
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার                  

 জজলা শশক্ষা অশিসাদরর কার্ যালয়                     

শিনাইেহ। 
 

প্রশতষ্ঠান প্রধানগদণর জ াবাইল নম্বর  
 

উপদজলা : শিনাইেহ সের ,  াধ্যশ ক শবদ্যালয় 

 

ক্র: নাং প্রশতষ্ঠাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর জ াবাইল নাং 

1 শিনাইেহ সরকাশর বাশলকা উচ্চ শবদ্যালয় লক্ষী রানী পে যার 0451-62373,01715-275647 

2 শিনাইেহ সরকাশর উচ্চ শবদ্যালয় জশখ সশিয়ার রহ ান 0451-62920,01558348266 

3 শিনাইেহ ওয়াশজর আলী স্কুল এন্ড কদলজ জ াোঃ হাশববুর রহ ান ০১৭১১-৯৮৮৩৯৫ 

4 কাঞ্চননগর  দেল স্কুল এন্ড কদলজ প্রেীপ কু ার শবশ্বাস ০১৮২৭-৭৪৩৪৬৩ 

5 শিনাইেহ এস শপ  াধ্যশ ক শবদ্যালয় শাহনাজ পারভীন ০১৭৪১-১৮৩০৮০ 

6 নাশরদকল বাশিয়া জজে এ  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আদনায়ারুল ইসলা  ০১৭৩১-৮৬২২১৬ 

7 শবষয়খালী শহীে জ াস্তিা স্কুল এন্ড কদলজ জ াোঃ নূরুল ইসলা  ০১৭৩৫-৫৫৩২৬০ 

8 জাশ লা খাতুন বাশলকা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ  াহবুব জহাসাইন ০১৭১০-৪৪৮৫৮২ 

9 আব্দুর রশকব বাশলকা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ  াহবুব আল  ০১৭২১-১৮৫৫০১ 

10 শশশুকুঞ্জ স্কুল এন্ড কদলজ জ াোঃ কাদশ  ০১৭১৮-037888 

11 িজর আলী গাল যস স্কুল এন্ড কদলজ জয়া রানী চন্দ ০১৭৩১-৭৩৭২৭৮ 

12 এ  জক  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ  শহউদ্দীন ০১৭২১-০৫৩২৩২ 

13 মুশিদর্াদ্ধা  শশউর রহ ান  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আল গীর জহাদসন 01712-774165 

14 মুশিদর্াদ্ধা  শশউর রহ ান বাশলক  াোঃ শবদ্যালয় জ াোঃ আল াসুর রহ ান ০১৭১৭-৮২০৫৪৫ 

15 আল জহরা ইসলা ী ইনশিটিউট  াোঃ শবোঃ জ াোঃ জ াস্তিা কা াল 01734639848 

16 লাউশেয়া  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ রুহুল আ ীন ০১৭১৬-১৬০৯০৩ 

17 শিনাইেহ শনউ একাদে ী জ াোঃ বশেউজ্জা ান ০১৭১৬-১৬০৯০৫ 

18 শহীেস্ম্রশত শবদ্যাশপঠ জ াোঃ জাির ইকবাল ০১৭১৮-১০০৪৭৫ 

19 এস এ   তলুবুর রহ ান  াধ্যশ ক শবদ্যালয় মুহাোঃ আব্দুস সালা  ০১৭১৮-৮৫০৫৯০ 

20 আদনায়ার জাশহে  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ শশরফুল ইসলা  01751-284097/০১৭১৭-৩৭২৪৫৬ 

২১ চশন্ডপুর শবষ্ণুপে স্কুল এন্ড কদলজ জ াোঃ খশললুর রহ ান ০১৭১৪-৬৯৩৮২৪ 

২২ রা চন্দ্রপুর স্কুল এন্ড কদলজ জ াোঃ শসরাজুল ইসলা  ০১৭১২-৬২১৯৩৭ 

২৩ নলোঙ্গা ইব্রাশহ    াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আব্দুস সালা  ০১৭২৪-৪৩২০৫৮ 

২৪ উেয়পুর  শতয়ার রহ ান জ দ াশরয়াল স্বপন কু ার শবশ্বাস ০১৭১২-৩৮০২৮৭ 

২৫ জেিল বািী  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আব্দুর রাজ্জাক ০১৭২১-৫৮৬০৪৬ 

২৬ নগরবাথান  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ ততয়ব জহাদসন জ াল্লা ০১৭২৫-৬৬৩০৭১ 

২৭ জক শব সশিলনী  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আলী আকবর ০১৭২৭-৮০৫০৩৩ 

২৮ রঘুনাথপুর  াধ্যশ ক শবদ্যালয় আনন্দ কু ার রায় ০১৭১২-৪০৯৯৭০ 

২৯ বাজার জগাপালপুর স্কুল এন্ড কদলজ জ াোঃ  ঈন উদ্দীন ০১৭২০-৫১৯৪১৬ 

৩০ আিমুখী জজায়াে যার জালাল উদ্দীন  াোঃ শবদ্যালয় মুহোঃ আব্দুল  শ ন ০১৯১৭-৫৫২০৩৭ 

৩১  াওলানাবাে  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আ ানত জহাদসন ০১৭১৯-৮৩৬৪৫৯ 

৩২ জ াসদল  উদ্দীন  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আশলবশদ্দয শবশ্বাস ০১৭২১-১৮৩৭১১ 



ক্র: নাং প্রশতষ্ঠাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর জ াবাইল নাং 

৩৩  ধুপুর  াধ্যশ ক শবদ্যালয় সাদলহা জবগ (ভাোঃ প্রাোঃ) ০১৭১২-৭০১৫০২ 

৩৪ খশিখালী  ায়া য় বাশলকা  াোঃ শবদ্যালয় স্বপন কু ার ভট্টাচার্ য ০১৭১২-১৩২৭১৫ 

৩৫ কালুহাটি  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আল গীর জহাদসন ০১৭১৮-৭৬৩৬৭৭ 

৩৬ দুগ যাপুর  াধ্যশ ক শবদ্যালয় স্বপন কু ার শবশ্বাস ০১৭২৫-৮১৮৫৮৬ 

৩৭ হশলধানী বাশলকা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আব্দুল খাদলক ০১৭১২-৩৩৪২৬২ 

৩৮ তবোঙ্গা শনম্ন  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আশরাফুল ইসলা  ০১৯১২-৩৬০৮৭০ 

৩৯ বাংশকরা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ জখাসরুল আল  ০১৭৩৪-০৯০৫২৬ 

৪০ টিকারী বাজার  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ নওদশর আলী ০১৯২৫-৮২৯৪৩৪ 

৪১ শ য়াকুন্ডু বাশলকা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ শওকত জহাদসন ০১৭২১-৭৫৬৭৬২ 

৪২ জকদকশপশব  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ জগালা   শজে খাঁন ০১৭২১-৫৬৩৪২৩ 

৪৩ পুটিয়া  াধ্যশ ক শবদ্যালয় সুশান্ত কু ার শবশ্বাস ০১৭২৭-২২৫১২৩ 

৪৪ বাদরক আলী  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ জ াবাদশ্বর জহাদসন ০১৭২৪-৭৮৪৪১৮ 

৪৫ হুো পুটিয়া বাশলকা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ শহীদুল ইসলা  ০১৭১১-০৫১৫৩৬ 

৪৬ হীরাোঙ্গা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ ছাব্দার জহাদসন ০১৭৬৪-২৩৯৯৩৩ 

৪৭ পানা ী বাশলকা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ  াহবুবুল আল  ০১৭৪০-৯৬৩২১৬ 

৪৮ পশি  দুগ যাপুর বাশলকা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আশজজুর রহ ান ০১৮২২-৮১৯২৭৪ 

৪৯ শশকারপুর  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আদনায়ার জহাদসন ০১৭১৬-৯৩৫৪৭৩ 

৫০ জকশপএইচ  াধ্যশ ক শবদ্যালয় অরশবন্দু কু ার ০১৭১৭-২৪০৮২৭ 

৫১ জকশব  াধ্যশ ক শবদ্যালয়(রা নগর) জ াোঃ আসাদুজ্জা ান ০১৭১১-২০৯৭৩৪ 

৫২ রাশঙ্গয়ারদপাতা শনম্ন  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আশতয়ার রহ ান ০১৭১৬-৩৫২৫৯৩ 

৫৩ জচাো্রদকাল  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আলাউদ্দীন ০১৭১৮-৮০২২৩৫ 

৫৪ জবিবািী  াধ্যশ ক শবদ্যালয় এদকএ  আসাদুজ্জা ান ০১৭১৭-১৬৬৩৬৯ 

৫৫ বাশনয়াবহু  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ জগালা  শকবশরয়া ০১৭৩৯-৩৭৩৩৪৫ 

৫৬  ধুহাটী  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আব্দুর রহ ান ০১৯১৩-২৪৫৮৩৯ 

৫৭ জকএ  এইচ  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ জশহর রায়হান ০১৭১৬-০৮১১৫৯ 

৫৮ চান্দুয়ালী  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আব্দুল ওয়াদহে ০১৭২৭-৭২৭৬৬১ 

৫৯ হশরশাংকরপুর জজ শস  াধ্যশ ক শবদ্যালয় আবুআহাদিে শবশ্বাস ০১৭১৮-৮৯০৭২০ 

৬০ বা নাইল পল্লী  ঙ্গল  াধ্যশ ক শবদ্যালয় হাজারী লাল শবশ্বাস ০১৭১৬-৭৯৬১৭০ 

৬১ সাধুহাটী বাশলকা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ নজরুল ইসলা  ০১৭২৮-২৯৮৪৮৫ 

৬২ ইসলা পুর (হশরপুর)দক এি এ  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আল গীর জহাদসন ০১৯৬৯-৬৩৪৯১৪ 

৬৩ জকশপদকশব  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ  াদজদুর রহ ান ০১৭১১-২৩৬৯৪৭ 

৬৪ তশলজনাথ বাশলকা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় উত্ত  কু ার শবশ্বাস ০১৭১৪-৯০৮১১৮ 

৬৫ জধাপাশবলা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ শ জানুর রহ ান ০১৭২১-৭৫৩১১৫ 

৬৬ রজব আলী  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ শশরফুল ইসলা  ০১৭১০-৭৪৯০১৪ 

৬৭ নারায়নপুর পঞ্চপল্লী শনম্ন  াধ্যশ ক শবদ্যালয় কাজল কান্ত শবশ্বাস ০১৮২৪-৬৭১৫৭১ 

৬৮ ছদবে আলী  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ  কদলছুর রহ ান ০১৭৬১-৩৬৮৩৯৯ 

৬৯ হাটদগাপালপুর  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ ইউসুি আলী ০১৭১৮-০৮৫৮৭৭ 



ক্র: নাং প্রশতষ্ঠাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর জ াবাইল নাং 

৭০ ধননজয় পুর  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ শসশদ্দকুর রহ ান ০১৭২৫-৪৫৪৭৪৪ 

৭১ শজয়ালা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ ওয়াদজে আলী ০১৭১৪-৫১৮৪১৮ 

৭২ উত্তর নারায়নপুর  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আবু োউে ০১৭১৮-৪৫৪৮৫৭ 

৭৩ মুনুশিয়া এ  এল স্কুল এন্ড কদলজ অশসত কু ার শবশ্বাস ০১৭১৬-০৭৮৩৫৬ 

৭৪ হশলধানী  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আশরাফুল ইসলা  ০১৭২৪-৮৪৬০৫২ 

৭৫ শিনাইেহ কযাদেট কদলজ কদন যল জ াোঃ সােীকুল বারী ০১৭৬৯-০১১২২৬ 

৭৬ জপৌর  দেল স্কুল এন্ড কদলজ জ াোঃ  শনরুজ্জা ান(ভাোঃ প্রাোঃ) 0451-62828 / 01794-923924 

৭৭ পুশলশ লাইন্স  দেল স্কুল জ াোঃ শশহদুল ইসলা  ০১৭১০-৫০৭৯৪০ 

৭৮ শিনাইেহ কাদলক্টদরট স্কুল এন্ড কদলজ প্রোঃ সুদষন্দু কু ার জভৌশ ক ০১৭৩৫-৬৫৮১৫৫ 

৭৯ অধ্যক্ষ জ াসাররি জহাদসন সাদলহা খাতুন জ াোঃশশবশবর আল  ০১৯২১-১৫৭৯৭৫ 

 

                                                      উপদজলা : সের,  কদলজ  

ক্রশ ক 

নাং 

 প্রশতষ্ঠাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর 

জ াবাইল নাং 

 এ শপও/নন- 

এ শপও 

প্রশতষ্ঠান 

এর ধরন 

০১  সরকারী জক শস  কদলজ শব এ  জরজাউল কশর   045162399/01712

482182  

সরকাশর কদলজ 

০২  সরকারী নূরুন্নাহার  শহলা কদলজ   জ াোঃ  শনরুল আল  045162351 

01712136144 

সরকাশর কদলজ 

০৩   শিনাইেহ কদলজ  জ াোঃ বােশা আল  01711133704 এ শপও কদলজ 

 ০৪ শিনাইেহ  াগুরা সশিশলত 

 হাশবদ্যালয় , টিকারীবাজার  

জ াোঃ আদনায়ার জহাদসন 01925433208 এ শপও কদলজ 

০৫ এ এন্ড জে রামনগর ,পন্নাতলা। জ াোঃ জ াকদলছুর রহ ান 01713040121 এ শপও কদলজ 

  ০৬  রাইচুরণ তাশরনীচরণ কদলজ, 

হাটগপালপুর 

 জ াোঃ শশরফুল ইসলা  01716942094 এ শপও কদলজ 

০৭ আব্দুর রউি শেগ্রী কদলজ, োকবাাংলা 

বাজার,সাধুহাটী। 

জ াোঃ রশবউল ইসলা  01717-007362 এ শপও কদলজ 

 ০৮  শিদর্াদ্ধা  শশউর রহ ান শেগ্রী 

কদলজ । 

কা রুন্নাহার শলশজ 01712963817 এ শপও কদলজ 

০৯ জ াশারি জহাদসন কদলজ।  জ াোঃ সাদয়দুল আল  01726067027 এ শপও কদলজ 

১০ আদ না খাতুন কদলজ, 

নাশরদকলবািীয়া। 

 জ াোঃ  ইদুজ্জা ান  01720-944566 এ শপও কদলজ 

১১ আলহাজ  শশউর রহ ান কদলজ, 

গান্নাবাজার। 

জ াোঃ  স্তিা শাশহে 01711280290 এ শপও কদলজ 

১২ এ  আ খাদলক  হাশবদ্যালয়, 

নগরবাথান 

জ াোঃ ওয়াশলউর রহ ান 01714937405 এ শপও কদলজ 

  

 

 

 

 



উপদজলা : সের,  ােরাসা 

ক্রশ ক 

নাং 
প্রশতষ্ঠাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর না  

প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর জ াবাইল 

নাং 

এ শপও/নন- 

এ শপও 
প্রশতষ্ঠান এর ধরন 

০১ 
শিনাইোহ শসশদ্দশকয়া কাশ ল 

 াদ্রাসা 
জ াোঃ রুহুল কুদ্দুস ০১৭১৬-৩৫২৫৮৫ এ শপও কাশ ল  াদ্রাসা 

০২ ভুটিয়ারগাতী রসুলপুর আলী   াদ্রাসা মুহাোঃ আবু বকর শছশদ্দক ০১৭১৬-৪৯৯৭৯১ এ শপও আশল   াদ্রাসা 

০৩ নুরনগর শসশদ্দশকয়া আলী   াদ্রাসা 
আ, ওয়াই জ াোঃ নাজমুস 

সাোত 
০১৮৭৯-৭৮০৭৭২ এ শপও আশল   াদ্রাসা 

০৪ হশলধানী  আশল   াদ্রাসা মুহাোঃ আশতয়ার রহ ান ০১৭১৮-৭৬৬২৬৮ এ শপও আশল   াদ্রাসা 

০৫ সাগান্না শসশদ্দকীয়া োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ শ জানুর রহ ান ০১৭২২-৪৯৯৩৪২ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

০৬ জ ারশাল হাশ শেয়া োশখল  াদ্রাসা 
জ াোঃ ওয়াদজে আলী 

জজায়াে যার 
০১৭২৫-৮১৮০৫২ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

০৭ 
হাটগপালপুর জভা রাভাঙ্গা ো: 

 াদ্রাসা 
জ াোঃ আখতার উদ্দীন 

ছা োনী 
০১৭২৭-৮০৪৮৮৩ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

০৮ 
লাউশেয়া পীর জেওয়ান োশখল 

 াদ্রাসা 
জ াোঃ ইয়াশসন আলী ০১৭২৪-২৯৯৭২৯ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

০৯ 
কুটিদুগ যাপুর শসশদ্দশকয়া োশখল 

 াদ্রাসা 
জ াোঃ শশরফুল ইসলা  ০১৯১৮-০৫৭৪৭৭ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

১০ কালুহাটি োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ উবাইদুর রহ ান ০১৭১২-৩৫৯১৫৮ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

১১ 
কানুহরপুর হাজী  আলী আক্কাস 

ো: া: 
জ াোঃ আব্দুস ছাত্তার ০১৭১৬-৯০০১০৩ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

১২ বয়রাতলা োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ রশবউল ইসলা  ০১৭১৬-৪৭৩৭৮৯ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

১৩ আিমুখী োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ আোঃ জশলল ০১৭২৮-২৩৮৯০৪ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

১৪ জোহাদকালা োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ আব্দুল  শতন ০১৭১৯-৯১৪৫৪৫ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

১৫ জবিাশুলা োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ হাশববুর রহ ান ০১৯২০-০৯৮৮৮৪ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

১৬ উত্তরনারায়নপুর োশখল  াদ্রাসা 
জ াোঃ আব্দুল্লাহ আল 

 াহমুে 
০১৭২৫-৭১৮১৫১ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

১৭ 
উত্তর কািসাগরা শসশদ্দকীয়া োশখল 

 াদ্রাসা 
জ াোঃ শলয়াকত আলী ০১৭২৯-৮২৫৫৭৯ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

১৮  ধুপুর োশখল  াদ্রাসা িশরে উদ্দীন ছা োনী ০১৭২১-১৮৪১৬৫ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

১৯ শিনাইেহ  শহলা োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ হারুনর রশীে ০১৭১৮-৪৪৪২৫১ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

২০ বারীবাথান আেশ য োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ আবুল কাদশ  ০১৯৯০-৬৩৭২৬৩ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

২১ পঞ্চগ্রা   শশউর রহ ান ো:  াদ্রাসা 
কাজী জ াোঃ আশজজুর 

রহ ান 
০১৭২১-৩৪১৬৫০ নন-এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

২২ চশন্ডপুর পাইনজাত আলী ো: াদ্রাসা জ াোঃ ওশলউল্লাহ 
০১৭৮৫-৯৭২২৯৭/ 

০১৭১৪-৭৩১৬৩১ 
নন-এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

২৩ রাকু আেশ য োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ ওয়াশলউর রহ ান ০১৯২০-৬৩৭১২২ নন-এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

২৪ নাশরদকল বািীয়া োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ আবু এশহয়া ০১৯১২-১১৬৮৪০ নন-এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

২৫ নলোঙ্গা শা ছুল আল  খাঁন ো:  া: জ াোঃ ইকবাল আদনায়ার ০১৭১৪-৫৭৩৪০৪ নন-এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

২৬ চুটশলয়া আিপািা োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ  শনরুল ইসলা  ০১৯১৫-৪৬০৫৬০ নন-এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

২৭ আসান নগর  শহলা োশখল  াদ্রাসা মুহািে হাশ দুর রহ ান ০১৭৪০-৯৪৭৬৫৪ নন-এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

২৮ হাজী জ াোঃ সাইফুল ইসলা  োোঃ  াোঃ মুহাোঃ নুদর আল  ০১৭১৭-০০৫৪৪০(৬) নন-এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

২৯ শরয়াদুল জান্নাত আেশ য োোঃ  াোঃ জশখ জ াহািে আলী 01988-414541 নন-এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

  

                                                        

 

 



উপদজলা : তশলকুপা ( াধ্যশ ক শবদ্যালয়) 

 

      ক্র: নাং                  প্রশতষ্ঠাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর জ াবাইল নাং 

1 তৈ্লকুপা পাইলট বাশলকা উচ্চ শবদ্যালয় শেলারা জজাো্র্াদ্দযার ০১৭৪৫-৩৬১৪১৪ 

 2 তৈ্লকুপা সরকাশর পাইলট উচ্চ শবদ্যালয় জ াোঃ  জরজাউল কশর  ০১৯২৬-৮৬৭১১৫ 

3 শিদবনী    াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ জ াশারি জহাদসন ০১৭০৫-০৬২৮৪৭ 

      4 অশচন্তপুর   াধ্যশ ক শবদ্যালয় আহািে আলী ০১৭১২-২৫৮১৩৭ 

5 নােপািা যুবশ লন    াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ নরুল ইসলা  ০১৯১৫-১৫১৯১৫ 

6 আবাইপুর রা সুন্দর  াধ্যশ ক শবদ্যালয় িয়জুর রহ ান ০১৭১৯১-১০৭৬৬ 

7 জগাশবন্দপুর  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আতাহার জহাদসন ০১৭১৯-৫৭১৫৯০ 

8 আবু আহদ ে   াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আব্দুস শাশহন খান ০১৭২৪-০২৯৪৬৫ 

9  ােলা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ জলাক ান জহাদসন ০১৯১৫-১৭৬৯৯৯ 

10 হাটিাশজলপুর   াধ্যশ ক শবদ্যালয় উপানন্দ কু ার  ন্ডল ০১৭১৮-৪২৫২৩০ 

11 জ ৌবন   াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ শেোর জহাদসন ০১৭১৮-৪১৭৬৫৩ 

12 বাকাই শসশদ্ধ  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আ জাে হদসন্স ০১৭১৬-৬৭৮১৩১ 

13 জহতা পুর   াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ জগালা  শকবশরয়া  ০১৭২৪-৭৮২৮৯৬ 

14  দনাহরপুর কশব জগালা  জ াস্তিা  া:শবদ্যালয় জ াোঃ শ জানুর রহ ান  ০১৭০৮-১৯৩১০২ 

15 শবপ্রবগশেয়া  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ  শনরুজ্জা ান ০১৭১৪-৯৫৯৪০৭ 

16  ীনগ্রা  জকরা ত আলী  বাশলকা  া:শবদ্যালয় জয়ন্ত কু ার  ন্ডল ০১৭২৫-৭১৯৩০০ 

17 শব এল জক  ীর ইস াইল জহাদসন  া:শবদ্যালয় জ াোঃ গহর আলী ০১৯১৮-৭৮৬৩৩৬ 

18 বাগুটিয়া জগাপালপুর  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ রশবউল ইসলা  ০১৭২৭-৮৮৪০৫৪ 

19 আওধা সশিশলত   াধ্যশ ক শবদ্যালয় সুশীল কু ার অশধকারী ০১৭১৭-১৯৫৫৪৬ 

20 ফুলহশর  াধ্যশ ক শবদ্যালয় লক্ষন প্রসাে সাহা ০১৭১৩-৯১৬৮৩১ 

২১ উদ েপুর   াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ শনহাল উদ্দীন ০১৭১৪-৬৬১০৯৮ 

 ২২ নাদগরহাট  াধ্যশ ক শবদ্যালয় স রকু ার মুন্সী ০১৭৫১-৬৮৭০৮৭ 

২৩ শেগনগর ইউশনয়ন  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ সাশহদুর রহ ান ০১৭১৭-৬৫৮৬২০ 

২৪ ধাওিা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ  কদলছুর রহ ান ০১৭৬৭-৯৭৭৭৪১ 

২৫ কাজীপািা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আলতাি জহাদসন ০১৭৩৪-৯৫৩৮৭৬ 

 ২৬ জশখরা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ  দনায়ার জহাদসন ০১৭৪০-৫৯৬২৩৯ 

২৭ ভাটই  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ জগালা  শকবশরয়া ০১৭২৫--২২৩৬৯৫ 

২৮ কশবরপুর  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ এনামুল হক ০১৭১২-৩৭০৯৭৬ 

২৯ গারাগঞ্জ  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ  কদলছুর রহ ান ০১৭১২-৬৯৮৯০৬ 

 ৩০ জবনীপুর বহুমুখী  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ ওয়াশহদুজ্জা ান ০১৭৩৪-১৫২০৭৭ 

৩১ উদ েপুর বাশলকা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ  আিারুল ইসলা  ০১৭১৯-৯৬৯৪৫৮ 

৩২ গারাগঞ্জ  বাশলকা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ ইব্রাশহ  খশলল ০১৯১৫-৯৩৯৫২৯ 

৩৩ বসন্তপুর সশিলনী  াধ্যশ ক শবদ্যালয় শিদজন্দ্রনাথ শবশ্বাস ০১৭৮০-২১০৫১০ 



      ক্র: নাং                  প্রশতষ্ঠাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর জ াবাইল নাং 

৩৪ আব্দুল জব্বার শনম্ন  াধ্যশ ক শবদ্যালয় হাসান আল আয়ুব ০১৭৪৯-৪৪৪৭৬৪ 

৩৫ রাদবয়া খাতুন  দেল  বাশলকা শনম্ন  া :শবদ্যালয় নাশহদুজ্জা ান ০১৭২১-১৮৪৮৪২ 

৩৬ বাগ্নী সপ্তপল্লী  াধ্যশ ক শবদ্যালয় পশর ল কু ার শবশ্বাস ০১৭১৫-৪৫১৭১৪ 

৩৭ কাতলাগািী বাশলকা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াহাোঃ আশনসুজ্জা ান ০১৭১১-৩৫২৪৩৩ 

৩৮ খালিশলয়া শ লন   াধ্যশ ক শবদ্যালয় পশরদতাষ কু ার শবশ্বাস ০১৭১২-৪২৪৭৮১ 

৩৯ িশলয়া সহদেব  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ  দনায়ার জহাদসন ০১৭১৯-৮৩৬৭৪২ 

৪০ শপ শে আর   াোঃ শবদ্যালয় জ াোঃ আকরামুল কবীর ০১৭১৮-৮৭৩৭৭০ 

৪১ সারুটিয়া  াধ্যশ ক শবদ্যালয় শেপক কু ার েত্ত 01924-386732 

৪২ আউশশয়া আউশেয়াল  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াছাোঃ কাজশল জরখা ০১৯৩৭-৭১৩৪২৮ 

৪৩ শব , আর , শব  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ হু ায়ুন কশবর ০১৭২৭-৮৮৪০৩১ 

৪৪ শব, জক, এল জক   াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আজহারুল হক ০১৭১৮-৮০২৩২৫ 

৪৫ দুধসর আব্দুস জসাবহান জজায়াদ্দযার শনম্ন  াোঃ শব: কু াদরশ চন্দ্র শবশ্বাস ০১৭২৫-৩৩৭৮৪৪ 

৪৬ শব, অযা, আ , এস শনম্ন   াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ শশহদুল ইসলা  ০১৭১৮-১৫৩৯৮২ 

 ৪৭ আল োঙ্গা বাশলকা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আব্দুর রাজ্জাক ০১৭১২-৬৭১৪০৬ 

৪৮ কাতলাগািী   াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ শজল্লুর রহ ান ০১৭১১-২২৬৪৫২ 

৪৯ শ জযাপুর আদ না খাতুন  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আশরাফুল বারী ০১৭১৫-৬৭১৮৪৫ 

৫০ বসন্তপুর  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ হাশববুর রহ ান খান ০১৭১৮-৩২৪১৯০ 

৫১ নদবােয় বাশলকা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ রাদসদুল হাছান ০১৭১৬-৯৭২২১৩ 

৫২ কা ান্না বহুমুখী উচ্চ  শবদ্যালয় শবধান চন্দ্র অশধকারী ০১৭১০-০৩৬৩২২ 

৫৩ বশরয়া বাশলকা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ  াহবুব আল  ০১৭৭১-৯৮৪৫৪৪/০১৯১৪-২৯৪৯১২ 

৫৪ জশখপািা রাহাতনদনছা গাল যস স্কুল এন্ড কদলজ জ াোঃ  াসুে কশর  ০১৭১২-৬৬৭৯১২ 

৫৫ কাদচরদকাো্ল  শরয়  জনছা বাশলকা  া: শবদ্যালয় জ াোঃ আব্দুর রাজ্জাক ০১৭১২-৭৪৪৫০৫ 

 ৫৬ শকস ত আলী  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ শনজা  উদ্দীন ০১৭৩৪-৬৬২৬৩১ 

৫৭ লায়ন  দনায়ার ইসলা  বাশলকা শনম্ন  াোঃ শবদ্যালয় জ াোঃ িজর আলী ০১৭৩৬-৯২৯১০১ 

৫৮  দন্তজার রহ ান শ য়া বাশলকা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ হু ায়ুন কশবর ০১৯৬৩-৩৩৫৩২১ 

৫৯ োওটিয়া সশিশলত  াধ্যশ ক শবদ্যালয় প্রকাশ কু ার  ন্ডল ০১৭২৭-৮৮৪৫৩১ 

৬০ এ, আর, শব,  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ হু ায়ুন কবীর ০১৭১৬-১০১৮৪৩ 

  

 

 

 

 



                                                        উপদজলা : তশলকুপা ( ােরাসা)  

ক্রশ ক 

নাং 

 প্রশতষ্ঠাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর 

জ াবাইল নাং 

 এ শপও/ নন- 

এ শপও 

প্রশতষ্ঠান এর 

ধরন 

 ০১ তশলকুপা িাশজল  াদ্রাসা জ াোঃ এ, এস, এ  আখতারুজ্জা ান ০১৭১৮-০৮১০৩৮ এ শপও িাশজল  াদ্রাসা 

 ০২ কাদচরদকাল ইসলাশ য়া িাশজল  াোঃ এ  এস সুলতান আহদিে ০১৭১৬-২৩৬০৫৫ এ শপও িাশজল  াদ্রাসা 

০৩  পাঁচপাশখয়া শসশদ্দশকয়া িাশজল  াদ্রাসা জ াোঃ আব্দুস সাত্তার শিদরাজী ০১৯২০২৯০৭৩৬ এ শপও িাশজল  াদ্রাসা 

০৪ আসান নগর(এ,শব, শস)আলী   াদ্রাসা এ এি এ  আবুবুক্কর শসশদ্দক ০১৯২১-৭৭৪৭৫৭ এ শপও আশল   াদ্রাসা 

০৫ রদয়িা ইসলাশ য়া োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ কা াল উশদ্দন ০১৭১৬-১৮০৭৭২ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

০৬ নাশগরহাট  কর পুর োশখল  াদ্রাসা মুহািে আব্দুল আশজজ ০১৭২১-৭৫৭২৯৬ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

০৭ বিো োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ নজরুল ইসলা  ০১৭২৭-২১৭৩৫৬ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

০৮ পুটি ারী আউশলয়া োশখল  াদ্রাসা  জ াোঃ রুহুল আশ ন ০১৭১০-০৩৫৭৪১ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

 ০৯  শশহে নগর োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ জাশ রুল ইসলা   ০১৭৪৭-৫২৫১৫৪ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

১০ নােপািা োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ জতারাবুল  ইসলা   ০১৯২৪-১৯৭৭৮৮ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

  ১১ ফুলহশর োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ রুস্ত  আলী ০১৭৩৪-৪৪৬৩৩২ নন-এ শপ ও োশখল  াদ্রাসা 

12  শসশদ্ধ োশখল  াদ্রাসা িশরদুল ইসলা  01922-312175 নন-এ শপ ও োশখল  াদ্রাসা 

13 জাঙ্গাশলয়া কাজী আোঃ কাদের 

(রোঃ)োশখল  াদ্রাসা  

 াহবুব সাদলক ০১৭৪৫-৫১৬৫৯২ নন-এ শপ ও োশখল  াদ্রাসা 

১৪ ধাওিা োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ আব্দুর রব ০১৭৮২-৫১৭৭৯১ নন-এ শপ ও োশখল  াদ্রাসা 

   

                                                        উপদজলা : তশলকুপা (কদলজ) 

ক্রশ ক 

নাং 

প্রশতষ্ঠাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর 

জ াবাইল নাং 

 এ শপও/নন- এ শপও 

০১ তশলকুপা সরকারী, কদলজ প্রদিসর জ াোঃ হাশিজুর রহ ান ০১৭১১-৩০২৪০০ সরকারী 

০২ তশলকুপা  শহলা শেগ্রী কদলজ জ াোঃ খশবর আহদিে জ াল্লা ০১৭১৮-০৯৮৬০৬ এ শপও 

০৩ আবাইপুর র্মুনা শশকোর কদলজ জ াোঃ িজলুর রহ ান ০১৭১২-৬৮০০৮৬ এ শপও 

০৪ আশেল উশদ্দন শেগ্রী কদলজ জ াোঃ জরাকনুজ্জা ান ০১৭১১-৭৩২৫১১ এ শপও 

০৫ জশরপ শবশ্বাস শেগ্রী কদলজ সুব্রত কু ার  শল্লক ০১৭১২-৬৯৯৪৯১ এ শপও 

০৬ কাতলাগািী কদলজ, জ াোঃ  শতয়ার রহ ান ০১৭১২-৮৬৭৬৫১ এ শপও 

০৭ জশখপািা দুোঃখী  াহমুে  শেগ্রী কদলজ । জ াোঃ আসাদুর রহ ান ০১৭১১-১৬৩১০৮  এ শপও 

০৮ শ য়া শজন্নাহ আল  কদলজ। জ াোঃ তশরকুল ইসলা  ০১৭১১-৯৬৪৪০৫ এ শপও 

০৯ বঙ্গবন্ধু জ দ াশরয়াল শেগ্রী কদলজ আ, কা,    ামুনুর রহ ান ০১৭১৮-৬০৭৬৬২ এ শপও 

 ১০ তশলকুপা শসটি শেগ্রী কদলজ জ াোঃ জতািাদজ্জল জহাদসন ০১৭১১-০৪৭৫১৪ এ শপও 

১২ কাদচরদকাল কদলজ আব্দুর রশকব শ য়া ০১৭১১-৯৫০১৪৪ এ শপও 

১১ মুশিদর্াদ্ধা আব্দুস সাত্তার শশকোর কদলজ জ াোঃ আবু বকর ০১৭১৪-৯৫৮৮০৬ নন- এ শপও 

১৩ বীর মুশিদর্াদ্ধা আব্দুল হাই কদলজ  জশখ কশবরুল ইসলা  ০১৭১১-১৫৩১৯১ নন- এ শপও 

   

 

 

 

 

 

 



উপদজলা :হশরণাকুন্ডু  ( াধ্যশ ক শবদ্যালয়) 

 

      ক্র: নাং                  প্রশতষ্ঠাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর জ াবাইল নাং 

1 হশরণাকুন্ডু সরকাশর বাশলকা উচ্চ শবদ্যালয় জ াোঃ জগালা  জ াস্তিা(ভাোঃপ্রাোঃ) ০১৭২৭-৯৬১৭৪৪ 

2 হশরণাকুন্ডু পাইশলট স্কুল এন্ড কদলজ জ াোঃ  আশ রুল ইসলা  ০১৮৭৪-৫৪২৫৬৪ 

     3  ান্দারতলা জজািাপুকুশরয়া  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ জা াল উশদ্দন ০১৭১৬-০৩৮৪৬২ 

      4 জভিাখালী  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াহাোঃ আশরাফুল আদবেীন ০১৭১৯-৭৬৫৮৮২ 

5 পার থুরাপুর   াধ্যশ ক শবদ্যালয় লাবনী পারভীন 01728339188 

6 হাজী শবশারত আলী  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ ই রান জহাদসন ০১৭১১-১৩৮১২৯ 

7 পার েখলপুর বাশলকা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় এ, আর,এ  শ জানুর রহ ান ০১৭১৪-৬০০৩৮৮ 

8 শনতযানন্দপুর  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ শশহদুল ইসলা  ০১৭১৭-৯৩৩১৪৪ 

9 চারুমুদন্নছা বাশলকা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ হাশসবুল ইসলা  ০১৭১৮-১২০৫০৪ 

10 ততলটুশপ  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ া আশতয়ার রহ ান ০১৭৪৭-০৯৯০৮৮ 

11 বাকচুয়ালক্ষীপুর  াধ্যশ ক শবদ্যালয় মুন্সী সাইদুর রহ ান ০১৭২৫-৭৭১১৪৫ 

12 শশশুকশল  দেল  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ শনয়া ত আলী ০১৭১৮-২৮৮৯৯১ 

13 ভায়না শহীে জ াশারি েশলল উশদ্দন  াোঃশবোঃ জ াোঃ আোঃ রাজ্জাক ০১৭১৪-৮৪৯৮৮১ 

14  শক পুর  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ জেদলায়ার জহাদসন ০১৭১৫-৪৮৪১১১ 

15 লালন একাদে ী  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃজালাল উদ্দীন ০১৭১২-৪১২২৭৯ 

16 দুল যভপুর  াধ্যশ ক শবদ্যালয় আশনছুর রহ ান ০১৭১৬-৪৪৫৮২৫ 

17 ভালকী  াধ্যশ ক শবদ্যালয় এ  খাদলদুর রহ ান ০১৭২৩-১৪৪৮৪০ 

18 জতালা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আব্দুল কুদ্দুস ০১৭১৬-৪৪৬৭৯৯ 

19 জ ািাগাছা লাল জ াহািে  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আবুল কাদশ  ০১৭৪০-৫৪০১৩৫ 

20 শাখারীেহ  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ সাদজদুর র ান ০১৭২৪-৯৯৯৬৭৯ 

২১ জসানাতন  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ শাহাবুশদ্দন ০১৭২৮-৭৭৩১৯৯ 

২২ শরশখালী  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জীবন কু ার জে ০১৮১৮-৭০৮৫৮৩ 

২৩ চােপুর  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আব্দুল  শজে ০১৭১৭-৩৫৩২৭২ 

২৪ ভবানীপুর  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ শ জানুর রহ ান ০১৭১৫-৭৯৫৪১৩৫ 

২৫ জজািােহ  াধ্যশ ক শবদ্যালয় কাজী জশ র উশদ্দন ০১৭১৪-৫৪৫৩৫১ 

২৬ হশরণাকুন্ডু শপ্রয়নাথ  াধ্যশ ক শবদ্যালয় শশহদুল ইসলা  ০১৭২১-৮৪৬৪২৩ 

২৭ ভাতুশিয়া  াধ্যশ ক শবদ্যালয় কাজী ইউনুসআলী ০১৭১২-৩৫৯১৭৫ 

২৮ জপািাহাটি  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আব্দুল লশতি ০১৭১৬-০৯২৩৫২ 

২৯ নারায়ণ কাশন্দ  াধ্যশ ক শবদ্যালয় অরশবন্দু কু ার ০১৭১৪-৯৬৩৭৩৭ 

 ৩০ িলসী  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ রশবউল ইসলা  ০১৯১৮-৫৯০৫৮১ 

৩১ পাশখ ারা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আবু তাদলব ০১৭২১-৮৪৭৯৯০ 

৩২ েশরশবশন্ন  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ শ জানুর রহ ান ০১৯২৪-৮৬৬২৮৮ 

৩৩  াশন্দয়া  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ নাজমুল হক ০১৭১৮-৯২৪৩৫১ 



      ক্র: নাং                  প্রশতষ্ঠাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর জ াবাইল নাং 

৩৪ জক শব একাদে ী পারেখলপুর  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ জা াল উদ্দীন ০১৭২০-৫২২৬৩০ 

৩৫ ধুশলয়া আেশ য  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ কা াল জহাদসন ০১৭১৮-০৪৮৭০৭ 

৩৬ আন্দুশলয়া  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ  াসুদুল হক ০১৯১৯-৪৬২১১২ 

৩৭ শ্রীপুর  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ জাহাঙ্গীর আল  ০১৯১৫-১৭২২৪৪ 

৩৮ শ্রীিলতলা বাশলকা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আোঃ আলী  ০১৭১৫-৩৮৪৯৩০ 

৩৯ চারাতলা সুলতানা জনছা বাশলকা শনম্ন  াোঃশবদ্যালয় জ াোঃ জশস  উশদ্দন ০১৭১২-৪৩৫৯৮০ 

৪০ চারাতলা আেশ য বাশলকা শনম্ন  াোঃশবদ্যালয় জ াোঃ খাইরুল ইসলা  ০১৭১১-০০৮৯৮১ 

৪১ কন্যােহ  শনর উদ্দীন শবশ্বাস  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ শসরাজুল ইসলা  ০১৭১৬-৫৩২৮৪৪ 

 

                                               উপদজলা: হশরণাকুন্ডু ( ােরাসা ) 

ক্রশ ক 

নাং 

প্রশতষ্ঠাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর 

জ াবাইল নাং 

প্রশতষ্ঠান এর ধরন এ শপও/নন- 

এ শপও 

০১ েখলপুর শসশদ্দকীয়া িাশজল  াদ্রাসা জ াোঃ আসাদুজ্জা ান  ০১৭০৫-৩৩৬৬৮১ িাশজল  াদ্রাসা এ শপও 

০২ রঘুনাথপুর জহাদসন আলী আোঃ াোঃ জ াোঃ আশারাি আলী ০১৭৭৪-৯১৯৩৮৫ আশল   াদ্রাসা এ শপও 

০৩ হশরণাকুন্ডু আলী   াদ্রাসা জ াোঃ জাশ রুল ইসলা   ০১৭১৫-২৬৭০১৪ আশল   াদ্রাসা এ শপও 

০৪ হাজী আরশাে আলী  োশখল  াোঃ  জ াোঃ  জ াজাদিল হক ০১৭১৮-৭৬৫৮১৭ োশখল  াদ্রাসা এ শপও 

০৫ গািাবাশিয়া শসশদ্দকীয়া োশখল  াোঃ  জ াোঃ  আব্দুল আশল   ০১৯১৮-৮০৫৮৯০ োশখল  াদ্রাসা এ শপও 

০৬ বলরা পুর োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ জরজাউল ইসলা   ০১৭২১-০৫৩৭১১ োশখল  াদ্রাসা এ শপও 

০৭ চর- আড়ুয়াকাশন্দ োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ আব্দুর রউি  ০১৭২১-৫৬১২৪৩ োশখল  াদ্রাসা এ শপও 

০৮ ভায়না োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ  ওস ান গশন  ০১৯২২-৮৬৮৬৪৯ োশখল  াদ্রাসা নন- এ শপও 

০৯ পারিলসী োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ ইয়ারুল হক ০১৭১৫-৫৭৬৫১৯ োশখল  াদ্রাসা নন -এ শপও 

১০ মুশন্স আব্দুল জব্বার োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ  শশউর রহ ান ০১৭৪২-০৩৯৬৬২ োশখল  াদ্রাসা নন -এ শপও 

১১ শরশখালী োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ শজয়াউর রহ ান ০১৯২২-৬৩১৭০৩ োশখল  াদ্রাসা নন -এ শপও 

 ১২  জসানাতনপুর োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ আোঃ সালা  ০১৭৪০-১১৪৮৮৩ োশখল  াদ্রাসা নন -এ শপও 

                                                     

                                                        উপদজলা : হশরণাকুন্ডু (কদলজ)  

ক্রশ ক 

নাং 

 প্রশতষ্ঠাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর 

জ াবাইল নাং 

 এ শপও/ 

নন- এ শপও 

প্রশতষ্ঠান এর 

ধরন 

০১ সরকাশর লালনশাহ কদলজ জ াোঃ আশতয়ার রহ ান ০১৭১২-০৮৩১১২ সরকাশর  কদলজ 

০২ হাজী আরশাে আলী কদলজ  এ জক এ  জ াতাদলব জহাদসন ০১৭৮৬-২৩৫৫৮০ এ শপও  কদলজ 

০৩  াশন্দয়া আইশেয়াল কদলজ জ াোঃ রবদজল জহাদসন  ০১৭১৫-০০৮৪৬১ এ শপও  কদলজ 

০৪ জজািােহ কদলজ  জ াোঃ শশরফুল ইসলা   ০১৭১৯-৭৭৬৫০২  এ শপও  কদলজ 

০৫   ছাদলহা জবগ   শহলা শেশগ্র কদলজ জ াোঃ জ াকতার জহাদসন ০১৭১৫-১৩৩৮৮১ এ শপও  কদলজ 

০৬ ব্বঙ্গবন্ধু শবজ্ঞান ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা 

কদলজ  

জ াোঃ জাহাঙ্গীর জহাসাইন ০১৭১৩-৯৫০৯৯৮ নন - 

এ শপও 

 কদলজ 

 

 

 

 

 



 

উপদজলা: কালীগঞ্জ ( াধ্যশ ক শবদ্যালয়)  

 

ক্র: নাং প্রশতষ্ঠাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর জ াবাইল নাং 

1 ছশলমুদন্নছা পাইলট বাশলকা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় শবদেৌরা আিার ০১৯১২-৯৯০৫১৩ 

2 সরকাশর নলোজ্ঞা ভূষণ পাইলট  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ   কবুল জহাদসন ০১৭২৮-২৩৭৩৫৮ 

3 বদগরগাশছ নওো পািা   াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ জরজাউল ইসলা  ০১৭১৬-৬৭৯২০৮ 

4 জ াবারক আলী  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আজ ল হাসান ০১৭১১-৪৬৬৭৩০ 

5 গাজীরহাট   াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ জালাল উদ্দীন ০১৭২৭-৯৪৪২১৭ 

6 জরাস্ত  আলী  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আশতয়ার রহ ান ০১৭১৪-৫৭৩১৬৩ 

7 হাটবারবাজার  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ রশিকুল ইসলা  ০১৭১৬-৫৬১৩৯০ 

8 জকালাবাজার ইউনাইদটে হাইস্কুল শবজয় কু ার শবশ্বাস ০১৭৩৫-২৭৪৭১১ 

9 বঙ্গবন্ধু জশখ মুশজব  াধ্যশ ক শবদ্যাশনদকতন নীল ক ল রায় ০১৭২০-২৬৩৩৪২ 

10 এস শস এ   াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ জ াস্তাশিজুর রহ ান ০১৭১৪-৯৫৯৯০৪ 

11 বারবাজার বাশলকা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় আদবো নাসরীন ০১৭১৭-৯৩৩৭১৬ 

12 শব এস টি  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জেদবন্দ্র কু ার শবশ্বাস 01739-524544 

13 শ দশর নগর  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ  শ নুর রহ ান ০১৭১৬-৩৪০২২৪ 

14  দনাহরপুর পুকুশরয়া  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আহসান হাশবব ০১৭১৮-০০২৬১৯ 

15 শবশসএস  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ খশললুর রহ ান ০১৭১৯-৯১৫২৮২ 

16 শব এস শব সশিশলত বাশলকা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ  ন্নুর  রহ ান ০১৭১৯-৯২১৬৪৫ 

17  ান্দারবািীয়া চাঁেপািা   াধ্যশ ক শবদ্যালয় কা ারুজ্জা ান ০১৭১৬-৭৮০৮২০ 

18 শাহপুর জছাট শ  াটি   াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আশ নুছ জসাবহান ০১৭১২-০২২৭৪১ 

19 এ  এস জজ এল   াধ্যশ ক শবদ্যালয় রদ শ চন্দ্র শবশ্বাস 01714-304204 

20 এ  এ   াধ্যশ ক শবদ্যালয় ও কদলজ জ াোঃ  আবু বকর শসশদ্দক ০১৭১৬-২৮৭৩৪৭ 

২১ কাষ্ঠভাাংগা বাশলকা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ জ াশাদরি জহাদসন ০১৭১৬-৮৫৩২১৮ 

২২ একতারপুর  াধ্যশ ক শবদ্যালয় শবনয় কু ার রায় ০১৭১৯-৬৩১১৮৮ 

২৩ বাসুদেবপুর  াধ্যশ ক শবদ্যালয় সুশজত কু ার শশকোর ০১৮১৬-৫৫১৯৫৯ 

২৪ শজ জক ইউনাইদটে  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আয়নাল হক ০১৭১৮-২২১৯০৪ 

২৫ জগাপালপুর   াধ্যশ ক শবদ্যালয় শচত্ত রঞ্জন পাল ০১৭১৮-৮৬০৪২৯ 

২৬ জবথুশল   াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ জরজাউল ইসলা  ০১৭১৮-৮৫৩০৪১ 

২৭ বাশলয়াোঙ্গা এ  এস  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ জাশহদুল ইসলা  ০১৯১৫-১৬৬৭০০ 

২৮ জবজপািা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ শিদরাজ  াহমুে ০১৯১৩-৯৯২১০৫ 

২৯  স্তবাপুর সশিশলত  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ শ জানুর রহ ান 01716-495237/01700-900756 

৩০ সশিলনী  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ ইব্রাশহ  খশলল ০১৭১২-৪৫৫৮৫৫ 

৩১ জ াবারকগঞ্জ শচশনকল  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ শশহদুল আল  ০১৭১৯-৬২৮৯৭৬ 

৩২ শব এইচ শব মুশন্দয়া  াধ্যশ ক শবদ্যালয় আব্দুল কাশের শবশ্বাস 01935-311695/01748-931323 



ক্র: নাং প্রশতষ্ঠাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর জ াবাইল নাং 

৩৩ সশিশলত শে ারপািা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ এনা  িারুক ০১৭২৫-২২৪৯৬৬ 

 ৩৪ চাঁচিা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ জসালায় ান জহাসাইন ০১৭১২-০৪১৬৭৯ 

৩৫ চাপরাইল  াধ্যশ ক শবদ্যালয় নারায়ন চন্দ্র বসু ০১৭১৬-৪৬৪৪৬৫ 

৩৬ রায়গ্রা  বানীকান্ত  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ খায়রুল ইসলা  ০১৭১১-১২৫৯৮০ 

৩৭ দুলাল মুশন্দয়া  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ নওদশর আলী ০১৭২৫-৪৭০৩৬১ 

৩৮ সুন্দরপুর শনম্ন  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ ওবাইদুল হক ০১৭২৮-৬০২৮৫৩ 

৩৯ তশত্তপুর বাশলকা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ জ াবাদশ্বর হাসান শবশ্বাস ০১৭৪০-৮৭৮১৮৪ 

৪০ আদয়শা খাতুন বাশলকা  াোঃশবদ্যালয় খাশেজা খাতুন ০১৭১৭-৫১১৪৩২ 

৪১ কালীগঞ্জ ভূষণ বাশলকা শনম্ন  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আশলনুর রহ ান ০১৭১০-৪৫০০৩৪ 

৪২ পাঁচকাহুনীয়া  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ হাদস  আলী ০১৭১৯-৭৭৬২৯৮ 

৪৩ শব আই শজ শব সশিশলত  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ জগালা  শকবশরয়া ০১৭২১-০০৫৪৬৪ 

৪৪ ভাতদ ারা েয়াপুর  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ শশহদুল ইসলা  ০১৭১৮-৯৪৩৮৭৬ 

৪৫ কালুখালী  ধুপুর  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ  শসয়ার রহ ান ০১৭১৯-৬২৯২২৫ 

৪৬ নলভাঙ্গা বাশলকা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃসাহাবুদ্দীন ০১৭২০-৯৯৭৪১০ 

৪৭ হাসান হাটি বি জধাপােী এ আলী  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আরশাে আলী ০১৭২৪-২৬৯৪৮৬ 

৪৮ নতুন বাজার সশিশলত শনম্ন  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আব্দুল্লাহ আল  শতন ০১৭২৪-১৪৪৮৫১ 

৪৯ আব্দুল জব্বার শনম্ন  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ সাজু রহ ান ০১৭১১-২৪২০৩২ 

৫০ জবথুলী জটকশনকযাল স্কুল এন্ড শবজদনস ম্যাদনজদ ন্ট 

কদলজ 

বাসুদেব কু ার  

০১৭২৫৬৬৫১৭০ 

 

উপদজলা: কালীগঞ্জ (কদলজ) 

ক্রশ ক 

নাং 

 প্রশতষ্ঠাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর জ াবাইল 

নাং 

 এ শপও/নন- 

এ শপও 

প্রশতষ্ঠান এর 

ধরন 

০১  াহতাব উশদ্দন সরকারী শেগ্রী 

কদলজ 

জ াোঃ  আব্দুল  শজে  ন্ডল ০১৭১৬-

৭৪৩০২২/(৫৬০৩১) 

সরকারী কদলজ 

০২ আলহাজ্জ আ জাে আলী এন্ড 

িাইজুর রহ ান  শহলা কদলজ 

জ াোঃ আব্দুর রাজ্জাক ০১৭২৯-০৪৫৯০৪ এ শপও কদলজ 

০৩ শহীে নুর আলী কদলজ জ াোঃ রাদশে সাত্তার তরু ০১৭১২-১৩৬০৮৬ এ শপও কদলজ 

০৪ আবুবকর শবশ্বাস  কদছে আলী 

কদলজ 

জ াোঃ  শশয়ার রহ ান ০১৭১১-৪৫২১৩৪  কদলজ 

০৫ বারবাজার শেগ্রী কদলজ জ াোঃ ইয়াশ নুর রহ ান ০১৭১১-০৬৫৮৬৬ এ শপও কদলজ 

০৬  ঙ্গলপপতা পারশখদ্দা কদলজ জ াোঃ হাশববুর রহ ান ০১৭১৭-৬৫৯৬৫৮ এ শপও কদলজ 

০৭ জাশতর জনক বঙ্গবন্ধু জশখ মুশজব 

জ দ াশরয়াল  হাশবদ্যালয় 

জ াোঃ শশরফুল ইসলা  ০১৭১৮-৯২৪০৯৯ নন- এ শপও কদলজ 

০৮  কদলছ আদনায়ার কদলজ স্বপন কু ার গাঙ্গুলী ০১৭২৪-৫৪৭৪২৯ নন- এ শপও কদলজ 

০৯ আসাদুজ্জা ান জহাসশনন 

জকয়াবাগান কদলজ 

জ াোঃদরজাউল ইসলা  ০১৭১৩-৯০৮৫৬২ নন- এ শপও কদলজ 

১০ আব্দুল  ান্নান লাউতলা কদলজ জ াোঃ জ াস্তাশিজুর রহ ান ০১৭১২-২৫৩৯৮৮ নন- এ শপও কদলজ 

   



                                                    

উপদজলা: কালীগঞ্জ ( ােরাসা) 

ক্রশ ক 

নাং 

 প্রশতষ্ঠাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর 

জ াবাইল নাং 

 

এ শপও/নন- 

এ শপও 

প্রশতষ্ঠান এর 

ধরন 

০১ জশায়াইব নগর িাশজল  াদ্রাসা জ াহািে নুরুল হুো ০১৭১২-১৮১১৩১ এ শপও কাশ ল  াদ্রাসা 

০২ জবলাট জেৌলতপুর আলী   াদ্রাসা জ াোঃ অশলউর রহ ান ০১৭১৬-৭৮০৫২৫ এ শপও আশল   াদ্রাসা 

০৩ আবু বকর শবশ্বাস  কদছে আলী  শহলা  

আলী   াদ্রাসা 

জ াোঃ নজরুল ইসলা  ০১৭১২-৫৭২৯৩৬ এ শপও আশল   াদ্রাসা 

০৪ ষাটবািীয়া হুক্কুলহুো আশল   াদ্রাসা জ াোঃ  এ রানুর রহ ান ০১৭৪০-৫৪১৪৭৫ এ শপও আশল   াদ্রাসা 

০৫ পাকশরীি োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ  আবু তাশলব ০১৭১১-২৮০২৫০ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

 ০৬ ঈশ্বরবা োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ জা াত আলী লস্কর ০১৭১২-৭৪৪৭০২ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

০৭ বাশলয়াোঙ্গা ো:  াদ্রাসা জ াোঃ জ াস্তাশিজুর রহ ান ০১৭১৮-৬৯৩১৫৫ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

 ০৮ পান্তাোঙ্গা ো:  াদ্রাসা জ াোঃ হাশিজুর রহ ান ০১৭২৬-৪৮৪৬৩৩ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

০৯ কু ারহাটি জ াহািাশেয়া োশখল  াদ্রাসা এ শব এ   ওস ান গশণ ০১৭১৬-৯১২৩৫১ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

 ১০  দনাহরপুর পুকুশরয়া োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ ইউনুস আলী ০১৭১৬-৬৯৮৯৮৫ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

১১ সুন্দরপুর োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ আসাদুজ্জা ান ০১৭২৭-৮৮৪৭৯৭ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

১২ পাতশবলা োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ শশহদুজ্জা ান ০১৭৮৯-৭৪২৪৯৯ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

১৩ খা ার মুশন্দয়া গাদজ  আলী োোঃ াোঃ জ াোঃ রশবউল ইসলা  ০১৭২৮-৭৫১৭১৬ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

১৪ জক শে এইচশব ইউ োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ জাশকর জহাদসন ০১৭১৯-৮১৮৮৪০ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

১৫ োদ ােরপুর জকরা শতয়া োশখল  াোঃ জ াোঃ কাদস  ০১৭২৬-৯১৭২৪৯ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

১৬ আেশ য  শহলা োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ ইস াইল জহাদসন ০১৯১২-৯৯১৭০৪ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

১৭ সশিলনী বহুমূখী োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ  আশতয়ার রহ ান ০১৭১৬-৭৮১২০০ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

১৮ নরেহী আব্বাশসয়া োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ ইউসুি আলী ০১৭২৩-৯৩২১৪৯ নন-এ শপও োশখল  াদ্রাসা 
১৯ বারপাশখয়া োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ  আবুল কালা  আজাে ০১৭১৮-৬৫২৪০৬ নন-এ শপও োশখল  াদ্রাসা 
২০ কাশেরদকাল আেশ য োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ  জরজাউল ইসলা  ০১৭৯৯-৮১৯৫৯৩ নন-এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

 ২১ এ  এন সশিশলত ো:  াদ্রাসা জ াোঃ আইয়ুব জহাদসন ০১৯২১-৮০২৯৩৩/ 

০১৯৫৫-০৭৭৩৩৯ 

নন-এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

২২ োেপুর ো: াদ্রাসা জ াোঃ আব্দুল জ াশ ন ০১৯৬৬-০১২৮৯৬ নন-এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

২৩ চাঁেপািা োশখল  াদ্রাসা জ াকাদ্দাস হাসান ০১৭৩৬-৪৭৮৫৪৫ নন-এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

২৪ উল্লযা োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ  বাবূল আিার ০১৭১৭-২৮৬৮৯৪ নন-এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

২৫ বিতাশলয়ান োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ  আবুল কালা  আজাে ০১৭২৪-১২০০৮৩ নন-এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

২৬ আয়শা ফুলজান জ  শরয়াল োোঃ  াোঃ জ াোঃ জখারদশে আল  ০১৭১০-৯২১২৭২ নন-এ শপও োশখল  াদ্রাসা 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 



উপদজলা: জকাটচাঁেপুর ( াধ্যশ ক শবদ্যালয়) 
 

 

ক্রশ ক নাং প্রশতষ্ঠাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর না  জ াবাইল নাং 

১ জকাটচােপুর  দেল পাইলট  া:শবদ্যালয় জ াোঃ  শিজুর রহ ান ০১৭১২৪৪২৫৯১ 

২ জকাটচাঁেপুর  াধ্যশ ক বাশলকা শবদ্যালয় জ াোঃ ইসহাক শ য়া ০১৭১৮৭৬৬৩৪৮ 

৩ তালসার কাজী লুৎির রহ ান  া: শবদ্যালয় জ াোঃ শ জানুর রহ ান 01925432132 

৪ কাগ ারী  াধ্যশ ক শবদ্যালয় নারায়ন চন্দ্র শবশ্বাস ০১৭৫২৭০১২৩৯ 

৫ জধাপাশবলা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ শশরফুল ইসলা  ০১৭৩৩১৮৪৭০১ 

৬ বলাবািীয়া বাগোঙ্গা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ  এ োদুল হক ০১৭২৯৪৫৫৩৫৯ 

৭ জশরখালী  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আক্কাস উদ্দীন 01716-৫৩৮৯৪৩ 

৮ জশখ জ াজাফ্ির জহাদসন  াধ্যোঃশবদ্যালয় জ াোঃ আব্দুল আশজজ ০১৭২২৯০২৭৫১ 

৯ বহর পুর  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ  নুর ইসলা  ০১৭১৬৭০২৫৩০ 

১০ এন জক আর জপৌর আেশ য  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ শাহীনুর ইসলা  ০১৭১৮৭৪৮৯০৪ 

১১ কুশনা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ শ জানুর রহ ান ০১৭১২৪৪৬০১৯ 

১২ পাঁচশলয়া  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ  আব্দুল ওয়াদুে ০১৭৩৩২৬৫৩৮৬ 

১৩ জালালপুর  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াছাোঃ আিার জাহান ০১৭৫৩৮০৪৪১১ 

১৪ এ  এস এল  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ া: আব্দুল খাদলক ০১৭২৫৩৩৭৪০৬ 

১৫ এনশবদজ  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ া: আব্দুল হান্নান ০১৭২৫৫৫৬২৭৭ 

১৬ ফুলবািী  াধ্যশ ক শবদ্যালয় সা সুদ্দীন আহািে ০১৭২১২৪৮৬৮৭ 

১৭ টি, আই, শস  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আশতয়ার রহ ান ০১৭১৬৮৭৫০১৮ 

১৮ আসান নগর কুল্লাগাছা  াোঃ শবোঃ নাজমুর রহ ান ০১৭৩৪৯৫৫১২২ 

১৯ সাব্দারপুর  নু্সর আলী একাদে ী জ াোঃ জাশ ল উদ্দীন ০১৭২৪২৬৯৮০২ 

২০ এলাশঙ্গ  শিজ উদ্দীন  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ লতািত জহাদসন ০১৭২৪৫৯৭৯০০ 

২১ মুরুটিয়া বলরা পুর  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ শা সুল হক ০১৭১৮২৭৮৫৩২ 

২২ শবশসশব  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ ইয়াকুব জহাদসন ০১৭১২৪৪৯৭১৫ 

২৩ এস শব এল শনম্ন  াধ্যশ ক শবদ্যালয় সাইফুর রহ ান ০১৭২৪৯৯৯৪৫৬ 

২৪ শব আর শনম্ন  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আশনচুর রহ ান ০১৭২৮৬৮৯৫৩১ 

২৫ আল আশ ন শনম্ন  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াছাোঃ জিরদেৌসী খাতুন ০১৭৮৮৪০৭৮৪১ 
 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

উপদজলা: ােরাসা, জকাটচাঁেপুর 

ক্রশ ক 

নাং 

 প্রশতষ্ঠাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর 

জ াবাইল নাং 

 এ শপও/নন- 

এ শপও 

প্রশতষ্ঠান এর ধরন 

০১ জকাটচাঁেপুর কাশ ল  াদ্রাসা আ ন    াকসুদুর 

রহ ান 

০১৭১৬০৬৩৩৭৯ এ শপও কাশ ল  াদ্রাসা 

০২ সািোরপুর আলী   াদ্রাসা জাশকর জহাসাইন ০১৭২১৪৩৩০৬৬ এ শপও আশল   াদ্রাসা 

০৩ েয়ারা পুর আলী   াদ্রাসা জ াোঃ আোঃ রশীে ০১৭১৬৩৫২৫৯২ এ শপও আশল   াদ্রাসা 

 ০৪ হাজী আলতাি জহাদসন হশরশন্দয়া আোঃ  াোঃ মুহাোঃ আব্দুর রশীে 

শবশ্বাস 

০১৭১৬৮৭৫০৫১  আশল   াদ্রাসা 

০৫ জালালপুর োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ ইশলয়াস জহাদসন 01721390628  োশখল  াদ্রাসা  

০৬ শজশবশজ আিসার আিসার উদ্দীন োোঃ  াোঃ ইব্রাশহ  খশলল উল্লাহ ০১৭২২৪৯৯৩৪২ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 
০৭ জকাটচাঁেপুর বাহাদজ্জল জহাদসন োোঃ াদ্রাসা  ইস াইল জহাদসন ০১৭২৫৮১৮০৫২ এ শপও োশখল  াদ্রাসা 
০৮  বলাবািীয়া োশখল  াদ্রাসা   জ াোঃ জহুরল ইসলা   ০১৭১৮৬১১৪৯৩  োশখল  াদ্রাসা 

০৯ কাগ ারী োশখল  াদ্রাসা  জ াোঃ তশরকুল 

ইসলা  

 

০১৭২৫৩১৬৩৪৮ 

 োশখল  াদ্রাসা 

 

 

উপদজলা: কদলজ, জকাটচাঁেপুর 

ক্রশ ক 

নাং 

 প্রশতষ্ঠাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর না  প্রশতষ্ঠান 

প্রধাদনর 

জ াবাইল নাং 

প্রশতষ্ঠান এর 

ধরন 

 এ শপও/নন- 

এ শপও 

০১ জক এ  এইচ সরকাশর কদলজ প্রদিসর আব্দুল লশতি ০১৭১১০৬২৯৫১ কদলজ সরকাশর 

 ০২ জপৌর  শহলা শেশগ্র কদলজ  ৄণাল কাশন্ত সরকার ০১৭১১১৪৩৮৭৩ কদলজ  

০৩ জকাটচাঁেপুর জপৌর কদলজ  জ াোঃ হু ায়ুন কশবর ০১৭১৬৫৩৭০৬২ কদলজ  

০৪ এস শে শেশগ্র কদলজ আ ল কু ার জ াষ ০১৭১১৭৮৩৪২৪ কদলজ  

০৫  শজ,টি কদলজ,তালসার  জ াোঃ আব্দুল খাদলক ০১৭১২৬১৩৬৪৯  কদলজ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



উপদজলা:  দহশপুর ( াধ্যশ ক শবদ্যালয়)  

 

    ক্র: নাং প্রশতষ্ঠাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর জ াবাইল নাং 

1  দহশপুর পাইলট বাশলকা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় রঞ্জন কু ার ০১৯১৩-০৭৯৩৩৭ 

 2  দহশপুর সরকাশর পাইলট  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ জহুরুল ইসলা  ০১৭১২-৩৯৪৫৯১ 

3 শাংকর হুোবাথান গাশছ   াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ  শশয়ার রহ ান ০১৭২০-৩৪৬২৬৪ 

      4 শেশপশজ বাশলকা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আব্দুল  শজে ০১৭১৩-৯৯৪৬৮৮ 

5  শহউদ্দীন  াধ্যশ ক শবদ্যালয় রাজু আহদ ে (ভারপ্রাপ্ত) 01763588499 

6 েত্তনগর এস এ  িা য  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ শ জানুর রহ ান ০১৭১৮-৫৫১২৯৭ 

7 শব আর এ জক এস  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ জাশ রুল ইসলা  ০১৭১৯-৮৩৬৮৫৮ 

8 জলুলী  দেল  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ নজরুল ইসলা  ০১৭৩৪-৩৮৩৭৫৫ 

09 শজ এইচ শজ শপ জপৌর   াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ  শতয়ার রহ ান ০১৯১২-৭৫৫৮৫০ 

10 সাতপািা  দেল একাদে ী জ াোঃ শ জানুর রহ ান ০১৮৫৩-৬৭০০৪/০১৭২৫-৩৫৩০০২ 

11 জশললপুর    াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আশনসুজ্জা ান ০১৭২১-০৫৩২৬৮/০১৯১২-৮১৮৬৩২ 

12 জগাপালপুর- জকালা  কদলশজদয়ট স্কুল মুহাোঃ আসাদুজ্জান ০১৯২৩-৯৬৯৭০১ 

13 জসশজয়া   াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ ওয়াদজে আলী ০১৯২৪-৮৬৬২২৮ 

 14 এ  শপ শব   াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ শাহজাহান  আলী ০১৭১৬-৬১৩৬৬৪ 

15 সা ন্তা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ  খদলছুর রহ ান ০১৯১৭-০০৪০৮৮ 

16  ান্দার বািীয়া  াধ্যশ ক শবদ্যালয় এস এ  জহাদসন জাহাজ্ঞীর পাশা ০১৭৫৩-৫০৩৪৮০ 

17 নাটি া কশরদপাল আেশ য   াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আবদূর রশহ  ০১৭১৮-৮৬০৪৭০ 

18 শবদ্যাধরপুর  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আব্দুর রশীে ০১৭১৪-৬০০১৩৭ 

19 বাদকাসপতা   াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আশ নুর রহ ান ০১৯১৬-১১০৭৮৭ 

20 তালসার  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ ঈশাফুল জহাদসন ০১৯১৩-৪৮৯৯৭৯ 

২১ সুন্দরপুর   াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ শা ছুল ইসলা (ভাোঃ প্রাোঃ)  ০১৭০৯-৯০৭৯২৮ 

২২ শ্যা কুি  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াহাোঃ রশবউল জহাদসন ০১৯১৯-৪৫৯৫২০ 

২৩ সস্তা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আবুল কাদশ  ০১৯১৪-৭১৮৭০৯ 

২৪ রাহাতুল্লাহ সরোর  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ এয়াকুব আলী ০১৭১৮-২৮৮৯৯৭ 

 ২৫ জপািাপািা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আশ নুর রহ ান ০১৭৩৪-২১০২৭৮ 

 ২৬ আলা পুর  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ এ োদুল হক ০১৭১৯-৮৩৬৮৯৬ 

২৭ জক শব এস  াধ্যশ ক শবদ্যালয় মুহাোঃ আসাদুজ্জা ান ০১৯১৮-০১২২৮০ 

২৮ হাবাশপুর  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ ইব্রাশহ  খান ০১৯১২-৩৮০২৯০ 

২৯ স্বরুপপুর কুসু পুর  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ শশরফুল ইসলা  ০১৯১২-২০৯৩১৮ 

 ৩০ শা ছুদ্দীন সরোর  াধ্যশ ক শবদ্যালয় এ এ  রাজ্জাক ০১৭১৫-০১১০২৫ 

৩১ প্রগশত শবদ্যা শনদকতন  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ  আয়ুব জহাদসন(ভাোঃ প্রাোঃ)             ০১৭১৮-৮২৭২০৭ 

৩২ ইদ্রাকপুর জাতীয় আেশ য   াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আদনায়ারুল হক ০১৭৩০-৯০৪২৫৩ 

৩৩ পাথরা ইউনাইটে  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আশতয়ার রহ ান ০১৭২৭-৮৩৫৬১৪ 



    ক্র: নাং প্রশতষ্ঠাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর জ াবাইল নাং 

৩৪ ঘুগরীপান্তাপািা  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ নুরুল হক ০১৭৪০-৬০১৬০০ 

৩৫ শজন্নাহনগর  াধ্যশ ক শবদ্যালয় মুসাোঃ উদি হাবীবা ০১৯১৫-৯৩৮৬২৭ 

৩৬ গুিেহ  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ জ াশ নুল হক ০১৯১৪-২১১৮৩২ 

৩৭ তবশচতলা   াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ ওয়াদয়জ উশদ্দন ০১৯১২-৯৫৪০৬৩ 

৩৮ আলহাজ রশিজ উদ্দীন একাদে ী জ াহাোঃ আখতারুজ্জা ান ০১৯১৩-৭১৭৭৮৮ 

৩৯ খাশলশপুর   াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ জ াশাদরি জহাদসন ০১৭৩৬-৪৮৬৩৯৯ 

৪০ পুরন্দরপুর  দেল একাদে ী জ াোঃ শাইজুর রহ ান ০১৭২১-৫১৫৫১৯ 

৪১  দহশপুর জপৌর ল্যাবদরটশর শনম্ন  াধ্যশ ক শবদ্যালয় এ টি এ  খায়রুল আনা  ০১৭১৬-৮৬০৩১৫ 

৪২ গািাবািীয়া শনম্ন   াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ জ াশ নুর রহ ান ০১৭২৪-০২৮৫১০ 

৪৩ শাহাজউশদ্দন শনম্ন  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ শশরফুল ইসলা  ০১৯২৯-৩৫৯৫০৩ 

৪৪ শব জক বাশলকা শনম্ন  াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ আদনায়ার জহাদসন ০১৭১০-৭৮৬২২৮ 

৪৫ খদিা ান্দারতলা পশট্ট পািা শনম্ন  াোঃ শবদ্যালয় জ াোঃ আজগর আলী ০১৭১৫-৬৭০৩০১ 

৪৬ িদতপুর গাজীরদনছা বাশলকা শনম্ন   াধ্যশ ক শবদ্যালয়  াহবুবুর রহ ান/আবুল কালা  ০১৭০৯-৯০৭৯৫১/০১৭২৫-৩১৬৯৪২  

 ৪৭ জশা ছুল হুো খান শনম্ন   াধ্যশ ক শবদ্যালয় জ াোঃ নুরুল আল  শসশদ্দকী ০১৭৩৩-১৫১১১১ 

  

                                                         

                                                      উপদজলা:  দহশপুর (কদলজ)  

ক্রশ ক 

নাং 

প্রশতষ্ঠাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর না  প্রশতষ্ঠান এর 

ধরন 

এ শপও/নন- 

এ শপও 

প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর 

জ াবাইল নাং 

 ০১  দহশপুর সরকারী শেগ্রী কদলজ জ াোঃ  আব্দুর রাজ্জাক কদলজ সরকারী ০১৭১৪-৬৩৪৪০১ 

০২ সরকারী  বীরদেষ্ঠ হাশ দুর রহ ান 

শেগ্রী কদলজ 

জ াোঃ রশিউশদ্দন কদলজ সরকারী ০১৭১৬-৬২৯৭৩০ 

০৩  দহশপুর জপৌর  শহলা শেগ্রী কদলজ জ াোঃ   শ নুল হক কদলজ এ শপও ০১৭১৮-৫৬৮৫৪৯ 

০৪ শহীে শজয়াউর রহ ান শেগ্রী কদলজ জ াোঃ শওকত আলী কদলজ এ শপও ০১৭১৬-৮২২৩২৫ 

০৫ জ াোঃ শহীদুল ইসলা  শেগ্রী কদলজ জ াোঃ রশিকুল আল  কদলজ এ শপও ০১৭১৬-১১৩৭২৪ 

 ০৬ জশখ হাশসনা পদ্মপুকুর শেগ্রী কদলজ জ াোঃ আব্দুল হাই কদলজ এ শপও ০১৯২৫-৬৮৪৩৯৮ 

০৭ োোঃ সাইফুল ইসলা  শেগ্রী কদলজ বলাই চন্দ্র পাল কদলজ এ শপও ০১৭১২-১৪৪৬৯০ 

/০১৭১১-৯৫৪২৮২ 

 ০৮ আলতাফুদন্নসা কদলজ জ াোঃ শশরফুল ইসলা  কদলজ নন- এ শপও ০১৭১৮-৮৬৯০২৭ 

০৯ র্ােবপুর কদলজ জ াোঃ  ঞ্জুরুল ইসলা  কদলজ নন- এ শপও ০১৭১৩-৯১৮৬৩৭ 

১০ শা সুল হুো খান কদলজ শাহ আল  কদলজ নন- এ শপও ০১৭১৯-৯০৩১২১ 

 

 

 

 

 

 



উপদজলা:  দহশপুর ( ােরাসা) 

ক্রশ ক 

নাং 

 প্রশতষ্ঠাদনর না  প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর না  প্রশতষ্ঠান এর ধরন  এ শপও/নন- 

এ শপও 

প্রশতষ্ঠান প্রধাদনর 

জ াবাইল নাং 

০১ নাটি া িাশজল  াদ্রাসা জ াোঃ আব্দুল জব্বার  িাশজল  াদ্রাসা এ শপও  ০১৯১৭-৭২৫৮৯৯ 

০২ জশললপুর আলী   াদ্রাসা জ াোঃ আব্দুল হাই   আশল   াদ্রাসা এ শপও ০১৭৯১-১৮৬১৭০ 

০৩ তভরবা আলদহরা আলী   াদ্রাসা নুর জ াহািে  আশল   াদ্রাসা এ শপও ০১৭২১-৫৩৪৯৯৬ 

০৪ জনোদয় ই রঘুনাথপুর জবার উলু   আহা াশেয়া 

োশখল  াদ্রাসা 

 জ াোঃ শশিকুল ইসলা  োশখল  াদ্রাসা এ শপও  ০১৭২৫-৪৫২২৯৮ 

০৫ জনপা আন্তইউশনয়ন োরুসসালা  োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ  আলাউশদ্দন োশখল  াদ্রাসা এ শপও ০১৯২৩-৫৮১৮৯৯ 

 ০৬ খাশলশপুর োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ নজরুল ইসলা   োশখল  াদ্রাসা এ শপও ০১৭১৩-৯১৯৫৪২ 

০৭ তবশচতলা ইসলাশ য়া ো:  াদ্রাসা  জ াোঃ  শজবর রহ ান  োশখল  াদ্রাসা এ শপও ০১৯২৪-২৭৯০৪৮ 

০৮  কৃষ্ণপুর োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ আবুল হাদশ  োশখল  াদ্রাসা এ শপও  ০১৭১৪-৫৭৩০০৭ 

 ০৯  জলুলী  শেনাতুল উলু  োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ   আকরা  আলী োশখল  াদ্রাসা এ শপও ০১৭০৯-৯০৭৯৬৭ 

১০  েনপু আলহাজ্জ আছ ত উল্লাহ শবশ্বাস োশখল 

 াদ্রাসা 
জ াোঃ  শতউর রহ ান খান  োশখল  াদ্রাসা এ শপও ০১৭১৮-১৪৮৫৫৫ 

১১  এস শপ জক  োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ জেদলায়ার হুসাইন  োশখল  াদ্রাসা এ শপও ০১৭১৮-৬০৮৯১৬ 

 ১২ ভাষানদপাতা আশ ননগর োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ  জবলাল হুসাইন োশখল  াদ্রাসা এ শপও  ০১৯১৬-০৫৪০২০ 

১৩ বা নগাশছ োোঃ জনোঃ নুোঃ  োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ তািাদজ্জল জহাদসন  োশখল  াদ্রাসা এ শপও ০১৭২১-৫১৫৯৮৪ 

১৪ সা ান্তা শসশদ্দশকয়া োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ আব্দুল আলী োশখল  াদ্রাসা এ শপও ০১৭৮৬--৩৭৫০০১ 

১৫  দহশপুর োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ আব্দুল  াদলক  োশখল  াদ্রাসা এ শপও ০১৯১৪-৮৮৪৩৯৩ 

  ১৬  ান্দারবািীয়া োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ আব্দুল রশহ (ভাোঃ 

প্রাোঃ)  

োশখল  াদ্রাসা নন-এ শপও ০১৭৫৭-৯৭৩৪৪৪ 

১৭ তালশার োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ নাজমুল হুসাইন োশখল  াদ্রাসা নন-এ শপও  ০১৯১৭-৩৩১১০৮ 

 ১৮  ালাধরপুর োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ শ জানুর রহ ান োশখল  াদ্রাসা নন-এ শপও  ০১৭১৬-২৬৭০৭৪ 

১৯ জপািাপািা হা; রাোঃ হাোঃ সুোঃ োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ  াসউদুর রহ ান োশখল  াদ্রাসা নন-এ শপও  ০১৯১৪-৬৫৮৫০৪ 

২০ িদতপুর োশখল  াদ্রাসা জ াসাোঃ শাশহো খাতুন োশখল  াদ্রাসা নন-এ শপও  ০১৯১৯-২৭৫৫৯২ 

২১ জগৌো্শরনাথপুর ো:  াদ্রাসা  জ াোঃ জগালা  িারুক(সহোঃ 

সুপার)  

োশখল  াদ্রাসা নন-এ শপও ০১৯১৯-৮০১৯২০ 

২২ জপাশলয়ানপুর ো: াদ্রাসা জ াোঃ হাশববুর রহ ান  োশখল  াদ্রাসা নন-এ শপও ০১৯২২-১২৩৬৫২ 

২৩  আনন্দবাজার োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ শজয়ারুল ইসলা   োশখল  াদ্রাসা নন-এ শপও ০১৯১৪-২৯০৩৪০/ 

০১৭০৯-৯০৭৯৭৪ 

২৪ পদ্মপুকুর োশখল  াদ্রাসা জবলাদয়ত জহাদসন  োশখল  াদ্রাসা নন-এ শপও ০১৭৩২-০১৭৯০১ 

২৫ কুল্লাহ োশখল  াদ্রাসা জ াোঃ আশরাফুজ্জা ান   োশখল  াদ্রাসা নন-এ শপও ০১৭৫৭-৬৯৯৯৩৩ 

 

 

 

 

 

 


