
ছক-1

         চিলমারী , কুচিগ্রাম

ক্র. উপজেলার নাম চিদ্যালজের নাম

ধরণ (বিসপ্রাচি /বকচে/ 

এনচেও প্রচিষ্ঠান প্রধাজনর নাম বমািাইল নম্বর

1 চিলমারী বিজলরচিটা বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি বমাোঃ নােমুল ইসলাম 0

2 চিলমারী অস্টমীরির বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি বমাছাোঃ চিউটি বিগম ০

3 চিলমারী আমিারী বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি বমাছাোঃ শামীমা ইোসচমন 1767218585

4 চিলমারী উত্তর খাউচরো ২নং বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি আফসানা আহজেদ িমা 0

5 চিলমারী ির িািাসু কােলডাঙ্গা পচিমপািা বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি েনাি সুিনা রানী 0

6 চিলমারী ির িেরাচদোরখািা বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি মাহফুোর রহমান 0

7 চিলমারী িরবিলমনচদোরখািা বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি বেসচমন আক্তার 0

8 চিলমারী ির ২০০ চিঘা বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি খন্দকার বরাকুনুজ্জামান 0

9 চিলমারী ির মুদাা্ফৎ মন্ডলপািা বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি হাচছনা আক্তার 0

10 চিলমারী ির নাচলিাখািা পূি বপািা বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি কৃঞ্চ িন্দ্র সরকার 0

11 চিলমারী ির পাত্রখািা মধ্যপািা বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি েজেন উজদৌলা 0

12 চিলমারী িরপুটিমারী কােলডাঙগা বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি বমাাছাোঃ আছমা বিগম 0

13 চিলমারী ির রাোরচিটা বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি বমাছাোঃ আেশা খাতুন 0

14 চিলমারী ির সরদারপািা বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি রিন কুমার িম বন 0

15 চিলমারী িরসুিারমারী পূি বপািা বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি চশউচল রানী 0

16 চিলমারী িরওোরী মধ্যপািা বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি চশবু িন্দ্র সরকার 0

17 চিলমারী ির িরমিৎ বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি প্রদীপ কুমার িম বন 0

18 চিলমারী ির বফইিকা িািদ হাচিো িকচশ মধ্যপািা বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি শংকর িন্দ্র 0

19 চিলমারী ির হাওর িাের বিগম বরাজকো বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি হুমােরা খাতুন 0

20 চিলমারী ির হাওর িাের িীরজেষ্ট রুহুল আচমন বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি আচরফুল ইসলাম 0

21 চিলমারী ির হাওর িাের িাষা সসচনক শচহদ রচফক বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি পারুল বিগম 0

22 চিলমারী ির বপাদারচিটা বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি আবু ছাইদ চসদীকী 0

23 চিলমারী ির সুিারমারী পচিমপািা বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি শহীদুল ইসলাম 0

24 চিলমারী দচিন ওোরী  বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি মাহফুো খাতুন 0

25 চিলমারী দফাদারপািা বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি নূর আছমা বিগম 1701546177

26 চিলমারী দচিন খাউচরোরির বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি চফজরাে চমো 0

27 চিলমারী দচিন নাইোরির বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি োহানারা খতুন 0

28 চিলমারী বদালারপািা বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি বমাস্তাচফোর রহমান 1767026171

29 চিলমারী বফইিকা পাত্রখািার ির বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি বমাছাোঃ বশফালী বিগম 1723073997

বিসরকাচর /চকন্ডারগাজট বন /এনচেও পচরিাচলি চিদ্যালজের িথ্য



30 চিলমারী ফচকরপািা বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি বমাোঃ শচফকুল ইসলাম 1737772048

31 চিলমারী বগাোজলর ির বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি চিউটি বিগম 0

32 চিলমারী হাচফো বিগম মজডল বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি সাইজুচদন 0

33 চিলমারী বখরুোরির এইিএম বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি আছমা খাতুন 0

34 চিলমারী খল্লইরপাি বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি স্বপন িন্দ্র িম বন 1764877590

35 চিলমারী চকসামিিানু বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি মচশউর রহমান 0

36 চিলমারী মািািান্দা বসানারীপািা বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি মমিাে বিগম 1721948478

37 চিলমারী মাঝিািী বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি ধজেশ্বরী রানী 0

38 চিলমারী নাইোরির বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি আউোল আোদ 0

39 চিলমারী নোরহাট পূি বপািা বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি বেযাচিষ িন্দ্র বসন 0

40 চিলমারী ২ নং নাইোরির বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি বরচিনা খাতুন 0

41 চিলমারী সরকারপািা বিসপ্রাচি বিসপ্রাচি মাহফুোর রহমান 0

42 চিলমারী ফুলকচল বমচরট বকোর স্কুল বক,চে বমাোঃ আফচরন আছাদ 1944178111

43 চিলমারী বগালাম হাচিি চশশূ চনজকিন স্কুল বক,চে নুরুজ্জামান 1746446299

44 চিলমারী হচল িাইল্ড এিার বকোর স্কুল বক,চে শাহোলাল 1727862736

45 চিলমারী মুন আইচডোল স্কুল বক,চে পাপিী খাতুন 1916474140

46 চিলমারী বরােিযাচল চকন্ডার গাজডন স্কুল বক,চে চরোজুল হক 1773727729

47 চিলমারী শাচি চনজকিন বক,চে মঞ্জুরুল ইসলাম 1924369003

48 চিলমারী চশশূ কানন চিদ্যা চনজকিন বক,চে

আবুল কালাম আোদ বমাোঃ নর-

ই ইসলাম 1712933552

49 চিলমারী অংকুর একাজডমী বক,চে অচনিা রানী 1745637688

50 চিলমারী চশশূ  চনজকিন  চিলমারী বক,চে আবুল কাজশম 1924369127

51 চিলমারী ব্রাক চিলমারী              এনচেও বিনু খাতুন 1783662686

52 চিলমারী চিলমারী বুচিপ্রচিিচি              এনচেও শারচমন আক্তার 0

53 চিলমারী চিলমারী কনান প্রাথচমক ও উচ্চ চিদ্যালে              এনচেও ছাইফুল ইসলাম 0

54 চিলমারী বদশ চহউম্যান চডিলপজমন্ট              এনচেও রাজু চমো 0

55 চিলমারী বেন্ডশীপ প্রাথচমক চিদ্যালে খামার িাশপািারী              এনচেও হাছান আলী 1735963367

56 চিলমারী বেন্ডশীপ প্রাথচমক চিদ্যালে চসরােজিগ উত্তরপািা              এনচেও ফাজিমা বিগম 1735963367

57 চিলমারী বেন্ডশীপ প্রাথচমক চিদ্যালে িিিাক              এনচেও োমাল িাদশা 1735963367

58 চিলমারী বেন্ডশীপ প্রাথচমক চিদ্যালে িেরাচদোরখািা ১নং              এনচেও েেনুল আজিদীন 1735963367

59 চিলমারী বেন্ডশীপ প্রাথচমক চিদ্যালে গেনার পটল ১নং              এনচেও কামরুন্নাহার কাকুলী 1735963367

60 চিলমারী বেন্ডশীপ প্রাথচমক চিদ্যালে গেনার পটল ২নং              এনচেও খাচদো বিগম 1735963367

61 চিলমারী বেন্ডশীপ প্রাথচমক চিদ্যালে খামার িাশপািারী ১নং              এনচেও আেম আলী 1735963367

62 চিলমারী বেন্ডশীপ প্রাথচমক চিদ্যালে মুদাফৎ দচিন              এনচেও বরাকসানা বিগম 1735963367

63 চিলমারী বেন্ডশীপ প্রাথচমক চিদ্যালে মুদাফৎ উত্তরপািা              এনচেও নাচছমা খাতুন 1735963367

64 চিলমারী বেন্ডশীপ প্রাথচমক চিদ্যালে নটারকাচন্দ              এনচেও শরীফুন্নাহার 1735963367

65 চিলমারী বেন্ডশীপ প্রাথচমক চিদ্যালে নাইোরির              এনচেও রচহমা আক্তার 1735963367

66 চিলমারী বেন্ডশীপ প্রাথচমক চিদ্যালে শাখাহচি              এনচেও লািনী আক্তার 1735963367



67 চিলমারী বেন্ডশীপ প্রাথচমক চিদ্যালে চসরােজিগ ১নং              এনচেও শচফকুল ইসলাম 1735963367

68 চিলমারী আর চড আর এস চিলমারী              এনচেও বুজলট িন্দ্র িম বন 1705607701

69 চিলমারী চরকিা আক্তারিানু বুচিপ্রচিিচি              এনচেও শাহীন শাহ 0

70 চিলমারী থানাহাট বুচিপ্রচিিচি              এনচেও সুলিান চমো 0

ছক-2

বমাট বিসরকাচর প্রাথচমক চিদ্যালে 41

বমাট চকন্ডার গাজট বন স্কুল 9

বমাট এনচেও পচরিাচলি চিদ্যালে 20

সি বজমাট : 70

উপজেলা চশিা অচফসার

বমাোঃ আবু ছাজলহ সরকার

চিলমারী,কুচিগ্রাম

িাং 11,12,22 চরোঃ


