০২ হযাঁ  

১০. সুয়লখা রানী মৃতঃ বকুল সমো উজ্জলপুর-০৩ হযাঁ  

১১. হাইদুল ইসলাম আরজ আলী রাধানগর-০১ হযাঁ ০১৭১৭২৬৭৫৪৭ 

১২. ডমািাঃ সবলসকস সুলতান উসদ্দন রাঙ্গামাটি-০১ হযাঁ  

১৩. ওমর গনী মৃতঃ জাফর আলী সুকয়েবপুর-০২ হযাঁ  

১৪. ডমািাঃ মসরেম ডবগম সসফউল ইসলাম সুকয়েবপুর-০২ হযাঁ  

১৫. ডমািাঃ তামান্না  ওমর আলী রামনগর-০৩ হযাঁ  

১৬. ডমািাঃ শাহীনা ডমাঃ নজরুল ভাটিলালপুর-০১ হযাঁ  

১৭. নুয়র আলম উসবে আলী ভাটিলালপুর-০১ হযাঁ ০১৯১৪৩৮২৭১৫ 

১৮. ডমািাঃ নাসেরা ডমাঃ আসজজুর লক্ষীপুর-০২ হযাঁ ০১৭৩৭০৯১৪৭৩ 

১৯. আয়নাোর ডহায়সন  মইন উসদ্দন লক্ষীপুর-০২ হযাঁ  

২০. আশুলতা নয়রশ কর দুগ ডাপুর-০৩ হযাঁ  

২১. উিরা তালুকোর অনুকুল তাাং সনসধপুর-০১ হযাঁ  

২২. েীসলপ সরকার সুনীল সরকার সনসধপুর-০১ হযাঁ  

২৩. ডমাঃ আঙ্গুর সমো মৃতঃ আব্দুল খায়লক কামধরপুর-০২ হযাঁ ০১৭২৫৯৬০২০২ 

২৪. ডমািাঃ মান্না আক্তার ডেলুোর ডহায়সন কামধরপুর-০২ হযাঁ  

২৫. সলেন বম ডণ সনসখল বম ডন গজাসরো-০৩ হযাঁ ০১৮১৪৫৫৫৭৭০ 
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উপয়েলাি জস্বচ্ছায়সবকয়দি িারলকা (শাো) 

 

ক্র:নং নাম রপিাি/স্বামীি  নাম ওোড য নং প্ররশক্ষণ জমাবাইল 

১. মাসনক রাে মৃতঃ অমর িান রাে রাহুতলা ০১ হযাঁ ০১৭২২৪৮১৯৩০ 

২. মর্তজা আক্তার মৃতঃ আব্দুল হাই সমজডাপুর ০১ হযাঁ ০১৭৫৯৬৯৬৭৬৭ 

৩. জাহাঙ্গীর আলম আব্দুল খায়লক সনজগাঁও ০২ হযাঁ ০১৭২৮৬২৫৩২২ 

৪. নমীতা শীল ময়নারঞ্জন শীল বাজার কাসন্দ ০২ হযাঁ ০১৭২১৮৩৮৯৩৭ 

৫. বাশার সমো আলকাি সমো আেগাঁও ০৩ হযাঁ  

৬. বুলবুল নাহার মৃতঃ রুস্তম আলী আেগাঁও ০৩ হযাঁ ০১৭৩৯৯৪৬৩৯৩ 

৭. রসহল সমো তাজুল ইসলাম ভাটিোরা বাে ০৪ হযাঁ ০১৭৩০১৯৬০৪৪ 

৮. ডবনু মসবন োস পাগল োস নোগাঁও ০১ হযাঁ ০১৮২৩৫৬৩২৯৪২ 

৯. সমশন রানী োস ফুল িান োস নোগাঁও ০১ হযাঁ  

১০. সলেন োস সুয়মশ োস সশবপুর ০২ হযাঁ ০১৭৬৪২২২৪৭৫ 

১১. মসন রানী রাে সরতু রাে সশবপুর ০২ হযাঁ ০১৭২২৬৭২৬০২ 

১২. রুমা রানী রাে ডগাসপতা রাে বাহারা েঃ ০৩ হযাঁ ০১৭৬২৪৫৫৬১১ 

১৩. ডনহার রঞ্জন োস হসর লাল োস উজান  াত্রা পুর ০৩ হযাঁ  

১৪. পাপড়ী রানী োস রঞ্জীত োস কাশীমপুর ০১ হযাঁ ০১৭৩১৬২৪৩৩৪ 

১৫. সবভাস িক্রবতী সবজন  িক্রবতী কাশীমপুর ০১ হযাঁ ০১৭২৭৯৯০৩১৪ 

১৬. সশউলী রানী ডভৌসমক কসপদ্র ডভৌসমক অন্নধাপুর ০২ হযাঁ ০১৭২৮৬৪২৬৯৪ 

১৭. মলে োস মাখন োস সনোমতপুর ০২ হযাঁ  

১৮. রাধা কান্ত িক্রবতী রামিন্দ্র  িক্রবতী িাকুো ০৩ হযাঁ ০১৭৭১০৫০১০০ 

১৯. সুসপ্ত রানী োস সনজন্দ্র োস িাকুো ০৩ হযাঁ  

২০. ডরমতুে োস ধন্যাজ োস কারুোলা ০১ হযাঁ ০১৯৮৮৯১২৮৫২ 

২১. ডখনো রানী োস  সবহারী োস আসবদ্রপুর ০১ হযাঁ  

২২. ডমাঃ োসলম সমো আবুল কায়সম  শ্রীহাইল ০২ হযাঁ ০১৭১৯৮৪৩৯৭৬ 

২৩. রীনা সবসব ডমাতাহার সমো শ্রীহাইল ০২ হযাঁ ০১৭১২৩৭৪৬৫৫ 

২৪. জে কুমার োস সুসধর োস আিা ০৩ হযাঁ ০১৯১৩১২৫২৩৭ 

২৫. মমতা রানী োস ভূেন িন্দ্র োস আিা ০৩ হযাঁ  
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উপয়েলাি জস্বচ্ছায়সবকয়দি িারলকা (েগন্নাথপুি) 

 

ক্র:নং নাম রপিাি/স্বামীি  নাম 
ওোড য / ইউরনেয়নি 

নাম 
প্ররশক্ষণ জমাবাইল 

১. আক্তার ডহায়সন  কলকসলো হযাঁ ০১৭২৭৫১৯২৫০ 

২. কুলন সমো  কলকসলো হযাঁ ০১৭৬৬২২৬৬২৭ 

৩. রীতা রাণ ডে  কলকসলো হযাঁ ০১৭৩৩৭৩৫৯৩৪ 

৪. বাবুল মাহমুে  হলসেপুর হযাঁ ০১৭১২৬০০৬৯৫ 

৫. অনীল িন্দ্র োস  হলসেপুর হযাঁ ০১৭১৪৮৭০৪৬০ 

৬. সালমা ডবগম  হলসেপুর হযাঁ ০১৭৫০২৩৭৬৯৬ 

৭. শাহ িনু সমো  আশারকাসন্দ হযাঁ ০১৭১৬৪৩৯৯৬৭ 

৮. স্বপ্না রানী রাে  আশারকাসন্দ হযাঁ ০১৭১৭৮৯৬১৫৪ 

৯. ফজলুল হক কয়বরী  আশারকাসন্দ হযাঁ ০১৭১১৯৬৮২৮৪ 

১০. িাসির সমো  পাইলগাঁও হযাঁ ০১৭১৫০১৭৯০৪ 

১১. শামীম আহমে  পাইলগাঁও হযাঁ ০১৭২৩৬৩৩৮৮১ 

১২. আসম্বো ডবগম  পাইলগাঁও হযাঁ ০১৭১৫৪৫৩৬৩০ 

১৩. শাহাবুসদ্দন  সমরপুর হযাঁ ০১৭১২৬৪১৬১৬ 

১৪. আব্দুল মাসলক  সমরপুর হযাঁ ০১৭১৭১৩২৬০৪ 

১৫. আব্দুল কাসের  সমরপুর হযাঁ ০১৭১২৬৪১৬১৭ 

১৬. রসফকুল ইসলাম সরপন  রসেেপুর হযাঁ ০১৭২৩৮০২৪৮৬ 

১৭. িাসলক সমো  রসেেপুর হযাঁ ০১৭১৮১৮৩০৭৭ 

১৮. আব্দুর রাজ্জাক  রসেেপুর হযাঁ ০১৭১৬২৯৫১৪২ 

১৯. নাজমুল হক  রানীগঞ্জ হযাঁ ০১৭৩২৫৫৪২৪৬ 

২০. আবুল কালাম  রানীগঞ্জ হযাঁ ০১৭১২২৬৮৬৪১ 

২১. ডমাক্তার সমো  রানীগঞ্জ হযাঁ ০১৭১১৯০৪০৯৯ 

২২. নজরুল ইসলাম  পােলী হযাঁ ০১৭২২২২৮০৬১ 

২৩. হীরা সমো  পােলী হযাঁ ০১৭১৭৬৭৯০৫২ 

২৪. আব্দুর রাজ্জাক  পােলী হযাঁ ০১৭৫৬৩৮২৭২০ 

২৫. আব্দুল কসরম  পােলী হযাঁ ০১৭১৮৩৫০৮১৫ 
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উপয়েলাি জস্বচ্ছায়সবকয়দি িারলকা (িারহিপুি) 

 

ক্র:নং নাম রপিাি/স্বামীি  নাম ওোড য নং প্ররশক্ষণ জমাবাইল 

১. ডমাঃ আসমর উসদ্দন হাজী তায়হরআলী  হযা  

২. রুনু বালা পাল শুধাাংশু পাল  হযা  

৩. ডমািাঃ অমলা আক্তার ডমাঃ িালাম  হযা  

৪. ডমািাঃ িসকনা সবসব শামসুর রহমান  হযা  

৫. ডমাঃ শাহনরী আলম মৃত আঃ মন্নাফ  হযা  

৬. হারুন অর রসসে ডমাঃ হাসন আলী  হযা ০১৭১৫৪৫৩৯১২ 

৭. ডমাঃ নজাম উসদ্দন ডমাঃ মহিত আলী  হযা  

৮. ডমাঃ আরসাে আলী ডমাঃ শফর আলী  হযা  

৯. ডমাঃ আবুল খায়ের ডমাঃ শায়হে আলী  হযা  

১০. অঞ্জন তালুকোর পুতুল তালুকোর  হযা  

১১. ডমাঃশসফকুল ইসলাম ডমাঃ জায়হর আলী  হযা ০১৭১৫৩৯৪৮৫৩ 

১২. আশরাফুল আলম ডগা্লাম আকবর  হযা  

১৩. ডমাঃ আঃ মান্নান আব্দুর রসসে  হযা  

১৪. ডমাঃ ইসহাক সমো মৃত আঃ ডিাবহান  হযা  

১৫. ডমাঃ আবুল কায়সম  ডমাঃ রমজান আলী  হযা  

১৬. ডমাঃ সসরাজুল ইসলাম ডমাঃ হাসসম আলী  হযা  

১৭. ডমাঃ নাসির উসদ্দন ডমাঃিান সমো  হযা ০১৭২৯৪৬৬৩৭৩ 

১৮. ডমাঃ িান সমো ডমাঃ আঃ মসজে  হযা ০১৭২৮৮০৮৮৫৪ 

১৯. ডমাঃ বাখার উসদ্দন ডমাঃ জেনাল আয়বেীন  হযা ০১৭১১২৪৩৪৬ 

২০. ডমাঃ শসফক সমো ডমাঃ হায়িন আলী  হযা ০১৭২৮৮২৮৯৫০ 

২১. ডমাঃ রইি উসদ্দন হাজী ডরাশন আলী  হযা ০১৭১৬৪৩৯৮৫৪ 

২২. আলী আহমে খুসশ ডে আলী  হযা ০১৭২১৪২৩৭৫১ 

২৩. ডমাতাহার ডহায়সন আঃ নূর আখসজজ  হযা  

২৪. কামাল সমো ডমাঃ আবু বকর  হযা  

২৫. মাসফকমুরাে ডমাঃ ফজোর সমো  হযা  

২৬. ডমাঃ এমোেনুর সাসের আলী  হযা  

২৭. ডমাঃ আতাউর রহমান হাজী নবী ডহায়সন  হযা  

২৮. ডমািাঃ লসতফা খাতুন ডমাঃ সনোজ উসদ্দন  হযা ০১৭১৮১০৮৮৭৬ 

২৯. বানী রানী তালুকোর   হযা  

৩০. 

 

ডমািাঃ ডসসলনা খাতুন রসেে আলী  হযা  
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সংযুরি ৪ 

আশ্রেয়কন্দ্র ব্যবস্থাপনা করমটিি িারলকা 

মাটিি রকো 

 

আশ্রেয়কয়ন্দ্রি নাম দারেত্বপ্রাপ্ত ব্যরি জমাবাইল মন্তব্য 

ডবয়হলী মাটির সকো ডমাঃ সসরাজুল হক তালুকোর 

ডিোরম্যানয ১ নাং ডবয়হলী ইউসপ, 

জামালগঞ্জয সুনামগঞ্জ 

০১৭১১০১২৬৩২  

 

স্কুল কাম জশল্টাি 

 

ক্রসমক নাং আশ্রেয়কয়ন্দ্রর নাম োসেেরাপ্ত ব্যসক্ত ডমাবাইল মন্তব্য 

 জামালগঞ্জ উপয়জলা    

১ ডবয়হলী সরকাসর রাথসমক সবযালে সনয়শন্দু রঞ্জন ডগাস্বামী ০১৭১৭৬৭৪২৬২  

২ মামুেপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ডফরয়েৌস আক্তার ০১৭৫৯৩৩১৬৪৪  

৩ দূগ ডাপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে সমসহর রঞ্জন তাাং ০১৭১৪৫০৭২৩৮  

৪ হসরনাকাসন্দ সরকাসর রাথসমক সবযালে তুসল রানী সরকার ০১৭৪০৯৫০১০০  

৫ হাওসরো আলীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ডতাফাজ্জল ডহায়সন ০১৭১৪৪৮৭০৫০  

৬ আসানপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে সুধাাংশু োস ০১৭১৪৪৮৩৬০২  

৭ হসরনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে সসন্ধু পুরকােস্থ ০১৭২৬৭০১৪৪২  

৮ বেরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে রসতমা রানী োস ০১৭১২৪৯৭৭০২  

৯ নোহালে সরকাসর রাথসমক সবযালে আঃ গফ্ফার ০১৭৪৮৯৮২৬২৭  

১০ লম্ববাক সরকাসর রাথসমক সবযালে ডমাঃ শওকত আলী ০১৯১৫৯২০৪৩৯  

১১ গজাসরো িানপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে েীয়নশ িন্দ্র োস ০১৭৪৫৭১২০৬১  

১২ সািনা আে ডশ সরকাসর রাথসমক সবযালে সবদুযৎ ডজযাসত িক্রবতী ০১৭১২৪০৩৯৫৩  

১৩ মাতারগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে রেীপ রাে ০১৭১৬৪৬৬৬০২  

১৪ িেহারা সরকাসর রাথসমক সবযালে কৃষ্ণকান্ত পুরকােস্থ ০১৭৪৫৬১২৭২৪  

১৫ সনসধপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে রন্টু কুমার মজুমোর ০১৭১৬৮৭০১৭৬  

১৬ ডফনারবাঁক সরকাসর রাথসমক সবযালে আলী ডহায়সন ০১৭২২২১৩৫১৪  

১৭ লক্ষীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে রসতভা োস ০১৭২৯৭২৫৩০৮  

১৮ রাজাপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে অতুল িন্দ্র তাাং ০১৭১৪৯১২১০৩  

১৯ শুকয়েবপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে অনুপম োস ০১১৯০৭৫০৯৪২  
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২০ রামনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে ডসসলনা ডবগম ০১৭১৮৩৪৯২৯৯  

২১ মামুেপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ডগালাম মওলা ০১৭২৪২৭৪১৯৫  

২২ ভান্ডা মাকরখলা সরকাসর রাথসমক সবযালে ডমাঃ শাহাবুসদ্দন ০১৭১৬০৪২১৭৯  

২৩ ডমৌলীনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে আবুসলস ০১৭২৮১৮৭৮৪৯  

২৪ ডশরমস্তপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে হীরামন আক্তার ০১৭২৩২৬০৩৮১  

২৫ মশালঘাে সরকাসর রাথসমক সবযালে সজল কাসন্ত রাে ০১৭১২৪০২৪৯৯  

২৬ শ্রীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে জাসকর ডহায়সন ০১৭১৩৮০৭৩৩১  

২৭ কাসমনীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ডগালাম ডমাস্তফা ০১৭৪২৯৮০৭৮৭  

২৮ মেনাকাসন্দ সরকাসর রাথসমক সবযালে সুধাাংশু রাে ০১৭৩৭৬৫৬৫৮৭  

২৯ ডসানাপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে কৃয়পশ রঞ্জন সসন্ধ ০১৭৩৫১০৩৯৩০  

৩০ শরীফপুর আলীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ডগাপাল িন্দ্র োস ০১৯২৮৫০০৯৮১  

৩১ হসরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে শ্রীকান্ত তাাং ০১৭৩৮০৭০৬৪০  

৩২ রাঙ্গামাটিো সরকাসর রাথসমক সবযালে ওোজল ইসলাম ০১৭২০৫২৭০৮৩  

৩৩ সহজলা সরকাসর রাথসমক সবযালে সুরসঞ্জত তাাং ০১৭২৪০৬৫৫৬৪  

৩৪ আঃ রহমান সরকাসর রাথসমক সবযালে অি ডনা রানী ডেবনাথ ০১৭২৮৩৭৫৫৩৯  

৩৫ সতলকাই সরকাসর রাথসমক সবযালে সেলীপ িন্দ্র পাল ০১৭২৯৪৭১২৩১  

৩৬ ডতঘসরো সরকাসর রাথসমক সবযালে রীসত রানী সমস্ত ০১৭৩৮৩৫০৬৬৭  

৩৭ ভাটি ডেৌলতপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে সবকাশ িন্দ্র তাাং ০১৭৩৬৩৮৬৭৪২  

৩৮ আজর আলী সরকাসর রাথসমক সবযালে শায়হো ডবগম ০১৭৩৩৬৭১২০০  

৩৯ আঃ ওোসহে সরকাসর রাথসমক সবযালে ডমাঃ বাহাউদ্দীন ০১৭৩৬৩৬২০১১  

৪০ কামারগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে মসতন্দ্রলাল সরকার ০১৭৩৩৭০০৬৩২  

৪১ জামালগঞ্জ ময়েল উচ্চ সবযালে লুৎফর রহমান ০১৭১৬০৬৮৯২১  

৪২ জামালগঞ্জ বাসলকা উচ্চ সবযালে সবধান িক্রবতী ০১৭২০৬০০৯৫৮  

৪৩ ভীমখালী উচ্চ সবযালে রতয়ুবুর রহমান ০১৭২০১৪৬৩৭২  

৪৪ সািনা বাজার উচ্চ সবযালে রয়মাে ডঘাে ০১৭২০১৪৭৭৭০  

৪৫ নবীনিন্দ্র  উচ্চ সবযালে ভূয়পন্দ্র িন্দ্র োস ০১৭১২৪৪০৩৪৩৮  
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৪৬ ডবয়হলী উচ্চ সবযালে রসত পুরকােস্থ ০১৭১০৭০৫৯৫৭  

৪৭ আলাউসদ্দন ডময়মাসরোল উচ্চ সবযালে ডমাঃ ডতৌসফক সমো ০১৭১৮৬৬১১০৮  

 সবেম্ভরপুর উপয়জলা    

৪৮ ফুলভসর সরকারী রাথসমক সবযালে সুব্রুত তালুকোর ০১৭২৪২৩৭২৭৭  

৪৯ সজরাক তাসহরপুর সরকারী রাথসমক সবযালে অসমে ভূেণ ০১৭২৪৬৫৩৫১৮  

৫০ অনন্তপুর সরকারী রাথসমক সবযালে সমীরণ তালুকোর ০১৭৫৯৩৩০১৪৪  

৫১ ভাটিপাড়া সরকারী রাথসমক সবযালে নাজমা ডবগম ০১৭৩১৩৪০৮২৭  

৫২ পদ্মনগর সরকারী রাথসমক সবযালে ধীয়রন্দ্র ডেবনাথ ০১৭১৪৯১৫৪১১  

৫৩ সপসরজপুর সরকারী রাথসমক সবযালে হীয়রন্দ্র কুমার রাে ০১৭২২১৩৭২৬১  

৫৪ খঁলািাঁনপুর সরকারী রাথসমক সবযালে অসজত তালুকোর ০১৭২৯১৩২৪৯১  

৫৫ েলুরা সরকারী রাথসমক সবযালে ডমাঃ তসসজদুল হক ০১৯১৩০৯০২৫০  

৫৬ সবেম্ভরপুর উচ্চ সবযালে ডমাঃ সাজ্জাদুর রহমান ০১৭২৫৩২৩৭২২  

৫৭ হাজী মসজে উোহ উচ্চ সবযালে সতযব্রত োস ০১৭১০৬৯৭১৮৭  

 ধম ডপাশা উপয়জলা    

৫৮ হসলো কান্দা সরকারী রাথসমক সবযালে কল্পনা রানী সবোস ০১৭৩৬৫৫৪৯১০  

৫৯ লাংকা পাথাসরো সরকারী রাথসমক সবযালে সনেতী রানী তালুকোর ০১৭২৪৪০১৪৪৫  

৬০ কান্দাপাড়া সরকারী রাথসমক সবযালে মাসনক লাল তালুকোর  ০১৭৪৫৩০১৬৮৩  

৬১ ডমউহারী সরকারী রাথসমক সবযালে ডমাঃ উসমান গনী ০১৭২৭৩০৮২০১  

৬২ মাটিকাো সরকারী রাথসমক সবযালে ডতাফায়েল আহয়মে ০১৭৩৩৫৩৩৫৮০  

৬৩ রসেেপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ডমাঃ নজমুল হােোর ০১৭১৬৪৪৩১৮২  

৬৪ রাজাপুর সরকারী রাথসমক সবযালে আয়নাোর  ডহায়সন ০১৫৪৭৮৮৮৩৩  

৬৫ ডবৌলাম সরকারী রাথসমক সবযালে ডমাঃ হারুন রসশে ০১৭১০৫৪৩৩২১  

৬৬ ডবরীকাসন্দ সরকারী রাথসমক সবযালে ডমাঃ আলী নূর Jখাঁন ০১৭৩৬০৭৩৮৮৯  

৬৭ রাজাপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ডমাঃ সাজ্জাে ডহায়সন (ভাঃ 

রাঃ) 

০১৭৩৪০০২১৭৪  

৬৮ সুনই সরকারী রাথসমক সবযালে রায়কশ িন্দ্র পাল ০১৭১৬৮০৯৭৮৬  

৬৯ বীর সরকারী রাথসমক সবযালে আবুল কালাম ডিৌধুরী ০১৭১২২২১৫৯৭  
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৭০ জেশ্রী সরকারী রাথসমক সবযালে আজহারুল আলম সসসদ্দকী ০১৭৩৩১২৬০৮৮  

৭১ ডগালকপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ডমাঃ ইউসুফ আলী ০১৭২৭৩০৮২০১  

৭২ বাখরপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ডিৌধুরী আসফো খানম ০১৭৩৪৭৫২৮৭৪  

৭৩ িানঁপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ডমাঃ আঃ হাসলম ০১৭১৬০২২৭২৩  

৭৪ মেনগর সরকারী রাথসমক সবযালে অরসবন্দু মালাকার ০১৭৫৩৬৩৫৪৭১  

৭৫ কলুোমাচুোকান্দা সরকারী রাথসমক সবযালে সুরভা রানী সপয়ক ০১৭১৬৭৫৯২৩৭  

৭৬ বাংশীকুন্ডা সরকারী রাথসমক সবযালে শাসছুসদ্দন আহয়মে ০১৭৪৮৯১৬৮৭০  

৭৭ হসরপুর ডনাওোগাঁও সরকারী রাথসমক সবযালে সাকী রানী তালুকোর ০১৭১৬৫০৬১৩২  

৭৮ রামেীঘা সরকারী রাথসমক সবযালে রমা রঞ্জন সরকার ০১৭১৭৯৩১১৭৪  

৭৯ সাউেপাড়া সরকারী রাথসমক সবযালে ডমাঃ রসফকুল ইসলাম ০১৭১৪৫৬১৩৩৭  

৮০ মেনগর বাজার সরকারী রাথসমক সবযালে রয়মন্দ্র িন্দ্র তালুকোর ০১৭১৮৬০২৯৩৩  

৮১ আসবেনগর সরকারী রাথসমক সবযালে অজে কুমার তালুকোর ০১৭১৫৭৪৬৬৩৬  

৮২ োসতোপাড়া সরকারী রাথসমক সবযালে ডমাঃ আসমনুল ইসলাম ০১৭১৬৫২০৩০০  

৮৩ আোইশা মাসিমপুর সরকারী রাথসমক সবযালে সুসফো আক্তার খাতুন ০১৭১৪৮১৮৮২৩  

৮৪ কাসতডকপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ডমাঃ নূরুল ইসলাম ০১৭৪০৮৫৬৫১০  

৮৫ সাতুর সরকারী রাথসমক সবযালে বাবুল আহমে ০১৭৪০৮৯৮৩৮৮  

৮৬ বাট্টা নো সরকারী রাথসমক সবযালে মৃদুল কাসন্ত সরকার ০১৭২৩৩০৪২৩৫  

৮৭ কাসকোম খলাপাড়া  সরকারী রাথসমক সবযালে ডমািাঃ ডরায়কো খাতুন ০১৭২৭৮৩৩৯৬৬  

৮৮ খুরশী বাসড় নো সরকারী রাথসমক সবযালে ডমাঃ রঙ্গু খাঁন ০১৭১৪৫৮২৯১৪  

৮৯ ডবরীকান্দা সরকারী রাথসমক সবযালে রুনা লােলা ০১৭৩৯৯৬৯০৩৮  

৯০ ডশয়খরগাঁও সরকারী রাথসমক সবযালে ডমাঃ আব্দুল আউোল ০১৭১০০১১৩৯৮  

৯১ জেশ্রী নো সরকারী রাথসমক সবযালে  কৃষ্ণা রানী ডে ০১৭১৯৪২৪৪০৬  

৯২ শাহপুর নো সরকারী রাথসমক সবযালে পসরমল িন্দ্র সামন্ত ০১৭২৭৮২৬১৩৯  

৯৩ আলীপুর সরকারী রাথসমক সবযালে জেনাল আয়বেীন ০১৭২৮২৬৮৯৩৫  

৯৪ ডেৌলতপুর সরকারী রাথসমক সবযালে বুবুল িন্দ্র সরকার ০১৭২৯৭২৪২০৪  

৯৫ বােশাহগঞ্জ পাবসলক বাসলকা উচ্চ সবযালে ডমাঃ নজরুল ইসলাম ০১৭১৬৯৪০৪২৫  
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 শাো উপয়জলা    

৯৬ শাো সরকারী রাথসমক সবযালে রসোজ উসদ্দন ০১৭১০৩৬১২২৭  

৯৭ আনন্দপুর সরকারী রাথসমক সবযালে সুতবা রাণী োস ০১৭১৫৬৪৩৩৮৮  

৯৮  নওোগাঁও সরকারী রাথসমক সবযালে অসখল িন্দ্র োস ০১৭২৪৬১৫৯৬৮  

৯৯ রতাপপুর সরকারী রাথসমক সবযালে বীনা রানী রাে ০১৭৩৩৮৬৩৮৬০  

১০০ কসলমপুর সরকারী রাথসমক সবযালে জে কুমার োস ০১৭৪৬৩৫৪৯৩৬  

১০১ খলাপাড়া সরকারী রাথসমক সবযালে অনন্ত কুমার োস ০১৭৬৮৯৯৬৮০৩  

১০২ হসববপুর সরকারী রাথসমক সবযালে রভাবতী সরকার ০১৭১৭২৭৮২২২  

১০৩ মহয়েবপাশা সরকারী রাথসমক সবযালে অজে কুমার তাাং ০১৭১৯৯৫০৭৭৮  

১০৪ ইোরা বাে সরকারী রাথসমক সবযালে হাসমে সমো ০১৭১৭৮৪৭২৬২  

১০৫ রঘুনাথপুর সরকারী রাথসমক সবযালে সিি রঞ্জন োস ০১৭৩৫২৮১৭১৭  

১০৬ সশবপুর সরকারী রাথসমক সবযালে রমা রঞ্জন োস ০১৭২১০৪৫১৮১  

১০৭ েসক্ষণহাটি  সরকারী রাথসমক সবযালে লাকী রানী োস ০১৮২৫৬০৯৮০৫  

 তাসহরপুর উপয়জলা    

১০৮ তাসহরপুর বাসলকা উচ্চ সবযালে ডমাঃ আব্দুল জসলল 

তালুকোর 

০১৭১১০১৩৩৭৯  

১০৯ তাসহরপুর সরকারী  উচ্চ সবযালে ডমাঃ ডমাশারফ ডহায়সন ০১৭৫৩৩৫২৯৬৭  

১১০ ডসায়লমানপুর সরকারী রাথসমক সবযালে হাসববুর রহমান ০১৭৪৭৯১৬৯৪৭  

১১১ শাহজালাল রাঃ জায়মো আসলো মাদ্রাসা এেঃ নুরুজ্জামান শাহ ০১৭১২৭৫১৬২৩  

১১২ উজান তাসহরপুর সরকারী রাঃ সবযালে ডমাঃ হাসফজ উসদ্দন ০১৭১৬৩৯৪১২১  

  সুনামগঞ্জ সের  উপয়জলা    

১১৩ রাজয়গাসবন্দ সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১১৪ শহর বাসলকা সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১১৫ কা্লীবাড়ী সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১১৬ ডোলঘর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১১৭ ডক.সব. সমো সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১১৮ হাসন নগর সরকাসর রাথসমক সবযালে    
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১১৯ বড়পাড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১২০ মসেকপুর ময়েল সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১২১ কালীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১২২ কাইোরগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১২৩ ঝরঝরসরো সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১২৪ গুসেগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১২৫ হাসাউরা সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১২৬ বনগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১২৭ ইব্রাসহমপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১২৮ রঙ্গারির সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১২৯ হসরনাপাটি সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১৩০ সবরামপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১৩১ মঈনপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১৩২ কৃষ্ণনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১৩৩ মঙ্গলকাো সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১৩৪ নারােনতলা সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১৩৫ ইসলামপুর-১ সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১৩৬ রসেেপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১৩৭ নাড়সকলা সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১৩৮ জেনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১৩৯ কলাইো সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১৪০ শাখাইসত সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১৪১ নারােণপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১৪২ রভেয়বর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১৪৩ সনোমতপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১৪৪ অসিন্তপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    
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১৪৫ ডনাোগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১৪৬ ইিাঘসর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১৪৭ বুসড়স্থল সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১৪৮ আলমপুর-১ সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১৪৯ মাইজবাড়ী সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১৫০ 

শ্রীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে 

   

১৫১ ডমাোপাড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১৫২ হসরণাপােী পসিম সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১৫৩ বাসলকাসন্দ সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১৫৪ রভোরপাড় সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১৫৫ সায়হবনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১৫৬ লালপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১৫৭ আরএনটি সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১৫৮ ডশয়খরগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১৫৯ সেরগড় সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১৬০ অক্ষেনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১৬১ ডতঘসরো সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১৬২ হাসননগর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

১৬৩ সরকারী জুসবলী উচ্চ সবযালে অনন্ত কুমার সসাংহ ০১৭১৭০২২৭৩০  

১৬৪ সরকারী  এসয সস বাসলকা উচ্চ সবযালে ডমাঃ আব্দুর রসহম ০১৭২৫৫৮৪৮৩৮  

১৬৫ নারােনতলা সমশন উচ্চ সবযালে ফাোর সেপক ০১৭১৫৩৩৪৪০১  

১৬৬ সুনামগঞ্জ বাসলকা উচ্চ সবযালে নাসসমা রহমান ০১৭১১১৮১৭৩৩  

১৬৭ এইিয এময সপ উচ্চ সবযালে ডমাঃ ইনিান সমঞা ০১৭১৬৯৮২১৭২  

১৬৮ জেনগর বাজার হাজী গসন বক্স উচ্চ সবযালে ডমাহাম্মে সললু সমো ০১৭১২৫৭০৮৩৮  

১৬৯ মঙ্গলকাো উচ্চ সবযালে ডমাঃ নুরুল ইসলাম ০১৭১৫৯৩০৩৯১  

১৭০ আেশ ড সশশু সনয়কতন ডমাঃ মকবুল ডহায়সন ০১৭১৫২৩৬৩৬৬  
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১৭১ দ্বীসন সসসনের আসলম ময়েল মাদ্রাসা ডমাঃ আয়নাোর ডহায়সন ০১৭৩১৪৯৯১০৭  

১৭২ আল ডহরা জায়মো ইসলাসম া আসলম মাদ্রাসা ডমাঃ আবুল কালাম আজাে ০১৭১৬৩৯৫৩১২  

১৭৩ ইকুসবো োসখল মাদ্রাসা ডমাঃ শায়হে  আলী ০১৭২৬৩৩৭১০৬  

১৭৪ োরুল হুো োসখল মাদ্রাসা ডমাঃ আয়নাোর ডহায়সন ০১৭১৮৬০৪৮৮৪  

১৭৫ অষ্টগ্রাম আহমোবাে োসখল মাদ্রাসা মাওলানা ফজলুল হক ০১৭১২৩৪১৫৬২  

১৭৬ সুনামগঞ্জ সরকাসর কয়লজ রয়ফসর ডমজর িেফুল কবীর ০১৭১৬০৪৭১৩২  

১৭৭ সুনামগঞ্জ  সরকাসর মসহলাকয়লজ ডমাহাম্মে নূর নবী ০১৭১২৬১৮৩২৮  

 সেরাই  উপয়জলা    

১৭৮ বলনপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে     

১৭৯ রসফনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে     

১৮০ কুসিরগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে     

১৮১ শরীফপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে     

১৮২ ভাটিপাড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে     

১৮৩ রাজাপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে     

১৮৪ রনাির সরকাসর রাথসমক সবযালে     

১৮৫ িরনারির সরকাসর রাথসমক সবযালে     

১৮৬ শ্যামারির সরকাসর রাথসমক সবযালে     

১৮৭ সেরাই আেশ ড সরকাসর রাথসমক সবযালে     

১৮৮ সুজানগর সরকাসর রাথসমক সবযালে     

১৮৯ মাকসুেপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে     

১৯০ সাসকতপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে     

১৯১ নগেীপুর িেহাড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে     

১৯২ ডেৌলতপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে     

১৯৩ সসাংহনাে সরকাসর রাথসমক সবযালে     

১৯৪ জগেল সরকাসর রাথসমক সবযালে     

১৯৫ রাজনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে     
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১৯৬ মাতারগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে     

১৯৭ রাধানগর সরকাসর রাথসমক সবযালে     

১৯৮ উজানধল সরকাসর রাথসমক সবযালে     

১৯৯ ধল সরকাসর রাথসমক সবযালে     

২০০ বাউসস সরকাসর রাথসমক সবযালে     

২০১ সেরাই উচ্চ সবযালে সব্যসািী োস ০১৭৪০৪৬৬১৮৮  

২০২ সেরাই উচ্চ বাসলকা  সবযালে ডমাঃ জাফর ইকবাল ০১৭১৮০৬১৩৮০  

২০৩ রজনীগঞ্জ উচ্চ সবযালে এ.য়ক.এম. সামসুল হুো ০১৭৩৪৫৮৯৬১৯  

২০৪ রসফনগর ইউসনেন উচ্চ সবযালে এস. সব. ডগালাম ডমাস্তফা ০১৯২৫১৪৮১২৯  

২০৫ ফসকর ডমাহাম্মে আেশ ড উচ্চ সবযালে সেলীপ কুমার ডিৌধুরী ০১৭১৮০২১০৪৭  

২০৬ ব্রয়জন্দ্রগঞ্জ আর. সস. উচ্চ সবযালে ডমাঃ আসরাফ উসদ্দন ০১৭১৩৯৩৮৩০৩  

২০৭ রাজানগর ডক.সস. সপ. উচ্চ সবযালে রায়কশ িন্দ্র োস ০১৭৬৭৪১৪৮০৬  

২০৮ জগেল আল- ফারুক উচ্চ সবযালে ডমাঃ ডমাস্তফা কামাল পাশা ০১৭২৬৫৩৮০৬২  

২০৯ শ্যামারির ইসলাসমো োসখল মাদ্রাসা ডক.এম. সুলতান মাহমুে ০১৭২৮১০৪২৩৭  

২১০ রাে বাাংগালী শাহজালাল (রঃ) োসখল মাদ্রাসা ডমাঃ সুলাইমান হাসান ০১৭১২৭৪৯৫৪৬  

২১১ সেরাই সেসগ্র কয়লজ সমসহর রঞ্জন োস ০১৭১৬৪২৯৩৩৯  

২১২ সবসবোনা ময়েল কয়লজ নৃয়পন্দ্র োস তালুকোর ০১৯১৮১৯২৩০১  

 েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলা    

২১৩ িেহাড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে     

২১৪ সসিনী সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২১৫ কাসবলাখাই সরকাসর রাথসমক সবযালে     

২১৬ আক্তাপাড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে     

২১৭ রনসী সরকাসর রাথসমক সবযালে     

২১৮ সিকারকাসন্দ সরকাসর রাথসমক সবযালে     

২১৯ সপলাপশী সরকাসর রাথসমক সবযালে     

২২০ আলমপুর-৩ সরকাসর রাথসমক সবযালে     
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২২১ শ্যামনগর  সরকাসর রাথসমক সবযালে     

২২২ বীরগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে     

২২৩ পাথাসরো সরকাসর রাথসমক সবযালে     

২২৪ ডতহসকো সরকাসর রাথসমক সবযালে     

২২৫ গাজীনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে     

২২৬ হাসারির সরকাসর রাথসমক সবযালে     

২২৭ জীবোড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২২৮ ধনপুর সে ডারপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে     

২২৯ মুক্তাখাই সরকাসর রাথসমক সবযালে     

২৩০ ডতরহাল নূরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে     

২৩১ সশমুলবাক সরকাসর রাথসমক সবযালে     

২৩২ গাগলী সরকাসর রাথসমক সবযালে     

২৩৩ আলমপুর-২ সরকাসর রাথসমক সবযালে     

২৩৪ ডাংসরো সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৩৫ মাসনকপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে     

২৩৬ আক্তাপাড়া ইসলাসমো আসলম মাদ্রাসা ডমাঃ মেনুল হক ০১৭১২৩২০৩৪৪  

২৩৭ আমসড়ো ইসলাসমো োসখল মাদ্রাসা আবু নির ডমাঃ ইব্রাসহম ০১৭১২২৫৪৭৫৯  

 ডোোরাবাজার উপয়জলা     

২৩৮ নূরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৩৯ সলোকতগঞ্জ সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৪০ মালগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৪১ রতাপপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৪২ ডগাোরাই সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৪৩ ডোহাসলো সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৪৪ ডোোরা বাজার ময়েল সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 
   

২৪৫ ডোোরা বাজার উচ্চ সবযালে কানাই লাল রাে ০১৭১১৩৪৭৯৮৬  
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২৪৬ বাঁশতলা ডিৌধুরী পাড়া শহীে স্মৃসত সনন্মমা  

সবযালে 

ডমাঃ জসসম আহয়মে ডিৌধুরী ০১৭১৫১৭১৭০০  

২৪৭ আমবাড়ী উচ্চ সবযালে ডমাঃ কামরু্জ্জামান  আহমে ০১৭১৬০১৪৭৫৯  

২৪৮ োরুলয়হরা ইসলাসমো োসখল মাদ্রাসা ডমাঃ আঃ রব গাজী ০১৭১১১৮৭০৩৫  

২৪৯ ইসলামপুর সসসদ্দকীো োসখল মাদ্রাসা এ.টিস এম. সামছুসদ্দন ০১৭৩৮১৪২০৬০  

 িাতক উপয়জলা    

২৫০ গয়ণশপুর  সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৫১ ডমৌলা সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৫২ শাহ আরসফন নগর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৫৩ রাজারগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৫৪ বাগবাড়ী আেশ ড সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৫৫ পাইগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৫৬ মন্ডলীয়ভাগ সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৫৭ ডনাোরাই সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৫৮ তাসতয়কানা সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৫৯ কুমনা সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৬০ বাউসা সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৬১ কালারুোখা সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৬২ ডবারবাপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৬৩ সশমুরতলা সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৬৪ মাধবপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৬৫ হাসানাবাে সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৬৬ বলভপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৬৭ শাখাইসত সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৬৮ ৪৭ নাং আলমপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৬৯ আয়মরতল সরকাসর রাথসমক সবযালে    
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২৭০ নাোমপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৭১ ডগাসবন্দনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৭২ পীরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৭৩ জালালপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৭৪ নতুন বাজার সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৭৫ ডগাসবন্দগঞ্জ সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৭৬ লায়কের সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৭৭ রিলা সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৭৮ জাউো সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৭৯ রকতক সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৮০ কপলা সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৮১ বড়কাপন সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৮২ সজোপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৮৩ জগঝাপ সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৮৪ মহেী সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৮৫ মঈনপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৮৬ জাসহেপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

২৮৭ ১০৪ নাং আলমপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে     

২৮৮ বারয়গাসপ সরকাসর রাথসমক সবযালে     

২৮৯ ভাতগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে     

২৯০ জাসলো ৩ সরকাসর রাথসমক সবযালে     

২৯১ বরাটুকা সরকাসর রাথসমক সবযালে     

২৯২ বায়েসঝগলী সরকাসর রাথসমক সবযালে     

২৯৩ ডিিান সরকাসর রাথসমক সবযালে     

২৯৪ মুলাআতা সরকাসর রাথসমক সবযালে     

২৯৫ িন্দ্রনাথ বাসলকা উচ্চ সবযালে    
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২৯৬ িাতক বহুমুখী উচ্চ সবযালে ডমাঃ মঈনুল ডহায়সন ডিৌধুরী ০১৭১২১৭১৭০৭  

২৯৭ িাতক সসয়মন্ট ফযাক্টরী উচ্চ সবযালে এম.এম. আব্দুল হাসলম ০১৭৩০৯৩৪৪১৮  

২৮৮ সসয়লে পাল্প এন্ড ডপপার সমলস উচ্চ সবযালে শাহানা আক্তার ০১৯৪৪৯৯৭৫২১  

২৯৯ হাজী কমর আলী উচ্চ সবযালে এইি এম কামাল ০১৭২১৪২৪০৩৫  

৩০০ ডগাসবন্দগঞ্জ উচ্চ সবযালে ডমাঃ আতাউর রহমান ০১৭১৬৮১৩৪৮১  

৩০১ মঈনপুর উচ্চ সবযালে  ০১৭২৫৯৫৯৬২৪  

৩০২ পাইগাঁও উচ্চ সবযালে সেয়গন্দ্র কুমার তালুকোর ০১৭৪০৯৩০৩১৬  

৩০৩ সমতা মােসমক  সবযালে ডমাঃ আব্দুস সামাে ০১৭২৪৭৩২১১৮  

৩০৪ পঞ্চগ্রাম উচ্চ সবযালে রাসধকা রঞ্জন োস ০১৭১৪৯১৩৪৫৬  

৩০৫ বুরাইো কাসমল মাদ্রাসা আবুল হাসান ডমাঃ নুরুল হক ০১৭১১০২৬৫৯৮  

৩০৬ িাতক জালাসলো আসলম মাদ্রাসা ডমাঃ আব্দুল আহাে ০১৭১২৭৫১৪২৫  

৩০৭ পালপুর জালাসলো আসলম মাদ্রাসা ডমাঃ আবু বকর সসসদ্দক ০১৭১৪৬৭৪৯০৩  

৩০৮ নতুনবাজার োসখল মাদ্রাসা ডমাঃ শামছুননূর ০১৭২৬৩৮৪৪৭৬  

৩০৯ শাহসুসফ ডমাজাসম্মল আলী োসখল মাদ্রাসা আবুল হাসান ডমাঃ আব্দুোহ ০১৭১০৯০৯৫৪৫  

৩১০ গাবুরগাঁও োরুল ডকারআন োসখল মাদ্রাসা ডমাঃ কামরুজ্জামান ০১৭১২৯৫২৬০৬  

৩১১ সেঘলী রাহমাসনো মসহলা মাদ্রাসা ডমাঃ জহুর আলী ০১৯১৮৫৮৪৫১০  

৩১২ রাধানগর োসখল মাদ্রাসা ডমাঃ শামছুল কসবর সমিবাহ্ 

ডিীধুরী 

০১৭১৫৯৩০০৩৭  

৩১৩ বন্দরগাঁও ইসলাসমো োসখল মাদ্রাসা ডমাঃ আব্দুল কাউয়ুম ০১৭১০৯৩৩৭০৮  

৩১৪ িাতক সেসগ্র কয়লজ মঈন উসদ্দন আহমে ০১৭১২০৬৫৮৪৮  

৩১৫ ডগাসবন্দগঞ্জ আব্দুল হক স্মৃসত  কয়লজ ডমাঃ সুজাত আলী ০১৭১১৩৩৪৬২৪  

৩১৬ জাউো বাজার সেসগ্র কয়লজ আব্দুল গফ্ফার ০১৭১১৩২৭৩৬৯  

 জগন্নাথপুর উপয়জলা    

৩১৭ জগীশপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে     

৩১৮ জমাত উোহ আেপাড়া সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  
   

৩১৯ আেপাড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে     

৩২০ গয়নেরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে     
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৩২১ রসুলপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

৩২২ ডকশবপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

৩২৩ মীরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে     

৩২৪ আেঘর সরকাসর রাথসমক সবযালে     

৩২৫ জগন্নাথপুর আেশ ড  সরকাসর রাথসমক সবযালে     

৩২৬ ভবানীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে     

৩২৭ সিককা সরকাসর রাথসমক সবযালে    

৩২৮ নো সিলাউড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে     

৩২৯ ডরৌোইল সরকাসর রাথসমক সবযালে     

৩৩০ রানীগঞ্জ সরকাসর রাথসমক সবযালে     

৩৩১ উির োওরাই বাজার সরকাসর রাথসমক সবযালে     

৩৩২ আনঙ্গ ডমাহন সরকাসর রাথসমক সবযালে     

৩৩৩ হাড়গ্রাম সরকাসর রাথসমক সবযালে     

৩৩৪ আব্দুস ডসাবহান উচ্চ সবযালে ডমাঃ আবু ডহারােরা ০১৭১২১৪৮০২৫  

৩৩৫ রসেেপুর পাইলে উচ্চ সবযালে রসেো নুরুন নাহার ০১৭১৫৭৭৬৬৮৪  

৩৩৬ পঞ্চগ্রম উচ্চ সবযালে ডমাঃ আব্দুল মুসহত ০১৭১৬৫৪৯৯৬৪  

৩৩৭ রানীগঞ্জ উচ্চ সবযালে ডমাঃ আব্দুস সামাে ০১৭১৫২৩৭৫৩২  

৩৩৮ রসুলগঞ্জ এযয়কযএমযসপয উচ্চ সবযালে ডমাঃ শামীম সমো ০১৭১৭২৫৮২৪৫  

৩৩৯ েড়পেী স্কুল ও কয়লজ  ডমাঃ ফাইজ উসদ্দন ০১৭২১২৯৪০১৭  

৩৪০ পাইলগাঁও সবয এন উচ্চ সবযালে এযয়কযএময বেরুজ্জামান ০১৭২৪৯৯৪৭৪৬  

৩৪১ জগন্নাথপুর সরকারী বাসলকাউচ্চ সবযালে মহানন্দ িন্দ্র সরকার ০১৭১৫৯৩১৯৪৬  

৩৪২ আেপাড়া উচ্চ সবযালে এইিযএময আজমল ০১৭১৬০৬১১১৩  

৩৪৩ মীরপুর পাবসলক উচ্চ সবযালে ডমাঃ হাসববুর রহমান ০১৭১২২৮০৮৪১  

৩৪৪ সফাত উোহ উচ্চ সবযালে ডমাঃ ডনজা সমো ০১৭১২২৫৪৫১০  

৩৪৫ ইকবড়িই সসসনের মাদ্রাসা ডমাঃ িসমর উসদ্দন ০১৭১৬২৬৩০৮৬  

৩৪৬ রসেেপুর এস.এস.সসসনের মাদ্রাসা রসেে ডরজুোনুল আহমে ০১৭১২০৩৫৫৯২  
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৩৪৭ রানীগঞ্জ বাজার সসসনের মাদ্রাসা ডমাঃ ডমাস্তফা কামাল ০১৭২৬৩৩৬২৩৫  

৩৪৮ সিলাউড়া োরুসুন্নাত োসখল মাদ্রাসা ডমাঃ তাজুল ইসলাম 

আলফাজ 

০১৭১১২০৭৪৭৭  

৩৪৯ জগন্নাথপুর সেসগ্র কয়লজ ডমাঃ আব্দুন নূর ০১৭১৬৮৩৬০১৯  

 

সিকািী/ জবসিকািী প্ররিষ্ঠান  

 

আশ্রেয়কয়ন্দ্রি নাম দারেত্বপ্রাপ্ত ব্যরি জমাবাইল মন্তব্য 

জামালগঞ্জ উপয়জলা পসরেে  এসয এময শসফ কামাল 

উপয়জলা সনব ডাহী অসফসার, জামালগঞ্জ 

০১৭১৭১২৩১০৬  

সবেম্ভরপুর উপয়জলা পসরেে  জনাব ডমাহাম্মে আবদুোহ আল মাহমুে 

উপয়জলা সনব ডাহী অসফসারয সবেম্ভরপুর 

০১৭১২২৫৩৭০২  

সুনামগঞ্জ সের উপয়জলা পসরেে  তাহসসনা ডবগম 

উপয়জলা সনব ডাহী অসফসারয সুনামগঞ্জ সের 

০১৮১৫৪৬১২৫৫  

েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলা 

পসরেে  

মুয়শ ডো জামান 

উপয়জলা সনব ডাহী অসফসারয েসক্ষণ সুনামগঞ্জ 

০১৭১১৩১৮৭৬২  

সেরাই উপয়জলা পসরেে  জনাব ডমাহাম্মে আলতাব ডহায়সন 

উপয়জলা সনব ডাহী অসফসারয সেরাই 

০১৯১১৫৩৪৪৬৬  

শাো উপয়জলা পসরেে  জনাব এমএম মসহউসদ্দন কবীর মাসহন 

উপয়জলা সনব ডাহী অসফসারয শাো 

০১৮১৬৬৮২২৩৬  

িাতক উপয়জলা পসরেে  আইনুর আক্তার পান্না 

উপয়জলা সনব ডাহী অসফসারয িাতক 

০১৭১৮২৭২১৭৭  

ডোোরাবাজার উপয়জলা পসরেে  জনাব কামরুজ্জামান 

উপয়জলা সনব ডাহী অসফসারয ডোোরাবাজার 

০১৭১১৯৭৫৮৪৭  

জগন্নাথপুর উপয়জলা পসরেে  জনাব ডমাহাম্মে হুমায়ূন কসবর 

উপয়জলা সনব ডাহী অসফসারয জগন্নাথপুর 

০১৭১৪৪৬৩৩৪০  

তাসহরপুর উপয়জলা পসরেে  জনাব ডমাহাম্মে সুলােমান 

উপয়জলা সনব ডাহী অসফসারয তাসহরপুর 

০১৭১২১২৯৪১৮  

ধম ডপাশা উপয়জলা পসরেে  শ্রাবস্তী রাে 

উপয়জলা সনব ডাহী অসফসারয ধম ডপাশা 

০১৮৫৯৭৫৪৫৬৪  

ডবয়হলী ইউসনেন পসরেেয 

জামালগঞ্জ 

ডমাঃ সসরাজুল হক তালুকোর 

ডিোরম্যানয ১ নাং ডবয়হলী ইউসনেন পসরেে 

 

০১৭১১০১২৬৩২  

সািনা বাজার ইউসনেন পসরেে, 

জামালগঞ্জ 

ডমাঃ ডরজাউল কসরম শামীম 

ডিোরম্যানয সািনা বাজার ইউসনেন পসরেে 

 

০১৭১৭৩১০০৩৭  

পলাশ ইউসনেন পসরেে, 

সবেম্ভরপুর 

ডমাঃ ডসায়লমান সমো 

ডিোরম্যানয পলাশ ইউসনেন পসরেে 

০১৭১৬৪৬৬৯৬০  

ধনপুর ইউসনেন পসরেেয 

সবেম্ভরপুর 

ডমাঃ ওোসল উোহ 

সসিব, ধনপুর ইউসনেন পসরেে 

০১৭১৭৮৯৬৭৫৪  

সলুকাবাে ইউসনেন পসরেে, 

সবেম্ভরপুর 

তানসজবা মাহজাসবন 

ডিোরম্যানয সলুকাবাে ইউসনেন পসরেে 

০১৯৩২০০৯২৪৪  

বাোঘাে েসক্ষণ ইউসনেন 

পসরেে, সবেম্ভরপুর 

এযাে. ডমাঃ িবাব সমো 

ডিোরম্যানয বাোঘাে েসক্ষণ ইউসনেন পসরেে 

০১৭১২৫৬৮২৩৪  

ফয়তহপুর ইউসনেন পসরেে, 

সবেম্ভরপুর 

ডমাঃ শাহ সামসুজ্জামান 

ডিোরম্যানয ফয়তহপুর ইউসনেন পসরেে 

০১৭১৬২০৪৬৬৩  

লক্ষণশ্রী ইউসনেন পসরেে,    
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সুনামগঞ্জ সের ডিোরম্যানয লক্ষণশ্রী ইউসনেন পসরেে 

ডকারবাননগর ইউসনেন পসরেে, 

সুনামগঞ্জ সের 

ডিোরম্যানয ডকারবান নগর ইউসনেন পসরেে   

জেকলস ইউসনেন পসরেে, 

েসক্ষণ সুনামগঞ্জ 

ডমাঃ মাসুে সমো 

ডিোরম্যানয ডকারবাননগর ইউসনেন পসরেে 

০১৭৪০৯২৬৬৪২  

পূব ড বীরগাঁও ইউসনেন পসরেেয 

েসক্ষণ সুনামগঞ্জ 

ডমাঃ শহীদুর রহমান শহীে 

ডিোরম্যানয পূব ড বীরগাঁও ইউসনেন পসরেে 

০১৭১১৯৭৫৪৬৬  

সশমুলবাক ইউসনেন পসরেেয 

েসক্ষণ সুনামগঞ্জ 

হাজী আবদুোহ 

ডিোরম্যানয সশমুলবাক ইউসনেন পসরেে 

০১৭১২২৯৯১৪৮  

পূব ড পাগলা ইউসনেন পসরেেয 

েসক্ষণ সুনামগঞ্জ 

ডমাঃ রসকব িান 

ডিোরম্যানয পূব ড পাগলা ইউসনেন পসরেে 

০১৭১২৭৫২২৯৮  

সেরাই সের ইউসনেন পসরেেয 

সেরাই 

সেরাই সের ইউসনেন পসরেে   

িন ডারির ইউসনেন পসরেেয সেরাই  

ডিোরম্যানয িন ডারির ইউসনেন পসরেে 

  

ইসলামপুর ইউসনেন পসরেেয 

িাতক 

 

ডিোরম্যানয ইসলামপুর ইউসনেন পসরেে 

  

ডনাোরাই ইউসনেন পসরেেয 

িাতক 

 

ডিোরম্যানয ডনাোরাই ইউসনেন পসরেে 

  

কালারুকা ইউসনেন পসরেেয 

িাতক 

 

ডিোরম্যানয কালারুকা ইউসনেন পসরেে 

  

উঃ খুরমা ইউসনেন পসরেেয 

িাতক 

 

ডিোরম্যানয উঃ খুরমা ইউসনেন পসরেে 

  

ডোলারবাজার ইউসনেন পসরেেয 

িাতক 

 

ডিোরম্যানয ডোলারবাজার ইউসনেন পসরেে 

  

িরমহো ইউসনেন পসরেেয 

িাতক 

 

ডিোরম্যানয িরমহো ইউসনেন পসরেে 

  

বােগাঁও ইউসনেন পসরেেয িাতক  

ডিোরম্যানয বােগাঁও ইউসনেন পসরেে 

  

বাংলাবাজার ইউসনেন পসরেেয 

ডেোরাবাজার 

ডমাঃ আঃ ডসাবাহান 

ডিোরম্যানয বাংলাবাজার ইউসনেন পসরেে 

  

ডোহাসলো ইউসনেন পসরেেয 

ডেোরাবাজার 

ডমাঃ আঃ জসলল 

ডিোরম্যানয ডোহাসলো ইউসনেন পসরেে 

  

মান্নারগাঁও ইউসনেন পসরেেয 

ডেোরাবাজার 

ডমাঃ আলী খান 

ডিোরম্যানয মান্নারগাঁও ইউসনেন পসরেে 

  

আশারকাসন্দ ইউসনেন পসরেেয 

জগন্নাথপুর 

আইয়ুব খান 

ডিোরম্যানয আশারকাসন্দ ইউসনেন পসরেে, 

০১৭৩২৫৮৯২২১  

কলকসলো ইউসনেন পসরেেয 

জগন্নাথপুর 

সাজ্জাদুর রহমান 

ডিোরম্যানয কলকসলো ইউসনেন পসরেে, 

০১৭১২২৮০৮৭৯  

রসেেপুর শাখারপাড়া ইউসনেন 

পসরেেয জগন্নাথপুর 

ডমাঃ আবুল হাসান 

ডিোরম্যানয রসেেপুর শাখারপাড়া ইউসনেন 

পসরেে, 

০১৭২০৬৭৬১২২  

সিলাউড়া হলসেপুর ইউসনেন 

পসরেেয জগন্নাথপুর 

আরশ সমো 

ডিোরম্যানয সিলাউড়া হলসেপুর ইউসনেন 

পসরেে, 

০১৭৪৫৭১৩৬৭৫  

বাোঘাে ইউসনেন পসরেে, 

তাসহরপুর 

ডমাঃ সনজাম উদ্দীন 

ডিোরম্যানয বাোঘাে ইউসনেন পসরেে 

০১৭১৬৪৬৬৬৫২  

উঃ বড়েল ইউসনেন পসরেে, 

তাসহরপুর 

সবুজ আলম 

উঃ বড়েল ইউসনেন পসরেে 

০১৭১৮৮১৯৭৬২  

েঃ বড়েল ইউসনেন পসরেে, জামাল উদ্দীন ০১৭২৮৮১৯৭৬২  
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তাসহরপুর ডিোরম্যানয েঃ বড়েল ইউসনেন পসরেে 

উঃ শ্রীপুর ইউসনেন পসরেে, 

তাসহরপুর 

ডমাঃ আবুল ডহায়সন খান 

ডিোরম্যানয উঃ শ্রীপুর ইউসনেন পসরেে 

০১৭২৮৬৪৯৫২৫  

েঃ শ্রীপুর ইউসনেন পসরেে, 

তাসহরপুর 

সবেসজত সরকার 

ডিোরম্যানয েঃ শ্রীপুর ইউসনেন পসরেে 

০১৭১৬৩২৭০২২  

উঃ সুখাইর রাজাপুর ইউসনেন 

পসরেে, ধম ডপাশা 

ডমাঃ ফজলুর রহমান 

ডিোরম্যানয উঃ সুখাইর রাজাপুর ইউসনেন 

পসরেে, 

০১৭৪০৮৯৮১২৯  

ধম ডপাশা সের ইউসনেন পসরেে, 

ধম ডপাশা 

ডমাঃ ফখরুল ইসলাম ডিৌধুরী 

ডিোরম্যানয ধম ডপাশা সের ইউসনেন পসরেে, 

০১৭১২২৮১৪২১  

পাইকুরাটি ইউসনেন পসরেে, 

ধম ডপাশা 

ডফরয়েৌসুর রহমান 

ডিোরম্যানয পাইকুরাটি ইউসনেন পসরেে, 

০১৭১১৯৬৭৬০৯  

ডসলবরে ইউসনেন পসরেে, 

ধম ডপাশা 

আলী আমজাে ডহায়সন 

ডিোরম্যানয ডসলবরে ইউসনেন পসরেে, 

০১৭১০৬৫১৫১৩  

উঃ বাংশীকুন্ডা ইউসনেন পসরেে, 

ধম ডপাশা 

ডমাঃ জামাল ডহায়সন 

ডিোরম্যানয উঃ বাংশীকুন্ডা ইউসনেন পসরেে, 

০১৭৪০৫১১০১৮  

ডমাে ৪২ টি   

 

উঁচু িাস্তা  
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১৪১২ সকয়লাসমোর উচু রাস্তা  জনাব ডমাঃ আয়নাোরুল আসমন 

সনব ডাহী রয়কৌশলীয সড়ক ও জনপথ সবভাগয 

সুনামগঞ্জ 

 

০১৭১৫-০০২৭৩১ 

 

 

জনাব ইসঞ্জসনোর ইকবাল আহয়মে 

সনব ডাহী রয়কৌশলীয স্থানীে সরকার রয়কৌশল 

অসধেপ্তরয সুনামগঞ্জ 

 

০১৭৭২-২৮১৯৮১ 

 

 

 

স্বাস্থয ব্যবস্থাপনা করমটি 

 

স্বাস্থয জকয়ন্দ্রি নাম দারেত্বপ্রাপ্ত ব্যরি জমাবাইল মন্তব্য 

সের হাসপাতালয সুনামগঞ্জ  োঃ সনসশত নন্দী মজুমোরয সসসভল সাজডনয 

সুনামগঞ্জ 

০১৭১৭৭২০১৩৭  

োঃ সবেসজত গুলজারয সসসনের কনসালয়েন্টয 

সাজডারীয সের হাসপাতালয সুনামগঞ্জ 

০১৭১১৮৬০৫৪৮  

োঃ রাসফ আহমেয সসসনের কনসালয়েন্ট 

(অয়থ ডায়পসেক)য সের হাসপাতালয সুনামগঞ্জ  

০১৭৩২৪১২৭২৭  

োঃ মুকুল রঞ্জন িক্রবতীয জুসনের কনসালয়েন্ট 

(এয়নসয়থসসো)য সের হাসপাতালয সুনামগঞ্জ  

০১৭৪৯৫৭৭৬৩৩  

োঃ মায়লকা বাহার লাইলীয জুসনের 

কনসালয়েন্ট (গাইনী)য সের হাসপাতালয 

সুনামগঞ্জ  

০১৭১৫১৭১৮৫৮  

োঃ এহসানুজ্জামান খানয আবাসসক ডমসেকযাল 

অসফসারয সের হাসপাতালয সুনামগঞ্জ  

০১৯১৬৮৯৬৪৯০  

সবথীকা মন্ডলয নাসস ডাং সুপারভাইজার, সের 

হাসপাতালয সুনামগঞ্জ 

০১৭১৬০০৬৬৩৮  

বেরুল আলম, ডস্টার সকপার, সের হাসপাতালয   
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সুনামগঞ্জ  

 
অসি সনরাপিা কসমটি 

 

িাোি জস্টশয়নি নাম দারেত্বপ্রাপ্ত ব্যরি জমাবাইল মন্তব্য 

ফাোর সাসভ ডস ও সসসভল 

সেয়ফিয সুনামগঞ্জ 

ডমাঃ সারকুল ইসলাম উপ-সহকাসর পসরিালকয ফাোর 

সাসভ ডস ও সসসভল সেয়ফিয সুনামগঞ্জ 

০১৮১৭৫১১২৯০ 

ডমাঃ কসবরুল ইসলাম উপ-সহকাসর পসরিালকয ফাোর 

সাসভ ডস ও সসসভল সেয়ফিয সুনামগঞ্জ 

০১৭২২২৯০১০৫ 

রমা কান্ত সসাংহ সলোরয ফাোর সাসভ ডস ও সসসভল 

সেয়ফিয সুনামগঞ্জ 

০১৭২৪৭৫৮১৮২ 

 

ইসঞ্জন িাসলত ডনৌকা 

 

জেলাি নাম দারেত্বপ্রাপ্ত ব্যরি জমাবাইল মন্তব্য 

সুনামগঞ্জ ফারুক আহয়মে ০১৭১৭০৯৩০২৬  

শাসন্ত সমো ০১৭১৫১৩৬৬৩০  

আব্দুল আউোল ০১৭১৮০২১৩০৮  

আিাস উদ্দীন ০১৭১৬০২৩০৮৩  

সামরান আলী ০১৭৩৩১২৮০৫০  

 

স্থানীে ব্যবসােী 

 

জেলাি নাম স্থানীে ব্যবসােীি নাম জমাবাইল মন্তব্য 

সুনামগঞ্জ মসতউর রহমানয সভাপসত বসণক সসমসতয 

সুনামগঞ্জ 

০১৮১৮১৮৭৩৯৮  

সজোউল হকয সবসশষ্ট ব্যবসােী ০১৭১১৯২১৯২৫  

খাইরুল হুো িপলয সভাপসতয সুনামগঞ্জ ডিম্বার 

অব কমাস ড 

০১৭১৩৩৬৬৪৬২  
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সংযুরি ৫ 

 

এক নেয়ি সুনামগঞ্জ জেলা 

 

 

আেিন ৩৭৪৭.১৮ বগ ড. সকসম  ঈদগাঁহ্ ৭১১ টি 

উপয়জলা ১১ টি ব্যাংক  ৭৮ টি 

ইউসনেন ৮৭ টি জপাস্ট অরিস ১১১ টি 

জমৌো ১৬২৯ টি ক্লাব ২৮০ টি 

গ্রাম ২৮৮৭ টি হাট বাোি  ১৯৬ টি 

পরিবাি ৪৪০৩৩২ টি কবিস্থান ১২২৮ টি 

জমাট েনসংখ্যা ২৪৬৭৯৭৮ শ্মশান িাট ২৪৭ টি 

পুরুষ ১২৪৬০৬৬  মুিরগি খামাি  

মরহলা ১২৩১৯০২ িাঁি রশল্প কািখানা - 

রশক্ষা প্ররিষ্ঠান ২৮৬২ গ ীি নলকূপ ৮ টি 

সিকািী প্রাথরমক রবদ্যালে ১১৫৩ অগ ীি নলকূপ ৩০১৫ টি 

জিরেঃ প্রাথরমক রবদ্যালে - হস্ত চারলি নলকূপ - 

মাধ্যরমক রবদ্যালে ২০৬ নলকূপ ৪২৩৬৮ টি 

কয়লে ২৮ নদী ২৫ টি 

মাদ্রাসা (দারখল, িারেল, 

এবয়িদােী)  

৯৮ খাল ১৩৩ টি 

ব্র্যাক স্কুল ১৩৭৭ রবল ৯৭৬ টি 

রকোি গায়ড যন স্কুল - হাওড় ৮২ টি 

রশক্ষাি হাি  ৩৫% পুকুি ১৭০২৬ টি 

করমউরনটি রক্লরনক ১৯৮ েলাশে ১১৭৬ টি 

বাঁি ১৩৭৩.১০ সক.সম. কাঁচা িাস্তা ২৭৭১.২২ সকসম 

স্লুইচ জগট ৫৪ টি (৩৭ টি হাওয়র) পাকা িাস্তা ১২৬২.২৩ সকসম 

ব্রীে ১৫২ জমাবাইল টাওোি ৩৯৫ টি 

কাল াট য ২৩৩৮ জখলাি মাঠ ১৩০ টি 

মসরেদ ২৩৮৫ টি কৃসেজীবী ২৯৪১০৯ জন 

মরিি ৪০০ টি মৎস্যজীবী ১১১০০০ জন 

গীেযা ১০ টি   

 

উৎসঃ জনসাংখ্যা জরীপ, ২০১১, ডজলা রশাসয়কর কা ডালে, সুনামগঞ্জ, ডজলা তথ্য অসধেপ্তর, সুনামগঞ্জ, ডজলা পসরসাংখ্যান অসফস। 
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সংযুরি ৬ 

 

বাংলায়দশ জবিায়ি প্রচারিি কয়েকটি গুরুত্বপূন য অনুষ্ঠান সূচী 

 
জবিাি জকন্দ্র অনুষ্ঠায়নি নাম সমে বাি 

োকা- ক কৃরষ সমাচাি সকাল ৬.৫৫-৭.০০ প্ররিরদন 

 সুয়খি ঠিকানা সকাল ৭.২৫-৭.৩০ প্ররিরদন 

 স্বাস্থযই সুয়খি মূল সকাল ১১.৩০-১২.০০  শুক্রবাি বায়দ প্ররিরদন 

 জসানালী িসল  সিযা ০৬০৫.০৬.৩৫  প্ররিরদন 

 আবহাওো বািযা  সিযা ০৬.৫০-০৭.০০ প্ররিরদন প্ররিরদন 

চট্রগ্রাম  কৃরষকথা  সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০ প্ররিরদন 

 কৃরষ খামাি সিযা ০৬.১০-০৬.৫০ জসামবাি বায়দ প্ররিরদন 

 সুখী সংসাি িাি ০৮.১০-০৮.৩০ শুক্রবািবায়দ প্ররিরদন 

িােশাহী জক্ষি খামাি সমাচাি সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০ প্ররিরদন 

 সবুে বাংলা সিযা ০৬.০৫-০৬.৫০ প্ররিরদন 

খুলনা স্বাস্থয িথ্য  সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০ প্ররিরদন 

 কৃরষ সমাচাি  রবয়কল ০৪.২০-০৪.৩০ প্ররিরদন 

 চাষাবাদ সিযা ০৬.১০-০৬.৫০ প্ররিরদন 

িংপুি  সুয়খি ঠিকানা  সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০ প্ররিরদন 

 জক্ষি খামায়ি  সিযা ০৬.০৫০৬.৩৫ প্ররিরদন 

রসয়লট  আেয়কি চাষাবাদ  সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০ প্ররিরদন 

 সুয়খি ঠিকানা  সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০ প্ররিরদন 

 শ্যামল রসয়লট  সিযা ০৬.০৫-০৬.৫০  শুক্রবািবায়দ প্ররিরদন 

ঠাকুিগাঁও  রকষাণ মাটি জদশ  সিযা ০৬.০৫-০৬.২৫   শরন, জসাম ও বুিবাি 

কক্সবাোি  আেয়কি কৃরষ  রবয়কল ০৩.০৭-০৩.১০ প্ররিরদন 

 জসানালী প্রান্তি  রবয়কল ০৩.৪০-০৩.৪৫  মঙ্গল ও বৃহস্পরিবাি 

বরিশাল  কৃরষ কথা  রবয়কল ০৩.১৫-০৩.৩০  শরন ও বুিবাি বায়দ প্ররিরদন 

 জছাট পরিবাি  রবয়কল ০৩.৩৫-০৩.৫০  জসাম, বুি ও শুক্রবাি বায়দ প্ররিরদন 

িাঙ্গামাটি েীবয়নি েন্য  দুপুি ০১.৫০-০১.৫৫  প্ররিরদন 

 খামাি বাড়ী  রবয়কল ০৩.০৫-০৩.১৫  প্ররিরদন 

 

* সিযা ৬.৫০রমরনয়ট আবহাওো বািযা সকল জকন্দ্র হয়ি একয়র্ায়গ প্রচারিি হে। 

 

করমউরনটি জিরডও এি প্রচারিি কয়েকটি গুরুত্বপূন য অনুষ্ঠান সূচী 

জবিাি জকন্দ্র অনুষ্ঠায়নি নাম সমে বাি 

    

    

    

 

সুনামগঞ্জ ডজলাে ডকান কসমউসনটি ডরসেওর সমরিার ডনই।  
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সংযুরি ৭  

 

সামারেক মানরচত্র 
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সংযুরি ৮  

 

আপয়দি মানরচত্র 
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সংযুরি ৯  

 

রনিাপদ মানরচত্র 
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সংযুরি ১০ 

 

সুনামগঞ্জ ডজলার নেীর তাসলকা 

ক্ররমক 

নং 
নেীর নাম অবস্থান/ উপয়জলা বদি যয (রক.রম.) মন্তব্য 

১ সুরমা 
সুনামগঞ্জ সের, জামালগঞ্জ,  ধম ডপাশা 

ও িাতক  
১১০  

২ সিলালী ডোোরাবাজার ১৪  

৩ খাসসোমারা ডোোরাবাজার ১০  

৪ িলসত 

সুনামগঞ্জ সের ও সবেম্ভরপুর 

 

১৩  

৫ 
 াদুকাো 

তাসহরপুর ও সবেম্ভরপুর ২৩  

৬ 
রসক্ত 

সবেম্ভরপুর ও জামালগঞ্জ   ১০  

৭ 
ডবৌলাই 

তাসহরপুর ও জামালগঞ্জ   ৫৩  

৮ 
মরা সুরমা 

সুনামগঞ্জ সের, শাো ও সেরাই ১০০  

৯ 
ডসায়মস্বরী 

ধম ডপাশা ৫০  

১০ 
সবসবোনা 

সেরাই ও জগন্নাথপুর ৩৩  

১১ 
কালাপাসন 

ধম ডপাশা ৭  

১২ 
কাংশ 

ধম ডপাশা ২৭  

১৩ 
আবুো 

জামালগঞ্জ, সবেম্ভরপুর ও তাসহরপুর ২০  

১৪ 
কামারখালী 

সেরাই ও জগন্নাথপুর ৩৪  

১৫ 
নলজুড় 

জগন্নাথপুর ১০  

১৬ 
মহাসসাং 

সুনামগঞ্জ সের ৪১  

১৭ 
লাউগাাং 

সুনামগঞ্জ সের ৮  

১৮ 
পােনাই 

তাসহরপুর ৫০  

১৯ 
বাগলীিড়া 

তাসহরপুর ১২  

২০ 
সপোইন 

সুনামগঞ্জ সের, শাো ও সেরাই ২৭  

২১ 
কালনী 

সেরাই ২২  

২২ 
িামসত 

সেরাই ও শাো  ৮  
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ক্ররমক 

নং 
নেীর নাম অবস্থান/ উপয়জলা বদি যয (রক.রম.) মন্তব্য 

২৩ 
োরাইন 

শাো ৪০  

২৪ 
মরানেী 

ধম ডপাশা ১০  

২৫ 
কুসশোরা 

জগন্নাথপুর, সেরাই ও শাো ৫৩  

 

উৎসঃ বাাংলায়েশ পাসন উন্নেন ডবাে ড, সুনামগঞ্জ।    
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সংযুরি ১১ 

 

সরকারী রাথসমক সবযালে সমূয়হর তাসলকায সুনামগঞ্জ ডজলা 

 

ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

১ সরকাসর 

রাথসমক 

সবযালে 

সুনামগঞ্জ 

সের  

রাজয়গাসবন্দ সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৭০ ৩  হযাঁ  

২ 

 

শহর বাসলকা সরকাসর রাথসমক সবযালে ২০০ ৩  হযাঁ  

৩ 

 

কা্লীবাড়ী সরকাসর রাথসমক সবযালে ৬৭৮ ৫  হযাঁ  

৪ 

 

ডোলঘর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৮৫৩ ৮  হযাঁ  

৫ 

 

ডক.সব. সমো সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৮৮ ৩  হযাঁ  

৬ 

 

হাসন নগর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৮৬ ৪  হযাঁ  

৭ 

 

বড়পাড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে ৭০৯ ৭  হযাঁ  

৮ 

 

মসেকপুর ময়েল সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

৩৪৮ ৪  হযাঁ  

৯ 

 

কালীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৬৪ ৪  হযাঁ  

১০ 

 

কাইোরগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৪৬ ৪  হযাঁ  

১১ 

 

ঝরঝরসরো সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৬৫ ৪  হযাঁ  

১২ 

 

গুসেগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৯৩ ৩  হযাঁ  

১৩ 

 

বৃন্দাবন নগর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৪৫ ৪   

১৪ 

 

হাসাউরা সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৪৬ ৫  হযাঁ  

১৫ 

 

সিনাউরা সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৪৯ ৩   

১৬ 

 

বনগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৩৮ ৪  হযাঁ  

১৭ 

 

ইব্রাসহমপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৬৯৭ ৬  হযাঁ  

১৮ 

 

রঙ্গারির সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪০৪ ৪  হযাঁ  

১৯ 

 

হসরনাপাটি সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৮১ ৪  হযাঁ  

২০ 

 

সবরামপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৪০ ৩  হযাঁ  

২১ 

 

মঈনপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৭৪ ৩  হযাঁ  
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

২২ 

 

ডবরীগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩১০ ৩   

২৩ 

 

কৃষ্ণনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৪৪ ৩  হযাঁ  

২৪ 

 

পূণ্যনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৬৮ ২   

২৫ 

 

মঙ্গলকাো সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৩৩ ৩  হযাঁ  

২৬ 

 

মুগাইপাড় সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩১০ ৩   

২৭ 

 

নারােনতলা সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৭৮ ২  হযাঁ  

২৮ 

 ইসলামপুর-১ সরকাসর রাথসমক সবযালে 

২৫৩ ৩  হযাঁ  

২৯ 

 

রসেেপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৭৭ ৪  হযাঁ  

৩০ 

 

নাড়সকলা সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৪১ ৪  হযাঁ  

৩১ 

 

বানীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪১৫ ৪   

৩২ 

 

জেনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৩৬ ৩  হযাঁ  

৩৩ 

 

কলাইো সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৫২ ৩  হযাঁ  

৩৪ 

 

শাখাইসত সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৭৭ ৩  হযাঁ  

৩৫ 

 

মাগুরা সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৩৫ ৩   

৩৬ 

 

নারােণপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৪৯ ৩  হযাঁ  

৩৭ 

 

মুড়ারবন্দ সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৩০ ৪   

৩৮ 

 

রভেয়বর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৩১ ৪  হযাঁ  

৩৯ 

 

নুরুো সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩০৪ ৩   

৪০ 

 

িসন্ডটিের  সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৪২ ২   

৪১ 

 

রপন্দা সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৪৭ ৩   

৪২ 

 

ডমাহনপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৭৩ ৪   

৪৩ 

 

ডঘায়লরগাঁও ডনাোগাঁও  সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

২৩৯ ৩   

৪৪ 

 

উজান রামনগর সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

২৬৯ ৩   

৪৫ 

 

জগজীবনপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৬৬ ৩   

৪৬ 

 উলুতুলু সরকাসর রাথসমক সবযালে 

১৫০ ২   



170  
 

ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

৪৭ 

 এরাসলো সরকাসর রাথসমক সবযালে 

১৯৭ ২   

৪৮ 

 ডগৌরারাং সরকাসর রাথসমক সবযালে 

৩০৫ ৩   

৪৯ 

 

উজান সায়ফলা সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

১৯২ ২   

৫০ 

 বড়ঘাে-২ সরকাসর রাথসমক সবযালে 

২২২ ২   

৫১ 

 

সায়ফলা সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩২১ ৩   

৫২ 

 

বড়ঘাে-১ সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৭৫ ৩   

৫৩ 

 ইনাতনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে 

৩০০ ৩   

৫৪ 

 

জুগীরগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৭৮ ৩   

৫৫ 

 

সাক্তারপাড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৭৬ ৫   

৫৬ 

 

ডহায়সনপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৪৩ ৩   

৫৭ 

 

সনোমতপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৭৮ ২  হযাঁ  

৫৮ 

 

অসিন্তপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩১৫ ৩  হযাঁ  

৫৯ 

 

টুয়করগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ২০৯ ২   

৬০ 

 

ডনাোগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৮১ ৩  হযাঁ  

৬১ 

 

আহমোবাে ইিারির সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

২১৮ ২   

৬২ 

 

অমৃতশ্রী সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৯৯ ২   

৬৩ 

 

ডবরাজালী সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৭৬ ৩   

৬৪ 

 

সােকপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৩০ ৩   

৬৫ 

 

ডমৌখলা সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৮০ ৩   

৬৬ 

 

ডজ.য়ক. এম. সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৮১ ৪   

৬৭ 

 

ইিাঘসর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৯৩ ৩  হযাঁ  

৬৮ 

 বুসড়স্থল সরকাসর রাথসমক সবযালে 

৩১৭ ৩  হযাঁ  

৬৯ 

 

শ্রীনাথপুর -১ সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৫৬ ৪   

৭০ 

 

ময়নাহরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২১৩ ৩   

৭১ 

 

আলমপুর-১ সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৬৩ ৪  হযাঁ  
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

৭২ 

 

মাইজবাড়ী সরকাসর রাথসমক সবযালে ৮১৯ ৭  হযাঁ  

৭৩ 

 

ব্রাক্ষাণগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৬৭ ৪   

৭৪ 

 

শাহপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২০০ ২   

৭৫ 

 খামসতের সরকাসর রাথসমক সবযালে 

১৯১ ২   

৭৬ 

 লালারির সরকাসর রাথসমক সবযালে 

৯৩ ২   

৭৭ 

 হািন বাহার সরকাসর রাথসমক সবযালে 

২৭২ ৩   

৭৮ 

 

জানীগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪২৫ ৪   

৭৯ 

 

ডগাসবন্দপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৫৮ ৩   

৮০ 

 ইসলামপুর-২ সরকাসর রাথসমক সবযালে 

২০৯ ৩   

৮১ 

 শ্রীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে 

৪৩৩ ৪  হযাঁ  

৮২ 

 হালুোরগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে 

১৭৪ ২   

৮৩ 

 

ডমাোপাড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে ১০০ ২  হযাঁ  

৮৪ 

 

ডেওোননগর ডমাহনপুর সরকাসর 

রাথসমক সবযালে 

৬০ ২   

৮৫ 

 

মাসতুরা মবসের সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

৯০ ২   

৮৬ 

 

হসরণাপােী পসিম সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

৪০০ ৪  হযাঁ  

৮৭ 

 

বেভপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১০৬ ২   

৮৮ 

 

ডেওোন সামসুল আয়বেীন সরকাসর 

রাথসমক সবযালে 

১৯৮ ২   

৮৯ 

 

রনগাাং সরকাসর রাথসমক সবযালে ৫২১ ৫   

৯০ 

 

বাগমারা সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৭৫ ২   

৯১ 

 

বাসলকাসন্দ সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৬২ ৩  হযাঁ  

৯২ 

 

মুসসলমপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২১৫ ৩   

৯৩ 

 

রভোরপাড় সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৬১ ২  হযাঁ  

৯৪ 

 

সায়হবনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৮১ ২  হযাঁ  

৯৫ 

 

আমপাড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪১৯ ৪   
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

৯৬ 

 

নুরুজপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৮৭ ২   

৯৭ 

 

ধলাইপাড় সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৯৬ ২   

৯৮ 

 

রনোর খামার সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৭০ ৩   

৯৯ 

 

সেসেআই সরকাসর রাথসমক সবযালে ২০৯ ২   

১০০ 

 

জগন্নাথপুর ১ সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৫৮ ২   

১০১ 

 

উয়মেশ্রী সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৬২ ৩   

১০২ 

 

রাঙ্গামাটিো সরকাসর রাথসমক সবযালে ২২৩ ৩   

১০৩ 

 

উয়পন্দ্রনগর ডবরীগাঁও সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

১৯৬ ২   

১০৪ 

 

কাসন্দগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৯৯ ৩   

১০৫ 

 

লালপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৫৩ ৩  হযাঁ  

১০৬ 

 

রাধানগর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৯৮ ২   

১০৭ 

 

কুতুবপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৩৭ ৩   

১০৮ 

 

ডসানাপুর ডবয়েপেী সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

২৩৫ ৩   

১০৯ 

 

শাসন্তপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৭২ ২   

১১০ 

 

হবতপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২২৩ ২   

১১১ 

 

আরএনটি সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩২৭ ৩  হযাঁ  

১১২ 

 

বারঘর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২২২ ২   

১১৩ 

 

ডগাোরগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ২২৬ ২   

১১৪ 

 

হাসনপুর হাজী কুেরত সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

১৭৫ ২   

১১৫ 

 

ডশয়খরগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৯২ ২  হযাঁ  

১১৬ 

 

আবদুোহপুর সতনগাঁও সরকাসর রাথসমক   

সবযালে 

২৭০ ৩   

১১৭ 

 

ডগাোরিড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৪৯ ৩   

১১৮ 

 

সেরগড় সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৫০ ৫  হযাঁ  

১১৯ 

 

জগণ্ণাথপুর ২ সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৬৯ ২   
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

১২০ 

 

অক্ষেনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২০৫ ৩  হযাঁ  

১২১ 

 

ডেওোন আয়নাোর রাজা সরকাসর 

রাথসমক সবযালে 

২২১ ৩   

১২২ 

 

ডতঘসরো সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৭১ ২  হযাঁ  

১২৩ 

 

হাসননগর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৯৫ ২  হযাঁ  

১২৪ 

 

ডনাোগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ২২৯ ৩   

১২৫ 

 

ডিাোপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২১৭ ৩   

১২৬ 

 

ডহায়সন বখত ও ফসরো বখত সরকাসর 

রাথসমক সবযালে 

৩৬৯ ৪   

১২৭ 

 

পুরাণ লক্ষণশ্রী গুিগ্রাম সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

১০০ ২   

 ডমাে ১২৭ ৩৬৭৫৫ ৩৯২  ৫০ 

১২৮ সরকাসর 

রাথসমক 

সবযালে 

শাো 

উপয়জলা 

আেগাঁও সরকারী রাথসমক সবযালে ৩১৫ ৫ আেগাঁওয 

আেগাঁও 

ইউসনেন 

হযাঁ  

১২৯  রাহুতলা সরকারী রাথসমক সবযালে ৩০২ ৪ রাহুতলায 

আেগাঁও 

ইউসনেন 

না 

১৩০  সমজডাপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ২০৬ ৪ সমজডাপুরয 

আেগাঁও 

ইউসনেন 

না 

১৩১  বাজারকাসন্দ সরকারী রাথসমক সবযালে ১৫১ ৪ বাজারকাসন্দয 

আেগাঁও 

ইউসনেন 

না 

১৩২  সনজগাঁও সরকারী রাথসমক সবযালে ৩০৬ ৪ সনজগাঁওয 

আেগাঁও 

ইউসনেন 

না 

১৩৩  বড়গাঁও সরকারী রাথসমক সবযালে ২৭৬ ৫ বড়গাঁওয 

আেগাঁও 

ইউসনেন 

না 
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

১৩৪  আেগাঁও পাঁিহাটি সরকারী রাথসমক 

সবযালে 
২৪৯ ৪ আেগাঁওয 

আেগাঁও 

ইউসনেন 

না 

১৩৫  ইোরাবাে সরকারী রাথসমক সবযালে ১৫০ ৩ ইোরাবােয 

আেগাঁও 

ইউসনেন 

হযাঁ  

১৩৬  মাহমুে নগর সরকারী রাথসমক সবযালে ২৬৩ ৪ মাহমুে নগর না 

১৩৭  কাসশপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ২১৫ ৪ কাসশপুরয 

আেগাঁও 

ইউসনেন 

না 

১৩৮  োউেপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ১৫৮ ৪ োউেপুরয 

আেগাঁও 

ইউসনেন 

না 

১৩৯  উজানগাঁও সরকারী রাথসমক সবযালে ১৬৪ ৪ উজানগাঁওয 

আেগাঁও 

ইউসনেন  

না 

১৪০  শশারকান্দা সরকারী রাথসমক সবযালে ১২০ ৪ শশারকান্দায 

আেগাঁও 

ইউসনেন 

না 

১৪১  সরমা সরকারী রাথসমক সবযালে ১০৯ ৩ সরমায আেগাঁও 

ইউসনেন 
না 

১৪২  শরীফপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ৯৫ ৩ শরীফপুরয 

আেগাঁও 

ইউসনেন 

না 

১৪৩  গঙ্গানগর সরকারী রাথসমক সবযালে ৯৬ ৩ গঙ্গানগরয 

আেগাঁও 

ইউসনেন 

না 

১৪৪  উির উজানগাঁও সরকারী রাথসমক 

সবযালে 
১৮০ ৩ উির 

উজানগাঁওয 

আেগাঁও 

ইউসনেন 

না 

১৪৫  উির শশারকান্দা সরকারী রাথসমক 

সবযালে 
১৫২ ৩ উির 

শশারকান্দায 

আেগাঁও 

না 
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

ইউসনেন 

১৪৬  আনন্দপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ১৫৯ ৫ আনন্দপুর 

সরকারীয 

হসববপুর 

ইউসনেন 

হযাঁ  

১৪৭  িাকুো সরকারী রাথসমক সবযালে ২৪২ ৪ িাকুো 

সরকারীয 

হসববপুর 

ইউসনেন 

না 

১৪৮  হসববপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ১৫৮ ৫ হসববপুরয 

হসববপুর 

ইউসনেন 

হযাঁ  

১৪৯  ডনাওোগাঁও সরকারী রাথসমক সবযালে ৯২ ৪ ডনাওোগাঁওয 

হসববপুর 

ইউসনেন 

হযাঁ  

১৫০  কাসশপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ১৮৯ ৪ কাসশপুরয 

হসববপুর 

ইউসনেন 

না 

১৫১  ধীতপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ৯৪ ৩ ধীতপুরয 

হসববপুর 

ইউসনেন 

না 

১৫২  ডভালানগর সরকারী রাথসমক সবযালে ১০২ ৩ ডভালানগরয 

হসববপুর 

ইউসনেন 

না 

১৫৩  েসক্ষণ হাটি সরকারী রাথসমক সবযালে ১০৩ ৩ েসক্ষণহাটিয 

হসববপুর 

ইউসনেন 

না 

১৫৪  সনোমতপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ৯২ ৩ সনোমতপুরয 

হসববপুর 

ইউসনেন 

না 

১৫৫  রামপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ৪০ ৩ রামপুরয 

হসববপুর 

ইউসনেন 

না 

১৫৬  শাহ আরসপন সরকারী রাথসমক সবযালে ১০৭ ৩ শাহ আরসপনয 

হসববপুর 

না 



176  
 

ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

ইউসনেন 

১৫৭  শাঁশখাই সরকারী রাথসমক সবযালে ১০২ ৪ শাঁশখাইয 

হসববপুর 

ইউসনেন 

না 

১৫৮  সাউয়েশ্রী সরকারী রাথসমক সবযালে ২৫১ ৪ সাউয়েশ্রীয 

হসববপুর 

ইউসনেন 

হযাঁ  

১৫৯  মারকুসল সরকারী রাথসমক সবযালে ২৭৫ ৪ মারকুসলয 

হসববপুর 

ইউসনেন 

না 

১৬০  নারসকলা সরকারী রাথসমক সবযালে ৬৪ ৫ নারসকলায 

হসববপুর 

ইউসনেন 

হযাঁ  

১৬১  জাতগাঁও সরকারী রাথসমক সবযালে ৩৩ ৪ জাতগাঁওয 

হসববপুর 

ইউসনেন 

না 

১৬২  পুেকা সরকারী রাথসমক সবযালে ৫০ ৪ পুেকায হসববপুর 

ইউসনেন 

না 

১৬৩  নারােণপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ৪৫ ৪ নারােণপুরয 

হসববপুর 

ইউসনেন 

না 

১৬৪  সরেপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ১১৭ ৩ সরেপুরয 

হসববপুর 

ইউসনেন 

হযাঁ  

১৬৫  সবলপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ৭৫ ৩ সবলপুরয 

হসববপুর 

ইউসনেন 

না 

১৬৬  আহসানপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ৭৭ ৩ আহসানপুরয 

হসববপুর 

ইউসনেন 

না 

১৬৭  খলাপাড়া সরকারী রাথসমক সবযালে ৫১ ৩ খলাপাড়ায 

হসববপুর 

ইউসনেন 

হযাঁ  

১৬৮  পসিমপাড়া সরকারী রাথসমক সবযালে ৮১ ৩ পসিমপাড়ায না 
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

হসববপুর 

ইউসনেন 

১৬৯  আগুোই সরকারী রাথসমক সবযালে ১৩৯ ৩ আগুোইয 

হসববপুর 

ইউসনেন 

না 

১৭০  মহুরাপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ১০৫ ৩ মহুরাপুরয 

হসববপুর 

ইউসনেন 

না 

১৭১  েসক্ষণপাড়া সরকারী রাথসমক সবযালে ৯১ ৩ েসক্ষণপাড়ায 

হসববপুর 

ইউসনেন 

না 

১৭২  ফেজুোহপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ১১৭ ৩ ফেজুোহপুরয 

হসববপুর 

ইউসনেন 

না 

১৭৩  সবষ্ণুপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ১১৬ ৩ সবষ্ণুপুরয 

হসববপুর 

ইউসনেন 

না 

১৭৪  েসবরুল ইসলাম সরকারী রাথসমক 

সবযালে 
২২৬ ৩ হসববপুর 

ইউসনেন 

না 

১৭৫  ব্রাক্ষণগাঁও সরকারী রাথসমক সবযালে ৪৩ ৩ ব্রাক্ষণগাঁওয 

হসববপুর 

ইউসনেন 

না 

১৭৬  বাহাড়া  সরকারী রাথসমক সবযালে ১০৯ ৫ বাহাড়ায বাহাড়া 

ইউসনেন 

হযাঁ  

১৭৭  আঙ্গারুো সরকারী রাথসমক সবযালে ১৩৪ ৪ আঙ্গারুোয 

বাহাড়া 

ইউসনেন 

না 

১৭৮  ডপাড়ারপাড় সরকারী রাথসমক সবযালে ৬১ ৪ ডপাড়ারপাড়য 

বাহাড়া 

ইউসনেন 

না 

১৭৯  রতাপপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ১১৪ ৪ রতাপপুরয 

বাহাড়া 

ইউসনেন 

হযাঁ  

১৮০  ডভড়ােহর সরকারী রাথসমক সবযালে ৯৬ ৪ ডভড়ােহরয না 
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

বাহাড়া 

ইউসনেন 

১৮১   াত্রাপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ৯৫ ৪  াত্রাপুরয 

বাহাড়া 

ইউসনেন 

না 

১৮২  ঘুাংসগোরগাঁও আেশ ড সরকারী রাথসমক 

সবযালে 
২৬০ ৫ ঘুাংসগোরগাঁওয 

বাহাড়া 

ইউসনেন 

না 

১৮৩  সুলতানপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ১৩৯ ৪ সুলতানপুরয 

বাহাড়া 

ইউসনেন 

না 

১৮৪  মুক্তারপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ১১৭ ৫ মুক্তারপুরয 

বাহাড়া 

ইউসনেন 

না 

১৮৫  নাইন্দা সরকারী রাথসমক সবযালে ২৮ ৫ নাইন্দায বাহাড়া 

ইউসনেন 

না 

১৮৬  সুেনখেী সরকারী রাথসমক সবযালে ৪৫ ৪ সুেনখেীয 

বাহাড়া 

ইউসনেন 

না 

১৮৭  ভােগাঁও সরকারী রাথসমক সবযালে ১২৫ ৪ ভােগাঁওয 

বাহাড়া 

ইউসনেন 

না 

১৮৮  মুিাপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ২২৯ ৪ মুিাপুরয বাহাড়া 

ইউসনেন 

না 

১৮৯  ডনাোপাড়া সরকারী রাথসমক সবযালে ১৬০ ৩ ডনাোপাড়ায 

বাহাড়া 

ইউসনেন 

না 

১৯০  কসলমপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ৬৫ ৩ কসলমপুরয 

বাহাড়া 

ইউসনেন 

হযাঁ  

১৯১  লক্ষীপাশা সরকারী রাথসমক সবযালে ৮১ ৩ লক্ষীপাশায 

বাহাড়া 

ইউসনেন 

না 

১৯২  ডমো সরকারী রাথসমক সবযালে ১৬১ ৩ ডমোয বাহাড়া না 
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

ইউসনেন 

১৯৩  উজান  াত্রাপুর সরকারী রাথসমক 

সবযালে 
১৮০ ৩ উজান  াত্রাপুরয 

বাহাড়া 

ইউসনেন 

না 

১৯৪  ডমরা রসসকলাল সরকারী রাথসমক 

সবযালে 
১৫০ ৩ ডমরায বাহাড়া 

ইউসনেন 

না 

১৯৫  ময়েরহাটি সরকারী রাথসমক সবযালে ৬২ ৩ ময়েরহাটিয 

বাহাড়া 

ইউসনেন 

না 

১৯৬  হসরনগর সরকারী রাথসমক সবযালে ৫৯ ৩ হসরনগরয 

বাহাড়া 

ইউসনেন 

না 

১৯৭  নোহাটি সরকারী রাথসমক সবযালে ৫৪ ৩ নোহাটিয 

বাহাড়া 

ইউসনেন 

না 

১৯৮  সশবপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ৫০ ৩ সশবপুরয বাহাড়া 

ইউসনেন 

হযাঁ  

১৯৯  তাজপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ৭৭ ৩ তাজপুরয 

বাহাড়া 

ইউসনেন 

না 

২০০  সুখলাইন সরকারী রাথসমক সবযালে ৯৫ ৩ সুখলাইনয 

বাহাড়া 

ইউসনেন 

না 

২০১  কান্দারহাটি সরকারী রাথসমক সবযালে ৭৩ ৩ কান্দারহাটিয 

বাহাড়া 

ইউসনেন 

না 

২০২  রুপসা সরকারী রাথসমক সবযালে ৬৩ ৩ রুপসায বাহাড়া 

ইউসনেন 

না 

২০৩  ডশখহাটি সরকারী রাথসমক সবযালে ৫৮ ৩ ডশখহাটিয 

বাহাড়া 

ইউসনেন 

না 

২০৪  ডমাহনকেী  সরকারী রাথসমক সবযালে ৫২ ৩ ডমাহনকেীয 

বাহাড়া 

ইউসনেন 

না 
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

২০৫  হসরপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ৫৯ ৩ হসরপুরয বাহাড়া 

ইউসনেন 
না 

২০৬  ডমঘনা পাড়া সরকারী রাথসমক সবযালে ১৩৭ ৩ ডমঘনায বাহাড়া 

ইউসনেন 

না 

২০৭  রঘুনাথপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ৫৮ ৩ রঘুনাথপুরয 

বাহাড়া 

ইউসনেন 

হযাঁ  

২০৮  সমজডাকান্দা সরকারী রাথসমক সবযালে ১১৩ ৩ সমজডাকান্দায 

বাহাড়া 

ইউসনেন 

না 

২০৯  শাো সরকারী রাথসমক সবযালে ৪৪৬ ৫ শাোয শাো 

ইউসনেন 

হযাঁ  

২১০  কাসেরপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ১০০ ৩ কাসেরপুরয 

শাো ইউসনেন 

না 

২১১  কাসন্দগাঁও সরকারী রাথসমক সবযালে ১৮০ ৪ কাসন্দগাঁওয 

শাো ইউসনেন 

না 

২১২  সহয়েবপাশা সরকারী রাথসমক সবযালে ১৪৪ ৪ সহয়েবপাশায 

শাো ইউসনেন 

হযাঁ  

২১৩  িসবো সরকারী রাথসমক সবযালে ১১৩ ৪ িসবোয শাো 

ইউসনেন 

না 

২১৪  মনুো সরকারী রাথসমক সবযালে ১১৮ ৪ মনুোয শাো 

ইউসনেন 

না 

২১৫  ইোরাবাে সরকারী রাথসমক সবযালে ২১৯ ৩ ইোরাবােয 

শাো ইউসনেন 

না 

২১৬  ডনাোগাঁও রহমতপুর সরকারী রাথসমক 

সবযালে 
১১৩ ৩ ডনাোগাঁও 

রহমতপুরয 

শাো ইউসনেন 

না 

২১৭  কৃষ্ণপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ৭০ ৩ কৃষ্ণপুরয শাো 

ইউসনেন 

না 

২১৮  সীয়মরকান্দা সরকারী রাথসমক সবযালে ১১৬ ৩ সীয়মরকান্দায 

শাো ইউসনেন 

না 

২১৯  আসেতযপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ৬৫ ৪ আসেতযপুরয না 
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

শাো ইউসনেন 

২২০  কাসতডকপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ১৪৮ ৪ কাসতডকপুরয 

শাো ইউসনেন 

না 

২২১  কামারগাঁও সরকারী রাথসমক সবযালে ৫৫ ৪ কামারগাঁওয 

শাো ইউসনেন 

না 

২২২  ডগাসবন্দপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ৩৬ ৪ ডগাসবন্দপুরয 

শাো ইউসনেন 

না 

২২৩  আিা সরকারী রাথসমক সবযালে ২৩৪ ৪ আিায শাো 

ইউসনেন 

না 

২২৪  শ্রীহাই সরকারী রাথসমক সবযালে ১৩৭ ৪ শ্রীহাইয শাো 

ইউসনেন 

না 

২২৫  ডরৌো সরকারী রাথসমক সবযালে ৫৯ ৪ ডরৌোয শাো 

ইউসনেন 

না 

২২৬  বলরামপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ৪১ ৩ বলরামপুরয 

শাো ইউসনেন 

না 

২২৭  ডগাোনী সরকারী রাথসমক সবযালে ৫৯ ৩ ডগাোনীয শাো 

ইউসনেন 

না 

২২৮  ডখরুোলা সরকারী রাথসমক সবযালে ৫০ ৩ ডখরুোলায শাো 

ইউসনেন 

না 

২২৯  ডরৌো ডিােহাটি সরকারী রাথসমক 

সবযালে 
৫৫ ৩ ডরৌোয শাো 

ইউসনেন 

না 

২৩০  ১৪ নাং কাসশপুর সরকারী রাথসমক 

সবযালে 
১৮৯ ৪ কাসশপুরয 

আেগাঁও 

ইউসনেন 

না 

 ডমাে ১০৩ ১২৯০৬ ৩৬৯  ১৭ 

২৩১ সরকাসর 

রাথসমক 

সবযালে 

সেরাই    

ডমঘনা বারঘর সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

১০৬ ৩   

২৩২  মাসিমপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২১১ ৩   

২৩৩  রামজীবনপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১০৭ ৩   

২৩৪  বলনপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৮৭ ৩  হযাঁ  
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

২৩৫  সজনপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১০৭ ২   

২৩৬  পুরন্দরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৭২ ৩   

২৩৭  নওোগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৯৭ ৩   

২৩৮  খলাউড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১০১ ৪   

২৩৯  কুসড় জগন্নাতপুর সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

৮৬ ৩   

২৪০  রসফনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৮৭ ৭  হযাঁ  

২৪১  আলীনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৮৪ ৩   

২৪২  কুসিরগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৯৩ ৫  হযাঁ  

২৪৩  মথুরাপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৩৮ ৪   

২৪৪  েিগ্রাম সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৬৯ ৪   

২৪৫  ধলকতুব সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৫৩ ৩   

২৪৬  সুতারাগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১১৭ ৩   

২৪৭  শরীফপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৪১ ৫  হযাঁ  

২৪৮  ভাটিপাড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৪৪৫ ৭  হযাঁ  

২৪৯  আয়নাোরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৯৭ ৩   

২৫০  কাইমা সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১০৮ ৩   

২৫১  কাজাউড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১০৮ ৩   

২৫২  গসিো সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৭৬ ৪   

২৫৩  কেম্বতলী সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৮৭ ৩   

২৫৪  উয়মেনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১২০ ৩   

২৫৫  ভরারগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৬৫ ৫   

২৫৬  ফায়তমা নগর সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

১৫২ ৩   

২৫৭  অনন্তপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৩০ ৪   

২৫৮  রাজাপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৮৪ ৪  হযাঁ  

২৫৯  রনাির সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৩৬ ৩  হযাঁ  
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

২৬০  সসসরোরির সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৭২ ৩   

২৬১  িরনারির সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২১৮ ৪  হযাঁ  

২৬২  কাসতডকপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২১৭ ৪   

২৬৩  এলুাংজুসর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১১৩ ৪   

২৬৪  ডপরুো সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৫৫ ৪   

২৬৫  শ্যামারির সরকাসর রাথসমক সবযালে  

(মক্তব) 

৫৮ ৪   

২৬৬  শ্যামারির সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৯১ ৪  হযাঁ  

২৬৭  ডলৌলারির সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৬১ ৬   

২৬৮  মাসকো সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৮২ ২   

২৬৯  কল্যাণী সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২০৮ ৬   

২৭০  সিতসলো সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১১২ ৪   

২৭১  সরমঙ্গল সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৬৬ ৫   

২৭২  নািনী-২ সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১১৯ ৪   

২৭৩  রাঙ্গামাটি সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৬৮ ৩   

২৭৪  শুকুরনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৩৫৬ ১০   

২৭৫  সেরাই আেশ ড সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৭২৮ ১৩  হযাঁ  

২৭৬  রাজানগর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৯৪ ৬   

২৭৭  সুজানগর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৭৬ ৭  হযাঁ  

২৭৮  মাকসুেপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৬৮ ৬  হযাঁ  

২৭৯  উির নায়গরগাঁও সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

৬৩ ৩   

২৮০  সাসকতপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৮২ ৯  হযাঁ  

২৮১  কসরমপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৫৩ ৩   

২৮২  উির িান্দপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৭২ ৮   

২৮৩  িান্দপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২১৭ ৫   

২৮৪  িসন্ডপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৩০৯ ৭   
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২৮৫  কচুো সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৯৭ ৩   

২৮৬  মাটিোপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৬৮ ৪   

২৮৭  হাসলমপুর শ্রীনারােনপুর সরকাসর 

রাথসমক সবযালে  

১৬২ ৫   

২৮৮  হাসলমপুর ডগাসবন্দপুর সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

২২৩ ৫   

২৮৯  বড় নগেীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২১৯ ৪   

২৯০  নগেীপুর িেহাড়া সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

১৩৮ ৪  হযাঁ  

২৯১  ডহায়সনপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৩৪৪ ৪   

২৯২  ডেৌলতপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৯৯ ৪  হযাঁ  

২৯৩  সসাংহনাে সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১০২ ৩  হযাঁ  

২৯৪  জগেল সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৩১৫ ৬  হযাঁ  

২৯৫  বাসুসর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৩০ ২   

২৯৬  রােবাঙ্গালী সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৭০ ১   

২৯৭  সমলাপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৬২ ২   

২৯৮  রাজনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৮৮ ৩  হযাঁ  

২৯৯  মাতারগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৯২ ৩  হযাঁ  

৩০০  কাসলোর কাপন সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

২৯০ ৪   

৩০১  কালধর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৫৪ ৩   

৩০২  

রাজনাগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে 

৮৯ ৩   

৩০৩  েসক্ষণ নায়গর গাঁও সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

১৪৯ ৪   

৩০৪  রাড়ইল সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৩৯ ২   

৩০৫  োংগর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৩২ ৪   

৩০৬  তারাপাশা সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১০২ ২   

৩০৭  জারসলো সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৭৫ ৩   

৩০৮  নািনী-১ সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৭০ ৩   

৩০৯  হাসতো সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৭৯ ৩   
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৩১০  রাধানগর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৪৬ ৩  হযাঁ  

৩১১  কুলঞ্জ সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৯৪ ২   

৩১২  ডতবতো সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৩৪৩ ৪   

৩১৩  ডসাোসতের সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৮৬ ৩   

৩১৪  গসলশাল সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২০২ ২   

৩১৫  ধীতপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৮২ ৩   

৩১৬  ভাইেগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২১৯ ১   

৩১৭  হাসতো সুসরোরপাড় সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

২১০ ৪   

৩১৮  ধাইপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১০৭ ৪   

৩১৯  তাড়ল সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২০৬ ৪   

৩২০  উজানধল সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১১৩ ৩  হযাঁ  

৩২১  ধল সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২২২ ৬  হযাঁ  

৩২২  আমবতল সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৬০ ৩   

৩২৩  সরালীেয়তাপা সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

৭৮ ৩   

৩২৪  ভাঙ্গােহর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৪১ ৭   

৩২৫  বাউসস সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৭২ ৩  হযাঁ  

৩২৬  সয়ন্তােপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৩৬ ৩   

 ডমাে ৯৬ ১৬৭৭১ ৩৭৮  ২৩ 

৩২৭ সরকাসর 

রাথসমক 

সবযালেয 

জামালগঞ্জ 

ডবয়হলী সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৩৯ ৫ ০৭ হযাঁ  

৩২৮  রাধানগর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৩৫ ৪ ০৭ - 

৩২৯  মামুেপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১০৭ ১ ০২ হযাঁ  

৩৩০  দূগ ডাপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৫৯ ২ ২ হযাঁ  

৩৩১  হসরনাকাসন্দ সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৩৮ ২ ৩ হযাঁ  

৩৩২  ইনাতনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১০১ ৩ ৪ - 
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৩৩৩   সতন্দ্রপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৮১ ৩ ৩ - 

৩৩৪  হাওসর া আলীপুর সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 
৭৯ ৩ ৪ হযাঁ  

৩৩৫  আসানপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৯২ ৪ ১ হযাঁ  

৩৩৬  হসরনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৪৬ ৪ ৬ হযাঁ  

৩৩৭  বেরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২২১ ৩ ৪ হযাঁ  

৩৩৮  জামালগঞ্জ সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৪৫ ৯ ৫ - 

৩৩৯  নোহালে সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৬৭ ৫ ৪ হযাঁ  

৩৪০  লক্ষীপুর  সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৪০ ৭ ২ - 

৩৪১  লম্ববাক সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৬৩ ৭ ৮ হযাঁ  

৩৪২  লালপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৬২ ৪ ৭ - 

৩৪৩  কাশীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৫২৯ ৮ ১ - 

৩৪৪  ধানুোখালী সরকাসর রাথসমক সবযালে ৫৩৯ ৭ ৭ - 

৩৪৫  গজাসরো িানপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৪৫ ৭ ৩ হযাঁ  

৩৪৬  শসরফপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৫৩ ৪ ১ - 

৩৪৭  সািনা আে ডশ সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৬২ ৮ ৬ হযাঁ  

৩৪৮  মাতারগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৬৫ ৪ ৫ হযাঁ  

৩৪৯  িেহারা সরকাসর রাথসমক সবযালে ২০৭ ৫ ৫ হযাঁ  

৩৫০  সবষ্ণুপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২১৯ ৩ ৩ - 

৩৫১  বীনাজুরা  সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৯৭ ৪ ৮ - 

৩৫২  রাজাবাজ  সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৮৬ ৪ ৮ - 

৩৫৩  রায়জন্দ্রপুর  সরকাসর রাথসমক সবযালে ৬৬ ৩ ১ - 

৩৫৪  সনসধপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৭০ ২ ১ হযাঁ  

৩৫৫  জামলাবাজ সরকাসর রাথসমক সবযালে ২১৬ ৩ ৩ - 

৩৫৬  গঙ্গাধরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১২৯ ৩ ৪ - 

৩৫৭  নাসজমনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৯১ ৪ ৭ - 

৩৫৮  হোমারা সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৯১ ৪ ২ - 
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৩৫৯  আমানীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৩৪ ৩ ১ - 

৩৬০  কামধরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৯৮ ৩ ৬ - 

৩৬১  ডফনারবাঁক সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৬৫ ৪ ১ হযাঁ  

৩৬২  লক্ষীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৮৬ ৩ ৩ হযাঁ  

৩৬৩  রাজাপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২০০ ৪ ৬ হযাঁ  

৩৬৪  উজান ডেৌলতপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৮১ ৩ ৫ - 

৩৬৫  গজাসরো সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩২৪ ৪ ৩ - 

৩৬৬  রামপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৭৮ ৪ ৫ - 

৩৬৭  দূল ডভপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৮৮ ৪ ৩ - 

৩৬৮  শুকয়েবপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪২২ ৭ ২ হযাঁ  

৩৬৯  রসহমনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৯২ ৩ ৪ - 

৩৭০  নুরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৬৫ ৪ ৬ - 

৩৭১  রামনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪১৬ ৮ ৩ হযাঁ  

৩৭২  সজন্নাহ ডময়মাসরোল সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 
১৮২ ৫ ৪ - 

৩৭৩  হাজী কালাগাজী সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৮২ ৯ ৭ - 

৩৭৪  হাসনাবাজ সরকাসর রাথসমক সবযালে ২১৬ ৫ ৬ - 

৩৭৫  মামুেপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৪৫ ৩ ৭ হযাঁ  

৩৭৬  নওোগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৭৯ ৬ ৫ - 

৩৭৭  ভান্ডা মাকরখলা সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩১০ ৭ ৮ হযাঁ  

৩৭৮  ঘাগটিো সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৭১ ৭ ৩ - 

৩৭৯  িান্দবাসড় সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৭৮ ৪ ৪ - 

৩৮০  সবিনা সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৪৬ ৪ ৬ - 

৩৮১  সয়ন্তােপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৬০ ২ ৯ - 

৩৮২  ডমৌলীনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৮৫ ৪ ৮ হযাঁ  

৩৮৩  জালালাবাজ সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৬৩ ৮ ৫ - 

৩৮৪  কলকত খাঁ সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৬৫ ৭ ৭ - 
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সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

৩৮৫  মসেকপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৫১ ৬ ৯ - 

৩৮৬  ডশরমস্তপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২১০ ৪ ৯ হযাঁ  

৩৮৭  সুজাতপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২১৯ ৪ ৪ - 

৩৮৮  ভরতপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৮৭ ৪ ৮ - 

৩৮৯  মশালঘাে সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৪২ ৩ ৮ হযাঁ  

৩৯০  উলুকাসন্দ সরকাসর রাথসমক সবযালে ১১৩ ৪ ৩ - 

৩৯১  ডগাপালপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৯৮ ৩ ৫ - 

৩৯২  িসন্ডপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৫০ ৩ ৯ - 

৩৯৩  জময়সর আলী ডতরাো সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 
১৯৬ ৪ ২ - 

৩৯৪  শ্রীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৬৬ ৪ ৩ হযাঁ  

৩৯৫  ইনাতনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১২৫ ৪ ৯ - 

৩৯৬  কাসমনীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৯৮ ৪ ৬ হযাঁ  

৩৯৭  মেনাকাসন্দ সরকাসর রাথসমক সবযালে ৮০ ২ ৪ হযাঁ  

৩৯৮  সুজাতপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৮৩ ৩ ৭ - 

৩৯৯  শাসন্তপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২২৫ ৪ ৫ - 

৪০০  আলীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৫৭ ৩ ২ - 

৪০১  উজ্জলপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৫০ ৪ ৩ - 

৪০২  হাজী আঃ বারী সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৫০ ৪ ৫ - 

৪০৩  ডখাঁজারগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ২০৮ ৪ ৫ - 

৪০৪  রসহমাপুর গুিগ্রাম সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 
১৬৬ ৪ ৫ - 

৪০৫  ইসলামপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৪৪ ৪ ৪ - 

৪০৬  িানপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১০৩ ৩ ৮ - 

৪০৭  পসিম রাজাপুর  সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৫০ ৪ ৬ - 

৪০৮  আলীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৮৬ ৪ ৬ - 

৪০৯  ফাসজলপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৭৭ ৪ ৫ - 
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হে সকনা 

৪১০  হসরহরপুর আকতাপাড়া সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 
১৩৫ ৪ ৮ - 

৪১১  ডসানাপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩২৫ ৪ ৩ হযাঁ  

৪১২  কেমতলী সরকাসর রাথসমক সবযালে ৭৮ ৩ ৪ - 

৪১৩  সুকয়েবপুর আলী সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪২২ ৭ ২ - 

৪১৪  হাজী ইউসুফ আলী সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 
২৭৭ ৪ ২ - 

৪১৫  ডসলাইো সরকাসর রাথসমক সবযালে ২০৪ ৪ ১ - 

৪১৬  লালপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৪৮ ৪ ৮ - 

৪১৭  শরীফপুর আলীপুর সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 
১৫৫ ৪ ৬ হযাঁ  

৪১৮  হসরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৫৬ ৩ ১ হযাঁ  

৪১৯  ভাটি লালপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৮২ ৪ ১ - 

৪২০  রাঙ্গামাটিো সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৩৭ ৪ ১ হযাঁ  

৪২১  হাজী তায়হর আলী সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 
১৮০ ৪ ৩ - 

৪২২  সহজলা সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৮ ৪ ২ হযাঁ  

৪২৩  আঃ রহমান সরকাসর রাথসমক সবযালে ১২৯ ৪ ২ হযাঁ  

৪২৪  কাশীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৪২ ৩ ৯ - 

৪২৫  হাজী হাসতমউো আকনসজ সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 
২১৬ ৪ ৯ - 

৪২৬  সতলকাই সরকাসর রাথসমক সবযালে ৬৬ ৪ ৭ হযাঁ  

৪২৭  সসরাজুল ইসলাম সরকাসর রাথসমক সবযালে ১১২ ৩ ৬ - 

৪২৮  উঃ কামলাবাজ সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৫০ ৪ ৭ - 

৪২৯  আবুবক্কর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৬৯ ৪ ৪ - 

৪৩০  সাসফজ উসদ্দন সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৩১ ৪ ৫ - 

৪৩১  ডতঘসরো সরকাসর রাথসমক সবযালে ৫১ ৩ ৬ হযাঁ  

৪৩২  হারারকাসন্দ সরকাসর রাথসমক সবযালে ৮৬ ৩ ৭ - 

৪৩৩  সমজডাপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১২৯ ৪ ৬ - 
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বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

৪৩৪  কালীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৫১ ৪ ৬ - 

৪৩৫  ভাটি ডেৌলতপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৬৪ ৪ ৮ হযাঁ  

৪৩৬  আজর আলী সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৭৭ ৪ ১ হযাঁ  

৪৩৭  মাসনগাঁ্ও সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৩১ ৪ ১ - 

৪৩৮  পূব ড রাজাবাজ সরকাসর রাথসমক সবযালে ২০৮ ৪ ৮ - 

৪৩৯  হাজী আঃ আসজজ সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 
১৪০ ৪ ৮ - 

৪৪০  পলক উসমাসন সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৮৪ ৪ ৭ - 

৪৪১  আঃ ওোসহে সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৩১ ৪ ৮ হযাঁ  

৪৪২  কামারগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ১০১ ৪ ৯ হযাঁ  

৪৪৩  পুটিো সরকাসর রাথসমক সবযালে ১১০ ৪ ৬ - 

৪৪৪  সািনা ডরাস্তম আলী সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 
২০২ ৪ ৬ - 

৪৪৫  শরীফপুর পয়কে সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৯৫ ৩ ৪ - 

৪৪৬  কান্দাগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ১১৫ ৪ ২ - 

৪৪৭  পয়রশপাল ডিৌধুরী সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 
১৭১ ৪ ৫ - 

৪৪৮  কালীবাড়ী সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৬৫ ৪ ৬ - 

৪৪৯  হুগলী সরকাসর রাথসমক সবযালে ১২৯ ৩ ৮ - 

৪৫০  পূব ড লম্বাবাক সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৯৪ ৪ ৮ - 

 ডমাে ১২৪ ২৩য৬৯১ ৫১৮  ৪০ 

৪৫১ সরকাসর 

রাথসমক 

সবযালে  

েসক্ষণ 

সুনামগঞ্জ 

েরগাপাশা সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৪৮৪ ৭   

৪৫২  পাইকাপন সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৭৯ ৩   

৪৫৩  িেহাড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৮৯ ৪  হযাঁ  

৪৫৪  সসিনী সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৫৪ ৬  হযাঁ  
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৪৫৫  ডমৌগাঁও বায়গরয়কানা  সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

২৪৫ ৫   

৪৫৬  কাসবলাখাই সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৫২ ৩  হযাঁ  

৪৫৭  ঈসাখাপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৮৩ ৫   

৪৫৮  হাসামপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১০৩ ২   

৪৫৯  আক্তাপাড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৩১০ ৬  হযাঁ  

৪৬০  হলোকাসন্দ সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৮৮ ৫   

৪৬১  বুড়মপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৯৯ ৪   

৪৬২  োয়মাধরতপী সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৭৬ ৭   

৪৬৩  রনসী সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৫৪১ ৬  হযাঁ  

৪৬৪  সিকারকাসন্দ সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৭৮০ ৬  হযাঁ  

৪৬৫  সপলাপশী সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৩১২ ৬  হযাঁ  

৪৬৬  ডঘাড়াডমুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৩৫৩ ৬   

৪৬৭  আলমপুর-৩ সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৩৭ ৩  হযাঁ  

৪৬৮  পাগলা সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৬৪২ ৭   

৪৬৯  রথপাড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৩৯০ ৬   

৪৭০  

শত্রুমে ডন সরকাসর রাথসমক সবযালে 

৪৮৭ ৭   

৪৭১  কসবা সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৭৬ ২   

৪৭২  োইলা সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৮৭ ৪   

৪৭৩  বড়য়মাহা সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৫৪ ৪   

৪৭৪  উয়মেপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৭৮ ৩   

৪৭৫  শ্যামনগর  সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৩৮ ৫  হযাঁ  

৪৭৬  দুব ডাকান্দা সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৮৬ ৪   

৪৭৭  উসপ্তরপাড় সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৫১ ৪   

৪৭৮  

লাকুরয়ভাগ সরকাসর রাথসমক সবযালে 

২৪০ ৪   

৪৭৯  কাউোজুরী সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৪৪ ৩   

৪৮০  বসসোখাউরী  সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৫০ ২   
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

৪৮১  জেসসসদ্ধ সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২২৮ ৪   

৪৮২  বীরগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৫৫৪ ৬  হযাঁ  

৪৮৩  হাঁসকুসড় সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৩০ ৪   

৪৮৪  সুলতানগঞ্জ সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২২৩ ৪   

৪৮৫  ধরমপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৩৯ ৩   

৪৮৬  পাথাসরো সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৩৯৪ ৫  হযাঁ  

৪৮৭  নােনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৪২ ৩   

৪৮৮  গসনগঞ্জ সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৪১০ ৬   

৪৮৯  আমসড়ো সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১২৩ ২   

৪৯০  শ্রীনাথপুর ২ সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৬২ ৪   

৪৯১  ডতহসকো সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২০২ ২  হযাঁ  

৪৯২  বাবসনো সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১০১ ২   

৪৯৩  গাজীনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৯৫ ৬  হযাঁ  

৪৯৪  হাসারির সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৪৭ ৬  হযাঁ  

৪৯৫  আসামমুড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৪৬ ৬   

৪৯৬  মুরােপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৫৪ ৫   

৪৯৭  

জীবোড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে 

৩৩২ ৪  হযাঁ  

৪৯৮  ডকশবপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৯২ ৩   

৪৯৯  ধনপুর সে ডারপুর সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

৩৫২ ৭  হযাঁ  

৫০০  মুক্তাখাই সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২১০ ৫  হযাঁ  

৫০১  ডতরহাল নূরপুর সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

৩২৮ ৬  হযাঁ  

৫০২  সে.য়ক.সস.আর সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

২৯৪ ৬   

৫০৩  সশমুলবাক সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৭৯ ৬  হযাঁ  

৫০৪  উকারগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৫৩ ৩   

৫০৫  িানঁপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১২৭ ১   
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

৫০৬  কুতুবপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৪৭ ৪   

৫০৭  

বাহাদুরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে 

১৫৩ ৩   

৫০৮  তয়লরবন্দ সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৪৬ ২   

৫০৯  উজানীগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৩২৪ ৭   

৫১০  সেরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৪১ ৬   

৫১১  গাগলী সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৫১ ৬  হযাঁ  

৫১২  আলমপুর-২ সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৭৬ ৬  হযাঁ  

৫১৩  জামলাবাজ সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৫৫৯ ৬   

৫১৪  আস্তমা সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৩৮২ ৬   

৫১৫  

ডাংসরো সরকাসর রাথসমক সবযালে 

৪০৬ ৬  হযাঁ  

৫১৬  ডতঘসরো সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৮৬ ৩   

৫১৭  মাসনকপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৬৬ ৩  হযাঁ  

৫১৮  আসামপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৫৬ ৩   

৫১৯  ফয়তহপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৮৯ ৩   

 ডমাে ৬৯ ১৮২০৩ ৩১১  ২৩ 

৫২০ সরকাসর 

রাথসমক 

সবযালেয 

সবেম্ভরপুর 

সবপুর আেশ ড সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩১৯ ৭ সবেম্ভরপুরয   

৫২১  ফুলভসর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২২৯ ৪ ফুলভসরয 

ফয়তপুর 

হযাঁ  

৫২২  সজরাগ তাসহরপুর সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

১৫৮ ৫ সজরাগ 

তাসহরপুরয 

ফয়তপুর 

 

৫২৩  ডকৌো সরকাসর রাথসমক সবযালে ১০৪ ৩ ডকৌোয ফয়তপুর  

৫২৪  ফয়তপুর  সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৫৬ ৪ নওোগাঁওয 

ফয়তপুর 

 

৫২৫  কলাোক সরকাসর রাথসমক সবযালে ৮৫ ৪ কলাোকয 

ফয়তপুর 

হযাঁ  
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

৫২৬  নো বারুাংকা সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৫৭ ৬ নো বারুাংকায 

ফয়তপুর 

 

৫২৭  রায়জন্দ্রপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৩৭ ৬ রায়জন্দ্রপুরয 

ফয়তপুর 

 

৫২৮  অনন্তপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩০৬ ৩ অনন্তপুরয 

ফয়তপুর 

হযাঁ  

৫২৯  শাহাপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩১৫ ৩ শাহাপুরয 

ফয়তপুর 

 

৫৩০  রসঙ্গোরির সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৯১ ৪ রসঙ্গোরিরয 

ফয়তপুর 

 

৫৩১  ডগাপালপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২১৫ ৪ ডগাপালপুরয 

ফয়তপুর 

 

৫৩২  বাহাদুরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৩৯ ৩ বাহাদুরপুরয 

ফয়তপুর 

 

৫৩৩  পুরানগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৪৬ ৬ পুরানগাঁওয 

বাোঘাে েসক্ষণ 

 

৫৩৪  জসললপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১২৭ ৬ জসললপুরয 

বাোঘাে েসক্ষণ 

 

৫৩৫  বসন্তপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৯৫ ৮ বসন্তপুরয 

বাোঘাে েসক্ষণ 

 

৫৩৬  সসরাজপুর বাগগাঁও সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

৩৫৪ ৬ সসরাজপুরয 

বাোঘাে েসক্ষণ 

 

৫৩৭  আমসরো সরকাসর রাথসমক সবযালে ৫৩৫ ৭ আমসরোয 

বাোঘাে েসক্ষণ 

 

৫৩৮  শসক্তোরখলা সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৬৩ ৬ শসক্তোরখলায 

বাোঘাে েসক্ষণ 

 

৫৩৯  দুগ ডাপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩২৯ ৪ দুগ ডাপুরয 

বাোঘাে েসক্ষণ 

 

৫৪০  ভাটিপাড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে ২২৫ ৫ ভাটিপাড়ায 

বাোঘাে েসক্ষণ 

হযাঁ  

৫৪১  মুসক্তখলা সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৬৭ ৭ মুসক্তখলায 

পলাশ 
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
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সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

৫৪২  িানপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৬০ ৫ িানপুরয ধনপুর  

৫৪৩  েশঘর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২১১ ৬ েশঘরয ধনপুর  

৫৪৪  কাোখালী সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৯২ ৬ কাোখালীয 

ধনপুর 

 

৫৪৫  তরঙ্গীো সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৬৫ ৪ তরঙ্গীোয 

ধনপুর 

 

৫৪৬  িাতারয়কানা সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৫৫ ৭ িাতারয়কানায 

ধনপুর 

 

৫৪৭  ধনপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৮২ ৭ ধনপুর  

৫৪৮  সিনাকাসন্দ সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৮৫ ৭ সিনাকাসন্দয 

ধনপুর 

 

৫৪৯  মাসিমপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৬৫ ৪ মাসিমপুরয 

ধনপুর 

 

৫৫০  গামাইরতলা সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৩৫ ৭ গামাইরতলায 

ধনপুর 

 

৫৫১  কাইতয়কানা সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৫০ ৬ কাইতয়কানায 

ধনপুর 

 

৫৫২  মথুরকাসন্দ সরকাসর রাথসমক সবযালে ৬৩১ ৭ মথুরকাসন্দয সলু

কাবাে 

 

৫৫৩  রতারগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৯০ ৭ রতারগাঁওয সলু

কাবাে 

 

৫৫৪  রামপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৮৩ ৫ রামপুরয সলুকা

বাে 

 

৫৫৫  িেহারা সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৭৮ ৫ িেহারায পলাশ  

৫৫৬  তায়লরতল সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩২৮ ৬ তায়লরতলয 

পলাশ 

 

৫৫৭  ডমরুোখলা সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৩৭ ৬ ডমরুোখলায 

ধনপুর 

 

৫৫৮  মাঝাইর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪১২ ১০ মাঝাইরয পলাশ  

৫৫৯  লালারগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৩২ ৭ লালারগাঁওয  
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পলাশ 

৫৬০  পদ্মনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৭২ ৫ পদ্মনগরয পলাশ হযাঁ  

৫৬১  প্যারীনগরয সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৬৮ ৫ প্যারীনগরয 

পলাশ 

 

৫৬২  ভায়েরয়েক সরকাসর রাথসমক সবযালে ৯৬০ ১০ ভায়েরয়েকয 

সলুকাবাে 

 

৫৬৩  শালমারা সরকাসর রাথসমক সবযালে ১০৫ ৪ শালমারায 

ফয়তপুর 

 

৫৬৪  ব্রজনাথপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৪৩ ৩ ব্রজনাথপুরয 

বাোঘাে েসক্ষণ 

 

৫৬৫  ডমৌোকুড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৯৬ ৪ ডমৌোকুড়ায 

ফয়তপুর 

 

৫৬৬  জগন্নাথপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৯১ ৪ জগন্নাথপুরয 

সলুকাবাে 

 

৫৬৭  িালবন সরকাসর রাথসমক সবযালে ৫০৬ ৪ িালবনয 

সলুকাবাে 

 

৫৬৮  ক্ষীরধরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৯২ ৪ ক্ষীরধরপুরয 

ফয়তপুর 

 

৫৬৯  বাঘয়বড় সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৬০ ৪ বাঘয়বড়য 

সলুকাবাে 

 

৫৭০  ওমরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৭৫ ৪ ওমরপুরয 

বাোঘাে েসক্ষণ 

 

৫৭১  ডকজাউড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৮২ ৪ ডকজাউড়ায 

ধনপুর 

 

৫৭২  সরকাসর রাথসমক সবযালে ২১২ ৪ হালাবােীয 

ধনপুর 

 

৫৭৩  ডখাোসেলা সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৭৭ ৩ ডখাোসেলায 

ধনপুর 

 

৫৭৪  ধয়ররপাড় সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৭২ ৪ ধয়ররপাড়য 

পলাশ 

 

৫৭৫  সাংগ্রামপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২০০ ৪ সাংগ্রামপুরয  
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

ফয়তপুর 

৫৭৬  িরগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ২২৯ ৪ িরগাঁও. 

বাোঘাে েসক্ষণ 

 

৫৭৭  আদুখালী সরকাসর রাথসমক সবযালে ১১৪ ৪ আদুখালীয 

পলাশ 

 

৫৭৮  সপসরজপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৩০ ৪ সপসরজপুরয 

ফয়তপুর 

হযাঁ  

৫৭৯  লক্ষ্মীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৪৩ ৪ লক্ষ্মীপুরয ফয়ত

পুর 

 

৫৮০  কৃষ্ণনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১২১ ৪ কৃষ্ণনগরয 

ফয়তপুর 

 

৫৮১  লক্ষ্মীরপাড় সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৫৭ ৪ লক্ষ্মীরপাড়য 

ফয়তপুর 

 

৫৮২  কাসিরগাসত সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩২৬ ৪ কাসিরগাসতয 

পলাশ 

 

৫৮৩  খঁলািাঁনপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১০৯ ৪ খঁলািাঁনপুরয 

বাোঘাে েসক্ষণ 

হযাঁ  

৫৮৪  মধুপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১২০ ৪ মধুপুরয 

ফয়তপুর 

 

৫৮৫  হসরপুর পাঁিসহস্যা সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

৫৯ ৪ হসরপুরয 

ফয়তপুর 

 

৫৮৬  আোাং সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৩৬ ৪ আোাংয ফয়তপুর  

৫৮৭  কুটিপাড়া পাসখজান সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

১৮৩ ৪ কুটিপাড়ায 

পলাশ 

 

৫৮৮  উপয়জলা সের সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

১৩৫ ৪ নতুনপাড়ায 

পলাশ 

 

৫৮৯  লসলোরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৬২ ৪ লসলোরপুরয 

বাোঘাে েসক্ষণ 

 

৫৯০  ইসলামপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৮৯ ৪ ইসলামপুরয 

সলুকাবাে 

 

৫৯১  ডগালগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৪৭ ৪ ডগালগাঁওয  
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

সলুকাবাে 

৫৯২  েলুরা সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৩৫ ৪ েলুরায 

সলুকাবাে 

হযাঁ  

৫৯৩  সশলয়োোর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৭২ ৪ সশলয়োোরয 

সলুকাবাে 

 

৫৯৪  গন্ডামারা সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৪২ ৪ গন্ডামারায 

বাোঘাে েসক্ষণ 

 

৫৯৫  সজনারপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৮৫ ৩ সজনারপুরয 

সলুকাবাে 

 

৫৯৬  মনয়বগ িসত্রশ সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

১৫৬ ৪ মনয়বগ 

িসত্রশয বাোঘাে 

েসক্ষণ 

 

 ডমাে ৭৭ ২০১৫৪ ৩৭৬  ৮ 

৫৯৭ সরকাসর 

রাথসমক 

সবযালে 

ডোোরা 

বাজার 

ডনাোগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৫৮ ৫   

৫৯৮  এরুোখাই সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৮৯ ৫   

৫৯৯  নূরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৬০ ৪  হযাঁ  

৬০০  সলোকতগঞ্জ সরকাসর রাথসমক সবযালে ৮৪২ ৬  হযাঁ  

৬০১  লক্ষীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৮৯ ৭   

৬০২  ডোংরা সরকাসর রাথসমক সবযালে ৫৭২ ৬   

৬০৩  শসরফপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৫১৮ ৬   

৬০৪  টিরাগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ৫৬৫ ৯   

৬০৫  বরকতনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৬২ ৩   

৬০৬  কান্দাগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ৫৯১ ৭   

৬০৭  বক্তারপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৬২ ৬   

৬০৮  বগুলা সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৬২ ৬   

৬০৯  ডপশকারগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪১৫ ৫   
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

৬১০  মালগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ৫৮১ ৬  হযাঁ  

৬১১  ভাঙ্গাপাড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৬৮ ৬   

৬১২  বাঁশতলা সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৩৯ ৪   

৬১৩  হকনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৬৯৪ ৬   

৬১৪  জাহাঙ্গীরগাঁও সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

৪৮৯ ৮   

৬১৫  পাইকপাড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে ৫২৮ ৭   

৬১৬  কলাউড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে ৫৪২ ৬   

৬১৭  লস্কয়ররগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৭৮ ৬   

৬১৮  নরসসাংপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৬৮৬ ৬   

৬১৯  দ্বীয়নরটুক সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩১১ ৩   

৬২০  ডসানারপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৪২ ৬   

৬২১  নাসিমপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৮৯ ৩   

৬২২  বালউড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৮২ ৫   

৬২৩  উিাইরাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ৫৩২ ৪   

৬২৪  রতাপপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৬৪ ৬  হযাঁ  

৬২৫  বায়ে ডগায়রশপুর সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

৩০৯ ৪   

৬২৬  

ডগাোরাই সরকাসর রাথসমক সবযালে 

৫৮৭ ৬  হযাঁ  

৬২৭  ধম ডপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩২৫ ৬   

৬২৮  কান্দাগাঁও ডনাোগাঁও সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

৫৩৪ ৬   

৬২৯  ধুপখাই সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৬৫ ৬   

৬৩০  পানাইল সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৫৭ ৬   

৬৩১  ডোহাসলো সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩১৬ ৪  হযাঁ  

৬৩২  কুমারনী কাসন্দ সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

৫৩৪ ৫   

৬৩৩  জলসস সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৩৪ ৪   

৬৩৪  রাধানগর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৬৪ ৩   
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

৬৩৫  কৃষ্ণ নগর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২০১ ৫   

৬৩৬  ৪৩ নাং ডসানাপুর সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

২৯৮ ৫   

৬৩৭  সায়হয়বরগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ৫১৪ ৬   

৬৩৮  মঙ্গলপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৯৫ ৪   

৬৩৯  শ্রীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৫২৬ ৫   

৬৪০  হসরপে নগর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩২০ ৬   

৬৪১  পান্ডারগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৫১ ৪   

৬৪২  িসন্ডপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৯৯ ৬   

৬৪৩  ইেনপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৪৩ ৩   

৬৪৪  আজমপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪১৪ ৪   

৬৪৫  জালালপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২০৯ ৩   

৬৪৬  ঢুলপশী সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪১৯ ৬   

৬৪৭  মান্নারগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৮০ ৪   

৬৪৮  হাজারীগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৩৬ ৭   

৬৪৯  ডগাবদ্ধডনগঞ্জ সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৭২ ৬   

৬৫০  রামপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৫০৭ ৭   

৬৫১  রননগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৪৪ ৬   

৬৫২  বীরসসাং সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩২৩ ৫   

৬৫৩  ডেবলাই সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৯৫ ৪   

৬৫৪  বাসজতপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৮৯ ৬   

৬৫৫  ডোোরা বাজার ময়েল সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

৭৬০ ৭  হযাঁ  

 ডমাে ৫৯ ২৪৯৪০ ৩১৮  ৭ 

৬৫৬ সরকাসর 

রাথসমক 

সবযালেয 

ধম ডপাশা 

বায়েহসরপুর নঃসঃরাঃসবঃ 

১৫৭ ৪ 

বায়েহসরপুর   

৬৫৭  শাসন্তপুর নঃসঃরাঃসবঃ ২২০ ৪ শাসন্তপুর   
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

৬৫৮  দূগ ডাপুর নঃসঃরাঃসবঃ ১৭১ ৪ দূগ ডাপুর   

৬৫৯  কাসকোম খলাপাড়া নঃসঃরাঃসবঃ ১৮৬ ৪ কাসকোম  হযাঁ  

৬৬০  মুক্তারপুর নঃসঃরাঃসবঃ ১৬১ ৪ মুক্তারপুর হযাঁ  

৬৬১  ঘুলুো নঃসঃরাঃসবঃ ১৫৯ ৪ ঘুলুো   

৬৬২  বগারপাচুর নঃসঃরাঃসবঃ ১৫২ ৪ বগারপাচুর   

৬৬৩  আবুোরির নঃসঃরাঃসবঃ ১৮৫ ৪ আবুোরির   

৬৬৪  হসরপুর নঃসঃরাঃসবঃ ২২০ ৪ হসরপুর   

৬৬৫  কাসজরগাঁও নঃসঃরাঃসবঃ ১১৩ ৪ কাসজরগাঁও   

৬৬৬  হসলোকান্দা নঃসঃরাঃসবঃ ৩৭১ ৪ হসলোকান্দা  হযাঁ  

৬৬৭  গািতলা নঃসঃরাঃসবঃ ২২১ ৪ গািতলা   

৬৬৮  হুলাসখালী নঃসঃরাঃসবঃ ১৫২ ৪ হুলাসখালী   

৬৬৯  জাসনোরির নঃসঃরাঃসবঃ ১৮৫ ৪ জাসনোরির   

৬৭০  জামালপুর নঃসঃরাঃসবঃ ১৭৩ ৪ জামালপুর   

৬৭১  নওধার নঃসঃরাঃসবঃ ২৯০ ৪ নওধার   

৬৭২  কুরশীবাড়ী নঃসঃরাঃসবঃ ১৪৮ ৪ কুরশীবাড়ী  

৬৭৩  শসরেতপুর নঃসঃরাঃসবঃ ১৫৩ ৪ শসরেতপুর   

৬৭৪  ডবসরকান্দা নঃসঃরাঃসবঃ ২০২ ৪ ডবসরকান্দা   

৬৭৫  রায়জন্দ্রপুর নঃসঃরাঃসবঃ ১৫১ ৪ রায়জন্দ্রপুর   

৬৭৬  ডশয়খরগাঁও নঃসঃরাঃসবঃ ২০৫ ৪ ডশয়খরগাঁও   

৬৭৭  নওোগাঁও নঃসঃরাঃসবঃ ১৪৫ ৪ নওোগাঁও   

৬৭৮  জেশ্রী েঃ নঃসঃরাঃসবঃ ১৩৮ ৪ জেশ্রী েঃ    

৬৭৯  লক্ষন খলা নঃসঃরাঃসবঃ ১৫৩ ৪ লক্ষন খলা   

৬৮০  রাজধরপুর নঃসঃরাঃসবঃ ১৬৫ ৪ রাজধরপুর   

৬৮১  শহরতলী নঃসঃরাঃসবঃ ১২০ ৪ শহরতলী   

৬৮২  মুোহরপুর নঃসঃরাঃসবঃ ১৫২ ৪ মুোহরপুর   
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

৬৮৩  নওোগাঁও মলেপুর নঃসঃরাঃসবঃ ৯৮ ৪ নওোগাঁও   

৬৮৪  ভােকপুর নঃসঃরাঃসবঃ ১৫১ ৪ ভােকপুর   

৬৮৫  ডনাোবন্দ নঃসঃরাঃসবঃ ১৭৩ ৪ ডনাোবন্দ   

৬৮৬  নলগড়া নঃসঃরাঃসবঃ ১৫০ ৪ নলগড়া   

৬৮৭  আলীপুর নঃসঃরাঃসবঃ ১১০ ৪ আলীপুর   

৬৮৮  ধুবালা নঃসঃরাঃসবঃ ১৪১ ৪ ধুবালা   

৬৮৯  সানবাড়ী নঃসঃরাঃসবঃ ১৫১ ৪ সানবাড়ী   

৬৯০  ডতলীগাঁও নঃসঃরাঃসবঃ ১০৫ ৪ ডতলীগাঁও   

৬৯১  রােপুর নঃসঃরাঃসবঃ ১০৮ ৪ রােপুর   

৬৯২  মাসকান্দা নঃসঃরাঃসবঃ ১০৬ ৪ মাসকান্দা   

৬৯৩  বীর(েঃ) নঃসঃরাঃসবঃ ২৩০ ৪ বীর(েঃ)   

৬৯৪  মগুোরির নঃসঃরাঃসবঃ ১৬৫ ৪ মগুোরির   

৬৯৫  েোলপুর নঃসঃরাঃসবঃ ১৩২ ৪ েোলপুর   

৬৯৬  কাইকুসড়ো নঃসঃরাঃসবঃ ৮৬ ৪ কাইকুসড়ো   

৬৯৭  বনগাভী নঃসঃরাঃসবঃ ১৮০ ৪ বনগাভী   

৬৯৮  রামপুর নঃসঃরাঃসবঃ ২০৪ ৪ রামপুর   

৬৯৯  ইোউসর নঃসঃরাঃসবঃ ৫৩ ৪ ইোউসর   

৭০০  মসহেখলা নঃসঃরাঃসবঃ ২২৬ ৪ মসহেখলা   

৭০১  সাজোপুর নঃসঃরাঃসবঃ ৯৫ ৪ সাজোপুর   

৭০২  সহজলা নঃসঃরাঃসবঃ ৯৮ ৪ সহজলা   

৭০৩  সঘরইল নঃসঃরাঃসবঃ ১৬২ ৪ সঘরইল   

৭০৪  নওোগাঁও নঃসঃরাঃসবঃ ৭১ ৪ নওোগাঁও   

৭০৫  জেপুর নঃসঃরাঃসবঃ ১২৫ ৪ জেপুর   

৭০৬  মাসিমপুর নঃসঃরাঃসবঃ ৪২ ৭ মাসিমপুর   

৭০৭  কাইসকোম ডমৌ নঃসঃরাঃসবঃ ৯১ ৭ কাইসকোম ডমৌ   



203  
 

ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

৭০৮  সনজামপুর নঃসঃরাঃসবঃ ৯৫ ৪ সনজামপুর   

৭০৯  েশধরী নঃসঃরাঃসবঃ ১৫৫ ৪ েশধরী   

৭১০  সঘলাগড়া নঃসঃরাঃসবঃ ১৬৪ ২ সঘলাগড়া   

৭১১  জলুো শাহাপুর নঃসঃরাঃসবঃ ২৯৫ ৪ জলুো শাহাপুর   

৭১২  গড়াকাো নঃসঃরাঃসবঃ ২৩৬ ৮ গড়াকাো   

৭১৩  আসরফপুর নঃসঃরাঃসবঃ ১০১ ৭ আসরফপুর   

৭১৪  বাট্টা নঃসঃরাঃসবঃ ৯৮ ৬ বাট্টা  হযাঁ 

৭১৫  সুয়লমানপুর নঃসঃরাঃসবঃ 
১৫৩ 

৪ সুয়লমানপুর   

৭১৬  কাহালা নঃসঃরাঃসবঃ ৯০ ৪ কাহালা   

৭১৭  েসক্ষন রুপনগর নঃসঃরাঃসবঃ ২০৮ ৪ েসক্ষন রুপনগর   

৭১৮  সাসলোনী নঃসঃরাঃসবঃ ১৩৬ ৩ সাসলোনী  

৭১৯  বাসলো নঃসঃরাঃসবঃ ৬৫ ৪ বাসলো   

৭২০  িান্দালী পাড়া নঃসঃরাঃসবঃ ১৬৫ ৩ িান্দালী পাড়া   

৭২১  জালালপুর নঃসঃরাঃসবঃ ১১৪ ৩ জালালপুর   

৭২২  ডেৌলতপুর নঃসঃরাঃসবঃ ১১৯ ৪ ডেৌলতপুর  হযাঁ 

৭২৩  কামাউরা নঃসঃরাঃসবঃ ২৫৪ ৪ কামাউরা   

৭২৪  কাকরহাটি নঃসঃরাঃসবঃ ১০২ ৪ কাকরহাটি   

৭২৫  সনসিন্তপুর নঃসঃরাঃসবঃ ২১০ ৪ সনসিন্তপুর    

৭২৬  ৫৫নাং শাহাপুর নঃসঃরাঃসবঃ ১৩২ ২  শাহাপুর   

৭২৭  েসক্ষন আময়জাড়া নঃসঃরাঃসবঃ 

১০৭ 

৩ েসক্ষন 

আময়জাড়া  

 

৭২৮  ঢুলপুসে নঃসঃরাঃসবঃ ৬০ ৪ ঢুলপুসে   

৭২৯  গলইখালী নঃসঃরাঃসবঃ ১১৩ ৩ গলইখালী   

৭৩০  রাংসি নঃসঃরাঃসবঃ ২৬২ ৪ রাংসি   

৭৩১  বাসাউরা নঃসঃরাঃসবঃ ১১৭ ৪ বাসাউরা   

৭৩২  সাহাপুর নঃসঃরাঃসবঃ ১৬১ ৪ সাহাপুর   
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

৭৩৩  রাঙ্গামাটি নঃসঃরাঃসবঃ ৯৭ ৪ রাঙ্গামাটি   

৭৩৪    য়মাহাম্মে আলীপুর নঃসঃরাঃসবঃ 

১৫৬ ৪ 

  য়মাহাম্মে 

আলীপুর 

 

৭৩৫  কাউহাসন নঃসঃরাঃসবঃ ১৮০ ৪ কাউহাসন   

৭৩৬  বুসড়পিন নঃসঃরাঃসবঃ ১৭১ ৪ বুসড়পিন   

৭৩৭  নগোপাড়া নঃসঃরাঃসবঃ  ৫৪ ৪ নগোপাড়া   

৭৩৮  আয়নাোরপুর নঃসঃরাঃসবঃ ১১২ ৪ আয়নাোরপুর  

৭৩৯  রুপনগর নঃসঃরাঃসবঃ ১৮১ ৪ রুপনগর   

৭৪০  আন্তপুর নবাবপুর নঃসঃরাঃসবঃ ২০৭ ৪ আন্তপুর নবাবপুর   

৭৪১  বীর সসাংহ পাড়া নঃসঃরাঃসবঃ ১০৫ ৪ বীর সসাংহ পাড়া  

৭৪২  ঘাসী নঃসঃরাঃসবঃ ১৪৭ ৪ ঘাসী   

৭৪৩  ধম ডপাশা ১নাং ময়েল সঃরাঃসবঃ ৫৯৩ ৯ ধম ডপাশা   

৭৪৪  ধম ডপাশা ২নাং সঃরাঃসবঃ ৪৫৯ ১০ ধম ডপাশা   

৭৪৫  োশপাড়া সঃরাঃসবঃ ২৯৬ ৭ োশপাড়া  

৭৪৬  হসলোকান্দা নঃসঃরাঃসবঃ ২৩৯ ৬ হসলোকান্দা হযাঁ 

৭৪৭  লাংকাপাথাসরো সঃরাঃসবঃ ৩১১ ৪ লাংকাপাথাসরো  হযাঁ  

৭৪৮  কান্দাপাড়া সঃরাঃসবঃ ২৮৬ ৬ কান্দাপাড়া  হযাঁ  

৭৪৯  ডেওলা সঃরাঃসবঃ ৩১১ ৪ ডেওলা   

৭৫০  রাধানগর সঃরাঃসবঃ ৩১০ ৩ রাধানগর   

৭৫১  ডমউহাসর সঃরাঃসবঃ ৩৮৬ ৯ ডমউহাসর  হযাঁ  

৭৫২  খয়েরসেরির সঃরাঃসবঃ ২৩১ ৩ খয়েরসেরির   

৭৫৩  মামুেনগর সঃরাঃসবঃ ১৮০ ৪ মামুেনগর   

৭৫৪  মাটিকাো সঃরাঃসবঃ ৩৬০ ৬ মাটিকাো হযাঁ 

৭৫৫  রসেেপুর সঃরাঃসবঃ ৩০৩ ৬ রসেেপুর  হযাঁ  

৭৫৬  আহম্মেপুর সঃরাঃসবঃ ১৩৯ ৩ আহম্মেপুর  

৭৫৭  খলাপাড়া সঃরাঃসবঃ ১২৮ ৩ খলাপাড়া হযাঁ 
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

৭৫৮  রাজাপুর সঃরাঃসবঃ ৪৫১ ৫ রাজাপুর  হযাঁ 

৭৫৯  সসাংপুর সঃরাঃসবঃ ১৭০ ৪ সসাংপুর   

৭৬০  ডেৌলতপুর সঃরাঃসবঃ ১৭৮ ৩ ডেৌলতপুর হযাঁ 

৭৬১  ডবৌলাম সঃরাঃসবঃ ৬০৫ ৯ ডবৌলাম  হযাঁ 

৭৬২  গাবী সঃরাঃসবঃ ৩৮২ ৬ গাবী   

৭৬৩  ডবসরকাসন্দ বরয়খালা সঃরাঃসবঃ ২৯৫ ৬ ডবসরকাসন্দ  হযাঁ  

৭৬৪  ভােগাও সঃরাঃসবঃ ১৬৪ ৪ ভােগাও   

৭৬৫  শসরশ্যাম সঃরাঃসবঃ ২১৫ ৪ শসরশ্যাম  

৭৬৬  ডসলবরে সঃরাঃসবঃ ২৬৮ ৭ ডসলবরে   

৭৬৭  থানুরা পািাম সঃরাঃসবঃ ২১২ ৬ থানুরা পািাম   

৭৬৮  স্বলপ সঃরাঃসবঃ ১৯৭ ৪ স্বলপ   

৭৬৯  পাইকরাটি সঃরাঃসবঃ ২৪৯ ৫ পাইকরাটি  হযাঁ 

৭৭০  সমজডাপুর সঃরাঃসবঃ ২০৫ ৫ সমজডাপুর   

৭৭১  বাসলজুরী সঃরাঃসবঃ ২৪৪ ৪ বাসলজুরী  

৭৭২  িসকোিাপুর সঃরাঃসবঃ ৩২৬ ৫ িসকোিাপুর   

৭৭৩  রাজাপুর সঃরাঃসবঃ(পাইক) ১৭৫ ৫ রাজাপুর  হযাঁ 

৭৭৪  সুনই সঃরাঃসবঃ ৪৫৭ ৭ সুনই  হযাঁ 

৭৭৫  বরইআটি সঃরাঃসবঃ ৩৩০ ৭ বরইআটি   

৭৭৬  ডবখইজুড়া সঃরাঃসবঃ ১১৭ ৬ ডবখইজুড়া   

৭৭৭  ভাোপাড়া সঃরাঃসবঃ ২৯০ ৫ ভাোপাড়া   

৭৭৮  সজাংলীপাড়া সঃরাঃসবঃ ২৯০ ৬ সজাংলীপাড়া   

৭৭৯  বীর সঃরাঃসবঃ ৩২৫ ৬ বীর  হযাঁ 

৭৮০  জেশ্রী সঃরাঃসবঃ ৬১৯ ৭ জেশ্রী  হযাঁ 

৭৮১  পাথাসরোকান্দা সঃরাঃসবঃ ৮০ ৩ পাথাসরোকান্দা   

৭৮২  বানারসশ সঃরাঃসবঃ ১২৩ ৪ বানারসশ   
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

৭৮৩  স্বরসতীপুর সঃরাঃসবঃ ২২৫ ৫ স্বরসতীপুর   

৭৮৪  ময়হেপুর সঃরাঃসবঃ ১৭৪ ৪ ময়হেপুর   

৭৮৫  নজরপুর সঃরাঃসবঃ ১১৫ ৩ নজরপুর   

৭৮৬  বরই সঃরাঃসবঃ ২৬১ ৬ বরই   

৭৮৭  ডগালকপুর সঃরাঃসবঃ ৩৫৯ ৭ ডগালকপুর  হযাঁ 

৭৮৮  সাসেপুর সঃরাঃসবঃ ১৩০ ৩ সাসেপুর   

৭৮৯  জাড়ারয়কানা সঃরাঃসবঃ ২২৭ ৬ জাড়ারয়কানা  

৭৯০  বাখরপুর সঃরাঃসবঃ ১৯৯ ৪ বাখরপুর  হযাঁ 

৭৯১  বাবুপুর সঃরাঃসবঃ ৩১১ ৬ বাবুপুর   

৭৯২  িাঁনপুর সঃরাঃসবঃ ৬৫ ৩ িাঁনপুর   

৭৯৩  সসরোকান্দা সঃরাঃসবঃ ২৫৮ ৩ সসরোকান্দা   

৭৯৪  বাগবাসড় সঃরাঃসবঃ ১২৮ ৫ বাগবাসড়   

৭৯৫  সেকজান সঃরাঃসবঃ ১৬২ ৩ সেকজান  

৭৯৬  সুখাইর সঃরাঃসবঃ ৩৫৭ ৬ সুখাইর   

৭৯৭  নুরপুর সঃরাঃসবঃ ১৮৪ ৩ নুরপুর   

৭৯৮  রতাপপুর সঃরাঃসবঃ ১০৯ ৩ রতাপপুর  

৭৯৯  করুোজান সঃরাঃসবঃ ২৩৩ ৬ করুোজান   

৮০০  পলমাটি সঃরাঃসবঃ ১২২ ৪ পলমাটি   

৮০১  ফারুকনগর সঃরাঃসবঃ ৫০ ৩ ফারুকনগর   

৮০২  েসক্ষনউড়া সঃরাঃসবঃ ১১০ ৪ েসক্ষনউড়া   

৮০৩  িামরোনী সঃরাঃসবঃ ৩৯২ ৯ িামরোনী   

৮০৪  মেনগর সঃরাঃসবঃ ১৯৪ ৪ মেনগর  হযাঁ 

৮০৫  দুলাসশো সঃরাঃসবঃ ১৪৬ ৫ দুলাসশো   

৮০৬  কলুমামাছুোকান্দা সঃরাঃসবঃ 

৫২ ৩ 

কলুমামাছুোকা

ন্দা  

হযাঁ 

৮০৭  বাংশীকুন্ডা সঃরাঃসবঃ ২১৩ ৫ বাংশীকুন্ডা  হযাঁ 
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

৮০৮  হসরপুর ডনাোগাও সঃরাঃসবঃ ৭১ ৩ হসরপুর ডনাোগাও  হযাঁ 

৮০৯  েরাপপুর সঃরাঃসবঃ ৪৪ ৩ েরাপপুর   

৮১০  িাপাইসত সঃরাঃসবঃ ১৪৪ ৫ িাপাইসত   

৮১১  খাসলসাকান্দা সঃরাঃসবঃ ১২১ ৩ খাসলসাকান্দা   

৮১২  সবশারা সঃরাঃসবঃ ১১০ ৩ সবশারা   

৮১৩  মাছুোকান্দা সঃরাঃসবঃ ৭১ ৩ মাছুোকান্দা   

৮১৪  নোবন্দ সঃরাঃসবঃ ৩৫০ ৫ নোবন্দ   

৮১৫  হাসমেপুর সঃরাঃসবঃ ৩৩৬ ৫ হাসমেপুর   

৮১৬  রামেীঘা সঃরাঃসবঃ ১৩৯ ৪ রামেীঘা  হযাঁ 

৮১৭  সাউেপাড়া সঃরাঃসবঃ ৫৭৫ ৬ সাউেপাড়া  হযাঁ 

৮১৮  গলহা সঃরাঃসবঃ ২৪০ ৭ গলহা   

৮১৯  পাতকুড়া সঃরাঃসবঃ ১৫৬ ৩ পাতকুড়া   

৮২০  সনোমতপুর সঃরাঃসবঃ ১০৮ ৪ সনোমতপুর   

৮২১  সখসেরপুর সঃরাঃসবঃ ৯৫ ৪ সখসেরপুর   

৮২২  বলরামপুর সঃরাঃসবঃ ৩০৩ ৬ বলরামপুর   

৮২৩  কায়েতকান্দা সঃরাঃসবঃ ১০২ ৩ কায়েতকান্দা  

৮২৪  ডরৌহা সঃরাঃসবঃ ২২১ ৬ ডরৌহা   

৮২৫  জময়সরপুর সঃরাঃসবঃ  ৭৫ ৩ জময়সরপুর  

৮২৬  সাড়ারয়কানা সঃরাঃসবঃ ১৫৮ ৪ সাড়ারয়কানা   

৮২৭  মেনগর বাজার সঃরাঃসবঃ ৪৭৫ ১০ মেনগর বাজার  হযাঁ 

৮২৮  দুগনই সঃরাঃসবঃ ২৩১ ৬ দুগনই   

৮২৯  কামারগাঁও সঃরাঃসবঃ ৯২ ৩ কামারগাঁও   

৮৩০  মাসিমপুর সঃরাঃসবঃ ২২৭ ৬ মাসিমপুর  

৮৩১  আসবেনগর সঃরাঃসবঃ ২১০ ৪ আসবেনগর  হযাঁ 

৮৩২  আময়জারা সঃরাঃসবঃ ১৭৯ ৩ আময়জারা   
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

৮৩৩  োসতোপাড়া সঃরাঃসবঃ ৪০২ ৪ োসতোপাড়া হযাঁ 

৮৩৪  আোইশামাসিমপুর সঃরাঃসবঃ 

৬৩ ৪ 

আোইশামাসিমপু

র  

হযাঁ 

৮৩৫  বাকাতলা সঃরাঃসবঃ ৪২৯ ৪ বাকাতলা  

৮৩৬  মাটিোরবন্দ সঃরাঃসবঃ ৩১২ ৪ মাটিোরবন্দ   

৮৩৭  কালাগড় সঃরাঃসবঃ ৪৩৮ ৫ কালাগড়   

৮৩৮  কাসতডকপুর সঃরাঃসবঃ ৫২৩ ৬ কাসতডকপুর  হযাঁ 

৮৩৯  কাইোয়কানা সঃরাঃসবঃ ১৩৩ ৪ কাইোয়কানা   

৮৪০  সাতুর সঃরাঃসবঃ ১৯৯ ৭ সাতুর  হযাঁ 

 ডমাে  ১৮৫ ৩৬৭৮৩ ৮৩৩  ৩৫ 

৮৪১ সরকাসর 

রাথসমক 

সবযালে, 

িাতক 

গয়ণশপুর  সরকাসর রাথসমক সবযালে ৭৭১ ৭  হযাঁ  

৮৪২  ২নাং ডনাোগাঁও  সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

২২৪ ৩   

৮৪৩  জামুরা সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৬৮ ৬   

৮৪৪  োরগাখালী সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৫৩ ৫   

৮৪৫  বনগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪২৮ ৭   

৮৪৬  রাসনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৭১ ৪   

৮৪৭  ডমৌলা সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৩৯ ৫  হযাঁ  

৮৪৮  বাসতরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩১৭ ৬   

৮৪৯  কাড়ইলগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৭৪ ৫   

৮৫০  বারকাহন সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪১২ ৪   

৮৫১  শাহ আরসফন নগর সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

৫০৪ ৫  হযাঁ  

৮৫২  রাজারগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৮৩ ৬  হযাঁ  

৮৫৩  সসাংয়হরগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩০৯ ৫   

৮৫৪  ৪৩ নাং িাঁনপুর সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

২৩৯ ৩   
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ক্রঃ 

নাং 
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মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
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সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

৮৫৫  আিােনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৯৭ ৫   

৮৫৬  বাগবাড়ী আেশ ড সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

৮৩২ ১৩  হযাঁ  

৮৫৭  পাইগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৭০ ৫  হযাঁ  

৮৫৮  মন্ডলীয়ভাগ সরকাসর রাথসমক সবযালে ৮০২ ১০  হযাঁ  

৮৫৯  ডনাোরাই সরকাসর রাথসমক সবযালে ৬৫৪ ৬  হযাঁ  

৮৬০  রাতগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৪৯ ৫   

৮৬১  তাসতয়কানা সরকাসর রাথসমক সবযালে ৬০১ ৯  হযাঁ  

৮৬২  কুমনা সরকাসর রাথসমক সবযালে ৫৮৯ ৭  হযাঁ  

৮৬৩  বাউসা সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪১৫ ৬  হযাঁ  

৮৬৪  মসেকপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৫৮ ৫   

৮৬৫  ১৯ নাং ডনাোগাঁও সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

২৫৩ ৪   

৮৬৬  কালারুোখা সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৫০ ৫  হযাঁ  

৮৬৭  তাজপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৬৩ ৭   

৮৬৮  গন্ধব ডপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২১৪ ৬   

৮৬৯  ডবারবাপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪০৫ ৫  হযাঁ  

৮৭০  নোলম্বাহাটি সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৩২ ৫   

৮৭১  রােসয়ন্তােপুর সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

২৭৬ ৫   

৮৭২  সশমুরতলা সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪১৬ ৭  হযাঁ  

৮৭৩  উসজরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২২৮ ৪   

৮৭৪  মাধবপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৬০১ ৫  হযাঁ  

৮৭৫  হাসানাবাে সরকাসর রাথসমক সবযালে ৫১২ ৭  হযাঁ  

৮৭৬  সসকন্দরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৫২ ৬   

৮৭৭  পীরপুর ডগৌরী সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৬১ ৫   

৮৭৮  ২৮নাং রামপুর সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

৩৫২ ৫   

৮৭৯  কামারখাল সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৭৯ ৩   
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হে সকনা 

৮৮০  ডকজা্উরা সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৭০ ৩   

৮৮১  খসরসেির সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৮০ ৪   

৮৮২  বলভপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৩৩ ৩  হযাঁ  

৮৮৩  শাখাইসত সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৫৭ ৫  হযাঁ  

৮৮৪  নানশ্রী সরকাসর রাথসমক সবযালে ২২৮ ৬   

৮৮৫  ১৫ নাং িাঁনপুর সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

৫৫৩ ৪   

৮৮৬  কামারাঙ্গী সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৫৮ ৪   

৮৮৭  জালালীির সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৩৮ ৪   

৮৮৮  গোরমহল সরকাসর রাথসমক সবযালে ২০৮ ৩   

৮৮৯  ৪৭ নাং আলমপুর সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

৫৮১ ৫  হযাঁ  

৮৯০  আয়মরতল সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩০২ ৩  হযাঁ  

৮৯১  নাোমপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩২৮ ৬  হযাঁ  

৮৯২  কাঞ্চনপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৪৫ ৩   

৮৯৩  তসকপুর হাউসল সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

৩৫২ ৭   

৮৯৪  ৬০ নাং েশঘর সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

১৪০ ২   

৮৯৫  ডগাসবন্দনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৫০৩ ৬  হযাঁ  

৮৯৬  ডগাোশপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৮৭ ৫   

৮৯৭  পীরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৭০ ৪  হযাঁ  

৮৯৮  জালালপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৯১ ৪  হযাঁ  

৮৯৯  নতুন বাজার সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৪২ ৬  হযাঁ  

৯০০  সবলপাড় সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৮০ ৪   

৯০১  ডগাসবন্দগঞ্জ সরকাসর রাথসমক সবযালে ৫৯১ ৯  হযাঁ  

৯০২  সখদুরা সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৮৭ ৩   

৯০৩  লায়কের সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৪৯ ৫  হযাঁ  
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হে সকনা 

৯০৪  রাধানগর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৪০ ৬   

৯০৫  বাগাইন সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৮৬ ৫   

৯০৬  বাাংলাবাজার সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩২৪ ৫   

৯০৭  ব্রাক্ষণ ঝসলো সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

৩০৬ ৩   

৯০৮  রিলা সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৯৩ ৬  হযাঁ  

৯০৯  শ্যামনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে ২১৪ ৪   

৯১০  কৃষ্ণনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৭৭ ৩   

৯১১  সশবনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৪৪ ৬   

৯১২  জাউো সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৬১ ৯  হযাঁ  

৯১৩  গসনপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩১৪ ৪   

৯১৪  কাইতয়কানা সরকাসর রাথসমক সবযালে ২১৬ ৫   

৯১৫  রকতক সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪১৩ ৬  হযাঁ  

৯১৬  কপলা সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৯৬ ৫  হযাঁ  

৯১৭  ডেয়বরগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩০৬ ৭   

৯১৮  ঝামক সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৫৬ ৪   

৯১৯  বড়কাপন সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৫৬ ৬  হযাঁ  

৯২০  সজোপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৫৬ ৬  হযাঁ  

৯২১  পুরান সসাংিাইপড় সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

২৯৪ ৭   

৯২২  আউনাকাসন্দ  সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৯৯ ৩   

৯২৩  জগঝাপ সরকাসর রাথসমক সবযালে ৬১১ ৫  হযাঁ  

৯২৪  কামারগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৫৪ ৭   

৯২৫  ৯১ নাং ডনাোগাও সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

২০৬ ২   

৯২৬  সদুখাসল সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৭৬ ৩   

৯২৭  মহেী সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪০৫ ৫  হযাঁ  

৯২৮  কায়লেরী সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৪০ ৭   
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৯২৯  রসেরগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ২৫৮ ৪   

৯৩০  মঈনপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৫৪৬ ৬  হযাঁ  

৯৩১  জাসহেপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ৪৪১ ৬  হযাঁ  

৯৩২  শ্রীকৃষ্ণপুর সেলালপুর  সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

২৩৯ ৪   

৯৩৩  ডিলারির সরকাসর রাথসমক সবযালে ১৬১ ৩   

৯৩৪  কুসশ ড সরকাসর রাথসমক সবযালে ৩৩৫ ৩   

৯৩৫  

বরাইো সরকাসর রাথসমক সবযালে  

১০৮ ৪   

৯৩৬  পালপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৩২৪ ৬   

৯৩৭  ১০৪ নাং আলমপুর সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

৩৬৯ ৫  হযাঁ  

৯৩৮  ডমাহাম্মেপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৮৯ ৬   

৯৩৯  যুগলনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২১০ ৩   

৯৪০  বসন্তপুর জনমঙ্গল সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

১৯৮ ৩   

৯৪১  ১০৮ নাং রামপুর সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

৩০৮ ২   

৯৪২  বারয়গাসপ সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৩৫১ ৬  হযাঁ  

৯৪৩  রাউসল সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৩১২ ৫   

৯৪৪  নরসসাংপুর তালুপাে সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

২৮১ ৬   

৯৪৫  খাগহাো সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১২১ ৩   

৯৪৬  ভাতগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৩৮৬ ৪  হযাঁ  

৯৪৭  িাতারপই সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৩০৮ ৫   

৯৪৮  হােেরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৭৩ ৩   

৯৪৯  মন্ডলপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৫৩ ৪   

৯৫০  গাগলাজুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৪০ ৪   

৯৫১  জাসলো ৩ সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৫০৭ ৫  হযাঁ  

৯৫২  শ্রীপসতপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৯৪ ৬   
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৯৫৩  বরাটুকা সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৪২৯ ৫  হযাঁ  

৯৫৪  বায়েসঝগলী সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৪১৫ ৮  হযাঁ  

৯৫৫  শসক্তোরগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৮৯ ৪   

৯৫৬  জাতুো সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৩২০ ৬   

৯৫৭  ডিিান সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৫১৯ ৭  হযাঁ  

৯৫৮  ভুইগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৪১ ৩   

৯৫৯  ৫৫নাং খুমরা সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৪২০ ৩   

৯৬০  ধনপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৬৯ ৬   

৯৬১  ডিৌকা সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৩১৮ ৫   

৯৬২  মুলাআতা সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৩৯৯ ৮  হযাঁ  

৯৬৩  ৫১নাং মুসনরজ্ঞাসত সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

৩৬৫ ৭   

 ডমাে ১২৩ ৪৩২১৭ ৬২৫  ৪৫ 

৯৬৪ সরকাসর 

রাথসমক 

সবযালে, 

জগন্নাথপুর 

জগীশপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৬৭৬ ৬  হযাঁ 

৯৬৫  জমাত উোহ আেপাড়া সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

৪৪১ ৬  হযাঁ 

৯৬৬  কামার খাল সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৬৫ ৩   

৯৬৭  সােীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২১৪ ৬   

৯৬৮  আেপাড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৭৭ ৪  হযাঁ 

৯৬৯  খাশীলা (ক) সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৫৫ ৩   

৯৭০  মসজেপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৬১ ৩   

৯৭১  সহজলা নাোমপুর সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

১৩১ ৩   

৯৭২  ডগারারগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৩৭ ৩   

৯৭৩  খাসলশা (খ) সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৬৮ ৩   

৯৭৪  আব্দুল কাসের সরকাসর রাথসমক ২২৭ ৬   
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

সবযালে  

৯৭৫  গয়নেরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৮৮ ৪  হযাঁ 

৯৭৬  পাোসল সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৩৪ ৩   

৯৭৭  সমনাজপুর রকাসর রাথসমক সবযালে  ১৬১ ৪   

৯৭৮  সামাে সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৮০ ৩   

৯৭৯  কসবরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১১৬ ৩   

৯৮০  ডগারারগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৩৭ ৪   

৯৮১  রভাকরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১২১ ৩   

৯৮২  

রসুলপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে 

২৯৩ ৪  হযাঁ 

৯৮৩  

ডকশবপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে 

৪৫৯ ৪  হযাঁ 

৯৮৪  ২৬ নাং সািাোনী সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

১২৮ ৪   

৯৮৫  রসুলগঞ্জ সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৭৮ ৫   

৯৮৬  ডসরা ডমাহাম্মেপুর সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

১০৬ ২   

৯৮৭  আসামপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৮৫ ২   

৯৮৮  ইসলামপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৯০ ৫   

৯৮৯  ডগারারগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৩৯ ৩   

৯৯০  ডমাহাম্মেপুর ডসরা সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

২১৪ ২   

৯৯১  েসক্ষণ রভাকরপুর সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

১৪২ ৩   

৯৯২  মক্রমপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৯১ ৩   

৯৯৩  মীরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৯০ ৭  হযাঁ 

৯৯৪  সিরাসমসশ সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৯০ ৪   

৯৯৫  িাঁেয়বাোসলো সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

১২৯ ৩   

৯৯৬  মশাজান কাসেরপুর  সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

২২৭ ৪   

৯৯৭  হায়তম ফায়তমাপুর সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

৯৪ ৪   
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

৯৯৮  গড়গসড় কাসন্দ সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

২৫৭ ৩   

৯৯৯  আেঘর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৩৯৭ ৪  হযাঁ 

১০০০  ঘসলোরপাড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৭ ৩   

১০০১  বাউর কাপন সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৭৪ ৩   

১০০২  আধুো সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৬৫ ৪   

১০০৩  পূব ড আলীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৪০ ৪   

১০০৪  লহরী সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৯২ ৬   

১০০৫  কচুরকাসন্দ সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৮২ ৫   

১০০৬  জগন্নাথপুর আেশ ড  সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

৪১৭ ১০  হযাঁ 

১০০৭  আব্দুল তাসহে সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

১৪২ ৫   

১০০৮  েসক্ষণ হাসববপুর সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

১৮৪ ৫   

১০০৯  ভবানীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৪০৯ ৭  হযাঁ 

১০১০  ইসহাকপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৯৪ ৪   

১০১১  লুদুরপুর রকাসর রাথসমক সবযালে  ২২১ ৬   

১০১২  

সিককা সরকাসর রাথসমক সবযালে 
৩৩৯ ৮  হযাঁ 

১০১৩  বনগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৬১ ৩   

১০১৪  হসববপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৬১ ৪   

১০১৫  সিলাউড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৩৪  ৪   

১০১৬  হলসেপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৬৫ ৩   

১০১৭  স্বজনশ্রী সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২১০ ৫   

১০১৮  বাসুয়েবপুর স্মরণ সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

২১১ ৩   

১০১৯  ডগাপরাপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৮৭ ৩   

১০২০  ডবরী সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১১৩ ৩   

১০২১  ভুরাখালী সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৫৩ ৩   

১০২২  নো সিলাউড়া সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

৩২৬ ৩  হযাঁ 
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
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সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

১০২৩  খাগাউড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৬০ ৬   

১০২৪  ডবতাওকা সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৫৩ ২   

১০২৫  কুবাসপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৩১৫ ৫   

১০২৬  ডঘােগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৭৮ ৩   

১০২৭  ইিগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২২৪ ৪   

১০২৮  নাসরয়কলতলা সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

১৭৮ ৩   

১০২৯  গন্ধব ডপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৮৬ ২   

১০৩০  বাগমেনা সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৮৩ ৪   

১০৩১  আলমপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১২৩ ৩   

১০৩২  ডরৌোইল সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৪০৭ ৭  হযাঁ 

১০৩৩  হসরনাকাসন্দ সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৯২ ৩   

১০৩৪  কামড়াখাই সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১১৩ ২   

১০৩৫  সহলালপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৯০ ৩   

১০৩৬  জেনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২০৫ ৩   

১০৩৭  রানীগঞ্জ সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৩৫১ ৬  হযাঁ 

১০৩৮  ডঘােগাঁও টিোরগাঁও সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

৭৭ ২   

১০৩৯  ডোস্তড়পুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৭৪ ৪   

১০৪০  ডমঘারকাসন্দ সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১১১ ৩   

১০৪১  রসেেপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৫৪ ৬   

১০৪২  উির রসেেপুর সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

৬৫ ৩   

১০৪৩  পসিম রসেেপুর সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

১৬০ ৪   

১০৪৪  

বুধরাইল সরকাসর রাথসমক সবযালে 

৭৯ ২   

১০৪৫  ডতঘসরো সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২২১ ৪   

১০৪৬  শাহার পাড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৪৭ ৪   

১০৪৭  শাহকামাল সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৬৫ ২   
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 
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বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 
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১০৪৮  সমরপুর মহো সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

১০৩ ২   

১০৪৯  কসরমপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৯৯ ২   

১০৫০  পীয়ররগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৬০ ৫   

১০৫১  রসেেপুর সামসিো সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

১২৭ ৫   

১০৫২  আউেত পূব ডবুধরাইল আেঘর সরকাসর 

রাথসমক সবযালে  

১২৪ ৩   

১০৫৩  সনাতনপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৩২ ৩   

১০৫৪  শুিাম্বরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৬৮ ১   

১০৫৫  আশারকাসন্দ সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৬৯ ৫   

১০৫৬  পূব ড সতলক সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৬৮ ৪   

১০৫৭  িরা সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৯ ৩   

১০৫৮  জামালপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৩১১ ৩   

১০৫৯  সনতাইগঞ্জ সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৩৭ ৩   

১০৬০  জেো সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৬৬ ২   

১০৬১  জামারগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১২৩ ২   

১০৬২  ঐোরয়কানা সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৫৩ ২   

১০৬৩  বড়য়ফিী সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৪৮ ৫   

১০৬৪  কালাল খাইড় সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৩৮ ৪   

১০৬৫  েীঘলবাক (ক) সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

১১৩ ২   

১০৬৬  েীঘলবাক (খ) সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

৭৩ ২   

১০৬৭  ডশওরা পােকুরা সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

২০৫ ৪   

১০৬৮  কালাম্বপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১০১ ৩   

১০৬৯  উির কালনীরির সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

১০২ ১   

১০৭০  সুরতুনপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৫০ ২   

১০৭১  উির োওরাই বাজার সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

২৯৯ ৪  হযাঁ 
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ক্রঃ 

নাং 
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সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

১০৭২  সমলাভরাাং সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৪৫ ৩   

১০৭৩  কাকবলী সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৭১ ৩   

১০৭৪  কাসতো সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৩৪২ ৩   

১০৭৫  পূব ড কাসতো সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২১৭ ৫   

১০৭৬  জালালপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৪০ ৩   

১০৭৭  আনঙ্গ ডমাহন সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

৩৫১ ৬  হযাঁ 

১০৭৮  হাড়গ্রাম সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৪০২ ৫  হযাঁ 

১০৭৯  আলীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২১০ ৪   

১০৮০  শ্যামারগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৭৮ ৬   

১০৮১  সাতা সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২৭২ ৩   

১০৮২  রামপসতপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২১৩ ৫   

১০৮৩  ২নাং ডতরাউসতো সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

১০১ ৩   

 ডমাে ১১৯ ২৩২২৯ ৪৪৭  ১৬ 

১০৮৪ সরকাসর 

রাথসমক 

সবযালে, 

তাসহরপুর 

িানপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ২৩২ ৬ িানপুর   

১০৮৫  ডমাোইরগাঁও সরকারী রাথসমক সবযালে ৩৩০ ৫ ডমাোইরগাঁও   

  মাহরাম সরকারী রাথসমক সবযালে ২৭৪ ৬ মাহরাম  

১০৮৬  ডগাটিলা সরকারী রাথসমক সবযালে ৩২৮ ৫ ডগাটিলা  

১০৮৭  মহজনপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ৪২০ ৮ মহজনপুর   

১০৮৮  পন্ডুব সরকারী রাথসমক সবযালে ৩৯২ ৫ পন্ডুব  

১০৮৯  শুকয়েবপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ২৪৮ ৬ শুকয়েবপুর   

১০৯০  ডমৌজারগাও সরকারী রাথসমক সবযালে ২৮২ ৮ ডমৌজারগাও   

১০৯১  রাসি নগর সরকারী রাথসমক সবযালে ৩১৪ ৬ রাসি নগর   

১০৯২  জামালগর সরকারী রাথসমক সবযালে ৩৪৮ ৬ জামালগর   

১০৯৩  ইউনুিপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ৩২৪ ৫ ইউনুিপুর   
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

১০৯৪  ডভালাখালী সরকারী রাথসমক সবযালে ২৭২ ৫ ডভালাখালী   

১০৯৫  কামারকাসন্দ সরকারী রাথসমক সবযালে ৩৪০ ৬ কামারকাসন্দ   

১০৯৬  ডলাহাজুসর সরকারী রাথসমক সবযালে ৪২২ ৮ ডলাহাজুসর  

১০৯৭  রসুলপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ৩৭৪ ৫ রসুলপুর   

১০৯৮  নায়লরবন্দ সরকারী রাথসমক সবযালে ২৬২ ৫ নায়লরবন্দ   

১০৯৯  দুয়ধর আলতা সরকারী রাথসমক সবযালে ২৪২ ৫ দুয়ধর আলতা   

১১০০  বড়েল নতুন হাে সরকারী রাথসমক সবযালে ২৮০ ৫ বড়েল নতুন হাে   

১১০১  বাশঁতলা সরকারী রাথসমক সবযালে ২৭২ ৫ বাশঁতলা   

১১০২  গাজীপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ৩১০ ৬ গাজীপুর   

১১০৩  উয়মেপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ৪২০ ৮ উয়মেপুর   

১১০৪  আলীপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ২৭৮ ৫ আলীপুর   

১১০৫  মাটিকাো সরকারী রাথসমক সবযালে ৩১৫ ৬ মাটিকাো   

১১০৬  আনন্দপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ৩২৮ ৫ আনন্দপুর   

১১০৭  সূয় রগাঁও সরকারী রাথসমক সবযালে ২৮২ ৬ সূয় রগাঁও   

১১০৮  মাসনগাঁও সরকারী রাথসমক সবযালে ৩৮৩ ৭ মাসনগাঁও   

১১০৯  শাসন্তপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ২৭৪ ৫ শাসন্তপুর   

১১১০  হলহসলো সরকারী রাথসমক সবযালে ২৮৩ ৬ হলহসলো   

১১১১  বসনগর সরকারী রাথসমক সবযালে ৩৮৩ ৮ বসনগর   

১১১২  ডহবনগর সরকারী রাথসমক সবযালে ৪২২ ৮ ডহবনগর   

১১১৩  তাসহরপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ৩৭৭ ৭ তাসহরপুর   

১১১৪  মেতাসহরপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ২৮৮ ৬ মেতাসহরপুর   

১১১৫  উজান তাসহরপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ২৩২ ৫ উজান তাসহরপুর  হাঁ 

১১১৬  বীরজে লক্ষণশ্রী সরকারী রাথসমক সবযালে ২৩৮ ৫ বীরজে লক্ষণশ্রী   

১১১৭  সিকমা সরকারী রাথসমক সবযালে ৩৩৮ ৬ সিকমা সরকারী   

১১১৮  বাসলজুসর  সরকারী রাথসমক সবযালে ২৪৯ ৬ বাসলজুসর    

১১১৯  পুরানবারুঙ্গা সরকারী রাথসমক সবযালে ৩৮৯ ৭ পুরানবারুঙ্গা   

১১২০  েসক্ষণকূন সরকারী রাথসমক সবযালে ৩৩০ ৬ েসক্ষণকূন   
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

১১২১  বড়খলা সরকারী রাথসমক সবযালে ২৮৯ ৫ বড়খলা   

১১২২  পাতাসবসতওর সরকারী রাথসমক সবযালে ৩৮২ ৮ পাতাসবসতওর   

১১২৩  আয়নাোরপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ৩১৮ ৫ আয়নাোরপুর   

১১২৪  মাহতাবপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ৩৩২ ৬ মাহতাবপুর   

১১২৫  ডতসলগাঁও সরকারী রাথসমক সবযালে ৩৭৯ ৯ ডতসলগাঁও   

১১২৬  তরঙ্গ  সরকারী রাথসমক সবযালে ২৭৮ ৬ তরঙ্গ    

১১২৭  নোবন সরকারী রাথসমক সবযালে ৩২৮ ৮ নোবন   

১১২৮  বীয়রন্দ্রনগর সরকারী রাথসমক সবযালে ৩৬২ ৭ বীয়রন্দ্রনগর   

১১২৯  জেপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ৩৬৪ ৬ জেপুর   

১১৩০  ডগালকপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ২৫৪ ৫ ডগালকপুর   

১১৩১  মসন্দোতা সরকারী রাথসমক সবযালে ২৩৪ ৬ মসন্দোতা   

১১৩২  মাটিোইন সরকারী রাথসমক সবযালে ২৬২ ৫ মাটিোইন  

১১৩৩  খলাগাওঁ সরকারী রাথসমক সবযালে ২৭৯ ৬ খলাগাওঁ   

১১৩৪  লাকমা সরকারী রাথসমক সবযালে ৩২৪ ৫ লাকমা  

১১৩৫  রামসসাংহপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ৩৮২ ৭ রামসসাংহপুর   

১১৩৬  ভবানীপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ১৮৫ ৫ ভবানীপুর   

১১৩৭  রামজীবনপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ২৮৫ ৬ রামজীবনপুর   

১১৩৮  লামাগাঁও সরকারী রাথসমক সবযালে ২৭২ ৫ লামাগাঁও   

১১৩৯  দূল ডপুর রকারী রাথসমক সবযালে ৩১০ ৮ দূল ডপুর   

১১৪০  শাহাগঞ্জ সরকারী রাথসমক সবযালে ৩৭৪ ৬ শাহাগঞ্জ   

১১৪১  শ্রীপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ৪১০ ৮ শ্রীপুর   

১১৪২  সনরালা সরকারী রাথসমক সবযালে ৩৬৮ ৬ সনরালা   

১১৪৩  লক্ষীপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ৩১০ ৫ লক্ষীপুর   

১১৪৪  ইন্দ্রপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ৩৭৯ ৭ ইন্দ্রপুর   

১১৪৫  রঙ্গািরা সরকারী রাথসমক সবযালে ২১৪ ৪ রঙ্গািরা   

১১৪৬  রতনশ্রী সরকারী রাথসমক সবযালে ১৯৫ ৪ রতনশ্রী   

১১৪৭  ডসায়লমানপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ৩১৩ ৫ ডসায়লমানপুর  হযাঁ 
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

১১৪৮  গড়কাটি সরকারী রাথসমক সবযালে ২৯৮ ৬ গড়কাটি  

১১৪৯  বড়িড়াবুরুঙ্গা সরকারী রাথসমক সবযালে ২৪২ ৫ বড়িড়াবুরুঙ্গা   

১১৫০  হলহসলোরির সরকারী রাথসমক সবযালে ৩৪১ ৮ হলহসলোরির   

১১৫১  উসক্তোরগাওঁ সরকারী রাথসমক সবযালে ২৭২ ৭ উসক্তোরগাওঁ   

১১৫২  আফাসনো সরকারী রাথসমক সবযালে ২৯২ ৬ আফাসনো   

১১৫৩  ডেয়করঘাে সরকারী রাথসমক সবযালে ৩১৮ ৮ ডেয়করঘাে   

১১৫৪  শাসহোবাে সরকারী রাথসমক সবযালে ৪২০ ৮ শাসহোবাে   

 ডমাে ৭২ ২২৬৪০ ৪৩৯  ২ 

 সব ডয়মাে ১১৫৫ ২৭৯২৮৯ ৫০০৬  ২৬৬ 
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সরকারী/য়বসরকারী উচ্চ সবযালেসমূয়হর তাসলকা 

ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 
নাম সশক্ষাথী 

সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

১ সুনামগঞ্জ সের 

উপয়জলা 

সরকারী জুসবলী উচ্চ সবযালে 

১০৭৫ ৪৩  হযাঁ  

২  সরকারী  এসয সস বাসলকা উচ্চ 

সবযালে 

১০৯১ ৪২  হযাঁ  

৩  নারােনতলা সমশন উচ্চ সবযালে ১১৭৮ ৯  হযাঁ  

৪  সুনামগঞ্জ বাসলকা উচ্চ সবযালে ১২২৮ ১৩  হযাঁ  

৫  এইিয এময সপ উচ্চ সবযালে ১২৪১ ১২  হযাঁ  

৬  বুলিান্দ উচ্চ সবযালে ৬০৪ ১১   

৭  িরমহো উচ্চ সবযালে ৭৪০ ৮   

৮  জেনগর বাজার হাজী গসন বক্স 

উচ্চ সবযালে 

১১৪৭ ৯  হযাঁ  

৯  লবজান ডিৌথুরী বাসলকা উচ্চ 

সবযালে 

৫২৩ ১৩   

১০  ইোকুব উোহ পাবসলক উচ্চ 

সবযালে 

৮৫৬ ১০   

১১  আল-হাজ্জ জসমরুন নূর উচ্চ 

সবযালে 

৬৭৯ ১১   

১২  হাজী লাল মাহমুে উচ্চ সবযালে ৬৭৯ ৮   

১৩  রঙ্গারির উচ্চ সবযালে ৭১০ ৯   

১৪  কৃষ্ণনগর ডহায়সসনো উচ্চ সবযালে ১২০৬ ৯   

১৫  মঙ্গলকাো উচ্চ সবযালে ৮৮১ ৫  হযাঁ  

১৬  অষ্টগ্রাম রাসয়গাসবন্দ  উচ্চ 

সবযালে 

৩৫৪ ৫   

১৭  ডগাসবন্দপুর সনম্ম মােসমক  

সবযালে 

১২২ ৩   

১৮  হাজী আঃ িািার এন্ড মসরেম 

সনম্ম মােসমক  সবযালে 

২৮৪ ২   

১৯  শাসন্তগঞ্জ ময়েল  উচ্চ সবযালে ২৪৩ ৪   

২০  আঃ আহাে শায়হো ডিৌধুরী উচ্চ 

সবযালে 

৩১৩ ৩   

২১  ডিৌদ্দগ্রাম উচ্চ সবযালে ৩২৪ 

২ 

  

২২  রসেেপুর সনম্ম মােসমক সবযালে ৩৭০ ৬   
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 
নাম সশক্ষাথী 

সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

২৩  আেশ ড সশশু সনয়কতন ৪২ ২৯  হযাঁ  

 ডমাে ২৩ ১৫৮৯০ ২৬৬  ৮ 

২৪ শাো উপয়জলা শাহীে আলী উচ্চ সবযালে ৬৪৫ ৯ বাহারা ইউসনেন হযাঁ  

২৫  ডগাসবন্দিন্দ্র বাসলকা উচ্চ সবযালে ৫১২ ১০ বাহারা ইউসনেন না 

২৬  সগসরধর উচ্চ সবযালে ৪৭৮ ৮ হসববপুর ইউসনেন না 

২৭  শ্যামসুন্দর উচ্চ সবযালে ৪২৮ ৬ বাহারা ইউসনেন না 

২৮  হায়ফজ আলী  উচ্চ সবযালে ৩৪৩ ৫ আেগাঁও ইউসনেন না 

২৯  মাহমুে নগর উচ্চ সবযালে ১৯৩ ৫ আেগাঁও ইউসনেন না 

৩০  সাউয়েরশ্রী স্কুল এযান্ড কয়লজ ৪৮৭ ১০  হসববপুর 

ইউসনেন 

হযাঁ  

৩১  আসলাম উসদ্দন পাবসলক উচ্চ 

সবযালে 

৪২০ ৫ শাো ইউসনেন না 

৩২  িাকুো সনম্ন মােসমক সবযালে ৯৫ ৩ হসববপুর ইউসনেন না 

৩৩  সরলাল সনম্ন মােসমক সবযালে ২০৪ ৪ বাহারা ইউসনেন না 

৩৪  বলরামপুর উচ্চ সবযালে ২১৫ ৪ শাো ইউসনেন না 

 ডমাে ১১ ৪০২০ ৬৯  ২ 

৩৫ জামালগঞ্জ 

উপয়জলা 

জামালগঞ্জ ময়েল উচ্চ সবযালে ১১৯৮ ২১ জামালগঞ্জ হযাঁ  

৩৬  জামালগঞ্জ বাসলকা উচ্চ সবযালে ১২০৪ ২৪ জামালগঞ্জ হযাঁ  

৩৭  ভীমখালী উচ্চ সবযালে ৮৩২ ১৩ ভীমখালী হযাঁ  

৩৮  সািনা বাজার উচ্চ সবযালে ১০৫৯ ১৯ সািনা বাজার হযাঁ  

৩৯  নবীনিন্দ্র  উচ্চ সবযালে ৪৪৮ ০৯ ডফনার বাক হযাঁ  

৪০  ডবয়হলী উচ্চ সবযালে ৩৭০ ১১ ডবয়হলী হযাঁ  

৪১  আলাউসদ্দন ডময়মাসরোল উচ্চ 

সবযালে 

৬৮০ ০৬ ডফনার বাক হযাঁ  

৪২  হাজী আসির উসদ্দন উচ্চ সবযালে ৩১৪ ০৫ ভীমখালী - 

৪৩  আব্দুল মুসকত উচ্চ সবযালে ৩০৪ ০৮ সািনা বাজার - 



224  
 

ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 
নাম সশক্ষাথী 

সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

৪৪  আলহাজ ঝনু সমো উচ্চ সবযালে ৩৮৯ ০৬ জামালগঞ্জ - 

 ডমাে ১০ ৬৭৯৮ ১২৬  ৭ 

৪৫ েঃ সুনামগঞ্জ 

উপয়জলা  

পাগলা উচ্চ সবযালে ও কয়লজ  ১৩৪৩ ১২   

৪৬  আব্দুল গফুর উচ্চ সবযালে ৫১৯ ৯   

৪৭  ডাংসরো উচ্চ সবযালে ৪৯২ ৯   

৪৮  জেকলস উজানীগাঁও উচ্চ 

সবযালে 

৪৮৫ ১০   

৪৯  সুরমা উচ্চ সবযালে ৭৪০ ১০   

৫০  গসননগর ডোলগ্রাম উচ্চ সবযালে ৫৬০ ৯   

৫১  আব্দুর রসসে উচ্চ সবযালে ৫৯৭ ৫   

৫২  বীরগাঁও ইমোদুল হক উচ্চ 

সবযালে 

৫৩৪ ৬   

৫৩  সাতগাঁও জীবোড়া উচ্চ সবযালে ৪৮২ ৭   

৫৪  পূব ডপাগলা উচ্চ সবযালে ৩৫২ ৫   

৫৫  ডনাোখালী সপ্তগ্রাম উচ্চ সবযালে ৭১৫ ৭   

৫৬  জেসসসদ্ধ বসসো খাউসর উচ্চ 

সবযালে 

২৪৯ ৩   

৫৭  পঞ্চগ্রাম উচ্চ সবযালে ৩৬৭ ৫   

 ডমাে ১৩ ৭৪৩৫ ৯৭  - 

৫৮ সবেম্ভরপুর 

উপয়জলা 

সবেম্ভরপুর উচ্চ সবযালে ৮৬৬ ১১ নতুনপাড়ায 

সবেম্ভরপুর 

হযাঁ  

৫৯  হাজী মসজে উেযাহ উচ্চ সবযালে  ৩৭৮ ৯ ফয়তপুরয ফয়তপুর 

ইউসনেন  

হযাঁ  

৬০  কাোখালী উচ্চ সবযালে ৮০৬ ৮ কাোখালীয ধনপুর 

ইউসনেন 

 

৬১  ধনপুর উচ্চ সবযালে ১৪৭০ ১৪ ধনপুর বাজারয 

ধনপুর ইউসনেন 

 

৬২  সাতগাঁও উচ্চ সবযালে ৩৩৭ ৮ সাতগাঁও বাজারয 

ফয়তপুর ইউসনেন 
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 
নাম সশক্ষাথী 

সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

৬৩  পলাশ উচ্চ সবযালে ১১৯২ ১৪ পলাশ বাজারয 

পলাশ ইউসনেন 

 

৬৪  মুরারীিাঁে উচ্চ সবযালে ২৩৩ ৬ ফয়তপুর ইউসনেন  

৬৫  রতারগাঁও উচ্চ সবযালে ১০৮৫ ১২ রতারগাঁওয 

সলুকাবাে 

ইউসনেন 

 

৬৬  শসক্তোরখলা উচ্চ সবযালে ৭৫৮ ১০ শসক্তোরখলায 

বাোঘাে (েঃ) 

ইউসনেন 

 

৬৭  সবেম্ভরপুর বাসলকা উচ্চ সবযালে ২৬৫ ৬ মুসক্তখলায পলাশ 

ইউসনেন 

 

৬৮  উচ্চ সবযালে ২৯১ ৪ রসঙ্গোরিরয 

ফয়তপুর 

 

 ডমাে ১০ ৭৩৯০ ৯৮  ২ 

৬৯ ডোোরাবাজার 

উপয়জলা 

বড়খাল বহুমুখী স্কুল ও কয়লজ  ১২৮৩ ১৭ 

 

 

৭০  সমুজ আলী উচ্চ সবযালে 

ওকয়লজ 

৫৪৭ ১৩ 

 

 

৭১  ডোোরাবাজার উচ্চ সবযালে ৮১৮ ১১ 

 

হযাঁ  

৭২  ডোংরা মােসমক সবযালে ৪৭৬ ১০ 

 

 

৭৩  বগুলা ডরািমত আলী – সুন্দর উচ্চ 

সবযালে  

৯৬৩ ১০ 

 

 

৭৪  সমতালী পাবসলক উচ্চ সবযালে ৬৯২ ১২ 

 

 

৭৫  সখলািড়া স্কুল ও কয়লজ ৫১৭ ১১ 

 

 

৭৬  বাঁশতলা ডিৌধুরী পাড়া শহীে স্মৃসত 

সনন্মমা  সবযালে 

২৫৬ ৪ 

 

হযাঁ  

৭৭  রগসত উচ্চ সবযালে ৬০০ ১০ 

 

 

৭৮  সলোকতগঞ্জ উচ্চ সবযালে ৮৯৮ ১০ 

 

 

৭৯  মসহবুর রহমান মাসনক ডসানালীনুর 

সনঃমাঃসবঃ 

১৮০ ০৫ 

 

 

৮০  হাজী কনু সমো উচ্চ সবযালে ৬৩২ ৯ 

 

 

৮১  আমবাড়ী উচ্চ সবযালে ১২২৪ ১০ 

 

হযাঁ  
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 
নাম সশক্ষাথী 

সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

৮২  মুসক্তযুদ্বা কযাঃ ডহলাল খসরু উচ্চ 

সবযালে 

৪৪৭ ১০ 

 

 

৮৩  ডসানালী ডিল উচ্চ সবযালে ২৬১ ০৩ 

 

 

৮৪  হাজীনুর তালুকোর েশগাঁও উচ্চ 

সবযালে 

২৩২ ০৩ 

 

 

 ডমাে ১৬ ১০০২৬ ১৪৮ 

 

৩ 

৮৫ ধম ডপাশা উপয়জলা 

জনতা উচ্চসবযালে 

১২৮৯ ১৪ ধম ডপাশা সের 

ইউসপ 

 

৮৬  

ধম ডপাশা বাসলকা উচ্চসবযালে  

৮৮৮ ১৩ ধম ডপাশা সের 

ইউসপ 

 

৮৭  

বােশাগঞ্জ পাবসলক উচ্চসবযালে 

১০১৭ ১৭ 

বােশাগঞ্জ  

 

৮৮  বােশাগঞ্জ পাবসলক বাসলকা উচ্চ 

সবযালে 

৪৭২ ১০ 

বােশাগঞ্জ  

হযাঁ  

৮৯  

জেশ্রী উচ্চ সবযালে 

৫০৫ ৮ 

জেশ্রী  

 

৯০  

গািতলা উচ্চ সবযালে 

৭৮২ ১১ 

পাইকরহাটি 

 

৯১  ডগালকপুর হাজী আঃহাঃ স্কুল এন্ড 

কয়লজ 

৭৩৩ ১২ সুখাই রাজাপুর েঃ  

৯২  

মেনগর সবসপ স্কুল এন্ড কয়লজ 

৮৬২ ৯ 

মেনগর  

 

৯৩  

মেনগর বাসলকা উচ্চ সবযালে 

১৮৯ ৬ 

মেনগর  

 

৯৪  

গলহা উচ্চ সবযালে 

২৮৪ ৫ 

গলহা  

 

৯৫  

িামরোনী উচ্চ সবযালে 

২৭৪ ১০ িামরোনী ইউসপ  

৯৬  

আসবেনগর উচ্চ সবযালে 

১৮৯ ৫ 

আসবেনগর  

 

৯৭  

একতা উচ্চ সবযালে 

১৫৭ ৬ 

একতা  

 

৯৮  

বাংশীকুন্ডা মসমন উচ্চসবযালে 

৪৬৩ ১০ 

বাংশীকুন্ডা  

 

৯৯  

মসহেখলা উচ্চ সবযালে 

৮০৪ ১১ 

মসহেখলা  

 

১০০  

ডভালাগঞ্জ সাব ডজসনন উচ্চ সবযালে 

২৩৫ ৫ 

ডভালাগঞ্জ  

 

১০১  আব্দুর রসশে ডময়মাসরোল 

সনঃমাঃসবঃ 

১৮০ ৮ 

 

 

১০২  

রাজাপুর সনম্ন মােসমক সবযালে 

২৩০ ১০ 

রাজাপুর  

 

১০৩  

সে হসল ডসাল পাবসলক হাইস্কুল 

১৭৫ ৭   

 ডমাে ১৯ ১১১২৩ ১৭৫  ১ 
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 
নাম সশক্ষাথী 

সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

১০৪ িাতক উপয়জলা িন্দ্রনাথ বাসলকা উচ্চ সবযালে ১১৭৩ ১৬  হযাঁ  

১০৫  িাতক বহুমুখী উচ্চ সবযালে ৯৯২ ১৭  হযাঁ  

১০৬  িাতক সসয়মন্ট ফযাক্টরী উচ্চ 

সবযালে 

৬৬৮ ২৬  হযাঁ  

১০৭  সসয়লে পাল্প এন্ড ডপপার সমলস 

উচ্চ সবযালে 

৬৪৮ ১২  হযাঁ  

১০৮  উির সুরমা আজমত আলী উচ্চ 

সবযালে এন্ড কয়লজ  

৪৮১ ৭   

১০৯  হাজী কমর আলী উচ্চ সবযালে ৮১৫ ১১  হযাঁ  

১১০  হাজী রইি আলী উচ্চ সবযালে ২৩৯ ৩   

১১১  ইসলামপুর উচ্চ সবযালে ৪২৭ ৮   

১১২  ডগাসবন্দগঞ্জ উচ্চ সবযালে ২০৬৪ ২০  হযাঁ  

১১৩  বাাংলা বাজার সামাছুনয়নিা  উচ্চ 

সবযালে 

৫২২ ১০   

১১৪  এলযসপ উচ্চ সবযালে ৪৩৯ ৪   

১১৫  নতুনবাজার উচ্চ সবযালে ৬৮৭ ১১   

১১৬  মঈনপুর উচ্চ সবযালে ৬৮৫ ৮  হযাঁ  

১১৭  সঝগলী উচ্চ সবযালে ৪৩৯ ৮   

১১৮  আনুজানীজন কল্যাণ উচ্চ সবযালে ৩৩৭ ১০   

১১৯  জাসহেপুর উচ্চ সবযালে ২৩৭ ৩   

১২০  বুরাইো স্কুল এন্ড কয়লজ ২৫৪ ১০   

১২১  পালপুর উচ্চ সবযালে ৪১৩ ৮   

১২২  খুরমা উচ্চ সবযালে ৩২১ 

৫ 

  

১২৩  শুকুরুনয়নিা ডিৌধুরী স্মৃসত উচ্চ 

সবযালে 

৪৩৫ ৮   

১২৪  এলা্সঙ্গ ময়েল উচ্চ সবযালে ১৬০ ৭   

১২৫  পাইগাঁও উচ্চ সবযালে ১৩৮৬ ১৫  হযাঁ  

১২৬  সসযসবযসপ উচ্চ সবযালে ৪৬৯ ৬   

১২৭  গসনপুর উচ্চ সবযালে ৩৭৪ ৯   

১২৮  জালালবাে উচ্চ সবযালে ২৮২ ৫   
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 
নাম সশক্ষাথী 

সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

১২৯  হাজী আব্দুল খাসলক উচ্চ সবযালে ২৯৯ ৬   

১৩০  িরমহো উচ্চ সবযালে ৪৫৫ ৫   

১৩১  মুসনরজ্ঞাসত উচ্চ সবযালে ৩৩৯ ৮   

১৩২  সমতা মােসমক  সবযালে ৫৯৩ ১১  হযাঁ  

১৩৩  পঞ্চগ্রাম উচ্চ সবযালে ৫৫৪ ৯  হযাঁ  

১৩৪  হােেরপুর উচ্চ সবযালে ৩০৩ ৫   

১৩৫  হাজী জামাল উসদ্দন উচ্চ সবযালে ২৪০ ২   

১৩৬  একতা উচ্চ সবযালে ৪২২ ৬   

১৩৭  জনতা উচ্চ সবযালে ২১৭ ৪   

১৩৮  শাহজালাল সনম্ম মােসমকউচ্চ 

সবযালে 

২৫৪ ২   

১৩৯  িাতক ইউসনেন এসইএসসেসপ 

ময়েল উচ্চ সবযালে 

২২৭ ৩   

১৪০  আলহাজ্জ আোজুর রহমান উচ্চ 

সবযালে 

২৮০ ৬   

 ডমাে ৩৭ ১৯১৩০ ৩১৪  ১০ 

১৪১ জগন্নাথপুর 

উপয়জলা 

আব্দুস ডসাবহান উচ্চ সবযালে ৩৬৯ ৭  হযাঁ  

১৪১  রসেেপুর পাইলে উচ্চ সবযালে ৩৫৪ ৬  হযাঁ  

১৪২  ইসহাকপুর পাবসলক উচ্চ সবযালে ৩৩৬ ৮   

১৪৩  শ্রীব্রামসী উচ্চ সবযালে ৩৫১ ১০   

১৪৪  এরাসলো বাজার উচ্চ সবযালে ৩৮২ ৯   

১৪৫  পঞ্চগ্রম উচ্চ সবযালে ৪৬৬ ৯  হযাঁ  

১৪৬  পাড়ারগাঁও আইসেোল উচ্চ 

সবযালে 

৩৫৯ ৭   

১৪৭  রানীগঞ্জ উচ্চ সবযালে ৬১২ ৭  হযাঁ  

১৪৮  রসুলগঞ্জ এযয়কযএমযসপয উচ্চ 

সবযালে 

৪৩১ ৯  হযাঁ  

১৪৯  েড়পেী স্কুল ও কয়লজ  ৫৮৯ ১৪  হযাঁ  
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 
নাম সশক্ষাথী 

সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

১৫০  স্বরউপ িন্দ্র সরকারী উচ্চ সবযালে ২৮০ ৪   

১৫১  পাইলগাঁও সবয এন উচ্চ সবযালে ৪১৩ ৮  হযাঁ  

১৫২  জগন্নাথপুর সরকারী বাসলকাউচ্চ 

সবযালে 

৩৪৯ ৪  হযাঁ  

১৫৩  শাহাড়পাড়া শাহা কামাল উচ্চ 

সবযালে 

৪০১ ৯   

১৫৪  আেপাড়া উচ্চ সবযালে ৪৮২ ৯  হযাঁ  

১৫৫  মীরপুর পাবসলক উচ্চ সবযালে ৪৫৫ ১০  হযাঁ  

১৫৬   লামাটুয়কর বাজার উচ্চ সবযালে ৩৮৫ ৫   

১৫৭  নোবন্দ স্কুল ও কয়লজ উচ্চ 

সবযালে 

৩৯৯ ১৩   

১৫৮  সফাত উোহ উচ্চ সবযালে ৬১১ ৭  হযাঁ  

১৫৯  ডবৌোইল উচ্চ সবযালে ২২৬ ৯   

১৬০  পােলী ইউসনেন উচ্চ সবযালে ২৩৮ ৯   

১৬১  অরুয়নােে বাসলকা উচ্চ সবযালে ২৮৮ ৯   

১৬২  সিলাউড়া উচ্চ সবযালে ২০৯ ৯   

১৬৩  ডকশবপুর উচ্চ সবযালে ২৭২ ৩   

১৬৪  পেবী আেশ ড উডচ্চ সবযালে ৩৩৯ ৫   

১৬৫  গুলবাহার বাসলকা উচ্চ সবযালে ২০৯ ৪   

১৬৬  আব্দুল বাসলকা উচ্চ সবযালে ৫৫১ ২   

১৬৭  সায়জো খানম বাসলকা উচ্চ 

সবযালে 

২১৪ ২   

১৬৮  শাহাজালাল সনম্ন মােসমক  

সবযালে 

১৯৬ ০৫   

 ডমাে ২৯ ১০৮০৬ ২১২  ১১ 

১৬৯ তাসহরপুর উপয়জলা তাসহরপুর সরকারী  উচ্চ সবযালে ৩৮২ ৬ তাসহরপুর  হযাঁ  

১৭০  তাসহরপুর বাসলকা  উচ্চ সবযালে ৩১৪ ৭ তাসহরপুর  হযাঁ  
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 
নাম সশক্ষাথী 

সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

১৭১  বাোঘাে পাবসলক উচ্চ সবযালে ৩২৮ ৮ বাোঘাে   

১৭২  বাসলজুসর হাজী এলাহী বক্স উচ্চ 

সবযালে 

২১৬ ৭ বাসলজুসর  

১৭৩  ডেকয়রঘাে চুনাপাথর খসনরকল্প 

উচ্চ সবযালে 

৩৮২ ৭ ডেকয়রঘাে  

১৭৪  আয়নাোরপুর আেশ ড উচ্চ সবযালে ৩১৪ ৮ আয়নাোরপুর  

১৭৫  আেশ ড   উচ্চ সবযালে ২৮২ ৬ বাোঘাে  

১৭৬  ডমােয়জ্জমপুর উচ্চ সবযালে ২১৮ ৮ শ্রীপুর  

১৭৭  জনতা সনম্ম মােসমক সবযালে ৩২২ ৬ শ্রীপুর উির   

১৭৮  কাউকাসন্দ সনম্ম মােসমক  

সবযালে 

৩৪২ ৭ কাউকাসন্দ  

১৭৯  বড়েল সনম্ম মােসমক সবযালে ৩৮২ ৬ বড়েল  

১৮০  িানপুর সনম্ম মােসমক সবযালে ৪১০ ৬ িানপুর  

১৮১  বাগলী সনম্ম মােসমক সবযালে ২৮৪ ৭ বাগলী    

১৮২  আল-হাজ্ব জেনাল আয়বেীন সনম্ম 

মােসমক সবযালে 

৩৮৬ ৮ বাোঘাে  

১৮৩  হাসজ এম এ জায়হর সনম্ম 

মােসমক সবযালে 

৩৮৪ ৬ বড়েল  

 ডমাে ১৫ ৪৬৫৬ ১০৩  ২ 

১৮৪ সরকারী/য়বসরকাসর 

উচ্চ সবযালে  

সেরাই   

সেরাই উচ্চ সবযালে ১২৭২ ১৮ 

 

হযাঁ  

১৮৫  সেরাই উচ্চ বাসলকা  সবযালে ১৪৯০ ১৬ 

 

হযাঁ  

১৮৬  রজনীগঞ্জ উচ্চ সবযালে ৬৫১ ১১ 

 

হযাঁ  

১৮৭  ভাটিপাড়া উচ্চ সবযালে ৩৫৪ ১১ 

 

 

১৮৮  রসফনগর ইউসনেন উচ্চ সবযালে ৬২৬ ৬ 

 

হযাঁ  

১৮৯  ফসকর ডমাহাম্মে আেশ ড উচ্চ 

সবযালে 

৮১৮ ১৩ 

 

হযাঁ  

১৯০  ব্রয়জন্দ্রগঞ্জ আর. সস. উচ্চ সবযালে ৯৯৯ ১১ 

 

হযাঁ  
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 
নাম সশক্ষাথী 

সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত 

হে সকনা 

১৯১  রাজানগর ডক.সস. সপ. উচ্চ 

সবযালে 

৬১৫ ৭ 

 

হযাঁ  

১৯২  গসিো শামসুসদ্দন সসকান্দর উচ্চ 

সবযালে 

৩৭৪ ৬ 

 

 

১৯৩  হাসতো উচ্চ সবযালে ৩৩৮ ৭ 

 

 

১৯৪  জগেল আল- ফারুক উচ্চ সবযালে ৫০১ ৯ 

 

হযাঁ  

১৯৫  আলহাজ্জ আব্দুল ওহাব উচ্চ 

সবযালে 

৩৬৩ ৭ 

 

 

১৯৬  ধল পাবসলক উচ্চ সবযালে ৩৭২ ৯ 

 

 

১৯৭  তাড়ল উচ্চ সবযালে ১৮১ ৬ 

 

 

১৯৮  আলহাজ্ব আব্দুোহ উচ্চ সবযালে ২৫৩ ৪ 

 

 

১৯৯  মাতারগাও ডমাহম্মসেো উচ্চ 

সবযালে 

২৬৭ ৫ 

 

 

২০০  এইি.এম. সপ. উচ্চ সবযালে ৫৩৫ ৬ 

 

 

২০১  আলহাজ্ব আব্দুল মতসলব উচ্চ 

সবযালে 

২৮১ ৪ 

 

 

২০২  বাাংলায়েশ সফয়মল একায়েসম  ৯৪ ১১ 

 

 

২০৩  মকসুেপুর সনম্ম মােসমক 

সবযালে 

১৫৫ ৪ 

 

 

২০৪  মাটিোপুর এস. ই. এস. সে. সপ. 

ময়েল উচ্চ সবযালে 

৫০ ২ 

 

 

২০৫  িরনারির এস. ই. এস. সে. সপ. 

উচ্চ সবযালে 

৩৯ ১ 

 

 

২০৬  কুলঞ্জ ময়েল উচ্চ সবযালে ৯২ ৫ 

 

 

 ডমাে ২৩ ১০৭২০ ১৭৯ 

 

৮ 

 সব ডয়মাে ২০৬ ১০৭৯৯৪ ১৭৮৭ 

 

৫৪ 
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ডবসরকারী োসখল মাদ্রাসাসমূয়হর তাসলকা 

ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত হে 

সকনা 

১ সুনামগঞ্জ 

সের 

দ্বীসন সসসনের আসলম ময়েল মাদ্রাসা 

৬৬৮ ১৮ 

 হযাঁ  

২  আল ডহরা জায়মো ইসলাসম া আসলম 

মাদ্রাসা ৮৬২ ২০ 

 হযাঁ  

৩  ইকুসবো োসখল মাদ্রাসা 

৮৩৩ ১২ 

 হযাঁ  

৪  োরুল হুো োসখল মাদ্রাসা 

৪৪২ ১৩ 

 হযাঁ  

৫  অষ্টগ্রাম আহমোবাে োসখল মাদ্রাসা 

২৮৪ ১১ 

 হযাঁ  

 ডমাে ৫ ৩০৮৯ ৭৪  ৫ 

৬ শাো শাো হায়সসমো ইসলসমো োসখল মাদ্রাসা ২৮২ ৯ বাহারা ইউসনেন না 

৭  োমপুর মাদ্রাসা ৪৮৪ ৫ শাো ইউসনেন না 

 ডমাে ২ ৭৬৬ ১৪   

৮ সেরাই শ্যামারির ইসলাসমো োসখল মাদ্রাসা 

৪৮৫ ১১ 

 হযাঁ  

৯  ধল আশ্রম োসখল মাদ্রাসা 

৪১৫ ১২ 

  

১০  রাে বাাংগালী শাহজালাল (রঃ) োসখল 

মাদ্রাসা ৪৮৭ ১০ 

 হযাঁ  

১১  হােেসরো োসখল মাদ্রাসা 

৩৯৬ ১২ 

  

১২  হাজী মাহমে সমো োসখল মাদ্রাসা 

৫৯৮ ১৩ 

  

১৩  হাসতো পীর আসকল ডনিাসরো শাহ 

োসখল মাদ্রাসা ৬০৬ ৯ 

  

 ডমাে ৬ ২৯৮৭ ৬৭  ২ 

১৪ জামালগঞ্জ নওোগাঁও ও অষ্টগ্রাম ইসলসমো আসলম 

মাদ্রাসা 

৪৫২ ৫৫ ভীমখালী - 

১৫  লক্ষীপুর তাওোয়কাসলো োসখল মাদ্রাসা ১৮৬ ১২ ডফনারবাক - 

১৬  লক্ষীপুর তায়েদুল ইসলাসমো োসখল 

মাদ্রাসা 

১৭৯ ১৩ জামালগঞ্জ  - 

১৭  কালীপুর ডনিাসরো োসখল মাদ্রাসা ৬৫৩ ১৬ জামালগঞ্জ - 

১৮  শুকয়েবপুর োসখল মাদ্রাসা ২৯৮ ১৩ সািনা বাজার - 

১৯  হাজী জুয়লখা তায়েব ইসলাসম োসখল 

মাদ্রাসা 

১৫১ ১০ ডফনার বাক - 
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত হে 

সকনা 

২০  কামলাবাজ এবয়তোই মাদ্রাসা ২৩৮ ৩৪ ভীমখালী - 

 ডমাে ৭ ২১৫৭ ৯৮  - 

২১ েঃ 

সুনামগঞ্জ 

আক্তাপাড়া ইসলাসমো আসলম মাদ্রাসা ৭২৫ ১৮  হযাঁ  

২২  আমসড়ো ইসলাসমো োসখল মাদ্রাসা ৪৮০ ১১  হযাঁ  

২৩  োয়মাধরতপী মাহমুেপুর োসখল মাদ্রাসা ৩০১ ৮   

২৪  জায়মো ইস হাজী আকরম আলী োসখল 

মাদ্রাসা 

৩৬৮ ৯   

২৫  জাহালাল লসফো সুন্নীো োসখল মাদ্রাসা ৪৫২ ১৩   

২৬  ইসলাসমো োসখল মাদ্রাসা ৩১৪ ১৪   

 ডমাে ৬ ২৬৪০ ৭৩  ২ 

২৭ সবেম্ভরপুর ডমরুোখলা ফাসজল মাদ্রাসা ৭৪৫ ১৭ ডমরুোখলায ধনপুর 

ইউসনেন  

 

২৮  কাপনা জালাসলো োসখল মাদ্রাসা ৩৮৭ ১১ কাপনায সলুকাবাে 

ইউসনেন 

 

২৯  সেসঘরপাড় োসখল মাদ্রাসা ৬৬৪ ১৩ সেসঘরপাড়য পলাশ 

ইউসনেন 

 

৩০  মাসিমপুর োসখল মাদ্রাসা ৩১৫ ১৩ মাসিমপুরয ধনপুর 

ইউসনেন  

 

৩১  গাজীরগাঁও োসখল মাদ্রাসা ৩৭৯ ১৩ গাজীরগাঁওয পলাশ 

ইউসনেন 

 

৩২  ভায়েরয়েক োসখল মাদ্রাসা ৪৩৯ ১৫ ভায়েরয়েকয 

সলুকাবাে ইউসনেন 

 

 ডমাে ৬ ২৯২৯ ৮২  - 

৩৩ ডোোরা 

বাজার 

বড়ইউসর োসখল মাদ্রাসা 

৪৮৭ ১৮ 

  

৩৪  কলাউড়া োরুসুন্নাহ কাসিসমো ফাসজল 

মাদ্রাসা ৮৭০ ১৯ 

  

৩৫  িামতলা ইসলাসমো োসখল মাদ্রাসা ৫২৮ ১২   

৩৬  হাজী সমোধন আলী োসখল মাদ্রাসা ২৬৩ ১৪   
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত হে 

সকনা 

৩৭  কাজী কেমের সসসদ্দকীো োসখল মাদ্রাসা ১৭১ ৯   

৩৮  োরুলয়হরা ইসলাসমো োসখল মাদ্রাসা 
৫৫০ ১১ 

 হযাঁ  

৩৯  ইসলামপুর সসসদ্দকীো োসখল মাদ্রাসা 
৪৫৭ ১৩ 

 হযাঁ  

৪০  সসসদ্দতয়ক আকবর (রাঃ) লসতসফো 

োসখল মাদ্রাসা ৩৮০ ১১ 

  

৪১  ডপশগারগাঁও ইসলাসমো োসখল মাদ্রাসা ৪২৭ ১২   

৪২  লামাসাসনো জায়মো  ইসলাসমো োসখল 

মাদ্রাসা ৪৮৬ ১৩ 

  

৪৩  দ্বীয়নরটুক োরুল ডকারআন আলীম 

মাদ্রাসা ৩২০ 

১৮   

৪৪  নরসসাংপুর আেশ ড োসখল মাদ্রাসা ৫৪৬ ৬   

 ডমাে ১২ ৫৪৮৫ ১৫৬  ২ 

৪৫ ধম ডপাশা 

খয়েরসেরির োসখল মাদ্রাসা 

৪১৯ ১৩  হযাঁ  

৪৬  

জাসমো হায়তসমো োসখল মাদ্রাসা 

৩০৪ ১২   

৪৭  

ডনাোগাঁও োসখল মাদ্রাসা 

২৪৭ ১০   

৪৮  

মসহেয়খালা োসখল মাদ্রাসা 

১২৮ ১২   

 ডমাে ৪ ১৩৭৮ ৪৬  ১ 

৪৯ িাতক বুরাইো কাসমল মাদ্রাসা 

১১৪৯ ১৯ 

 হযাঁ  

৫০  ডগাসবন্দনগর ফজসলো সসসনের মাদ্রাসা 

৩৫৯ ১৮ 

  

৫১  িাতক জালাসলো আসলম মাদ্রাসা 

৮১৫ ১৪ 

 হযাঁ  

৫২  সসাংিাপসড়ই সসসনের আসলম মাদ্রাসা 

৩৮৮ ১৭ 

  

৫৩  খসরেীরির আসলম মাদ্রাসা 

৪৪৫ ১৭ 

  

৫৪  সসয়লে পাল্প এন্ড ডপপার োসখল মাদ্রাসা 

৩৩৩ ১১ 

  

৫৫  পালপুর জালাসলো আসলম মাদ্রাসা 

৫৮৬ ১৮ 

 হযাঁ  

৫৬  লায়কের োসখল মাদ্রসা 

৩২২ ১৪ 

  

৫৭  নতুনবাজার োসখল মাদ্রাসা 

৫০৯ ১২ 

 হযাঁ  

৫৮  রাজ্জাসকো ইসলাসমো োসখল মাদ্রাসা 

২৯৬ ৯ 

  

৫৯  ডোলারবাজার ইসলাসমো োসখল মাদ্রাসা 

৩৪১ ১১ 
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত হে 

সকনা 

৬০  জাসহেপুর ইসলাসমো োসখল মাদ্রাসা 

৩৪৯ ১৩ 

  

৬১  নুরুোহ ইসলাসমো োসখল মাদ্রাসা 

৩৯০ ১২ 

  

৬২  জায়মো ইসলাসমো বনগাঁও োসখল 

মাদ্রাসা ৩৮৬ ১৩ 

  

৬৩  শাহসুসফ ডমাজাসম্মল আলী োসখল মাদ্রাসা 

৫৫৯ ১৪ 

 হযাঁ  

৬৪  গাবুরগাঁও োরুল ডকারআন োসখল মাদ্রাসা 

৫৪৬ ১১ 

 হযাঁ  

৬৫  কুমারকাসন্দ ইসলাসমো োসখল মাদ্রাসা 

৪১১ ১০ 

  

৬৬  সেঘলী রাহমাসনো মসহলা মাদ্রাসা 

৫৫৭ ১২ 

 হযাঁ  

৬৭  

কালারুখা লসতসফো োসখল মাদ্রাসা ৫১০ ৯ 

  

৬৮  আল- ইখওোন বাসলকা োসখল মাদ্রাসা 

২৭৬ ১৩ 

  

৬৯  রাধানগর োসখল মাদ্রাসা 

৫৫৫ ১৩ 

 হযাঁ  

৭০  বন্দরগাঁও ইসলাসমো োসখল মাদ্রাসা 

৬১৩ ১৪ 

 হযাঁ  

৭১  জায়মো মুঃ মুসক্তরগাঁও োসখল মাদ্রাসা 

৩০৭ ১৪ 

  

 ডমাে ২৩ ১১০০২ ৩০৮  ৯ 

৭২ জগন্নাথপুর হসববপুর ডকশবপুর ফাসজল মাদ্রাসা ৮৫৭ ১৭  হযাঁ  

৭৩  ইকবড়িই সসসনের মাদ্রাসা ৭৪৮ ১৯  হযাঁ  

৭৪  রসেেপুর এস.এস.সসসনের মাদ্রাসা ৭৭১ ১৭  হযাঁ  

৭৫  হসলোরপাড়া সসসনের মাদ্রাসা ৫০৬ ১৫   

৭৬  রসুলপুর জায়মো ডকাঃ সসসনের মাদ্রাসা ৪২০ ১৪   

৭৭  রানীগঞ্জ বাজার সসসনের মাদ্রাসা ৬৪৮ ১৪  হযাঁ  

৭৮  কামড়াখাই জেনগর োসখল মাদ্রাসা ৩৬৩ ১০   

৭৯  িরা জায়মো োসখল মাদ্রাসা ২১৩ ১১   

৮০  রসুলপুর বনগাঁও োসখল মাদ্রাসা ৩৪২ ১২   

৮১  জেো আরাসবো োসখল মাদ্রাসা ২৭৬ ১১   

৮২  সিলাউড়া োরুসুন্নাত োসখল মাদ্রাসা ৮০৭ ১২  হযাঁ  

৮৩  শাহজালাল দ্বীসনো োসখল মাদ্রাসা ২৭৫ ৪   
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত হে 

সকনা 

৮৪  বাসলকাসন্দ আেপাড়া োসখল মাদ্রাসা ৫০৫ ৮   

৮৫  রসুলপুর জায়মো োসখল মাদ্রাসা ৪৪৯ ৮   

৮৬  পূব ড বুধরাইল োসখল মাদ্রাসা ৩২৭ ১২   

৮৭  পীয়ররগাঁও সুন্নাহঃ োসখল মাদ্রাসা ৪৬৪ ১০   

৮৮  কুবাজপুর শাহজালাল সুসন্নো োসখল 

মাদ্রাসা 

৪৩৪ ১০   

৮৯  জগসেশপুর হাসফসজো ইসলাসমো োসখল 

মাদ্রসা 

৪৬০ ১০   

৯০  আল- জান্নাত ইসলাসমো এডঃ ইনসষ্টেউে ২৮৬ ১০   

৯১  আবু বক্কর সসসদ্দক (রাঃ) োসখল মাদ্রাসা ৪০৫ ১৩   

৯২  বাউধরা োসখল মাদ্রাসা ১৩৬ ১০   

৯৩  আসকলপুর োসখল মাদ্রাসা ১৮৪ ৯   

 ডমাে ২২ ৯৮৭৬ ২৬৩  ৫ 

৯৪ তাসহরপুর  তাসহরপুর সহফজুল উলুম মাদ্রাসা ২১০ ৭ তাসহরপুর  

৯৫  বাসলজুসর এইি এ উলুম মাদ্রাসা ২২৫ ৬ বাসলজুসর  

৯৬  বাোঘাল রহমাসনো আওোমী  োসখল 

মাদ্রাসা 

২৬৪ ৭ বাোঘাল   

৯৭  খলাগাঁও জায়মো ইসলাসমো মাদ্রাসা ৩১০ ৬ খলাগাঁও   

৯৮  শাহজালাল (রঃ) আরসবো োসখল মাদ্রাসা ২২৮ ৬ ডসায়লমানপুর  হযাঁ 

 ডমাে ৫ ১২৩৭ ৩২  ১ 

 সব ডয়মাে ৯৮ ৪৫৪০৪ ১২১৫  ২৭ 
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সরকারী/য়বসরকারী কয়লজসমূয়হর তাসলকায সুনামগঞ্জ 

ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত হে 

সকনা 

১ সুনামগঞ্জ 

সের 

সুনামগঞ্জ সরকাসর কয়লজ ৩৮১৫ ৩২  হযাঁ  

২  সুনামগঞ্জ সরকাসর কয়লজ ১৩৩৫ ১২  হযাঁ  

৩  সুনামগঞ্জ ডপৌর কয়লজ ৩৬৮ ৯   

৪  ইসলামগঞ্জ  কয়লজ ৯৭ ১১   

৫  মঈনুল হক কয়লজ ২৩৮ ৬   

৬  আলহাজ্ব মসতউর রহমান কয়লজ ১৩৯ ৮   

৭ শাো শাো কয়লজ ৪০২ ১৩ বাহারা ইউসনেন হযাঁ  

৮  সাউয়েরশ্রী স্কুল এযান্ড কয়লজ ৬৩ ৩ হসববপুর ইউসনেন হযাঁ  

৯ সেরাই সেরাই সেসগ্র কয়লজ ১৫৫২ ২০  হযাঁ  

১০  জগেল মহাসবযালে ১৪৪ ৬   

১১  সবসবোনা ময়েল কয়লজ ৫৩২ ১৪  হযাঁ  

১২ জামালগঞ্জ জামালগঞ্জ  সেগ্রী কয়লজ ৮৫০ ২২ জামালগঞ্জ - 

১৩ েঃ 

সুনামগঞ্জ 

আব্দুল মসজে কয়লজ ২৭৬ ৯   

১৪ সবেম্ভরপুর সেয়গন্দ্র বম ডন সেগ্রী কয়লজ ১০৪০ ২১ পুরান মুসক্তরখলায 

পলাশ ইউসনেন  

হযাঁ  

১৫  হায়জরা মুসসলম ডেকসনকযাল স্কুল এযান্ড 

কয়লজ 

১১৫ ৫ পলাশ বাজারয পলাশ 

ইউসনেন  

 

১৬ ডোোরা 

বাজার 

ডোোরাবাজার মহাসবযালে ৩১৮ ১১   

১৭ ধম ডপাশা ধম ডপাশা সেগ্রী কয়লজ ৭৪১ ২৩  হযাঁ  

১৮  বােশাগঞ্জ সেগ্রী কয়লজ ৬২৩ ২৬   

১৯ িাতক িাতক সেসগ্র কয়লজ ১৬০৬ ২৫  হযাঁ  

২০  ডগাসবন্দগঞ্জ আব্দুল হক স্মৃসত  কয়লজ ১৩৯১ ২১  হযাঁ  

২১  জনতা মহাসবযালে  ৪৫১ ২৫   

২২  জাউো বাজার সেসগ্র কয়লজ ১০৭২ ২২  হযাঁ  
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ক্রঃ 

নাং 

সবযালে/ 

মাদ্রাসা/ 

কয়লজ 

নাম সশক্ষাথী 
সশক্ষক/ 

সশক্ষকা 
অবস্থান/ ওোে ড 

বন্যা আশ্রেয়কন্দ্র 

সহয়সয়ব ব্যবহ্রত হে 

সকনা 

২৩ জগন্নাথপুর জগন্নাথপুর সেসগ্র কয়লজ ৯৫১ ১৫  হযাঁ  

২৪  মাহজালাল মহাসবযালে ৩৩৭ ৮   

২৫  রসেেপুর আেশ ড কয়লজ ৮৮ ৩   

২৬  রানীগঞ্জ কয়লজ ২০২ ১৪   

২৭ তাসহরপুর জেনাল আয়বেীন   সেগ্রী কয়লজ ৪৭৭ ১৩ ডেকাটুসকো  

২৮  বাোঘাে সেগ্রী কয়লজ  ৫৮০ ১৪ বাোঘাে হযাঁ  

 ডমাে ২৮ ১৯৫২৩ ৪১৬  ১৩ 
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সংযুরি ১২ 

স্বাস্থয ডসবায়কয়ন্দ্রর তাসলকায সুনামগঞ্জ ডজলা 

স্বাস্থয ডসবায়কয়ন্দ্রর তাসলকায সবেম্ভরপুর 

 

ক্ররমক 

নং 
স্বাস্থযয়কয়ন্দ্রর নাম অবস্থান সাংখ্যা 

কম ডকতডা কম ডিারীর সাংখ্যা 

সিসকৎসক নাস ড 
সাসভ ডস 

স্টাফ 

১ উপয়জলা স্বাস্থয কময়প্লক্স মুসক্তরখলা, পলাশ ইউসনেন ১ টি ২ জন ৮ জন ৫ জন 

২ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র পলাশ বাজারয পলাশ ইউসনেন ১ টি ৩ জন - ২ জন 

৩ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 
শসক্তোরখলায বাোঘাে েসক্ষণ 

ইউসনেন 
১ টি ৩ জন - ২ জন 

৪ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র ফয়তপুর বাজারয ফয়তপুর ইউসনেন ১ টি ৩ জন - ২ জন 

৫ কসমউসনটি সিসনক  কাসিরগাসতয পলাশ ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

৬ কসমউসনটি সিসনক  জনতা বাজারয পলাশ ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

৭ কসমউসনটি সিসনক  তায়লরতলয পলাশ ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

৮ কসমউসনটি সিসনক  মুসজব বাজারয ধনপুর ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

৯ কসমউসনটি সিসনক  কাোখালীয ধনপুর ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১০ কসমউসনটি সিসনক  হালাবােীয ধনপুর ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১১ কসমউসনটি সিসনক  সিনাকাসন্দয ধনপুর ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১২ কসমউসনটি সিসনক  মাসিমপুরয ধনপুর ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১৩ কসমউসনটি সিসনক  ভায়েরয়েকয সলুকাবাে ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১৪ কসমউসনটি সিসনক  মায়ঝরয়েকয সলুকাবাে ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১৫ কসমউসনটি সিসনক  মথুরকাসন্দয সলুকাবাে ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১৬ কসমউসনটি সিসনক  ডমৌোকুড়ায সলুকাবাে ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১৭ কসমউসনটি সিসনক  বসন্তপুরয বাোঘাে েসক্ষণ ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১৮ কসমউসনটি সিসনক  সমোরিরয বাোঘাে েসক্ষণ ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১৯ কসমউসনটি সিসনক  ডগাপালপুরয ফয়তপুর ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২০ কসমউসনটি সিসনক  কলাইোয ফয়তপুর ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২১ কসমউসনটি সিসনক  বসন্তপুরয ফয়তপুর ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 
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 ডমাে ২১ টি ২১ টি ২৮ জন ৮ জন ১১ জন 

 

স্বাস্থয ডসবায়কয়ন্দ্রর তাসলকায ধম ডপাশা 

ক্ররমক 

নং 
স্বাস্থযয়কয়ন্দ্রর নাম অবস্থান সাংখ্যা 

কম ডকতডা কম ডিারীর সাংখ্যা 

সিসকৎসক নাস ড 
সাসভ ডস 

স্টাফ 

১ উপয়জলা স্বাস্থয কময়প্লক্স ধম ডপাশা সের ১ টি ০৩ জন ৮ জন ৩ জন 

২ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 
ধম ডপাশা , ধম ডপাশা সের ইউসনেন 

১ টি - - ১ জন 

৩ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 
ডসলবরে য ডসলবরে ইউসনেন 

১ টি - - ১ জন 

৪ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 
পাইকরহাটিযপাইকরহাটি ইউসনেন 

১ টি - - ১ জন 

৫ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 
িামােোনীয িামােোনী  ইউসনেন ১ টি 

- - 
১ জন 

৬ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 
বাংশীকুন্ডা য বাংশীকুন্ডা েঃ ইউসনেন ১ টি 

- - 
১ জন 

৭ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 
বাংশীকুন্ডা য বাংশীকুন্ডা উির ইউসনেন ১ টি 

- - 
১ জন 

৮ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 

সুখাইর রাজাপুরয  সুখাইর রাজাপুর 

উির ইউসনেন 

১ টি 
- - 

১ জন 

৯ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 

সুখাইর রাজাপুরয  সুখাইর রাজাপুর 

েসক্ষণ ইউসনেন 

১ টি 
- - 

১ জন 

১০ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 
জেশ্রীয জেশ্যীয ইউসনেন ১ টি 

- - 
১ জন 

১১ কসমউসনটি সিসনক  
হসলো কান্দায ধম ডপাশা সের ইউসনেন 

১ টি - - - 

১২ কসমউসনটি সিসনক  
লাংকা পাথাসরোয ধম ডপাশা্ সের 

ইউসনেন 
১ টি - - - 

১৩ কসমউসনটি সিসনক  
কান্দাপাড়ায  ধম ডপাশা্ সের ইউসনেন 

১ টি - - - 

১৪ কসমউসনটি সিসনক  
গাভীয ডসলবরে ইউসনেন 

১ টি - - - 

১৫ কসমউসনটি সিসনক  
মুোহরপুরয ডসলবরে ইউসনেন 

১ টি - - - 

১৬ কসমউসনটি সিসনক  
রাংপুরয ডসলবরে ইউসনেন 

১ টি - - - 

১৭ কসমউসনটি সিসনক  
বাখরপুরযজেশ্রী  ইউসনেন 

১ টি - - - 

১৮ কসমউসনটি সিসনক  
সগরইয জেশ্রী ইউসনেন 

১ টি - - - 

১৯ কসমউসনটি সিসনক  
ডগালকপুরযসুখাই রাজাপুর উঃ 

ইউসনেন 
১ টি - - - 

২০ কসমউসনটি সিসনক  
বাসলজুসরয পাইকরহাটি ইউসনেন 

১ টি - - - 
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২১ কসমউসনটি সিসনক  
সুনইয পাইকরহাটি ইউসনেন 

১ টি - - - 

২২ কসমউসনটি সিসনক  
জামালপুরয পাইকরহাটি ইউসনেন 

১ টি - - - 

২৩ কসমউসনটি সিসনক  
করুোজানয মেনগর ইউসনেন 

১ টি - - - 

২৪ কসমউসনটি সিসনক  
গলহায মেনগর ইউসনেন 

১ টি - - - 

২৫ কসমউসনটি সিসনক 
 আসবেনগরয িামােো্নী ইউসনেন 

১ টি - - - 

২৬ কসমউসনটি সিসনক 
গসন্ধরগাঁওয বাংশূকুন্ডা েঃ ইউসনেন ১ টি 

- -  

২৭ কসমউসনটি সিসনক 
আোসশো মাসিমপুরয বাংশীকুন্ডা েঃ 

ইউসনেন 

১ টি 
- -  

২৮ কসমউসনটি সিসনক 
সাতুরয বাংশীকুন্ডা েঃ ইউসনেন ১ টি 

- -  

২৯ কসমউসনটি সিসনক 
ডভালাগঞ্জয বাংশীকুন্ডা উঃ ইউসনেন ১ টি 

- -  

৩০ কসমউসনটি সিসনক 
বাকাতলায বাংশীকুন্ডা উঃইউসনেন ১ টি 

- -  

 ডমাে ৩০ টি ৩০ টি ০৩ জন ৮ জন ১২ জন 

 

স্বাস্থয ডসবায়কয়ন্দ্রর তাসলকায জামালগঞ্জ 

ক্ররমক 

নং 
স্বাস্থযয়কয়ন্দ্রর নাম অবস্থান সাংখ্যা 

কম ডকতডা কম ডিারীর সাংখ্যা 

সিসকৎসক নাস ড 
সাসভ ডস 

স্টাফ 

১ উপয়জলা স্বাস্থয কময়প্লক্স জামালগঞ্জ সের ১ টি ০৫ জন ৫ জন ৪ জন 

২ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 
লক্ষীপুরয ডফনারবাক ইউসনেন 

১ টি ১ জন - ১ জন 

৩ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 
ভীমখালীয ভীমখালী ইউসনেন 

১ টি ১ জন - ১ জন 

৪ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 
দূল ডভপুরয সািনা বাজার ইউসনেন 

১ টি ১ জন - ১ জন 

৫ কসমউসনটি সিসনক  
লম্বাবাকয  জামালগঞ্জ সের ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

৬ কসমউসনটি সিসনক  
কাসমনীপুরয জামালগঞ্জ সের 

ইউসনেন 
১ টি ১ জন - - 

৭ কসমউসনটি সিসনক  
িানপুরয  জামালগঞ্জ সের ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

৮ কসমউসনটি সিসনক  
লক্ষীপুরয জামালগঞ্জ সের ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

৯ কসমউসনটি সিসনক  
রামপুরয জামালগঞ্জ সের ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১০ কসমউসনটি সিসনক  
আহসানপুরয ডবহলী ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১১ কসমউসনটি সিসনক  
হসরনগরয ডবহলী ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 
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১২ কসমউসনটি সিসনক  
রামনগরয সািনা বাজার ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১৩ কসমউসনটি সিসনক  
কুকড়ী পড়শীয সািনা বাজার 

ইউসনেন 
১ টি ১ জন - - 

১৪ কসমউসনটি সিসনক  
খুজারগাঁওয ডফনারবাক ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১৫ কসমউসনটি সিসনক  
সুজাতপুরয ডফনারবাক ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১৬ কসমউসনটি সিসনক  
আমাসনপুরয ডফনারবাক ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১৭ কসমউসনটি সিসনক  
গজাসরোয ডফনারবাক ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১৮ কসমউসনটি সিসনক  
মসেকপুরয ভীমখালী ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১৯ কসমউসনটি সিসনক  
িান্দবাসড়য ভীমখালী ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

২০ কসমউসনটি সিসনক  
ডফকুল মাহমুেপুরয ভীমখালী 

ইউসনেন 
১ টি ১ জন - - 

২১ ইউসনেন সাব ডসন্টার  
ডসসলমগঞ্জয জামালগঞ্জ সের ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

 ডমাে ২১ টি ২১ টি ২৫ জন ৫ জন ৭ জন 

 

স্বাস্থয ডসবায়কয়ন্দ্রর তাসলকায শাো 

ক্ররমক 

নং 
স্বাস্থযয়কয়ন্দ্রর নাম অবস্থান সাংখ্যা 

কম ডকতডা কম ডিারীর সাংখ্যা 

সিসকৎসক নাস ড 
সাসভ ডস 

স্টাফ 

১ উপয়জলা স্বাস্থয কময়প্লক্স ঘুসঙ্গোরগাঁওয বাহাড়া ইউসনেন ১ টি ৩ জন ৫ জন ৫ জন 

২ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র ঘুসঙ্গোরগাঁওয বাহাড়া ইউসনেন ১ টি ৩ জন - ২ জন 

৩ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র আেগাঁওয আেগাঁও ইউসনেন ১ টি ৩ জন - ২ জন 

৪ কসমউসনটি সিসনক  হসববপুরয হসববপুর ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

৫ কসমউসনটি সিসনক  সবষ্ণুপুরয হসববপুর ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

৬ কসমউসনটি সিসনক  আহিানপুরয হসববপুর ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

৭ কসমউসনটি সিসনক  মনুোয শাো ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

৮ কসমউসনটি সিসনক  আসেিপুরয শাো ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

৯ কসমউসনটি সিসনক  শ্রীহাইলয শাো ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১০ কসমউসনটি সিসনক  ইোরাবােয আেগাঁও ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১১ কসমউসনটি সিসনক  শুকলাইনয বাহাড়া ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 
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১২ কসমউসনটি সিসনক  হসরপুরয বাহাড়া ইউসনেন অিল - - - 

১৩ কসমউসনটি সিসনক  ডবড়ােরয বাহাড়া ইউসনেন অিল - - - 

১৪ কসমউসনটি সিসনক  কাসশপুরয আেগাঁও ইউসনেন অিল - - - 

১৫ কসমউসনটি সিসনক  উজানগাঁওয আেগাঁও ইউসনেন অিল - - - 

১৬ কসমউসনটি সিসনক  মাহমুেনগরয আেগাঁও ইউসনেন অিল - - - 

 ডমাে ১৬ টি ১৬ টি ১৭ জন ৫ জন ৯ জন 

 

স্বাস্থয ডসবায়কয়ন্দ্রর তাসলকায তাসহরপুর 

ক্ররমক 

নং 
স্বাস্থযয়কয়ন্দ্রর নাম অবস্থান সাংখ্যা 

কম ডকতডা কম ডিারীর সাংখ্যা 

সিসকৎসক নাস ড 
সাসভ ডস 

স্টাফ 

১ উপয়জলা স্বাস্থয কময়প্লক্স তাসহরপুর  সের ১ টি ০৩ জন ৫ জন ৭জন 

২ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 
বাসলজুসর ইউসনেন 

১ টি ১ জন - ১ জন 

৩ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 
বাোঘাে ইউসনেন 

১ টি ১ জন - ১ জন 

৪ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 
কাউকাসন্দযবড়েল েসক্ষণ ইউসনেন 

১ টি ১ জন - ১ জন 

৫ কসমউসনটি সিসনক  
সবন্নাকুসল বাজার যবাোঘাে ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

৬ কসমউসনটি সিসনক  
জসহতাপুর য বাোঘাে ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

৭ কসমউসনটি সিসনক  
লাউয়ড়রগড় য বাোঘাে ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

৮ কসমউসনটি সিসনক  
ডসাহালায বাোঘাে ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

৯ কসমউসনটি সিসনক  
েসক্ষণকূল য বাসলজুসর ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১০ কসমউসনটি সিসনক  
পুরানবাড়াংকায বাসলজুসর ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১১ কসমউসনটি সিসনক  
ডমায়োয়জ্জমপুরয শ্রীপুর েসক্ষণ 

ইউসনেন 
১ টি ১ জন - - 

১২ কসমউসনটি সিসনক  
পন্ডুব য শ্রীপুর োক্ষণ ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১৩ কসমউসনটি সিসনক  
ব্রাক্ষণগাঁও যবড়েল উির ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১৪ কসমউসনটি সিসনক  
কড়ইগড়ায বড়েল উির ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১৫ কসমউসনটি সিসনক  
কাশতাল িরগাঁওযবড়েল উির 

ইউসনেন 
১ টি ১ জন - - 

১৬ কসমউসনটি সিসনক  
বাসলোঘাো য বড়েল উির ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 
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১৭ কসমউসনটি সিসনক  
বীয়রন্দ্রনগরয শ্রীপুর উির ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১৮ কসমউসনটি সিসনক  
খলাগাঁওয শ্রীপুর উির ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১৯ কসমউসনটি সিসনক  
লাকমায শ্রীপুর  উির ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

 ডমাে ১৯ টি ১৯টি ২১ টি ৫ জন ১০ জন 

 

স্বাস্থয ডসবায়কয়ন্দ্রর তাসলকায সুনামগঞ্জ সের 

ক্ররমক 

নং 
স্বাস্থযয়কয়ন্দ্রর নাম অবস্থান সাংখ্যা 

কম ডকতডা কম ডিারীর সাংখ্যা 

সিসকৎসক নাস ড 
সাসভ ডস 

স্টাফ 

১ ডজলা সের হাসপাতাল সুনামগঞ্জ ডজলা সের ১ টি ১০ জন 
১৫ 

জন 
১০ জন 

২ ডজলা মা ও সশশু  কল্যাণয়কন্দ্র সুনামগঞ্জ ডজলা সের ১ টি ৪ জন ৭ জন ৬ জন 

৩ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 
লক্ষণশ্রী ইউসনেন 

১ টি ১ জন - ১ জন 

৪ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 
ডগৌরারাং ইউসনেন 

১ টি ১ জন - ১ জন 

৫ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র রাংগারির ইউসনেন ১ টি ১ জন - ১ জন 

৬ 
কসমউসনটি সিসনক  

ডবলাবর হাটিয সুরমা ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

৭ 
কসমউসনটি সিসনক  

কৃষ্ণনগর য সুরমা ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

৮ 
কসমউসনটি সিসনক 

অক্ষেনগরযসুরমা ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

৯ 
কসমউসনটি সিসনক রসেেপুরযসুরমা ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১০ 
কসমউসনটি সিসনক ডকানাপাড়ায জাহাঙ্গীরনগর ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১১ 
কসমউসনটি সিসনক ঝরসঝসরোযজাহাঙ্গীরনগর ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১২ 
কসমউসনটি সিসনক ইসলামপুরযজাহাঙ্গীরনগর ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১৩ 
কসমউসনটি সিসনক রাংগারিরযরাংগারির ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১৪ 
কসমউসনটি সিসনক হাসাউড়ায রাংগারির ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১৫ 
কসমউসনটি সিসনক বনগাঁওয রাংগারির  ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১৬ 
কসমউসনটি সিসনক রবলাখালীয ডগৌরারাং ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১৭ 
কসমউসনটি সিসনক  িানঁপুর যয়গৌরারাং ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১৮ 
কসমউসনটি সিসনক  জগন্নাথপুরযয়গৌরারাং ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 
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১৯ 
কসমউসনটি সিসনক  টুয়কর বাজারয ডগৌরারাং ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

২০ 
কসমউসনটি সিসনক  মুড়ার বন্দয ডমাহনপুর  ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

২১ 
কসমউসনটি সিসনক  নারসকলাযয়মাহনপুর  ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

২২ 
কসমউসনটি সিসনক  কলাইোয ডমাহনপুর ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

২৩ 
কসমউসনটি সিসনক  শ্রীমসত বাজার য ডমাহনপুর ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

২৪ 
কসমউসনটি সিসনক  জাসনগাঁওয লক্ষণশ্রী ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

২৫ 
কসমউসনটি সিসনক  ডগাোরগাঁওয ডকারবাননগর ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

২৬ 
কসমউসনটি সিসনক মনহরপুরয ডকারবাননগর ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

২৭ 
কসমউসনটি সিসনক জগজীবনপুরয ডমাোপাড়া ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

২৮ 
কসমউসনটি সিসনক ডমাোপাড়ায ডমাোপাড়া ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

 ডমাে ২৮ টি ২৮ টি ৪০ টি 
২২ 

জন 
১৯ জন 

 

স্বাস্থয ডসবায়কয়ন্দ্রর তাসলকায েসক্ষণ সুনামগঞ্জ  

ক্ররমক 

নং 
স্বাস্থযয়কয়ন্দ্রর নাম অবস্থান সাংখ্যা 

কম ডকতডা কম ডিারীর সাংখ্যা 

সিসকৎসক নাস ড 
সাসভ ডস 

স্টাফ 

১ ইউসনেন উপ-স্বাস্থযয়কন্দ্র 
  পাগলা যপূব ড পাগলা ইউসনেন 

১ টি ১ জন - ১ জন 

২ ইউসনেন উপ-স্বাস্থযয়কন্দ্র 
েরগাপাশায েরগাপাশা ইউসনেন 

১ টি ১ জন - ১ জন 

৩ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 
পাথাসরো য পাথাসরো ইউসনেন 

১ টি ১ জন - ১ জন 

৪ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 
সশমুলবাকয সশমুলবাক ইউসনেন 

১ টি ১ জন - ১ জন 

৫ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 
জেকলসয জেকলস ইউসনেন 

১ টি ১ জন - ১ জন 

৬ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 
পসশিমবীরগাঁয পসশিমবীরগাঁ ইউসনেন 

১ টি ১ জন - ১ জন 

৭ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 
পুব ডবীরগাঁওয পূব ডবীরগাঁও ইউসনেন 

১ টি ১ জন - ১ জন 

৮ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র পসিমপালগায পসিমপাগলা ইউসনেন ১ টি ১ জন - ১ জন 

৯ 
কসমউসনটি সিসনক 

সখসেরপুরয সশমুলবাক ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১০ 
কসমউসনটি সিসনক 

থয়লরবন্দয সশমুলবাক ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১১ 
কসমউসনটি সিসনক 

সশমুলবাকয সশমুলবাক ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 
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১২ 
কসমউসনটি সিসনক 

সশবপুরয জ কলস ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১৩ 
কসমউসনটি সিসনক 

জামলাবাজয জ কলস ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১৪ 
কসমউসনটি সিসনক 

আলমপুরয জ কলস ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১৫ 
কসমউসনটি সিসনক 

সেরপুর যজ কলস ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১৬ 
কসমউসনটি সিসনক 

সপোপসসয পূব ডপাগলা ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১৭ কসমউসনটি সিসনক রনসস বাদুোপুরযপূব ডপাগলা ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১৮ কসমউসনটি সিসনক খুসেরাইয পূব ডপাগলা ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১৯ কসমউসনটি সিসনক শত্রুমে ডনয পসিমপাগলা ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২০ কসমউসনটি সিসনক বীরগাঁওয পূব ডবীরগাঁও ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২১ কসমউসনটি সিসনক 

বসসো খাওরীয পসিমবীরগাঁও 

ইউসনেন 
১ টি ১ জন - - 

২২ কসমউসনটি সিসনক গসনগঞ্জয পাথাসরো ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২৩ কসমউসনটি সিসনক আসামুড়ায পাথাসরো ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২৪ কসমউসনটি সিসনক শ্রীরামপুরয েরগাপাশা ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২৫ কসমউসনটি সিসনক বুড়ুমপুরযেরগাপাশাইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

 ডমাে ২৫ টি ২৫ টি ২৫ টি - ৮ জন 

 

স্বাস্থয ডসবায়কয়ন্দ্রর তাসলকায িাতক 

ক্ররমক 

নং 
স্বাস্থযয়কয়ন্দ্রর নাম অবস্থান সাংখ্যা 

কম ডকতডা কম ডিারীর সাংখ্যা 

সিসকৎসক নাস ড 
সাসভ ডস 

স্টাফ 

১ উপয়জলা স্বাস্থয কময়প্লক্স িাতক  সের ১ টি ৩ জন ৫ জন ৫ জন 

২ ইউসনেন উপ-স্বাস্থযয়কন্দ্র 
রসয়েরগাঁও  ইউসনেন  উপ-

স্বাস্থযয়কন্দ্র, ডোলারবাজার 
১ টি ১ জন - ১ জন 

৩ ইউসনেন উপ-স্বাস্থযয়কন্দ্র 
সবোই  ইউসনেন উপ-স্বাস্থয ডকন্দ্র, 

খালারুখা 
১ টি ১ জন - ১ জন 

৪ ইউসনেন উপ-স্বাস্থযয়কন্দ্র 
সসাংিাপইড় ইউসনেন উপ-স্বাস্থয 

ডকন্দ্র, খুরমা 
১ টি ১ জন - ১ জন 

৫ ইউসনেন উপ-স্বাস্থযয়কন্দ্র 
মহিতপুর ইউসনেন উপ-স্বাস্থয ডকন্দ্র, 

েসক্ষণ খুরমা ১ টি ১ জন - ১ জন 

৬ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 
ইসলামপুর, ইসলামপুর ইউসনেন 

১ টি ১ জন - ১ জন 

৭ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 
ডনাোরাই, ডনাোরাই ইউসনেন 

১ টি ১ জন - ১ জন 
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৮ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 
রিলা আফজলাবাে, রিলা ইউসনেন 

১ টি ১ জন - ১ জন 

৯ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র উির খুরমা, উির খুরমা ইউসনেন ১ টি ১ জন - ১ জন 

১০ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র ভাতগাঁও, ভাতগাঁও ইউসনেন ১ টি ১ জন - ১ জন 

১১ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 
িরমহোয িরমহো ইউসনেন 

১ টি ১ জন - ১ জন 

১২ 
কসমউসনটি সিসনক  রহমতপুরয ইসলামপুর ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১৩ 
কসমউসনটি সিসনক  বাহাদুরপুর য ইসলামপুর ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১৪ 
কসমউসনটি সিসনক  হাো িাঁনপুরয ইসলামপুর ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১৫ কসমউসনটি সিসনক 
লক্ষীপুরয উিরখুরমা ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১৬ কসমউসনটি সিসনক পূব ডপীরপুরয রসয়েরগাঁও ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১৭ কসমউসনটি সিসনক সবলপারয রসয়েরগাঁও ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১৮ 
কসমউসনটি সিসনক 

বুড়াইরগাঁও যবসয়েরগাঁও ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১৯ 
কসমউসনটি সিসনক 

রাধানগরয রিলা ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২০ 
কসমউসনটি সিসনক 

েসক্ষণ লায়কেরয রিলা ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২১ 
কসমউসনটি সিসনক 

ইনামপীরগঞ্জ য রিলা ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২২ 
কসমউসনটি সিসনক 

উির রনশ্রী য িরমহো ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২৩ 
কসমউসনটি সিসনক 

ইসলামগঞ্জয িরমহো ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২৪ 
কসমউসনটি সিসনক 

মন্ডলপুরয ভাতগাঁও ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২৫ 
কসমউসনটি সিসনক 

নারােনপুরয ভাতগাঁও ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২৬ 
কসমউসনটি সিসনক 

লক্ষী বাউরযয়নাোরাই ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২৭ 
কসমউসনটি সিসনক মাসনকগঞ্জ বাজারয েসক্ষণ খুরমা 

ইউসনেন 
১ টি ১ জন - - 

২৮ 
কসমউসনটি সিসনক 

জাসহরপুরয ডোলারবাজার ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২৯ 
কসমউসনটি সিসনক 

উির খুরশী যয়োলারবাজার ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

 ডমাে ২৯ টি ২৯ টি ৩১ টি ৫ জন ১৫ জন 
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স্বাস্থয ডসবায়কয়ন্দ্রর তাসলকায সেরাই 

ক্ররমক 

নং 
স্বাস্থযয়কয়ন্দ্রর নাম অবস্থান সাংখ্যা 

কম ডকতডা কম ডিারীর সাংখ্যা 

সিসকৎসক নাস ড 
সাসভ ডস 

স্টাফ 

১ উপয়জলা স্বাস্থয কময়প্লক্স সেরাই  সের ১ টি ৩ জন ৫ জন ৫ জন 

২ ইউসনেন উপ-স্বাস্থযয়কন্দ্র 
ডপরুো ইউসনেন উপ-স্বাস্থয ডকন্দ্র, 

িরনারির 
১ টি ১ জন - ১ জন 

৩ ইউসনেন উপ-স্বাস্থযয়কন্দ্র 
ভাটিপাড়া ইউসনেন উপ- স্বাস্থয ডকন্দ্র, 

ভাটিপাড়া 
১ টি ১ জন - ১ জন 

৪ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 
ভাটিপাড়া , ভাটিপাড়া ইউসনেন 

১ টি ১ জন - ১ জন 

৫ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 
রসফনগর, রসফনগন ইউসনেন 

১ টি ১ জন - ১ জন 

৬ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 
কুলঞ্জ , কুলঞ্জ ইউসনেন 

১ টি ১ জন - ১ জন 

৭ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 
জগেল , জগেল ইউসনেন 

১ টি ১ জন - ১ জন 

৮ 
কসমউসনটি সিসনক  

স্বজনপুর,  রসফনগর ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

৯ 
কসমউসনটি সিসনক  কুসড়, রসফনগর ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১০ 
কসমউসনটি সিসনক  বারগর , রসফনগর ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১১ কসমউসনটি সিসনক 
গনকা, ভাটিপাড়া ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১২ কসমউসনটি সিসনক 
েিগ্রাম, ভাটিপাড়া ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১৩ কসমউসনটি সিসনক 
রন্নারিরয ভাটিপাড়া ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১৪ 
কসমউসনটি সিসনক কাইমায ভাটিপাড়া ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১৫ 
কসমউসনটি সিসনক কাসতডকপুরয িরনারির ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১৬ 
কসমউসনটি সিসনক 

ডলালারিরয িরনারির ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১৭ কসমউসনটি সিসনক শ্যামারির িরনারির ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১৮ কসমউসনটি সিসনক 
সেরাই সরমঙ্গলয সেরাই সরমঙ্গল 

ইউসনেন 
১ টি ১ জন - - 

১৯ কসমউসনটি সিসনক কল্যানয সেরাই সরমঙ্গল ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২০ 
কসমউসনটি সিসনক 

হাসসমপুরয সেরাই সরমঙ্গল ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২১ 
কসমউসনটি সিসনক 

ধনপুরয সেরাই সরমঙ্গল ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২২ 
কসমউসনটি সিসনক 

নতুন কন ডারগাঁওয কসরমপুর ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২৩ 
কসমউসনটি সিসনক 

শ্রী নারােনপৃরয কসরমপুর  ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 
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২৪ 
কসমউসনটি সিসনক 

কসরমপুরয কসরমপুর ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২৫ 
কসমউসনটি সিসনক 

নগেীপুরয জগেল ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২৬ 
কসমউসনটি সিসনক 

জগেল বাজারয জগেল ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২৭ 
কসমউসনটি সিসনক 

কসলোর কাপনয জগেল ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২৮ 
কসমউসনটি সিসনক 

বাউসীযতাড়ল ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২৯ 
কসমউসনটি সিসনক 

ধল িান্দপুরয তাড়ল ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

৩০ 
কসমউসনটি সিসনক 

ডবাোসলোয কুলঞ্জ ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

 ডমাে ৩০ টি ৩০ টি ৩২ টি ৫ জন ১১ জন 

 

স্বাস্থয ডসবায়কয়ন্দ্রর তাসলকায জগন্নাথপুর 

ক্ররমক 

নং 
স্বাস্থযয়কয়ন্দ্রর নাম অবস্থান সাংখ্যা 

কম ডকতডা কম ডিারীর সাংখ্যা 

সিসকৎসক নাস ড 
সাসভ ডস 

স্টাফ 

১ উপয়জলা স্বাস্থয কময়প্লক্স জগন্নাথপুর  সের ১ টি ৩ জন ৫ জন ৫ জন 

২ ইউসনেন উপ-স্বাস্থযয়কন্দ্র 
বাাংলাবাজার ইউসনেন উপ- স্বাস্থয 

ডকন্দ্র, পাইলগাঁও 
১ টি ১ জন - ১ জন 

৩ ইউসনেন উপ-স্বাস্থযয়কন্দ্র 
হািান ফায়তমাপুর ইউসনেন উপ-

স্বাস্থয, মীরপুর 
১ টি ১ জন - ১ জন 

৪ ইউসনেন উপ-স্বাস্থযয়কন্দ্র 
বুধরাইল ইউসনেন উপ-স্বাস্থয ডকন্দ্র, 

রসেেপুর 
১ টি ১ জন - ১ জন 

৫ ইউসনেন উপ-স্বাস্থযয়কন্দ্র 
জসহরপুর ইউসনেন উপ-স্বাস্থয ডকন্দ্র, 

আশাকাসন্দ 
১ টি ১ জন - ১ জন 

৬ ইউসনেন উপ-স্বাস্থযয়কন্দ্র 
কামারখাল ইউসনেন উপ-স্বাস্থয ডকন্দ্র, 

কলকসলো 
১ টি ১ জন - ১ জন 

৭ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 
পাললী, পাললী ইউসনেন 

১ টি ১ জন - ১ জন 

৮ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 
রানীগঞ্জ, রানীগঞ্জ ইউসনেন 

১ টি ১ জন - ১ জন 

৯ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 
হলেীপুর , হলেীপুর ইউসনেন 

১ টি ১ জন - ১ জন 

১০ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র পাড়ারগাঁও, কলকসলো ইউসনেন ১ টি ১ জন - ১ জন 

১১ 
কসমউসনটি সিসনক  

কলকসলো , কলকসলো ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১২ 
কসমউসনটি সিসনক  

মসজেপুর, কলকসলো ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১৩ 
কসমউসনটি সিসনক  

বনগাঁও, বনগাঁও পাললী ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১৪ কসমউসনটি সিসনক পাললী, পাললী ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 
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১৫ কসমউসনটি সিসনক 
ডলাহারগাঁও, পাললী ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১৬ কসমউসনটি সিসনক 
গড়গসড় কাসন্দয মীরপুর ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১৭ 
কসমউসনটি সিসনক শ্রীরামশ্রীয মীরপুর ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১৮ 
কসমউসনটি সিসনক ভুরাখালীয হলসেপুর  ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১৯ 
কসমউসনটি সিসনক 

সমেলয হলসেপুর ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২০ কসমউসনটি সিসনক ডগাপড়াপুরয হলসেপুর ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২১ কসমউসনটি সিসনক ডমঘারগাঁওয রানীগঞ্জ ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২২ কসমউসনটি সিসনক ডনাোগাঁ্ওয রানীগঞ্জ ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২৩ 
কসমউসনটি সিসনক 

বাঘমেনায রানীগঞ্হ ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২৪ 
কসমউসনটি সিসনক 

সশবগঞ্জয রানীগঞ্জ ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২৫ 
কসমউসনটি সিসনক 

রসেেপুরয রসেেপুর ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২৬ 
কসমউসনটি সিসনক 

পীয়ররগাঁওয রসেেপুর ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২৭ 
কসমউসনটি সিসনক 

শাহাড়পাড়ায রসেেপুর ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২৮ 
কসমউসনটি সিসনক 

বড়য়পিীয আশারকাসন্দ ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২৯ 
কসমউসনটি সিসনক 

উির োওড়াইয আশারকাসন্দ ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

৩০ 
কসমউসনটি সিসনক 

পালকুড়ায আশারকাসন্দ ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

৩১ 
কসমউসনটি সিসনক 

স্বাধীনবাজারয পাইলগাঁও ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

৩২ 
কসমউসনটি সিসনক 

ডগাতগাঁওয পাইলগাঁও ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

৩৩ 
কসমউসনটি সিসনক 

রসেেপুরয পাইলগাঁও ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

 ডমাে ৩৩ টি ৩৩ টি ৩৫ টি ৫ জন ১৪ জন 
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স্বাস্থয ডসবায়কয়ন্দ্রর তাসলকায ডোেরাবাজার 

ক্ররমক 

নং 
স্বাস্থযয়কয়ন্দ্রর নাম অবস্থান সাংখ্যা 

কম ডকতডা কম ডিারীর সাংখ্যা 

সিসকৎসক নাস ড 
সাসভ ডস 

স্টাফ 

১ উপয়জলা স্বাস্থয কময়প্লক্স ডোোরাবাজার সের ১ টি ৩ জন ৫ জন ৫ জন 

২ ইউসনেন উপ-স্বাস্থযয়কন্দ্র 
ডোহাসলো ইউসনেন উপ- স্বাস্থয ডকন্দ্র, 

ডোহাসলো  
১ টি ১ জন - ১ জন 

৩ ইউসনেন উপ-স্বাস্থযয়কন্দ্র 
লক্ষীপুর  ইউসনেন উপ-স্বাস্থয, 

লক্ষীপুর 
১ টি ১ জন - ১ জন 

৪ ইউসনেন উপ-স্বাস্থযয়কন্দ্র 
বাসজতপুর  ইউসনেন উপ-স্বাস্থয ডকন্দ্র, 

বাসজতপুর 
১ টি ১ জন - ১ জন 

৫ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 
নরসসাংপুর ,নরসসাংহপুর ইউসনেন 

১ টি ১ জন - ১ জন 

৬ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 
পান্ডারসগাঁও, পান্ডারগাঁও ইউসনেন 

১ টি ১ জন - ১ জন 

৭ স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্র 
বাাংলাবাজার, বাাংলাবাজার ইউসনেন 

১ টি ১ জন - ১ জন 

৮ কসমউসনটি সিসনক 
হক নগর, (বাঁশতলা) বাাংলাবাজার 

ইউসনেন 
১ টি ১ জন - - 

৯ 
কসমউসনটি সিসনক  

পাইকপাড়া, বাাংলাবাজার ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১০ 
কসমউসনটি সিসনক  

খাইরগাঁও, নরসসাংপুর ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১১ কসমউসনটি সিসনক ডসানাপুর, নরসসাংপুর ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১২ কসমউসনটি সিসনক ডোোরগাঁও, নরসসাংপুর ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১৩ কসমউসনটি সিসনক সপরীজপুর, মান্নারগাঁও ইউসন ন ১ টি ১ জন - - 

১৪ 
কসমউসনটি সিসনক 

ধম ডপুর, ডোহাসেো ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১৫ 
কসমউসনটি সিসনক 

ডমন্দা, ডোহাসলো ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১৬ 
কসমউসনটি সিসনক 

বায়েগুয়রশপুরয ডোহাসলো ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১৭ 
কসমউসনটি সিসনক 

রকোজুসরয লক্ষীপুর ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

১৮ কসমউসনটি সিসনক 
ডমাোপাড়ায লক্ষীপুর ইউসনেন 

১ টি ১ জন - - 

১৯ কসমউসনটি সিসনক মালগাঁওয লক্ষীপুর ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২০ 
কসমউসনটি সিসনক 

রনভুসময লক্ষীপুর ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২১ 
কসমউসনটি সিসনক 

লক্ষীপুর ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২২ 
কসমউসনটি সিসনক 

এরুোখাইয লক্ষীপুর ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

২৩ 
কসমউসনটি সিসনক 

ডোংরাটিলায লক্ষীপুর ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 
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২৪ 
কসমউসনটি সিসনক 

মহিতপুরয লক্ষীপুর ইউসনেন ১ টি ১ জন - - 

 ডমাে ২৪ টি ২৪ টি ২৬ টি ৫ জন ১১ জন 
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সংযুরি ১৩ 

 

এক নজয়র সুনামগঞ্জ ডজলার সমবাে সসমসতসমূয়হর তথ্য 

 

ক্রসমক নাং উপয়জলার নাম 
কার্ যকি সরমরিি 

সংখ্যা 

অকার্ যকি সরমরিি 

সংখ্যা 
মন্তব্য 

১. সুনামগঞ্জ সের ১০৭ ৬১  

২. শাো ৩৯ ৪৬  

৩. সেরাই ৮৩ ৭৩  

৪. জামালগঞ্জ ৭৬ ৮০  

৫. েসক্ষণ সুনামগঞ্জ ৭৫ ৪৭  

৬. সবেম্ভরপুর ৪৭ ২২  

৭. ডোোরাবাজার ৪৩ ২৮  

৮. ধম ডপাশা ১৫১ ৯০  

৯. িাতক ১৫২ ৪০  

১০. জগন্নাথপুর ৫৫ ৩৯  

১১. তাসহরপুর ১২১ ৫৮  

 ডমাে ৯৪৯ ৫৮৪  
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সংযুরি ১৪ 

 

সুনামগঞ্জ জেলাি েনপ্ররিরনরিয়দি িারলকা 

 

ক্র:নং নাম পদবী জমাবাইল 

১ ইসঞ্জসনোর ডমাোয়জ্জম ডহায়সন রতন সাংসে সেস্যয সুনামগঞ্জ-১ 

 

০১৭১৫০২০৮৩৩ 

২ সুরসঞ্জত ডসন গুপ্ত সাংসে সেস্যয সুনামগঞ্জ-২ 

 

০১৭১১৮৯০২০২ 

৩ এম এ মান্নান সাংসে সেস্যয সুনামগঞ্জ-৩ 

 

০১৭১৫০৩৯৩০৭ 

৪ এযােয়ভায়কে পীর সমিবাহ উদ্দীন আহয়মে সাংসে সেস্যয সুনামগঞ্জ-৪ 

 

০১৭২৬৮৯৯৪৯৯ 

৫ মসহবুর রহমান মাসনক সাংসে সেস্যয সুনামগঞ্জ-৫ 

 

০১৭১১১৩৯৭৮৫ 

০১৫৫৩৩৭৯৩৮৩ 

০১৯১৪৩৬৬৯৮০ 

 

৬ এযাে. সামসুন্নাহার ডবগম শাহানা রিানী সাংরসক্ষত মসহলা সাংসে সেস্যয সুনামগঞ্জ 

 

০১৭১২৫৯৩০৪৪ 

৭ আলহাজ্ব সামসুল আলম তালুকোর (ঝনু 

সমো) 

ডিোরম্যানয উপয়জলা পসরেেয জামালগঞ্জ 

 

০১৭১৬৩৪৫১৮৫ 

৮ কামরুজ্জামান কামরুল ডিোরম্যানয উপয়জলা পসরেেয তাসহরপুর 

 

০১৭১২১২৯৪১৮ 

৯ ডমাঃ হারুনূর রসশে ডিোরম্যানয উপয়জলা পসরেেয সবেম্ভরপুর 

 

০১৭১৩৮১৫৫৫৩ 

১০ ডমাঃ আব্দুল ডমাতাসলব খাঁন উপয়জলা ডিোরম্যানয ধম ডপাশা 

 

০১৭১৬৬৭৮৮২২ 

১১ গয়নন্দ্র িন্দ্র সরকার ডিোরম্যানয উপয়জলা পসরেেয শাো 

 

০১৭১৬৭০০৮২২ 

১২ ডমাঃ হাসফজুর রহমান তালসকোর ডিোরম্যানয উপয়জলা পসরেেয সেরাই 

 

০১৯৬০৮৪২৫১৭ 

১৩ ডমাহাম্মে আকমল ডহায়সন ডিোরম্যানয উপয়জলা পসরেেয জগন্নাথপুর 

 

০১৭১২০২০৭১৫ 

১৪ অসলউর রহমান ডিৌধুরী বকুল ডিোরম্যানয উপয়জলা পসরেেয িাতক 

 

০১৭৩২১৮২৬৪৪ 

১৫ ডেওোন জেনুল জায়করীন ডিোরম্যানয উপয়জলা পসরেেয সুনামগঞ্জ সের 

 

০১৭১২৭৪৭৪২৫ 

১৬ হাজী আবুল কালাম ডিোরম্যানয উপয়জলা পসরেেয েসক্ষণ 

সুনামগঞ্জ 

 

০১৭১২৭৫৪৭১১ 

১৭ ঈসদ্রস আলী বীররতীক ডিোরম্যানয উপয়জলা পসরেেয ডোোরাবাজার 

 

০১৭১৮১৯৬৩৩৫ 

১৮ আইয়ূব বখ্ত জগলুল ডমেরয সুনামগঞ্জ ডপৌরসভায সুনামগঞ্জ 

 

০১৭১২৩২৪৯০০ 

১৯ ডমাঃ আবুল কালাম ডিৌধুরী ডমেরয িাতক ডপৌরসভায সুনামগঞ্জ 

 

০১৯৭১৩১৫০৭৮ 

২০ আসজজুর রহমান বুলবুল ডমেরয সেরাই ডপৌরসভায সুনামগঞ্জ 

 

০১৭৩৩৪১৬৬৭১ 

২১ ডমাঃ আক্তার ডহায়সন ডমেরয জগন্নাথপুর ডপৌরসভায সুনামগঞ্জ 

 

০১৭১২০৫১৬৯৪ 
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সংযুরি ১৫ 

 

সুনামগঞ্জ জেলাি উপয়েলার রিক ক্ষরিগ্রস্ত কৃষয়কি সংখ্যা  

 

ক্রসমক নাং উপয়জলার নাম 
ডমাে কৃেয়কর  

সাংখ্যা 

ক্ষসতগ্রস্ত কৃেয়কর 

সাংখ্যা 
মন্তব্য 

১. সুনামগঞ্জ সের ২৩১৪৩ ৭৮৬৮  

২. শাো ২১৬১৪ ৯০৭৮  

৩. সেরাই ৩৩৮৭৫ ১২৮৭৩  

৪. জামালগঞ্জ ১৬৪৫৬ ৮২২৮  

৫. েসক্ষণ সুনামগঞ্জ ২৯২০১ ৯৩৪৪  

৬. সবেম্ভরপুর ২৭৫৭৩ ৯৬৫০  

৭. ডোোরাবাজার ২৩৮৭০ ৮১১৫  

৮. ধম ডপাশা ৪৫৯৫৩ ১৭৪৬২  

৯. িাতক ২৬৮৬২ ১১২৮২  

১০. জগন্নাথপুর ১৫৯৫০ ৬৬৭০  

১১. তাসহরপুর ২৯৬১২ ৯৪৭৫  

 ডমাে ২৯৪১০৯ ১১০০৪৫  

 

তয়থ্যর উৎসঃ কৃসে সিসারাণ অসধেপ্তর, সুনামগঞ্জ 
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সংযুরি ১৬ 

 

সুনামগঞ্জ জেলাি বাঁয়িি িারলকা  

 

ক্র/ 

নাং 
ডকাথা হয়ত ডকান প ডন্ত কত সক.সম ডকান ওোয়ে ড অবসস্থত উচ্চতা উপয়জলার নাম 

১ রতনশ্রী ০ ডথয়ক রতনশ্রী ডশে প ডন্ত 

 

৫০ সক.সম. মাসতোন হাওর গয়ড় আর এল 

(সরসেউস 

ডলয়ভল) ৫.৫ 

– ৬ সমোর 

তাসহরপুর 

২ তাসহরপুর ০ ডথয়ক আলীপুর এবাং 

রবজ্ঞাসনক ডরগুয়লের ডথয়ক তাসহরপুর 

প ডন্ত 

 

৩৫ সক.সম. শসনর হাওর ঐ তাসহরপুর 

৩  তাসহরপুর ০ ডথয়ক তাসহরপুর ১০ 

প ডন্ত 

 

১০ সক.সম. মহাসলো হাওর ঐ তাসহরপুর 

৪ পন্ডুর বাজার ডথয়ক রাজধরপুর প ডন্ত 

 

৫ সক.সম. হাসলর হাওর ঐ তাসহরপুর 

৫ কইন্নার কারা ডথয়ক মাহমুেপুর প ডন্ত 

 

৮ সক.সম. গুরমার হাওর ঐ তাসহরপুর 

৬ কইন্নার কারা ডথয়ক কলমা প ডন্ত 

 

১৫ সক.সম. গুরমার হাওর 

বসধ ডতাাংশ 

ঐ তাসহরপুর 

৭ 

 

রাজনগর ডথয়ক বাসলজুসড় প ডন্ত ৬ সক.সম. আঙ্গারুলী হাওর ঐ তাসহরপুর 

৮  আলীপুর ডথয়ক মাসুয়কর খাড়া প ডন্ত 

  

১২ সক.সম. শসনর হাওর ঐ সবেম্ভরপুর 

৯ 

 

ডসানাপুর ডথয়ক সলুকাবাে েলুরা হয়ে 

সবেম্ভরপুর বাজার সনোমতপুর প ডন্ত 

 

২৪.৪ সক.সম. করিার হাওর ঐ সবেম্ভরপুর 

 

১০ 

গাটিে ডথয়ক বাসলজুসড় হয়ে গাটিো 

প ডন্ত 

 

২০ সক.সম. আঙ্গারুলী হাওর ঐ সবেম্ভরপুর 
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ক্র/ 

নাং 
ডকাথা হয়ত ডকান প ডন্ত কত সক.সম ডকান ওোয়ে ড অবসস্থত উচ্চতা উপয়জলার নাম 

১১ 

 

শরীফগঞ্জ বাজার ডথয়ক সমাখালী হয়ে 

শরীফগঞ্জ প ডন্ত 

 

১৪ সক.সম. পুটিোর হাওর ঐ সবেম্ভরপুর 

১২ মাসুয়কর খাড়া ডথয়ক রবজ্ঞাসনক 

ডরগুয়লের প ডন্ত 

 

৪ সক.সম. শসনর হাওর ঐ জামালগঞ্জ 

১৩ 

 

মেনাকাসন্দ ডথয়ক সহজলা ডশে 

সীমানা প ডন্ত 

 

৫ সক.সম. মহাসলো হাওর ঐ জামালগঞ্জ 

১৪ 

 

সািনা বাজার ডথয়ক পন্ডুপ বাজারয 

রাজধরপুর ডথয়ক কালাগাাং এবাং 

সাংগ্রামপুর ডথয়ক সািনা বাজার প ডন্ত 

 

৫২ সক.সম. হাসলর হাওর ঐ জামালগঞ্জ 

১৫ জামালগঞ্জ ০ ডথয়ক জামালগঞ্জ ৭৪ 

প ডন্ত 

 

৭৪ সক.সম. পাকনার হাওর ঐ জামালগঞ্জ 

১৬ রতেবনগর ০ ডথয়ক রতেবনগর ৭.৫ 

প ডন্ত 

 

৭.৫ সক.সম. সমসন পাকনার হাওর ঐ জামালগঞ্জ 

১৭ মকসুেপুর ডথয়ক (কইন্নার কারা এবাং 

মাহমুেপুর ডথয়ক মকসুেপুর প ডন্ত 

 

৩৮ সক.সম. গুরমার হাওর 

(িামরোসন ও েঃ 

বশীকুন্ডা ইউসনেন) 

ঐ ধম ডপাশা 

১৮ 

 

কুলয়োোসর ০ ডথয়ক কুলয়োোসর ২৪ 

প ডন্ত 

 

২৪ সক.সম. বরায়োবা হাওর 

(মেনগর ইউসনেন) 

ঐ ধম ডপাশা 

১৯ 

 

ডসায়লমানপুর ০ ডথয়ক ডসায়লমানপুর 

৩০ প ডন্ত 

 

৩০ সক.সম. কাইোনী হাওর 

(িামরোসন ইউসনেন) 

ঐ ধম ডপাশা 

২০ 

 

ডগালকপুর বাজার ০ ডথয়ক ডগালকপুর 

বাজার ৫০ প ডন্ত 

৫০ সক.সম. ডসানায়মাড়ল হাওর 

(সুখাইর রাজাপুর উির 

ও জেশ্রী ইউসনেন) 

ঐ ধম ডপাশা 
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ক্র/ 

নাং 
ডকাথা হয়ত ডকান প ডন্ত কত সক.সম ডকান ওোয়ে ড অবসস্থত উচ্চতা উপয়জলার নাম 

 

২১ 

 

গাগলাখালী ০ ডথয়ক গাগলাখালী ৬৩ 

প ডন্ত 

 

৬৩ সক.সম. িন্দ্রয়সানার খাল হাওর  ঐ ধম ডপাশা 

২২ 

 

বাবুপুর  বাজার ০ ডথয়ক বাবুপুর  

বাজার ২০.৩০ প ডন্ত 

 

২০.৩০ সক.সম. ধানকুসনো হাওর  ঐ ধম ডপাশা 

২৩ 

 

মুক্তারপুর ০ ডথয়ক মুক্তারপুর 

১২.২৫০ প ডন্ত 

 

১২.২৫০ সক.সম. জেবুনা হাওর  ঐ ধম ডপাশা 

২৪ 

 

তারল ০ ডথয়ক তারল ৪৬.৫ প ডন্ত 

 

৪৬.৫ সক.সম. িাপাসতর হাওর (তারল 

ইউসনেন)  

ঐ সেরাই 

২৫ 

 

পাইলগাঁও ১৫ ডথয়ক ডমাস্তাকপুর ৫০ 

প ডন্ত 

 

৭ সক.সম. সুখাইো সবসবোনা 

হাওর (কুলঞ্জ ইউসনেন)  

ঐ সেরাই 

২৬ 

 

এখসতোরপুর ডথয়ক রাজনগর প ডন্ত 

 

৩৫ সক.সম. হুরামসেো হাওর 

(জগদ্দল ইউসনেন)  

ঐ সেরাই 

২৭ 

 

পাথাসরো ডথয়ক রাজানগর প ডন্ত 

 

৫০ সক.সম. কাসলয়কাোর হাওর 

(রাজানগর ইউসনেন)  

ঐ সেরাই 

২৮ 

 

বাোসলো ডথয়ক ডততুো গ্রাম প ডন্ত 

 

৪৫ সক.সম. োাংগুোর হাওর (তারল 

ইউসনেন)  

ঐ সেরাই 

২৯ িান্ডপুর ডথয়ক বাউসী ইসলামপুর 

প ডন্ত 

 

৩৯ সক.সম. বরাম হাওর (তারল ও 

হসববপুর ইউসনেন)  

ঐ সেরাই ও শাো 

৩০ বেরপুর ব্রীজ ডথয়ক বেরপুর প ডন্ত 

 

৪২ সক.সম. উেগল সবল হাওর 

(সরমঙ্গল ইউসনেন)  

ঐ সেরাই ও শাো 

৩১ টুকিানপুর ডথয়ক টুকিানপুর প ডন্ত 

 

৩৭ সক.সম. ভান্ডা সবল হাওর 

(তারল ও হসববপুর 

ইউসনেন) 

ঐ সেরাই ও শাো 



259  
 

ক্র/ 

নাং 
ডকাথা হয়ত ডকান প ডন্ত কত সক.সম ডকান ওোয়ে ড অবসস্থত উচ্চতা উপয়জলার নাম 

৩২ আনন্দপুর গ্রাম ডথয়ক শ্রীহাইল হয়ে 

শ্যামারির প ডন্ত 

 

৪৫ সক.সম. 

 

িাোর হাওর (হসববপুর 

ও বাহাড়া ইউসনেন) 

ঐ শাো 

৩৩ রতাপপুর বাজার ডথয়ক উপর শাো 

হয়ে জেপুর প ডন্ত 

২৫ সক.সম. ডবড়ােহর হাওর 

(বাহাড়া ও শাো 

ইউসনেন) 

ঐ শাো 

৩৪ পাইলগাঁও ১৫ ডথয়ক ডমাস্তাকপুর ৫০ 

প ডন্ত 

 

২৮ সক.সম. সুখাইো সবসবোনা 

হাওর (রানীগঞ্জ 

ইউসনেন)  

ঐ জগন্নাথপুর 

৩৫ হসরণাকাসন্দ ডথয়ক রানীগঞ্জ প ডন্ত ৭২ সক.সম. নলুোর হাওর (রানীগঞ্জ 

ইউসনেন)  

ঐ জগন্নাথপুর 

৩৬ টুয়কর বাজার ০ ডথয়ক টুয়কর বাজার 

২২.৫ প ডন্ত 

 

২২.৫ সক.সম. জাময়খালা হাওর 

(েরগাপাশা ও পূব ড 

বীরগাঁও ইউসনেন)  

ঐ েসক্ষণ সুনামগঞ্জ 

৩৭ হাসাউড়া ডথয়ক িেহারা ব্রীজ প ডন্ত 

 

১৮ সক.সম. খাই হাওর (েরগাপাশা 

ও পূব ড বীরগাঁও 

ইউসনেন) 

ঐ েসক্ষণ সুনামগঞ্জ 

৩৮ ডেখার হাওর রকল্প ৮৮ সক.সম. ডেখার হাওর 

(জেকলসয িরমহোয  

ডোোসলো ও লক্ষণশ্রী 

ইউসনেন)  

ঐ েসক্ষণ সুনামগঞ্জয 

িাতকয 

ডোোরাবাজার ও 

সুনামগঞ্জ সের 

৩৯ সাাংহাই হাওর বাঁধ ২৪ সক.সম. সাাংহাই হাওর (পূব ড 

বীরগাঁও ও পাথাসরো 

ইউসনেন)  

ঐ েসক্ষণ সুনামগঞ্জ 

৪০ কাসিভাঙ্গা  হাওর বাঁধ ২০ সক.সম. কাসিভাঙ্গা হাওর 

(েরগাপাশা ও পূব ড 

পাগলা ইউসনেন)  

ঐ েসক্ষণ সুনামগঞ্জ 

৪১ হসরণাপােী ডথয়ক সবরামপুর প ডন্ত 

 

২২ সক.সম. কালনার হাওর 

রঙ্গারির ইউসনেন) 

ঐ সুনামগঞ্জ সের 

৪২ আলীপুর ঘাে ডথয়ক ডসানাপুর প ডন্ত 

 

১.৬৫ সক.সম. করিার হাওর (য়গৌরারাং 

ইউসনেন) 

ঐ সুনামগঞ্জ সের 

৪৩ আলীপুর ডথয়ক লালপুর হয়ে ১২ সক.সম. করিার হাওর (য়গৌরারাং ঐ সুনামগঞ্জ সের 
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ক্র/ 

নাং 
ডকাথা হয়ত ডকান প ডন্ত কত সক.সম ডকান ওোয়ে ড অবসস্থত উচ্চতা উপয়জলার নাম 

সনোমতপুর প ডন্ত 

 

ইউসনেন) 

৪৪ ডজাোলভাঙ্গা বাঁধ 

 

২২ সক.সম. করিার হাওর (য়গৌরারাং 

ইউসনেন) 

ঐ সুনামগঞ্জ সের 

৪৫ হসরণাপােী ডথয়ক লক্ষ্মীপুর 

বাাংলাবাজার প ডন্ত 

 

৪০ সক.সম. কালনার হাওর (সুরমা 

ও লক্ষ্মীপুর  ইউসনেন) 

ঐ ডোোরা বাজার 

৪৬ খাসসো মরা নেী রকল্প 

 

৮ সক.সম. কালনার হাওর (সুরমা 

ও লক্ষ্মীপুর  ইউসনেন) 

ঐ ডোোরা বাজার 

৪৭ নাইন্দার হাওর রকল্প 

 

২০ সক.সম. কালনার হাওর 

(য়োোরাবাজার  

ইউসনেন) 

ঐ ডোোরা বাজার 

৪৮ নাইন্দার হাওর রকল্প 

 

৮ সক.সম. কালনার হাওর 

(য়নাোরাই  ইউসনেন) 

ঐ িাতক 

৪৮ িাউলীর হাওর 

 

১৬ সক.সম. িাউলীর হাওর 

(সশমিাইর  ইউসনেন) 

ঐ িাতক 

 ডমাে ১৩৭৩.১০ সক.সম.  

 

  

 

উৎসঃ বাাংলায়েশ পাসন উন্নেন ডবাে ড, সুনামগঞ্জ।    
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সংযুরি ১৭ 

 

সুনামগঞ্জ জেলাি স্লইচয়গট-এি িারলকা  

 

ক্র/ 

নাং 

 

স্লুইি ডগে 

 

 

কেটি ডকাথাে 
ডকান নেী / খায়লর 

সাংয় াগস্থয়ল 

কাজ কয়র 

সক-না 

উপয়জলার 

নাম 

 

১ 

রবজ্ঞাসনক স্লুইি ডগে (৬ 

ডভন্ট) 

১ টি রবজ্ঞাসনকয শসনর হাওর রবজ্ঞাসনক খাল সিল তাসহরপুর 

২ 

 

রবজ্ঞাসনক স্লুইি ডগে (১ 

ডভন্ট) 

১ টি রবজ্ঞাসনকয শসনর হাওর রবজ্ঞাসনক খাল অিল তাসহরপুর 

৩ আহম্মকখাসল স্লুইি ডগে 

(৬ ডভন্ট) 

১ টি আহম্মকখাসলয শসনর 

হাওর 

আহম্মকখাসল খাল সিল তাসহরপুর 

৪ ডবাোলমারা স্লুইি ডগে (৪ 

ডভন্ট) 

১ টি ডবাোলমারায মাসতোন 

হাওর 

ডবাোলমারা খাল সিল তাসহরপুর 

৫ কইন্নার কারা স্লুইি ডগে 

(২ ডভন্ট) 

১ টি কইন্নার কারায গুরমার 

হাওর 

কইন্নার কারা খাল সিল তাসহরপুর 

 

৬ ডবয়হলী স্লুইি ডগে (২ 

ডভন্ট) 

১ টি ডবয়হলীয শসনর হাওর ডবয়হলী খাল সিল জামালগঞ্জ 

৭ রাতলা স্লুইি ডগে (৫ 

ডভন্ট) 

১ টি ইসলামপুরয হাসলর হাওর রাতলা খাল সিল জামালগঞ্জ 

 

৮ 

সুসিো (৫ ডভন্ট) ১ টি সুসিোয হাসলর হাওর সুসিোর খাল সিল জামালগঞ্জ 

৯ 

 

গজাসরো স্লুইি ডগে  (৮ 

ডভন্ট) 

১টি গজাসরো (পাগলার ) 

হাওর 

গজাসরো খাল সামসেক 

বন্ধ 

জামালগঞ্জ 

১০ 

 

োসলো স্লুইি ডগে   (৪ 

ডভন্ট) 

১টি োসলো (পাগলার ) হাওর োসলো খাল সিল জামালগঞ্জ 

১১ 

 

আলকানা স্লুইি ডগে   ১টি জগন্নাথপুর সেরয নলুোর 

হাওর 

নলয়জর খাল সিল জগন্নাথপুর 

১২ 

 

হাসহাসী স্লুইি ডগে ১টি ভুরা খালী(নলুোর হাওর) ভুরাখালী খাল সিল জগন্নাথপুর 

১৩ সাতসবলা স্লুইি ডগে ১টি হামসন্দো হাওর  সিল সেরাই 

১৪ িাতল স্লুইি ডগে (২ ডভন্ট) ১টি িাতলয িাপাসল হাওর িাতল খাল সিল সেরাই 

১৫ িানপুর স্লুইি ডগে (২ 

ডভন্ট) 
১টি িানপুর য িাপাসল হাওর িানপুর খাল সিল সেরাই 

১৬ আত্রাই স্লুইি ডগে (১ ডভন্ট) ১টি আত্রাইয িাপাসল হাওর আসত্রই খাল অিল সেরাই 

১৭ োও ভাঙ্গা স্লুইি ডগে (৩ 

ডভন্ট) 
১টি োওভাঙ্গা য িাপাসল 

হাওর 

োওভাঙ্গা খাল অিল সেরাই 

১৮ ডবাোলসেো স্লুইি ডগে (২ 

ডভন্ট) 
১টি ডবাোলসেো য িাপাসল 

হাওর 

ডবাোলসেো খাল অিল সেরাই 

১৯ নো খাল স্লুইি ডগে (১ 

ডভন্ট) 

১টি িন্ডীপুর নোখাল অিল সেরাই 

২০ ডবাোলসেো স্লুইি ডগে (৩ 

ডভন্ট) 
১টি ডবাোলসেো য িাপাসল 

হাওর 

ডবাোলসেো খাল অিল সেরাই 

২১ হাজী িাাংলা স্লুইি ডগে (১ 

ডভন্ট) 
১টি হাসতো খাল কাোগাাং অিল সেরাই 

২২ বাোসলো স্লুইি ডগে (৪ 

ডভন্ট) 
১টি বাোসলো খাল কালনী অিল সেরাই 

২৩ কল কসলো স্লুইি ডগে 

(৮ডভন্ট) 

১টি কাসল ডকাো হাওর সপোইন নেীর সাংয় াগ সিল সেরাই 

২৪ োউেপুর স্লুইি ডগে (৬ ১টি কাসল ডকাো হাওর মরা সুরমা  সিল সেরাই 
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ক্র/ 

নাং 

 

স্লুইি ডগে 

 

 

কেটি ডকাথাে 
ডকান নেী / খায়লর 

সাংয় াগস্থয়ল 

কাজ কয়র 

সক-না 

উপয়জলার 

নাম 

ডভন্ট) 
২৫ কাো গাাং স্লুইি ডগে (১ 

ডভন্ট) 
১টি কাসল ডকাো হাওর খাল সাংয় াগ অিল সেরাই 

২৬ জাহানপুর স্লুইি ডগে 

(১ডভন্ট) 
১টি কাসল ডকাো হাওর মরা সুরমা অিল সেরাই 

২৭ সুজানপুর স্লুইি ডগে (৩ 

ডভন্ট) 
১টি কাসল ডকাো হাওর সপোইন নেীর সাংয় াগ অিল সেরাই 

২৮ কুকরার খাল  স্লুইি ডগে 

(৩ডভন্ট) 
১টি িাোর  হাওর সুরমা নেী অিল সেরাই 

২৯ বারকুসড় স্লুইি ডগে (১ 

ডভন্ট) 

১ টি বারকুসড়য শসনর হাওর বারকুসড় খালয ফয়তপুর 

ইউসনেন 

সিল সবেম্ভরপুর 

৩০ ঘাটিো স্লুইি ডগে (১ ডভন্ট) ১ টি ঘাটিোয আঙ্গারুসল হাওর ঘাটিো খাল সিল সবেম্ভরপুর 

৩১ ঘাটিো স্লুইি ডগে (৪ ডভন্ট) ১ টি ঘাটিোয করিা হাওর ঘাটিো খাল সিল সবেম্ভরপুর 

৩২ ডমাকয়সেপুর স্লুইি ডগে (২ 

ডভন্ট) 

১ টি ডমাকয়সেপুরয গুরমার 

হাওর 

ডমাকয়সেপুর খাল সিল ধম ডপাশা 

৩৩ ঘূসণ ডর খাল স্লুইি ডগে (২ 

ডভন্ট) 

১ টি ঘূসণ ডর খালয গুরমার হাওর ঘূসণ ডর খাল সিল ধম ডপাশা 

৩৪ জগন্নাথপুর স্লুইি ডগে (৩ 

ডভন্ট) 

১ টি জগন্নাথপুরয গুরমার 

হাওর 

জগন্নাথপুর খাল সিল ধম ডপাশা 

৩৫ পাশুো স্লুইি ডগে (৩ 

ডভন্ট) 

১ টি পাশুোয গুরমার হাওর পাশুোর খাল সিল ধম ডপাশা 

 

৩৬ সুন্দরুপুর স্লুইি ডগে  (২ 

ডভন্ট) 

১টি সুন্দরপুর (য়সানয়মারল 

হাওর) 

সুন্দরপুর খাল সিল ধম ডপাশা 

৩৭ ডেৌলতপুর স্লুইি ডগে (২ 

ডভন্ট) 

১টি ডেৌলতপুর (য়সানায়মারল 

হাওর) 

ডেৌলতপুর খাল সিল ধম ডপাশা 

৩৮ ডোোরা  স্লুইি ডগে (৩ 

ডভন্ট) 
১টি ডোোরা (য়সানায়মারল 

হাওর) 

ডোোরা(আজরা খাল) সিল ধম ডপাশা 

৩৯ রতাপপুরস্লুইি ডগে (২ 

ডভন্ট) 
১টি রতাপপুর (য়সানায়মারল 

হাওর) 

রতাপপুর খাল সিল ধম ডপাশা 

৪০ গাগলা খালী স্লুইি ডগে (৩ 

ডভন্ট) 
১টি গাগলা খালী (িানপুর) কাউনাই নেী অিল ধম ডপাশা 

৪১ িােরা স্লুইি ডগে (৩ ডভন্ট) ১টি িােরা (আলীপুর) সুরমা নেী অিল ধম ডপাশা 

৪২ ডবাসলো স্লুইি ডগে (৩ 

ডভন্ট) 

১টি ডবাইল কাংশ নেী অিল ধম ডপাশা 

৪৩ রবশাখালী স্লুইি ডগে (৫ 

ডভন্ট) 
১টি রবশাখালীয বাসলোর 

হাওর 

রবশাখালী খাল অিল সুনামগঞ্জ 

সের 

৪৪ শেতান খালী স্লুইি ডগে 

(৩ ডভন্ট) 
১টি শেতান খালী িামতী নেী সিল শাো 

৪৫ রতনখালী স্লুইি ডগে (৫ 

ডভন্ট) 
১টি রতনখালী  োরাইন নেী অিল শাো 

৪৬ আবরার খাল স্লুইি ডগে 

(৩ ডভন্ট) 

১টি িাোর হাওর  গুসে নেী অিল শাো 

৪৭ পাসখমারা স্লুইি ডগে (১ 

ডভন্ট) 
১টি বীরগাঁও বাজার  সিল েঃ 

সুনামগঞ্জ  

৪৮ আশাউরা স্লুইি ডগে (৩ 

ডভন্ট) 
১টি খাই হাওর  সিল েঃ 

সুনামগঞ্জ  

৪৯ বুসড় েঙ্কা স্লুইি ডগে (২ 

ডভন্ট) 
১টি ডজাোল ভাঙ্গা হাওর   সিল েঃ 

সুনামগঞ্জ  
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ক্র/ 

নাং 

 

স্লুইি ডগে 

 

 

কেটি ডকাথাে 
ডকান নেী / খায়লর 

সাংয় াগস্থয়ল 

কাজ কয়র 

সক-না 

উপয়জলার 

নাম 

৫০ রইঙ্গা স্লুইি ডগে (২ ডভন্ট) ১টি ডজাোল ভাঙ্গা হাওর    েঃ 

সুনামগঞ্জ  

৫১ সজরাক স্লুইি ডগে (৩ 

ডভন্ট) 
১টি ডজাোল ভাঙ্গা হাওর    েঃ 

সুনামগঞ্জ  

৫২ আসামুরা স্লুইি ডগে 

(৪ডভন্ট) 
১টি সাাংহাই  সিল েঃ 

সুনামগঞ্জ  

৫৩ হামহামী স্লুইি ডগে (৩ 

ডভন্ট) 
১টি সাাংহাই   েঃ 

সুনামগঞ্জ  
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সংযুরি ১৮ 

 

সুনামগঞ্জ জেলাি প্রিান প্রিান হাওয়িি িারলকা  

 

ক্রসমক 

নাং 
হাওয়রর নাম উপয়জলার নাম 

এসরো (ডহক্টর) 
মন্তব্য 

গ্রস ডনে 

১ করিার হাওর 

 

সুনামগঞ্জ সের, সবেম্ভরপুর ৬০১৭ ৪৫১৫  

২ কালনার হাওর সুনামগঞ্জ সের, 

ডোোরাবাজার 

৫৮১৬ ৩৯০০  

৩ আঙ্গারুলী হাওর সবেম্ভরপুর, তাসহরপুর ২৪৪০ ১৪৬৪  

৪ শসনর হাওর জামালগঞ্জ, তাসহরপুর, 

সবেম্ভরপুর  

৮২৯৮ ৬৬৩৮  

৫ মাটিোন হাওর তাসহরপুর,  ৪৫০১ ২৯২৫  

৬ মহাসলো হাওর তাসহরপুর, জামালগঞ্জ  ৬৫৪ ৪২৫  

৭ ডজাোলভাঙ্গা হাওর সুনামগঞ্জ সের, জামালগঞ্জ ৪২৪৬ ২৫৫০  

৮ সাাংহাই হাওর েসক্ষণ সুনামগঞ্জ  ৪২৪৩ ২৬৩০  

৯ হাসলর হাওর জামালগঞ্জ, তাসহরপুর, 

সবেম্ভরপুর  

৯৪২৯ ৫৬৫৮  

১০ গুরমার হাওর ধম ডপাশা, তাসহরপুর,   ৫১৮৬ ২৫৯৫  

১১ পাগনার হাওর জামালগঞ্জ, সেরাই  ১৬১১৭ ৯৫০০  

১২ িন্দ্রয়সানার থাল হাওর ধম ডপাশা ৪৯৫৬ ২৯৭০  

১৩ ডসানা ডমাড়ল হাওর ধম ডপাশা ২৯০৯ ১৭৫০  

১৪ ধানকুসনো হাওর ধম ডপাশা ১৬৩১ ১১৫০  

১৫ জেধুনা হাওর ধম ডপাশা ৪৪৩ ২৭০  

১৬ কাসলয়কাো হাওর সেরাই, শাো ১৮২৬০ ১০০০০  

১৭ োাংগুোর হাওর সেরাই   ৪৫৬০ ২০০০  

১৮ বরাম হাওর সেরাই, শাো ৪৪৯৭ ১৮০০  

১৯ উেগল হাওর সেরাই, শাো ৫১৯৬ ৩১০০  

২০ ভান্ডাসবল হাওর সেরাই, শাো ৩৯১৬ ২৩৫০  

২১ নলুোর হাওর জগন্নাথপুর ১১৬০২ ৫০০০  

২২ িাপসতর হাওর সেরাই ৪৬২২ ৩৪৫০  

২৩ খাই হাওর েসক্ষণ সুনামগঞ্জ  ৩৪০০ ১৭০০  

২৪ জাময়খালা হাওর েসক্ষণ সুনামগঞ্জ  ২২০৬ ২১০০  
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ক্রসমক 

নাং 
হাওয়রর নাম উপয়জলার নাম 

এসরো (ডহক্টর) 
মন্তব্য 

গ্রস ডনে 

২৫ ডবড়ােহর হাওর শাো ১৭০০ ৯৮০  

২৬ িাোর হাওর শাো, ইেনা, খাসলোজুসড় ১০৫০৯ ৪২৭০  

২৭ সুরাইো সবসবোনা হাওর জগন্নাথপুর, সেরাই ২৬৩২ ১৭১০  

২৮ হুরামন্দরী হাওর সেরাই ১৫৫১ ৯৬০  

২৯ নাইন্দার হাওর িাতক, ডোোরাবাজার ৭৯৬০ ৫০০০  

৩০ ডেখার হাওর সুনামগঞ্জ সের, েসক্ষণ 

সুনামগঞ্জ, িাতক, 

ডোোরাবাজার 

৪৫৮৫৯ ২৪২১৪  

৩১ কাসিভাঙ্গার হাওর েসক্ষণ সুনামগঞ্জ ২১৪১ ১৪০০  

৩২ কাইলানী হাওর ধম ডপাশা ১০০০ ৩০০  

৩৩ ডঘাড়ায়োবা হাওর ধম ডপাশা ৮৫০ ২৫০  

৩৪ গুরমার বসধ ডতাাংশ হাওর ধম ডপাশা ১২০০ ৪৫০  

৩৫ সমসন পাগনার হাওর জামালগঞ্জ ৩.১৭ ৩.১৭  

৩৬ িাউলী হাওর িাতক ২৪০০ ১৮০০  

৩৭ পুটিোর হাওর সবেম্ভরপুর ১৬০০ ১২০০  

 ডমাে  ২১৪৫৫৬.১৭ ১২২৮৭৭.১৭  

 

উৎসঃ কৃসে সিসারণ অসধেপ্তরয সুনামগঞ্জ। 
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সংযুরি ১৯ 

সুনামগয়ঞ্জ ভাে ড-এর উয়যায়গ দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা পসরকল্পনা  

রণেন সবেেক কম ডশালা অনুসষ্ঠত  

 

ভাে ড-এর উয়যায়গ কসরয়হসিভ সেজাস্টার ম্যায়নজয়মন্ট ডরাগ্রাম (সসসেএমসপ-২)-এর আসথ ডক সহয় াসগতাে দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা পসরকল্পনা 

রকয়ল্পর আওতাে ২৭ মাি ডয ২০১৪ ডরাজ বৃহস্পসতবার সকাল ১১:০০ ঘটিকাে সুনামগঞ্জ ডজলা রশাসয়কর সয়ম্মলন কয়ক্ষ দুয় ডাগ 

ব্যবস্থাপনা পসরকল্পনা রণেন সবেেক কম ডশালা অনুসষ্ঠত হে। উক্ত কম ডশালাে রধান অসতসথ সহয়সয়ব উপসস্থত সিয়লন জনাব ডমাঃ 

মাহবুব শাফায়েত ডিৌধুরীয অসতসরক্ত ডজলা রশাসক (রাজস্ব)য সুনামগঞ্জ এবাং সভাপসতে কয়রন জনাব রাসজব আহয়মেয ডজলা ত্রাণ ও 

পুনব ডাসন কম ডকতডায সুনামগঞ্জ। কম ডশালাে মূখ্য সঞ্চালয়কর ভূসমকাে সিয়লন ডমাঃ ফজলুল হকয মাস্টার ডট্রইনারয সেএম প্লযান রয়জক্টয 

ভাে ড। কম ডশালাে সুনামগঞ্জ ডজলা দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা কসমটির ডমাে ৩২ জন সেস্য উপসস্থত সিয়লন। 

 

ডমাঃ ফজলুল হকয মাস্টার ডট্রইনারয সেএম প্লযান রয়জক্টয ভাে ড 

উপসস্থত সকলয়ক শুয়ভিা ও অসভনন্দন জানান। এিাড়ায সতসন দুয় ডাগ 

ব্যবস্থাপনা পসরকল্পনা রকল্প এবাং কম ডশালার লক্ষয ও উয়দ্দশ্য ব্যাখ্যা 

কয়রন। এরপর দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা পসরকল্পনা রণেন সবেেক ডসশন 

পসরিালনা কয়রন। ডজলা দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা কসমটির সেস্যবৃয়ন্দর 

কা ডকরী অাংশগ্রহয়ণর ফয়ল কম ডশালা রাঞ্জল ও রণবন্ত হয়ে ওয়ল। 

উপসস্থত সকয়লর মতাময়তর সভািয়ত দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা পসরকল্পনা 

রণেন করা হে। উমু্মক্ত আয়লািনাে সবসভন্ন সরকাসর ডবসরকাসর 

সাংস্থা এবাং সুশীল সমায়জর রসতসনসধগণ তায়ের অসভজ্ঞতা ডশোর 

কয়রন। তারা তায়ের মতাময়ের সভসিয়ত দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা 

পসরকল্পনা রণেন কয়রন  া সুনামগয়ঞ্জর ডরক্ষাপয়ে দুয় ডাগ 

ঝুঁসকহ্রাসকরয়ণ ক ডকরী ভূসমকা রাখয়ব। কম ডশালাে তায়ের কাি 

ডথয়ক ডবশ সকছু গুরুেপূণ ড ও মূল্যবান মতামত পাওো  াে  া সনম্নরূপঃ  

 

 ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল মূলতঃ সুনামগয়ঞ্জ আগাম বন্যার সৃসষ্ট কয়র। এয়ত অত্র ডজলার সবসভন্ন হাওয়রর ডবায়রা ফসল 

নষ্ট হে। এিাড়ায পাহাসড় ঢয়লর সায়থ বাসল ও পসল পয়ড় নেীয খাল ও সবল ভরাে হয়ে সগয়েয়ি। এজন্য নেীয খাল ও সবল 

ডড্রসজাং করা রয়োজন। 

 

 সুনামগঞ্জ ডজলা হওোে হাওর অধুযসেত হওোে এখায়ন রসত বির বজ্রপায়ত অয়নক মানুে মারা  াে। এজন্য এ সবেয়ে 

সয়িতনতা সৃসষ্টর জন্য কাজ করা রয়োজন। 

 

 সুনামগঞ্জ ডজলাে রকৃতপয়ক্ষ আেতয়নর মাত্র ৮ ভাগ বন রয়েয়ি। এজন্য বাঁধগুয়লায়ত সহজলয করি ও সপোলী ডরাপন করা 

রয়োজন। 

 

কম ডশালাে রধান অসতসথ জনাব ডমাঃ মাহবুব শাফায়েত ডিৌধুরীয অসতসরক্ত ডজলা রশাসক (রাজস্ব)য সুনামগঞ্জ তার বক্তয়ব্য বয়লন ড য 

আগাম বন্যায নেীভাঙ্গনয বজ্রপাতয আয়স ডসনক দূেণ ও ডনৌকাডসব এ ডজলার রধান দুয় ডাগ। দুয় ডাগ সাধারণতঃ মনুষ্যসৃষ্ট ও রাকৃসতক 

হয়ে থায়ক। তার ময়ত  ত্রতত্র বাঁধ সনম ডায়ণর কুফল রয়েয়ি। রকৃতপয়ক্ষ হাওর বাঁিয়ল আমরা বাঁিয়বা। সুনামগয়ঞ্জ হাওরয়ক বাে সেয়ে 

সিন্তা করা  ায়ব না। সুনামগয়ঞ্জর রধান েয় ডাগ আগাম বন্যা হওোে সতসন আগাম জায়তর ধান িায়ের উপর গুরুোয়রাপ কয়রন। 

 

কম ডশালার সভাপসত জনাব রাসজব আহয়মেয ডজলা ত্রাণ ও পুনব ডাসন কম ডকতডায সুনামগঞ্জয তার সমাপনী বক্তয়ব্য বয়লন ড য সুনামগঞ্জ 

ডজলার দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা পসরকল্পনা রণেন করাে ডজলা দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা কসমটির সেস্যবৃন্দয ভাে ড ও সসসেএমসপ’ডক ধন্যবাে 

জানান এবাং তায়ের রসত কৃতজ্ঞতা রকাশ কয়রন। রণীত দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা পসরকল্পনা এ ডজলার দুয় ডাগ ঝুঁসকহ্রাসকরয়ণ গুরুেপূণ ড 

ভূসমকা পালন করয়ব বয়ল সতসন আশাবাে ব্যক্ত কয়রন। 
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ডমাঃ ফজলুল হক 
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সেএম প্লযান রয়জক্ট 
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সংযুরি ২০ 

 

সুনামগয়ঞ্জ ভাে ড-এর উয়যায়গ দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা পসরকল্পনা  

রবধকরণ সভা অনুসষ্ঠত  

 

ভাে ড-এর উয়যায়গ কসরয়হসিভ সেজাস্টার ম্যায়নজয়মন্ট ডরাগ্রাম (সসসেএমসপ-২)-এর আসথ ডক সহয় াসগতাে দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা পসরকল্পনা 

রকয়ল্পর আওতাে ১৫ জুনয ২০১৪ ডরাজ রসববার সকাল ১১:০০ ঘটিকাে সুনামগঞ্জ ডজলা রশাসয়কর সয়ম্মলন কয়ক্ষ দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা 

পসরকল্পনা রবধকরণ সভা অনুসষ্ঠত হে। উক্ত সভাে রধান অসতসথ সহয়সয়ব উপসস্থত সিয়লন জনাব ডেবসজৎ সসাংহয অসতসরক্ত ডজলা 

রশাসক (সাসব ডক)য সুনামগঞ্জ এবাং সভাপসতে কয়রন জনাব রাসজব আহয়মেয ডজলা ত্রাণ ও পুনব ডাসন কম ডকতডায সুনামগঞ্জ। সভাে মূখ্য 

সঞ্চালয়কর ভূসমকাে সিয়লন ডমাঃ ফজলুল হকয মাস্টার ডট্রইনারয সেএম প্লযান রয়জক্টয ভাে ড। কম ডশালাে সুনামগঞ্জ ডজলা দুয় ডাগ 

ব্যবস্থাপনা কসমটির ডমাে ২৯ জন সেস্য উপসস্থত সিয়লন। 

 

জনাব ডমাঃ ডবলায়েত ডহায়সন সমোয উপ-পসরিালক (মসনেসরাং)য 

ভাে ড তার স্বাগত বক্তয়ব্য উপসস্থত সকলয়ক শুয়ভিা ও অসভনন্দন 

জানান। এিাড়ায সতসন দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা পসরকল্পনা রকল্প এবাং 

কম ডশালার লক্ষয ও উয়দ্দশ্য ব্যাখ্যা কয়রন। 

 

দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা পসরকল্পনা সবেেক ডসশন পসরিালনা কয়রন ডমাঃ 

ফজলুল হকয মাস্টার ডট্রইনারয সেএম প্লযান রয়জক্টয ভাে ড । ডজলা 

দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা কসমটির সেস্যবৃয়ন্দর সুসিসন্তত মতাময়তর 

সভসিয়ত পসরকল্পনাে রয়োজনীে সাংয় াজন সবয়োজয়নর মােয়ম 

দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা পসরকল্পনা চূড়ান্ত করা হে। উমু্মক্ত আয়লািনাে 

সবসভন্ন সরকাসর ডবসরকাসর সাংস্থা ডথয়ক আগত রসতসনসধগণ তায়ের 

অসভজ্ঞতা ডশোর কয়রন।  

 

সভাে রধান অসতসথ জনাব ডেবসজৎ সসাংহয অসতসরক্ত ডজলা রশাসক (সাসব ডক)য সুনামগঞ্জ তার বক্তয়ব্য সকয়লর উয়দ্দয়শ্য বয়লন ড য 

দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা পসরকল্পনার লক্ষযমাত্রা বাস্তবতার সনসরয়খ সনধ ডারণ করা জরুরী  া বাস্তবােনয় াগ্য এবাং ডজলার দুয় ডাগ ঝুঁসকহ্রাসকরয়ণ 

গুরুেপূণ ড ভূসমকা পালন।   

 

সভাে সভাপসত জনাব রাসজব আহয়মেয ডজলা ত্রাণ ও পুনব ডাসন কম ডকতডায সুনামগঞ্জয তার সমাপনী বক্তয়ব্য দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা পসরকল্পনা 

রণেন করাে ডজলা দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা কসমটির সেস্যবৃন্দয ভাে ড ও সসসেএমসপ’ডক ধন্যবাে জানান এবাং তায়ের রসত কৃতজ্ঞতা রকাশ 

কয়রন। রণীত দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা পসরকল্পনা এ ডজলার দুয় ডাগ ঝুঁসকহ্রাসকরয়ণ গুরুেপূণ ড ভূসমকা পালন করয়ব বয়ল সতসন আশাবাে ব্যক্ত 

কয়রন। সতসন দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা পসরকল্পনা রকয়ল্পর সফল বাস্তবােয়নর উপর গুরুোয়রাপ কয়রন।   
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