
                             নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম

ক্র. নং উপগেলার নাম ড়িদ্যালগের নাম ধরণ (বিসপ্রাড়ি/বেড়ে/ এনড়েও প্রড়িষ্ঠান প্রধাগনর নাম বমািাইল নম্বর

১ নাগেশ্বরী আেমািা ড়সপাইটাড়র বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ আেহারুল ইসলাম 01725022372

২ নাগেশ্বরী কুটিনাওডাঙ্গা ২নং বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ আমোদ বহাগসন 01755437595

৩ নাগেশ্বরী ধনীিািী বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ ড়েোউর রহমান 01737528578

৪ নাগেশ্বরী ফতুরচর বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ শড়হদুল ইসলাম 01755352285

৫ নাগেশ্বরী দামালগ্রাম হােীরগমাি বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাছাোঃ রড়হমা খাতুন 01763123568

৬ নাগেশ্বরী চর দামালগ্রাম বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ আব্দুর রড়হম 01724914121

৭ নাগেশ্বরী পূি ব দামালগ্রাম বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ িেলুর রশীদ 01717743207

৮ নাগেশ্বরী পড়িম রােেঞ্জ রােচান্দারপাি বিরসোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ মাসুদ রানা 01750300208

৯ নাগেশ্বরী আস্কর নের এ এস বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাছাোঃ আফড়েদা খাতুন 01738390323

১০ নাগেশ্বরী ড়শংগেরড়িটা বি-সরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাছাোঃ বসড়লনা আেিার 01717164570

১১ নাগেশ্বরী মাগলেটারী বি-সরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ আড়মনুর ইসলাম 01774982029

১২ নাগেশ্বরী দামালগ্রাম বি-সরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাছাোঃ সুলিানা বিেম 01784943807

১৩ নাগেশ্বরী িিিাড়ি বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি িাসার আহগেদ বচৌধুরী 01710488342

১৪ নাগেশ্বরী পূি ব পােিাডাঙ্গা ইসলাড়মো বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ আব্দুল হাড়মদ সরোর 01713770964

১৫ নাগেশ্বরী পূি ব িল্লিপুর মড়ন্দগসর খামার বিসপ্রাড়ি বিসপ্রাড়ি বমাোঃ হাড়ফজুর রহমান 01710322826

১৬ নাগেশ্বরী পূি ব সুখাড়ি মুড়িপািা বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাছাোঃ বমাহগছনা খাতুন 01756378810

১৭ নাগেশ্বরী শহীদ বশখ রাগশল স্মৃড়ি বি-সরোড়র প্রাড়থমে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ রড়ফকুল ইসলাম 01725181347

১৮ নাগেশ্বরী পূি ব নাগেশ্বরী বিাোগলরডারা বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাছাোঃ হাড়িবুন নাহার 01720530612

১৯ নাগেশ্বরী হাসনািাদ বসনপািা বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ আইয়ুি আলী 01711989011

২০ নাগেশ্বরী িাঙ্গাগমাি আদশ ব বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ লািলু বহাগসন 01716532716

২১ নাগেশ্বরী িাড়হরকুটি বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাছাোঃ খাগলদা আখিার িানু 01765604814

২২ নাগেশ্বরী িাড়নোপািা বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ রাগশদুল হে বমনন 01718409436

২৩ নাগেশ্বরী ড়দক্ষন বনাদাপািা বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ নিীউল্যা সরোর 01792588796

২৪ নাগেশ্বরী বোলাপিাে িাড়লো বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ ইসমাইল বহাগসন 01770548186

২৫ নাগেশ্বরী শুকুর মামুগদর ড়িটা বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ আড়মনুল ইসলাম 01740105017

২৬ নাগেশ্বরী হাগউসর হাট বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ আেিার ফারুে 01300176283

২৭ নাগেশ্বরী বিড়িটারী বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ ড়মোনুর রহমান 01725021415

২৮ নাগেশ্বরী বোলাপিাে বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ আহগমদ আলী 01744639036

বিসরোড়র/ ড়েন্ডারোগট বন/ এনড়েও পড়রচাড়লি ড়িদ্যালগের িথ্য
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ক্র. নং উপগেলার নাম ড়িদ্যালগের নাম ধরণ (বিসপ্রাড়ি/বেড়ে/ এনড়েও প্রড়িষ্ঠান প্রধাগনর নাম বমািাইল নম্বর

বিসরোড়র/ ড়েন্ডারোগট বন/ এনড়েও পড়রচাড়লি ড়িদ্যালগের িথ্য

২৯ নাগেশ্বরী িিানীপুর পূি বপািা বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি েগনশ চন্দ্র 01744684551

৩০ নাগেশ্বরী খামার হাসনািাদ বখওড়নটারী বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাছাোঃ আঞ্জুমান আরা পারিীন 01748606383

৩১ নাগেশ্বরী দড়ক্ষণ হাসনািাদ বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ আেোস আলী 01748689473

৩২ নাগেশ্বরী পুি ব েচাোটা বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাছাোঃ বরােগসনা খাতুন 01749425722

৩৩ নাগেশ্বরী মাছুমপুর বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ রুহুল আড়মন ড়মঞা 01729734938

৩৪ নাগেশ্বরী নাড়েমুদ্দীন গ্রাম বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ রুহুল আড়মন 01311773742

৩৫ নাগেশ্বরী চারমাথা বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ জুলড়ফোর আলী 01714929089

৩৬ নাগেশ্বরী দড়ক্ষন চর ড়িষ্ণুপুর বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ রড়ফকুল ইসলাম 01762800692

৩৭ নাগেশ্বরী চর িালািািী বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ োহাঙ্গীর আলম 01726118271

৩৮ নাগেশ্বরী োলীর চর বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাহােদ আলী 01713737979

৩৯ নাগেশ্বরী চর মুড়িোহাট বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি ড়রনা খাতুন 01571237180

৪০ নাগেশ্বরী োলীেঞ্জ বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাছাোঃ ফাগিমা খাতুন 01737793532

৪১ নাগেশ্বরী পড়িম কুটিরচর বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি সুড়ম খাতুন 01754341028

৪২ নাগেশ্বরী ড়চলমারী এনামেঞ্জ ২নং বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ আশরাফুল ইসলাম 01750847670

৪৩ নাগেশ্বরী চর বিরুিািী বিসরোড়র িাড়লো প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ আব্দুস ছালাম 01741531561

৪৪ নাগেশ্বরী নতুন চর বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ আল-আড়মন সরোর 01717171745

৪৫ নাগেশ্বরী ড়দেলহাইল্যা বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি ব্রেগোপাল সরোর 01751185810

৪৬ নাগেশ্বরী কুগমদপুর েণপাঠশালা বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ বমছিাহুল ইসলাম 01764978125

৪৭ নাগেশ্বরী নোচর ১নং বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ আব্দুর রউফ 01721518184

৪৮ নাগেশ্বরী পড়িম চর কুগমদপুর বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ আড়িকুর রহমান 01714678610

৪৯ নাগেশ্বরী শালমারা আউোড়লো বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ শামস্উজ্জামান মন্ডল 01722934900

৫০ নাগেশ্বরী টুপামাড়র বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ আবুল োগশম প্রধান 01737693455

৫১ নাগেশ্বরী চর ছালাম খড়িগির কুটি বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ রাজ্জাকুল আলম 01751767103

৫২ নাগেশ্বরী উত্তর চর লুছনী বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ আড়নচুর রহমান মন্ডল 01768998094

৫৩ নাগেশ্বরী চর ধনীরপাি বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বশফালী খাতুন 01785515517

৫৪ নাগেশ্বরী মওোমারী বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাছাোঃ নুরোহান খাতুন 01750858936

৫৫ নাগেশ্বরী চর আনছারহাট বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি রাগশদা পারিীন 01314188346



                             নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম

ক্র. নং উপগেলার নাম ড়িদ্যালগের নাম ধরণ (বিসপ্রাড়ি/বেড়ে/ এনড়েও প্রড়িষ্ঠান প্রধাগনর নাম বমািাইল নম্বর

বিসরোড়র/ ড়েন্ডারোগট বন/ এনড়েও পড়রচাড়লি ড়িদ্যালগের িথ্য

৫৬ নাগেশ্বরী পড়িম লুছনী বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাছাোঃ মমিাে োহান 01735965547

৫৭ নাগেশ্বরী চর পূি ব িালািািী বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাছাোঃ সািানা পারিীন 01767236652

৫৮ নাগেশ্বরী োলীেঞ্জ িাে শ্রিন ও বুড়ি প্রড়িিন্ধী ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ বরোউল েড়রম 01728912450

৫৯ নাগেশ্বরী টুপামারী ব্যাপারীর চর বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাছাোঃ বফরগদৌসী বিেম 01761309806

৬০ নাগেশ্বরী মধ্য লুছনীর চর বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাছাোঃ শড়রফা আখিার 01712495189

৬১ নাগেশ্বরী দড়ক্ষণ চর লুছনী বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ রড়ফকুল ইসলাম 01745112734

৬২ নাগেশ্বরী বিগুনী পািা বি-সরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ আক্কাছ আলী 01904217237

৬৩ নাগেশ্বরী োলীেঞ্জ ১নং বিসরোড়র িাড়লো প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাছাোঃ রাগশদা খাতুন 01746715871

৬৪ নাগেশ্বরী চর ধরো বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি নুর আল-আড়মন 01716894618

৬৫ নাগেশ্বরী চর মাদারেঞ্জ বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ বিাফাজ্জল বহাগসন 01737565935

৬৬ নাগেশ্বরী দড়ক্ষণ বচৌদ্দঘড়ি আদশ ব বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ আগনাোর বহাগসন েড়ির 01725735738

৬৭ নাগেশ্বরী োড়লোপুর েণপাঠশালা বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি নুর আলম 01734640980

৬৮ নাগেশ্বরী োঠড়েরাই েনপাঠশালা বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাসগলড়মনা খাতুন 01722416317

৬৯ নাগেশ্বরী কৃষ্ণপুর বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাছাোঃ বমাহগছনা আক্তার 01738701677

৭০ নাগেশ্বরী কুলামুো োলারচর বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ আবু িক্কর ড়ছড়দ্দে 01722978431

৭১ নাগেশ্বরী দড়ক্ষণ চর িলরামপুর বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ ড়মোনুর রহমান 01719462060

৭২ নাগেশ্বরী অশ্টাড়শর চর বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ আগনাোর বহাগসন 01717849033

৭৩ নাগেশ্বরী মাগেরচর েনপাঠশালা বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ সাইফুর রহমান 01719832759

৭৪ নাগেশ্বরী দড়ক্ষণ ঢােডহর বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ ইসমাইল বহাগসন 01729734924

৭৫ নাগেশ্বরী পূি ব িালার হাট নামাপািা বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ আব্দুস ছালাম 01719037828

৭৬ নাগেশ্বরী বমাল্লাপািা বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ মেবুল বহাগসন 01728656075

৭৭ নাগেশ্বরী নোচর বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ বমাস্তাড়ফোর রহমান 01725021404

৭৮ নাগেশ্বরী পাটিলা েণপাঠশালা বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাছাোঃ মাহমুদা খাতুন 01761061508

৭৯ নাগেশ্বরী বিিামারা বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ মাইনুল ইসলাম 01723992204

৮০ নাগেশ্বরী চর ধাড়রোরপাি ফাগন্দর চর বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ ফেলুল হে 01728357859

৮১ নাগেশ্বরী পাড়খউিা েণপাঠশালা বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ লুৎফুল আেম 01738388346

৮২ নাগেশ্বরী দড়ক্ষন চর িলরামপুর ১ বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ নুরউল হুদা মন্ডল 01726944451

৮৩ নাগেশ্বরী খাসমহল আদশ ব বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি ড়ফগরাো খাতুন 01713724029
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ক্র. নং উপগেলার নাম ড়িদ্যালগের নাম ধরণ (বিসপ্রাড়ি/বেড়ে/ এনড়েও প্রড়িষ্ঠান প্রধাগনর নাম বমািাইল নম্বর

বিসরোড়র/ ড়েন্ডারোগট বন/ এনড়েও পড়রচাড়লি ড়িদ্যালগের িথ্য

৮৪ নাগেশ্বরী পুরািন চর োড়লো পুর বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি ইড়িস আলী আহগমদ 01775121397

৮৫ নাগেশ্বরী নাটারগদালা বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ আবুল হাসনাি 01734699179

৮৬ নাগেশ্বরী সােমা ওোগেদ বুড়ি প্রড়িিন্ধী ও অটিড়িে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাছাোঃ বেসড়মন আক্তার 01751080537

৮৭ নাগেশ্বরী েঞ্চনারপাি বি-সরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ আড়েজুল হে 01718910316

৮৮ নাগেশ্বরী ঘুঘুগরর চর বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ ইউনুছ আলী 01737415303

৮৯ নাগেশ্বরী ড়শংেীমারী শাপলা বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি োমরুন্নাহার খাতুন 01757876201

৯০ নাগেশ্বরী সমােেল্যান বুড়ি প্রড়িিন্ধী ও অটিেম ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ বশখ ফড়রদ সরোর 01706529036

৯১ নাগেশ্বরী িালপড়ি বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ আব্দুর রশীদ 01718985190

৯২ নাগেশ্বরী চর পাটিলা বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ মড়নরুজ্জামান ড়মঞা 01708385111

৯৩ নাগেশ্বরী ডুমুরদহ বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ ড়সরাজুল ইসলাম 01722648027

৯৪ নাগেশ্বরী দড়ক্ষন ধাড়িোরপাি বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি মুহােদ আমোদ বহাগসন 01736189481

৯৫ নাগেশ্বরী উত্তর িালারহাট বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ ইড়লোস মাহমুদ 01718653146

৯৬ নাগেশ্বরী পড়িম সুখাড়ি বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ আব্দুল োগদর 01613337444

৯৭ নাগেশ্বরী হড়রিালার কুটি বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাছাোঃ রােহানা ইোসড়মন 01767333719

৯৮ নাগেশ্বরী োঠালিািী বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ আগনাোরুল ইসলাম 01726759803

৯৯ নাগেশ্বরী ব্যাপারীটারী বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ রড়ফকুল ইসলাম 01771961951

১০০ নাগেশ্বরী হাড়নফ উল্লাহ বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ িাড়রকুল ইসলাম 01745228289

১০১ নাগেশ্বরী োঠালিাড়ি বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ রুহুল আড়মন 01724440943

১০২ নাগেশ্বরী শালমারা বোপালপুর বি-সরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাছাোঃ রাগশদা পারিীন 01723271784

১০৩ নাগেশ্বরী দড়ক্ষণ হাউড়রটারী বিসরোরী প্রাড়থমে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাছাোঃ সুলিানা রাড়েো 01794887411

১০৪ নাগেশ্বরী েচাোটা িাড়লো বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি িািলী রানী সাহা 01735151602

১০৫ নাগেশ্বরী শাহীিাড়নর হাট বিসরোরী প্রাথড়মে ড়িদ্যালে বিসপ্রাড়ি বমাোঃ মাহফুোর রহমান 01745407168

১০৬ নাগেশ্বরী ইেরা মডান ব ড়েন্ডার োগট বন ড়েন্ডারোগট বন বমাোঃ আব্দুল েড়রম 01710144328

১০৭ নাগেশ্বরী েরনা বমগমাড়রোল ড়েন্ডার োগট বন এন্ড স্কুল ড়েন্ডারোগট বন বমাোঃ আফছার আলী 01718142377

১০৮ নাগেশ্বরী ওোর্ল্ব উইনার আইটি পাঠশালা বটেড়নেযাল স্কুল এন্ড েগলে ড়েন্ডারোগট বন িীনা রানী রাে 01751318899

১০৯ নাগেশ্বরী রােেঞ্জ বেড়ে ড়িদ্যা ড়নগেিন ড়েন্ডারোগট বন বমাোঃ মামুন অর রড়শদ 01744513462

১১০ নাগেশ্বরী বোলাপ খাঁ প্রাড়থমে ড়িদ্যালে ড়েন্ডারোগট বন বমাোঃ আলমেীর বহাগসন 01751404874

১১১ নাগেশ্বরী ড়নউ প্রড়িশ্রুড়ি ড়েন্ডারোগট বন এন্ড স্কুল ড়েন্ডারোগট বন বমাছাোঃ বমােগছদা বিেম 01750255798
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ক্র. নং উপগেলার নাম ড়িদ্যালগের নাম ধরণ (বিসপ্রাড়ি/বেড়ে/ এনড়েও প্রড়িষ্ঠান প্রধাগনর নাম বমািাইল নম্বর

বিসরোড়র/ ড়েন্ডারোগট বন/ এনড়েও পড়রচাড়লি ড়িদ্যালগের িথ্য

১১২ নাগেশ্বরী মনী ড়েন্ডার োগট বন অযান্ড স্কুল ড়েন্ডারোগট বন বমাোঃ োহাঙ্গীর আলম 01718956649

১১৩ নাগেশ্বরী নূর িণ বমালা ড়েন্ডার োগট বন এন্ড স্কুল ড়েন্ডারোগট বন বমাোঃ সাখাওোি বহাগসন 01724053275

১১৪ নাগেশ্বরী ড়শশু ড়িিান, নাগেশ্বরী ড়েন্ডারোগট বন দীগনন্দ্র চন্দ্র বচৌধুরী 01716479290

১১৫ নাগেশ্বরী উদেন ড়শক্ষা ড়নগেিন নাগেশ্বরী ড়েন্ডারোগট বন বমাোঃ আল মামুন 01736528413

১১৬ নাগেশ্বরী মড়ন বং সান মাড়িড়মড়ডো স্কুল ড়েন্ডারোগট বন বমাোঃ এহসানুল হে 01722649153

১১৭ নাগেশ্বরী নাগেশ্বরী ড়শশু েল্যান বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে ড়েন্ডারোগট বন ইউনুছ বহাসাইন 01773178111

১১৮ নাগেশ্বরী আলফা চাইর্ল্ বেোর ইিারন্যাশনাল স্কুল ড়েন্ডারোগট বন বমাোঃ হােদার আলী 01744791047

১১৯ নাগেশ্বরী আ খ ম শড়হদুল ইসলাম স্মৃড়ি ড়েন্ডার োগট বন ড়েন্ডারোগট বন বমাোঃ আড়েজুল হে 01710052815

১২০ নাগেশ্বরী বমড়রট বেোর ড়েন্ডার োগটন ব ড়েন্ডারোগট বন বমাছাোঃ খাড়দো খাতুন 01718542069

১২১ নাগেশ্বরী লাইটহাউে ইিারন্যাশনাল স্কুল ড়েন্ডারোগট বন মাহমুদুল হাসান 01717442432

১২২ নাগেশ্বরী পাড়খরহাট ড়েন্ডার োগট বন এন্ড স্কুল ড়েন্ডারোগট বন বমাোঃ আিাউর রহমান 01774216633

১২৩ নাগেশ্বরী ড়শশু ড়নগেিন েচাোটা িাোর ড়েন্ডারোগট বন বমাছাোঃ খাড়দোতুল বোিরা 01737645970

১২৪ নাগেশ্বরী েচাোটা ড়েন্ডার োগট বন স্কুল ড়েন্ডারোগট বন বমাোঃ েহুরুল হে 01766196879

১২৫ নাগেশ্বরী প্রড়িিা ড়প্র-েযাগডট স্কুল ড়েন্ডারোগট বন বমাোঃ োহাঙ্গীর আলম 01751086749

১২৬ নাগেশ্বরী ডা: আব্দুস ছামাদ ড়শশু ড়িিান ড়েন্ডারোগট বন বমাোঃ বরোউল সরোর 01728705036

১২৭ নাগেশ্বরী নারােনপুর আইড়ডোল পািড়লে স্কুল ড়েন্ডারোগট বন বমাছাোঃ ফাড়হমা খাতুন 01762817602

১২৮ নাগেশ্বরী যমুনা ড়েন্ডারোগট বন এন্ড স্কুল ড়েন্ডারোগট বন বমাোঃ আবুল ফেল 01763097917

১২৯ নাগেশ্বরী ন্যাশনাল ড়প্র-পাগরটরী ড়েন্ডার োগট বন ড়েন্ডারোগট বন বমাোঃ শড়ফকুল ইসলাম 01737633646

১৩০ নাগেশ্বরী মাদারেঞ্জ ড়েন্ডার োগট বন ড়েন্ডারোগট বন এস এম খেির আলী আোদ 01715270623

১৩১ নাগেশ্বরী বেআই ড়েন্ডার োগট বন এন্ড স্কুল ড়েন্ডারোগট বন বমাোঃ ছগনাোর বহাগসন 01737099225

১৩২ নাগেশ্বরী োলারচর সানরাইে ড়েন্ডার োগট বন এযান্ড স্কুল ড়েন্ডারোগট বন বমাোঃ আড়মনুল ইসলাম 01723463417

১৩৩ নাগেশ্বরী ফড়েগরর হাট ড়শশু ড়নগেিন ড়েন্ডারোগট বন বমাোঃ নুরোমাল ড়মো 01717413769

১৩৪ নাগেশ্বরী ড়শশু ড়নলে বনওোশী ড়েন্ডার োগট বন ড়েন্ডারোগট বন বমাোঃ শাহীন আলম 01717614909

১৩৫ নাগেশ্বরী ব্র্যাে ড়শক্ষা েম বসূচী েচাোটা এনড়েও স্কুল বমাছাোঃ আড়মনা পারিীন 01786822468

১৩৬ নাগেশ্বরী আরড়ডআরএস ড়শশু ড়শক্ষা বেন্দ্র এনড়েও স্কুল বমাোঃ বছািাহান আলী 01743402480



                             নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম

ক্র. নং উপগেলার নাম ড়িদ্যালগের নাম ধরণ (বিসপ্রাড়ি/বেড়ে/ এনড়েও প্রড়িষ্ঠান প্রধাগনর নাম বমািাইল নম্বর

বিসরোড়র/ ড়েন্ডারোগট বন/ এনড়েও পড়রচাড়লি ড়িদ্যালগের িথ্য

বমাট বিসরোড়র প্রাথড়মে ড়িদ্যালে 105

বমাট ড়েন্ডার োগট বন স্কুল 29

বমাট এনড়েও পড়রচাড়লি ড়িদ্যালে 2

সি বগমাট 136


