
 



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-০১, কধারাআখার, ঢাকা।         ককে নম্বযঃ-০১ 
 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-০১, কধারাআখার, ঢাকা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ াফন শভা রাবরী কফগভ শিতী ০১  

২ কমাফাদুর আরাভ  ঈন্দ্রে কুরসুভ শিতী ০২  

৩ যাতুর কভাড়র অন্দ্ররাশত কফগভ শিতী ০৩  

৪ খুশক অক্তায কযানা কফগভ শিতী ০৪  

৫ ঊতু অক্তায আযাশন কফগভ শিতী ০৫  

৬ জান্নাতুর কপযদাঈ ীদুর আরাভ শিতী ০৬  

৭ কযাজা অক্তায কযানা কফগভ শিতী ০৭  

 

১ রুন্দ্রফর কান্দ্রন অশভনুর আরাভ তৃতী ০১  

২ অভানী কভাঃ অাদ অরী তৃতী ০২  

৩ খাশদজা অক্তায আশত অন্দ্ররাশত কফগভ তৃতী ০৩  

৪ সুভনা অক্তায কভাছাঃ শরশ কফগভ তৃতী ০৪  

 

১ াশন কন্দ্ররনা কফগভ চতুথ থ ০১  

২ জান্দ্রদা অক্তায অকশরভা কফগভ চতুথ থ ০২  

৩ জুপা অক্তায অঞ্জু কফগভ চতুথ থ ০৩  

৪ অভশযন অক্তায াশদা কফগভ চতুথ থ ০৪  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-০১, কধারাআখার, ঢাকা।         ককে নম্বযঃ-০১ 
 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-০৪, সূত্রাপুয, ঢাকা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ আবা অক্তায কভাােদ অরী শিতী ২৩  

২ রাশভা অক্তায যশভা কফগভ শিতী ২৪  

৩ রাশভা ীভা অক্তায শিতী ২৫  

৪ ান্ত ছছার সুভন ছছার শিতী ২৬  

 

১ মুশন্ন অক্তায ভাশ কভাঃ জাশকয কান্দ্রন তৃতী ২০  

২ কভাঃ মুশভত আরাভ কভাঃ যশন তৃতী ২১  

৩ কভাঃ াভজা যশভা কফগভ তৃতী ২২  

 

১ মুশন্ন অক্তায কভান্দ্রভনা কফগভ চতুথ থ ১৭  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-০১, কধারাআখার, ঢাকা।         ককে নম্বযঃ-০১ 
 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-২০১, চানখাযপুর, ঢাকা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ াশদা পাযানা কজফা শিতী ১২৬  

২ খুশ ানাজ শিতী ১২৭  

৩ নাইভ ানাজ কফগভ শিতী ১২৮  

 

১ তাশন পাযানা কজফা তৃতী ১১০  

২ অকাা কভৌসুভী কফগভ তৃতী ১১১  

৩ কভাফাযক কন্দ্ররনা কফগভ তৃতী ১১২  

 

১ একা রুনা কফগভ চতুথ থ ৯০  

২ সুভাআা যত্না কফগভ চতুথ থ ৯১  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-০১, কধারাআখার, ঢাকা।         ককে নম্বযঃ-০১ 
 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ ঢাকা াা শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-২০২, কদভতরী, ঢাকা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ নাশদা অক্তায ডশর অক্তায শিতী ১২৯  

২ কভাঃ াশিয কান্দ্রন ারভা কফগভ শিতী ১৩০  

৩ কভাঃ াআপৄর ারাদায সুআটি শিতী ১৩১  

 

১ আশত  লুশচ কফগভ তৃতী ১১৩  

২ পাযজানা অক্তায রুভা কফগভ তৃতী ১১৪  

৩ রাশফফ ভশযভ শফশফ তৃতী ১১৫  

৪ াশকর কাশজ কভান্দ্র থদা কফগভ তৃতী ১১৬  

৫ ভশন অরভ কভাছাঃ রাআজু তৃতী ১১৭  

 

১ শভতু খাতুন লুশচ কফগভ চতুথ থ ৯২  

২ রাশভা  কযানা কফগভ চতুথ থ ৯৩  

৩ ানশজদা আরাভ তাশনা কফগভ চতুথ থ ৯৪  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-০৩, মাত্রাফাড়ী, ঢাকা।         ককে নম্বযঃ-০২ 
 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-০৩, মাত্রাফাড়ী, ঢাকা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ শিতী ০৮  

২ শিতী ০৯  

৩ শিতী ১০  

৪ শিতী ১১  

৫ শিতী ১২  

৬ শিতী ১৩  

৭ শিতী ১৪  

৮ শিতী ১৫  

৯ শিতী ১৬  

১০ শিতী ১৭  

১১ শিতী ১৮  

১২ শিতী ১৯  

১৩ শিতী ২০  

১৪ শিতী ২১  

১৫ শিতী ২২  

 

১ তৃতী ০৫  

২ তৃতী ০৬  

৩ তৃতী ০৭  

৪ তৃতী ০৮  

৫ তৃতী ০৯  

৬ তৃতী ১০  

৭ তৃতী ১১  

৮ তৃতী ১২  

৯ তৃতী ১৩  

১০ তৃতী ১৪  

১১ তৃতী ১৫  

১২ তৃতী ১৬  

১৩ তৃতী ১৭  

১৪ তৃতী ১৮  

১৫ তৃতী ১৯  

 

১ চতুথ থ ০৫  

২ চতুথ থ ০৬  

৩ চতুথ থ ০৭  



৪ চতুথ থ ০৮  

৫ চতুথ থ ০৯  

৬ চতুথ থ ১০  

৭ চতুথ থ ১১  

৮ চতুথ থ ১২  

৯ চতুথ থ ১৩  

১০ চতুথ থ ১৪  

১১ চতুথ থ ১৫  

১২ চতুথ থ ১৬  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-০৩, মাত্রাফাড়ী, ঢাকা।         ককে নম্বযঃ-০২ 
 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৭২, ঈিয ফাড্ডা, ঢাকা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ াশভযা অক্তায কফগভ অক্তায শিতী ৩৮  

২ কভাছাঃ াশফফা অক্তায কভাছাঃ অছভা অক্তায শিতী ৩৯  

৩ কজশযন অক্তায ভভতাজ কফগভ (অন্দ্রভনা) শিতী ৪০  

৪ কভাঃ শন কভাঃ শরটন শিতী ৪১  

 

১ ভীভ অক্তায ান্দ্রজদা খাতুন তৃতী ৩২  

২ তুশর অক্তায াশফনা কফগভ তৃতী ৩৩  

৩ ভশনয কান্দ্রন ঞ্জু কফগভ তৃতী ৩৪  

 

১ াশদা অক্তায সূচনা কযাশজনা অক্তায চতুথ থ ২৫  

২ কভাছাঃ শযা অক্তায কভান্দ্র থদা কফগভ চতুথ থ ২৬  

৩ কভাাঃ শ্যাভরী অক্তায াশনুয কফগভ চতুথ থ ২৭  

৪ কাশনা অক্তায জাানাযা কফগভ চতুথ থ ২৮  

৫ রুা অক্তায ভীভ কভাশভন শভশজ চতুথ থ ৮৬০  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-০৩, মাত্রাফাড়ী, ঢাকা।         ককে নম্বযঃ-০২ 
 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৮৬, কধারাআাড়, ঢাকা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ শিতী ৮৩  

২ শিতী ৮৪  

৩ শিতী ৮৫  

৪ শিতী ৮৬  

৫ শিতী ৮৭  

৬ শিতী ৮৮  

৭ শিতী ৮৯  

৮ শিতী ৯০  

 

১ তৃতী ৬৯  

২ তৃতী ৭০  

৩ তৃতী ৭১  

৪ তৃতী ৭২  

৫ তৃতী ৭৩  

৬ তৃতী ৭৪  

 

১ চতুথ থ ৫৮  

২ চতুথ থ ৫৯  

৩ চতুথ থ ৬০  

৪ চতুথ থ ৬১  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-০৩, মাত্রাফাড়ী, ঢাকা।         ককে নম্বযঃ-০২ 
 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৮৭, ধরপুয, ঢাকা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ শিতী ৯১  

২ শিতী ৯২  

৩ শিতী ৯৩  

৪ শিতী ৯৪  

৫ শিতী ৯৫  

৬ শিতী ৯৬  

৭ মুকান নুা াীনা াযবীন শিতী ৯৭  

৮ শিতী ৯৮  

 

১ সুভাআতা নুযাত যান্দ্রফা কফগভ তৃতী ৭৫  

২ তৃতী ৭৬  

৩ তৃতী ৭৭  

৪ তৃতী ৭৮  

৫ মুানা মুনতাা াীনা াযবীন তৃতী ৭৯  

 

১ চতুথ থ ৬২  

২ চতুথ থ ৬৩  

৩ চতুথ থ ৬৪  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-০৩, মাত্রাফাড়ী, ঢাকা।         ককে নম্বযঃ-০২ 
 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৪৯, কগন্ডাশযা, ঢাকা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ তানশবয আভন কভাছাঃ াশভভা অক্তায াশ শিতী ৯৯  

২ কভাছাঃ শফথী অক্তায কভাছাঃ যান্দ্রনা শিতী ১০০  

৩ কভাঃ আাশছন অযাপাত শা াশখ শিতী ১০১  

৪ কভাছাঃ পাযানা অক্তায পাশভা কফগভ শিতী ১০২  

 

১ ছাশনা অক্তায শরভা কফগভ তৃতী ৮০  

২ কভাাঃ াগশযকা কভাাঃ শশযনা কফগভ  ৮১  

৩ কভাছাঃ কযাকানা কভাছাঃ ভভতা কফগভ তৃতী ৮২  

 

১ কভাছাঃ ছাআভা অক্তায শরভা কফগভ চতুথ থ ৬৫  

২ কভাাঃ শভশি অক্তায কভাছাঃ অকশরভা চতুথ থ ৬৬  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-০৩, মাত্রাফাড়ী, ঢাকা।         ককে নম্বযঃ-০২ 
 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ পূফ থ যাভপুযা শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৯৯, যাভপুযা, ঢাকা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাাঃ তানশজরা কভাাঃ তাশরভা শিতী ১১৩  

২ কভাঃ আব্রাশভ াান াশন রাশক কফগভ শিতী ১১৪  

৩ রুপাআদা অন্দ্রভদ পাযজানা অকতায শিতী ১১৫  

৪ কভাঃ জীফ কভাাঃ ন্দ্রভজা কফগভ শিতী ১১৬  

৫ কভাঃ অর অশভন শভা রাআজু শিতী ১১৭  

৬ কভাঃ আভযান কভাছাঃ অন্দ্রনাাযা শিতী ১১৮  

৭ কভাাঃ কানারী অক্তায কভাছাঃ ভান্দ্রজদা খাতুন শিতী ১১৯  

৮ ভশযভ অক্তায ঝুমুয অক্তায শিতী ১২০  

 

১ খাশদজাতুর তানীভ শফঈটি অক্তায তৃতী ৯৯  

২ কাশযভা অক্তায অকশরভা তৃতী ১০০  

৩ সুভাআা অক্তায পাল্গনী রাআরী কফগভ তৃতী ১০১  

৪ াশভযা সুরতানা ী কশরনা অক্তায তৃতী ১০২  

৫ কভাঃ রাফীফ কান্দ্রন শযপাত যান্দ্রফা অক্তায তৃতী ১০৩  

 

১ রাশভা অক্তায নাশগ থ চতুথ থ ৭৯  

২ আযাত জাান শজশনা কভাছাঃ পাযজানা অক্তায চতুথ থ ৮০  

৩ াযা অক্তায অআবী শভন্দ্র সুশভ চতুথ থ ৮১  

৪ ভাশযা অক্তায নাজভা কফগভ চতুথ থ ৮২  

৫ মুভতাীনা নাশদা সুরতানা ান্দ্রজযা চতুথ থ ৮৩  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-০৩, মাত্রাফাড়ী, ঢাকা।         ককে নম্বযঃ-০২ 
 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ কভযাশদা শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-২০৫, শখরগাঁ, ঢাকা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ ভীভ অক্তায ফল থা কপারী শিতী ১৪৪  

২ কভাঃ শাভ কশরনা অক্তায শিতী ১৪৫  

৩ োফনী চে ভারা যানী চে শিতী ১৪৬  

৪ কশর অক্তায শফরাী শিতী ১৪৭  

৫ ভশনযা অক্তায কভাাঃ যাশজা শিতী ১৪৮  

৬ সুভাআা অক্তায রুশা শিতী ১৪৯  

৭ কভাঃ শফজভী কভাাঃ নাজভা কফগভ শিতী ১৫০  

৮ কভাঃ াান াানাজ শিতী ১৫১  

 

১ শতা অক্তায ারুর কফগভ তৃতী ১২৫  

২ ঈশভ থ অক্তায সুশভ কফগভ তৃতী ১২৬  

৩ যশফঈর যাশি কভাাঃ শনলুপা কফগভ তৃতী ১২৭  

৪ সুভনা অক্তায রুশফ কফগভ তৃতী ১২৮  

৫ কভাঃ শাফ াযবীন অক্তায তৃতী ১২৯  

৬ কভাঃ জর শভা শখা তৃতী ১৩০  

৭ কভাঃ অশনছুয যভান হৃদ কভাাঃ ভানসুযা তৃতী ১৩১  

 

১ ঈলা অক্তায ভভতা কফগভ চতুথ থ ১০৩  

২ অশপযা ারভা কফগভ চতুথ থ ১০৪  

৩ শভশথরা অক্তায কাশনা অক্তায চতুথ থ ১০৫  

৪ ভানছুযা  শনলুপা চতুথ থ ১০৬  

৫ ঈফভী অক্তায ভীভ অা অক্তায চতুথ থ ১০৭  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৭১, শভযপুয-১০, ঢাকা।         ককে নম্বযঃ-০৩ 
 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৭১, শভযপুয-১০, ঢাকা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ মুনতাহীনা ম াোঃ আলী শিতী ৩৪  

২ হৃদয় ওয়াসি  শিতী ৩৫  

৩ রুসিনা ম াোঃ রসিন শিতী ৩৬  

৪ আি া আননায়ারা মিগ  শিতী ৩৭  

 

১ ইয়াসিন পূসন ি া আক্তার তৃতী ২৬  

২ জসহরুল ইিলা  উনে আরা তৃতী ২৭  

৩ নাছসরন আক্তার মহনলনা মিগ  তৃতী ২৮  

৪ সরপা ইয়ািস ন তৃতী ২৯  

৫ মজিস ন জান না তৃতী ৩০  

৬ মিাহাগী মিসলনা তৃতী ৩১  

 

১ সরকতা আসিয়া মিগ  চতুথ থ ২১  

২ ম াোঃ হাসিি স নারা মিগ  চতুথ থ ২২  

৩ ম াোঃ আক্তার মহানিন ম াছাোঃ হাসদিা চতুথ থ ২৩  

৪ নাগ া নািসরন মিগ  চতুথ থ ২৪  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 
 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৭১, শভযপুয-১০, ঢাকা।         ককে নম্বযঃ-০৩ 
 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 
 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৮২, কুশড়র (শখরন্দ্রক্ষত), ঢাকা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ রুকানা  ভভতা  শিতী ৫৬  

২ সুভাইয়া নুরুন্নাায শিতী ৫৭  

৩ ভজনু ভালরা শিতী ৫৮  

৪ ঝুভা ভরযয়ভ শিতী ৫৯  

৫ ভীযা  ারফনা শিতী ৬০  

৬ ারিয (২) ভররনা শিতী ৬১  

৭ তারভভা রযলনা শিতী ৬২  

৮ জান্নাতুর র া নাায  শিতী ৬৩  

৯ রুভা ভভতা  াতুন  শিতী ৬৪  

১০ রুরভ  কাছাযা  াতুন  শিতী ৬৫  

১১ পাযানা  রফররক রফগভ  শিতী ৬৬  

১২ তারনয়া  ররর  শিতী ৬৭  

১৩  স্বপ্না  ারফকুন্নাায  শিতী ৬৮  

 

১ ারদয়া আক্তায  ালজযা তৃতী ৪৪  

২ রায়াদ সুযাইয়া তৃতী ৪৫  

৩ আব্দুল্লা জরিনা  তৃতী ৪৬  

৪ আরযপৄর  আলয়া  াতুন  তৃতী ৪৭  

৫ হৃদয়   পরযদা রফগভ তৃতী ৪৮  

৬ ররয়ন  ররর আক্তায  তৃতী ৪৯  

৭ জান্নাতুর  যানু রফগভ তৃতী ৫০  

৮ রজরভন আক্তায  রযতা রফগভ তৃতী ৫১  

৯ রূা  ারনুয রফগভ তৃতী ৫২  

১০ পারযা আক্তায  াযরবন  তৃতী ৫৩  

 

১ যারপউর আভজাদ আরী  চতুথ থ ৩৮  

২ ভারজিয়া  জহুযা রফগভ চতুথ থ ৩৯  

৩ সুভন ভ িারা  চতুথ থ ৪০  

৪ স্বন িা পালতভা চতুথ থ ৪১  

৫ সুফন িা আক্তায ারা  সুলর  াঁন  চতুথ থ ৪২  

৬ জান্নাতুর  র াযলদ চতুথ থ ৪৩  

৭ সুজন াানাজ  চতুথ থ ৪৪  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৭১, শভযপুয-১০, ঢাকা।         ককে নম্বযঃ-০৩ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৮৩, গাফতরী, ঢাকা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ শিতী ৬৯  

২ শিতী ৭০  

৩ শিতী ৭১  

৪ শিতী ৭২  

৫ শিতী ৭৩  

 

১ তৃতী ৫৪  

২ তৃতী ৫৫  

৩ তৃতী ৫৬  

৪ তৃতী ৫৭  

৫ তৃতী ৫৮  

 

১ চতুথ থ ৪৫  

২ চতুথ থ ৪৬  

৩ চতুথ থ ৪৭  

৪ চতুথ থ ৪৮  

৫ চতুথ থ ৪৯  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৭১, শভযপুয-১০, ঢাকা।         ককে নম্বযঃ-০৩ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৮৪, ল্লফী, শভযপুয-১২, ঢাকা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ নুযাত জাান শফল্লার কান্দ্রন শিতী ৭৪  

২ ানশজদা অক্তায (শরশর) জারার শিতী ৭৫  

৩ রুন্দ্রফর কভাঃ জাাঙ্গীয আরাভ শিতী ৭৬  

৪ শরভন যান্দ্রর শিতী ৭৭  

 

১ অযাপাত আরাভ খাআরুর আরাভ তৃতী ৫৯  

২ নাশযন অন্দ্রনাায অইন তৃতী ৬০  

৩ তানশজরা জান্দ্রফদ তৃতী ৬১  

৪ সুযবী অক্তায কভাঃ আব্রাশভ তৃতী ৬২  

 

১ াযবীন  াাদাত ফারা চতুথ থ ৫০  

২ অকফয ফাফয চতুথ থ ৫১  

৩ ফনভ কভাঃ অরাভ চতুথ থ ৫২  

৪ আভা অক্তায আব্রাীভ ারাদায চতুথ থ ৫৩  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৭১, শভযপুয-১০, ঢাকা।         ককে নম্বযঃ-০৩ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ ধাভারন্দ্রকাট থ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-২০৪, কযান্টনন্দ্রভন্ট, ঢাকা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ ফণ থা যানী যকায কশফতা যানী যকায শিতী ১৩৮  

২ কভাছাঃ তুম্পা অক্তায ঝযনা অক্তায শিতী ১৩৯  

৩ কভাাঃ তানশজরা শদলুাযা কফগভ শিতী ১৪০  

৪ সুভাআা অক্তায কযান্দ্রকা কফগভ শিতী ১৪১  

৫ শভা ছশকনা শিতী ১৪২  

৬ জান্নাতুর কপযন্দ্রদৌ াযবীন শিতী ১৪৩  

 

১ কভাঃ অব্দুর অরী অশছা কফগভ রাকী তৃতী ১২০  

২ অাভশন কভাছাঃ াশদা কফগভ তৃতী ১২১  

৩ তাাশভনা রাবরী তৃতী ১২২  

৪ শধক আরাভ কভাাঃ জুন্দ্রনা অক্তায তৃতী ১২৩  

৫ াশা অক্তায ভশজথনা অক্তায তৃতী ১২৪  

 

১ রুভনা অক্তায কযখা কফগভ চতুথ থ ৯৯  

২ কভাছাঃ তাশরভা কফগভ কভাছাঃ কযাারা কফগভ চতুথ থ ১০০  

৩ কভাছাঃ াশভা অক্তায ভীভ অভা অক্তায চতুথ থ ১০১  

৪ অন াা কদফী যানী াা চতুথ থ ১০২  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-০৫, কভাােদপুয, ঢাকা।         ককে নম্বযঃ-০৪ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-০৫, কভাােদপুয, ঢাকা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ তাফাসুভ অক্তায শযতাভশন াফানা কফগভ শিতী ২৭  

২ কভা: াজু শজনাত কফগভ শিতী ২৮  

৩ যশি অক্তায জবুনন্দ্রনা শিতী ২৯  

৪ অভা অক্তায শদরাযা কফগভ শিতী ৩০  

৫ শযপ্তী যশনকা শিতী ৩১  

৬ কাশনজ পান্দ্রতভা াশভা কফশফ শিতী ৩২  

৭ কভা: পারুক ানশজদা শিতী ৩৩  

 

১ কভা: যশন শভা রুশজনা কফগভ তৃতী ২৩  

২ ফশফ অক্তায চান্দা কফগভ তৃতী ২৪  

৩ শকনা কফগভ কভাছা: তাশরভা কফগভ তৃতী ২৫  

 

১ তাযা াফানা চতুথ থ ১৮  

২ কজশভন অক্তায সুশভা খাতুন চতুথ থ ১৯  

৩ কভঘা অক্তায শভা অখতায চতুথ থ ২০  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-০৫, কভাােদপুয, ঢাকা।         ককে নম্বযঃ-০৪ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৮০, অগাযগাঁ, তারতরা, ঢাকা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ অশযপ কান্দ্রন শফশফ নুপা শিতী ৪২  

২ ফল থা কভাছাঃ ারভা অক্তায শিতী ৪৩  

৩ ছফাখী ফাদুশর কফগভ শিতী ৪৪  

৪ কভাঃ মুশপক কভাছাঃ মুশন্ন অযা শিতী ৪৫  

৫ কজশযন কখাযশদা কফগভ শিতী ৪৬  

৬ কভাঃ ভাশফী অরভ ভশযভ অক্তায শিতী ৪৭  

৭ শাফ যভান কভজফা মুক্তা অক্তায শিতী ৪৮  

 

১ রুনা অক্তায (অন্দ্ররা) কজানা কফগভ তৃতী ৩৫  

২ কভাঃ অন শভা শকনা খাতুন তৃতী ৩৬  

৩ আাশছন অযাপাত াইভ কভাছাঃ নাজমুন নাায তৃতী ৩৭  

 

১ অকযাভ কান্দ্রন ভাা কফগভ চতুথ থ ২৯  

২ শপ্রন্তা অক্তায ভাা কফগভ চতুথ থ ৩০  

৩ শভভ খানভ কভাছাঃ নাশযন কফগভ চতুথ থ ৩১  

৪ কযান্দ্রকা খাতুন কযান্দ্রভনা কফগভ চতুথ থ ৩২  

৫ পাশভদা অক্তায স্মৃশত খাশদজা কফগভ চতুথ থ ৩৩  

৬ পাশভদা সুরতানা (শভভ) াশন অক্তায চতুথ থ ৩৪  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-০৫, কভাােদপুয, ঢাকা।         ককে নম্বযঃ-০৪ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৮১, কাভযাশঙ্গযচয, ঢাকা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্ফয 

ভন্তব্য 

১ কভাাঃ তাআন্দ্রফা অক্তায কভাাঃ কশরনা কফগভ শিতী ৪৯  

২ সুযাআা কভাাঃ শযনা শিতী ৫০  

৩ কভাঃ অকা কভাাঃ যশভা কফগভ শিতী ৫১  

৪ কভাঃ শভযাজ কযানা কফগভ শিতী ৫২  

৫ পাশযা অক্তায াশদা শিতী ৫৩  

৬ কভাছাঃ সুআটি অক্তায কভাছাঃ নাজভা কফগভ শিতী ৫৪  

৭ শনকা অক্তায যশভা কফগভ শিতী ৫৫  

 

১ কভাঃ তাশভভ আরাভ কভাাঃ ডশর কফগভ তৃতী ৩৮  

২ কভাছাঃ মুক্তা অক্তায কভাাঃ পান্দ্রতভা কফগভ তৃতী ৩৯  

৩ কযাকানা অক্তায কযানা কফগভ তৃতী ৪০  

৪ াশদা কভাছাঃ শফঈটি কফগভ তৃতী ৪১  

৫ কভাাঃ ান্তা অক্তায সুশপা কফগভ তৃতী ৪২  

৬ সুআটি অক্তায ারভা কফগভ তৃতী ৪৩  

 

১ তাশনভ অক্তায রাশফফা াশদা চতুথ থ ৩৫  

২ সুভনা শভনা কফগভ চতুথ থ ৩৬  

৩ ছাশফনা কশনুয চতুথ থ ৩৭  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-০৫, কভাােদপুয, ঢাকা।         ককে নম্বযঃ-০৪ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-২০৩, রারফাগ, ঢাকা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ শজফ সুরতানা কফগভ শিতী ১৩২  

২ তাফাসুভ নাায অশনছা অকতারুন কনায শিতী ১৩৩  

৩ ভাশজথা অক্তায সুভাআা যান্দ্রফা কফগভ শিতী ১৩৪  

৪ কভাঃ তাশভভ কন্দ্ররনা কফগভ শিতী ১৩৫  

৫ জান্নাতুর কপযন্দ্রদৌ কযজবীনা অক্তায শিতী ১৩৬  

৬ কভাাঃ তাশভভ যশন কফগভ শিতী ১৩৭  

 

১ শভনাজুর আরাভ ান্দ্রজদা কফগভ তৃতী ১১৮  

২ কভাছাঃ অপন্দ্রযাজা খাতুন কভাছাঃ খান্দ্ররদা খাতুন তৃতী ১১৯  

 

১ এভযান কান্দ্রন ান্দ্রজদা কফগভ চতুথ থ ৯৫  

২ কভাঃ অঃ কান্দ্রদয শশযন চতুথ থ ৯৬  

৩ আঈসুপ শজদান ককাশনুয কফগভ চতুথ থ ৯৭  

৪ শুযাআা অক্তায জুনু অক্তায চতুথ থ ৯৮  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৮৫, ঈিযা, ঢাকা।         ককে নম্বযঃ-০৫ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৮৫, ঈিযা, ঢাকা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ অন্দ্রভনা অক্তায কজাছনা কফগভ শিতী ৭৮  

২ াশরভা খাতুন ভশযভ শিতী ৭৯  

৩ ান্দ্রজযা খাতুন ভশযভ শিতী ৮০  

৪ ঈজ্জর জনফ শিতী ৮১  

৫ অব্দুয যভান আাীন শঈশর কফগভ শিতী ৮২  

 

১ কশযমুন কনছা শভভ কভাঃ অ: কশযভ তৃতী ৬৩  

২ কজানাকী অক্তায চম্পা কফগভ তৃতী ৬৪  

৩ রাবরী অক্তায শরজা আভান অরী তৃতী ৬৫  

৪ শজাদ অরী কজাৎস্না কফগভ তৃতী ৬৬  

৫ ভশনয কান্দ্রন কজাৎস্না কফগভ তৃতী ৬৭  

৬ হৃদ আরাভ নূযন্নাায কফগভ তৃতী ৬৮  

 

১ রাশভা অক্তায আবা অশজজুর ক চতুথ থ ৫৪  

২ কযান্দ্রকা অক্তায কজানা কফগভ চতুথ থ ৫৫  

৩ ান শভা চম্পা কফগভ চতুথ থ ৫৬  

৪ কাায আরাভ ভনুজা কফগভ চতুথ থ ৫৭  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৮৫, ঈিযা, ঢাকা।         ককে নম্বযঃ-০৫ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ ছভনাযন্দ্রটক শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৯৬, ঈিযখান, ঢাকা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ ছদা পাশভা জাান নাছশযন সুরতানা শিতী ১০৩  

২ কভাছাঃ ভামুদা অক্তায কভাছাঃ কুরসুভ শিতী ১০৪  

৩ কতাযা যানী দা বাগ্য যানী দা শিতী ১০৫  

৪ কভাঃ অশতক াান অছভা কফগভ শিতী ১০৬  

 

১ কভাঃ াশবুর আরাভ তাশভন সুশপা খাতুন তৃতী ৮৩  

২ কভাঃ নাইভ াান কভাছাঃ শরশ তৃতী ৮৪  

৩ কভাছাঃ জান্নাতুর কপযন্দ্রদৌ শফঈটি কফগভ তৃতী ৮৫  

৪ কভাছাঃ ভীভ অক্তায কভাাঃ নাশছভা তৃতী ৮৬  

৫ কভাঃ শজাদ কান্দ্রন খাশদজা কফগভ তৃতী ৮৭  

 

১ কভাছাঃ ভশনা অক্তায কাজর কযখা চতুথ থ ৬৭  

২ কভাঃ রুন্দ্রফর কান্দ্রন যান্দ্রনা চতুথ থ ৬৮  

৩ কভাছাঃ শযা অক্তায কভাছাঃ মুক্তা চতুথ থ ৬৯  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৮৫, ঈিযা, ঢাকা।         ককে নম্বযঃ-০৫ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ ল্লীফন্ধু এযাদ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৯৭, ফনানী, ঢাকা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ যশভ কভাাঃ অভা কফগভ শিতী ১০৭  

 

১ কভাছাঃ যঞ্জনা কফগভ কভাছাঃ শজন্নাতুন আরাভ তৃতী ৮৮  

২ অভা অন্দ্রনাাযা তৃতী ৮৯  

৩ শপ্রা অক্তায জহুযা কফগভ তৃতী ৯০  

৪ অকশরভা অক্তায াভসুন নাায তৃতী ৯১  

৫ কভাঃ আভন কান্দ্রন কভাছাঃ ভআপৄর কনছা তৃতী ৯২  

 

১ কভাছাঃ সুভাআা খাতুন কভাছাঃ ান্তা কনছা চতুথ থ ৭০  

২ কভাছাঃ অাভশন খাতুন কভাছাঃ রুারী কফগভ চতুথ থ ৭১  

৩ াযশভন কল্পনা কফগভ চতুথ থ ৭২  

৪ কভাছাঃ াথী অক্তায কভাছাঃ শফঈটি কফগভ চতুথ থ ৭৩  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা কককেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৮৫, ঈিযা, ঢাকা।         ককে নম্বযঃ-০৫ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৯৮, তুযাগ, ঢাকা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ তানশজরা অক্তায শভভ কভাাঃ আাশভন শিতী ১০৮  

২ কভাঃ াশকর কভাছাঃ ারা শিতী ১০৯  

৩ াযশভন অক্তায কভাছাঃ াফানা শিতী ১১০  

৪ কভাছাঃ বৃশি খাতুন কভাছাঃ ান্দ্রজদা কফগভ শিতী ১১১  

৫ শযা ভশন কভাছাঃ শফরশকছ শিতী ১১২  

 

১ অাভশন কভাছাঃ ভনা তৃতী ৯৩  

২ আাশন শভা ছান্দ্ররা কফগভ তৃতী ৯৪  

৩ আশত নাায আশত দুন্দ্ররনা কফগভ তৃতী ৯৫  

৪ আনুযা খাতুন ভভতা কফগভ তৃতী ৯৬  

৫ কভাছাঃ ভাশযা অক্তায যশভা কফগভ তৃতী ৯৭  

৬ তানশজরা অক্তায শভভ ভান্দ্রজদা কফগভ তৃতী ৯৮  

 

১ াশফকুন নাায দুন্দ্ররনা কফগভ চতুথ থ ৭৪  

২ ারভান শভঞা যানী কফগভ চতুথ থ ৭৫  

৩ ভাকছুদা অক্তায কনা কফগভ চতুথ থ ৭৬  

৪ কনা অক্তায াশদা কফগভ চতুথ থ ৭৭  

৫ ছফাখী অক্তায কল্পনা অক্তায চতুথ থ ৭৮  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৮৫, ঈিযা, ঢাকা।         ককে নম্বযঃ-০৫ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ চারাফন্দ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-২০০, দশক্ষণখান, ঢাকা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ নুপুয অক্তায াযবীনা শিতী ১২১  

২ জফা যানু শিতী ১২২  

৩ জান্নাতুর অযফী অজশভ কভাছাঃ াফশযনা শিতী ১২৩  

৪ কভাঃ শযাজ ফন্নযা কফগভ শিতী ১২৪  

৫ ভাআা শভতু অক্তায শিতী ১২৫  

 

১ নাশযন অক্তায কযান্দ্রকা কফগভ তৃতী ১০৪  

২ কভাছাঃ কযাফাআা অক্তায রুভা অক্তায তৃতী ১০৫  

৩ াযশভন অক্তায টুম্পা রারা কফগভ তৃতী ১০৬  

৪ ভশযভ অক্তায রুকাআা কভাছাঃ ানাজ অক্তায তৃতী ১০৭  

৫ রুারী যান্দ্রফা অক্তায তৃতী ১০৮  

৬ তাছশরভা অক্তায মুক্তা কভাছাঃ অভা খাতুন তৃতী ১০৯  

 

১ কভাঃ জীফ শভা তাছশরভা কফগভ চতুথ থ ৮৪  

২ স্বণ থা অক্তায রুভা কফগভ চতুথ থ ৮৫  

৩ সুভাআা অক্তায শশযন অক্তায চতুথ থ ৮৬  

৪ কশফতা যানী যা শনতা যানী যা চতুথ থ ৮৭  

৫ কভাঃ ভাছান কভাছাঃ কুরসুভা কফগভ চতুথ থ ৮৮  

৬ অআশযন অক্তায স্বপ্না চতুথ থ ৮৯  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১২০, ককযানীগঞ্জ, ঢাকা।         ককে নম্বযঃ-০৬ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ অন্দ্ররায শদাযী শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১২০, ককযানীগঞ্জ, ঢাকা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ ঈন্দ্রে াশফফা কভাাঃ কান্দ্রন অযা শিতী ১৬৩  

২ কভাাঃ সুযাআা অক্তায কভাাঃ ভশজথনা কফগভ শিতী ১৬৪  

৩ জান্নাতুর ভাা নুা যীনা অক্তায শিতী ১৬৫  

৪ শভদুর আাশভন শিতী ১৬৬  

৫ কভাঃ কশফয নাশভা কফগভ শিতী ১৬৭  

৬ কভাঃ াশজফ যাশজা শিতী ১৬৮  

৭ অবু সুশপান কভাছাঃ সুশপা কফগভ শিতী ১৬৯  

৮ জর কভাাঃ কভাযন্দ্রদা কফগভ শিতী ১৭০  

 

১ ঝণ থা অক্তায কজশভন তৃতী ১৪২  

২ কভাাঃ নাশফরা অক্তায ভাকসুদা কফগভ তৃতী ১৪৩  

৩ কভাাঃ জাশকা কভাাঃ াা তৃতী ১৪৪  

৪ কভাাঃ াশিয াচান কভাাঃ পশযদা কফগভ তৃতী ১৪৫  

 

১ কভাাঃ ভারুপা  কভাাঃ শরশ কফগভ চতুথ থ ১১৫  

২ ভাসুভ সুভা চতুথ থ ১১৬  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১০১, াবায, ঢাকা।         ককে নম্বযঃ-০৭ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১০১, াবায, ঢাকা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ রাশফফ কান্দ্রন কভাছাঃ রাকী কফগভ শিতী ১৫২  

২ কযাকানা ডাশরা কফগভ শিতী ১৫৩  

৩ কভাছাঃ াশদা অক্তায কভাছাঃ শশযন কফগভ শিতী ১৫৪  

৪ অশরপ ফাবু কভাছাঃ অা কফগভ শিতী ১৫৫  

৫ াশকন কভাছাঃ অকশরভা কফগভ শিতী ১৫৬  

৬ শভকাতুজ জাান মুমু ভামুদা অক্তায শিতী ১৫৭  

৭ কভাছাঃ শনা কভাছাঃ অশখ কফগভ শিতী ১৫৮  

 

১ কভাঃ কাাগ কভাছাঃ ারা কফগভ তৃতী ১৩২  

২ কভাঃ অর অশভন শভা কভাছাঃ কভান্দ্রনাাযা কফগভ তৃতী ১৩৩  

৩ কভাছাঃ আশত অক্তায ভাা কভাছাঃ অশম্বা কফগভ তৃতী ১৩৪  

৪ কভাছাঃ পশযদা অক্তায কভাছাঃ কজানা কফগভ তৃতী ১৩৫  

৫ কভাছাঃ াাযা অক্তায কভাছাঃ াশা খাতুন তৃতী ১৩৬  

 

১ শভভ অক্তায ভাা জাানাযা কফগভ চতুথ থ ১০৮  

২ কভাছাঃ স্বপ্না খাতুন কভাছাঃ াশনুয কফগভ চতুথ থ ১০৯  

৩ কভাছাঃ তভা খাতুন কভাছাঃ রাবরী কফগভ চতুথ থ ১১০  

৪ কভাছাঃ অশনকা অক্তায আশত কভাছাঃ অঙ্গুযা কফগভ চতুথ থ ১১১  

৫ কভাছাঃ ভারুপা অক্তায শভভ কভাছাঃ অন্দ্রনাাযা কফগভ চতুথ থ ১১২  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১২৮, নফাফগঞ্জ, ঢাকা।         ককে নম্বযঃ-০৮ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ ফাহ্মণখারী শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১২৮, নফাফগঞ্জ, ঢাকা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ জান্নাত অক্তায অকশরভা অক্তায শিতী ১৭১  

২ তাশপা অক্তায মুক্তা অকশরভা কফগভ শিতী ১৭২  

৩ জুুঁআ আরাভ কাভা অক্তায শিতী ১৭৩  

৪ কজযাশত কভ থকায তুশকা কজাস্না কভ থকায শিতী ১৭৪  

 

১ পাশযা অক্তায রুশ শযনা অক্তায তৃতী ১৪৬  

২ শযা অক্তায ীভা অক্তায তৃতী ১৪৭  

৩ আযাত জাান অশনা াযশভন সুরতানা তৃতী ১৪৮  

৪ োফন্তী ভন্ডর ঞ্জনা ভন্ডর  তৃতী ১৪৯  

৫ নাযীনা অক্তায কভাঃ ভামুন তৃতী ১৫০  

 

১ নাইভ কভাল্লা নাজভা কফগভ চতুথ থ ১১৭  

২ সুভাআা অক্তায শভভ কপাশর কফগভ চতুথ থ ১১৮  

৩ কভাঃ আাশছন কান্দ্রন ঝণ থা কফগভ চতুথ থ ১১৯  

৪ শতশন্ন অক্তায ভশজথনা কফগভ চতুথ থ ১২০  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৭১, কদাায, ঢাকা।         ককে নম্বযঃ-০৯ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ যাআাড়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৭১, কদাায, ঢাকা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ জান্নাত শকদায সুশভ অক্তায শিতী ১৫৯  

২ অা শকদায অন্দ্ররা শিতী ১৬০  

৩ ভাশযা অক্তায কশনুয শিতী ১৬১  

৪ আবা অক্তায নাছশযন অক্তায শিতী ১৬২  

 

১ ভাশজথা অক্তায কনা তৃতী ১৩৭  

২ পাশভ পশযদা কফগভ তৃতী ১৩৮  

৩ নাশপজা পাযশন াশনা কফগভ তৃতী ১৩৯  

৪ শান আাছশভন অক্তায তৃতী ১৪০  

৫ ভাশফা ভশল্লক কযাদী মুনমুন অক্তায তৃতী ১৪১  

 

১ কভন্দ্ররুন কনছা নাশছভা কফগভ চতুথ থ ১১৩  

২ আঈসুপ যান্দ্রদা কফগভ চতুথ থ ১১৪  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-০২, পতুল্লা, নাযাণগঞ্জ।         ককে নম্বযঃ-১০ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-০২, পতুল্লা, নাযাণগঞ্জ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ ছাশভা অক্তায রুভা কফগভ শিতী ১৯২  

২ শনশথা ফাদর ারাদায শিতী ১৯৩  

৩ শভশথরা অক্তায জাশকয কভাল্লা শিতী ১৯৪  

৪ জান্নাশত তানশজরা কফগভ শিতী ১৯৫  

৫ পান্দ্রতভা অক্তায পাশভা শিতী ১৯৬  

৬ াশভদা কফগভ শরভা শিতী ১৯৭  

 

১ তাশযা ভশজথনা অক্তায তৃতী ১৬৮  

২ াশভা সুভাআা অক্তায তৃতী ১৬৯  

৩ নুযাত জাান শর কফগভ তৃতী ১৭০  

৪ সুভা অক্তায পান্দ্রতভা কফগভ তৃতী ১৭১  

৫ জাশকা অক্তায জাাঙ্গীয তৃতী ১৭২  

 

১ শাভ কান্দ্রন াথী কফগভ চতুথ থ ১৩৪  

২ কাঈায অন্দ্রভদ ছশনা কফগভ চতুথ থ ১৩৫  

৩ শযপাত কশনুয কফগভ চতুথ থ ১৩৬  

৪ সুান মৃধা নাশদযা কফগভ চতুথ থ ১৩৭  

৫ পাযশদন অহ্নাফ পাশভা চতুথ থ ১৩৮  

৬ স্বন ভয অরী চতুথ থ ১৩৯  

৭ আভা অক্তায কশনুয কফগভ চতুথ থ ১৪০  

৮ পাযজানা অক্তায খাশদজা কফগভ চতুথ থ ১৪১  

৯ যানুভা যাআা অন্দ্রনাাযা কফগভ চতুথ থ ১৪২  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-০২, পতুল্লা, নাযাণগঞ্জ।         ককে নম্বযঃ-১০ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১১, অদভজীনগয, নাযাণগঞ্জ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ ালয়ভ নাশভা শিতী ১৯৮  

২ রভাোঃঅন্তযরভয়া রদালফগভ শিতী ১৯৯  

৩ রভাাোঃজুলর াইরাভাযা রভাারভররআক্তায শিতী ২০০  

৪ রভাাোঃসুভাইয়াআক্তায রজানালফগভ শিতী ২০১  

৫ ানরজদা ারদাআক্তায শিতী ২০২  

৬ আলয়াআক্তায যারজয়ালফগভ শিতী ২০৩  

৭ পাযজানা রালনআযালফগভ শিতী ২০৪  

৮ রভাছাররজা নুরুন্নাায শিতী ২০৫  

 

১ রভাোঃ আাদুল্লা আালেদ পারভ কভাঃ ভশঈয যভান তৃতী ১৭৩  

২ রভাোঃ যারকফ রালন রভাোঃ আরযপ তৃতী ১৭৪  

৩ রভাোঃ ারজদ ভামুদ কাভরুন্নাায তৃতী ১৭৫  

৪ রভাাোঃ পারভা আক্তায রজানা তৃতী ১৭৬  

৫ জান্নাতুর রপযলদৌী ইবা রউরী রফগভ তৃতী ১৭৭  

৬ সুযবী আয়া তৃতী ১৭৮  

 

১ রভাোঃ আর-আরভন কভাঃ কযজাঈর কশযভ চতুথ থ ১৪৩  

২ ইয়ারছন াআদা অক্তায চতুথ থ ১৪৪  

৩ ঝাযা র ৌধুযী ছান্দ্ররকা কফগভ কচৌধুযী চতুথ থ ১৪৫  

৪ তাইলয়েফা রালন সুফযা কফগভ চতুথ থ ১৪৬  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-০২, পতুল্লা, নাযাণগঞ্জ।         ককে নম্বযঃ-১০ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-২৪, চালাড়া, নাযাণগঞ্জ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ শিতী ২০৬  

২ শিতী ২০৭  

৩ শিতী ২০৮  

৪ শিতী ২০৯  

৫ শিতী ২১০  

৬ শিতী ২১১  

৭ শিতী ২১২  

৮ শিতী ২১৩  

৯ শিতী ২১৪  

১০ শিতী ২১৫  

১১ শিতী ২১৬  

১২ শিতী ২১৭  

 

১ তৃতী ১৭৯  

২ তৃতী ১৮০  

৩ তৃতী ১৮১  

৪ তৃতী ১৮২  

৫ তৃতী ১৮৩  

৬ তৃতী ১৮৪  

৭ তৃতী ১৮৫  

৮ তৃতী ১৮৬  

৯ তৃতী ১৮৭  

১০ তৃতী ১৮৮  

 

১ চতুথ থ ১৪৭  

২ চতুথ থ ১৪৮  

৩ চতুথ থ ১৪৯  

৪ চতুথ থ ১৫০  

৫ চতুথ থ ১৫১  



:: ২ :: 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

৬ চতুথ থ ১৫২  

৭ চতুথ থ ১৫৩  

৮ চতুথ থ ১৫৪  

৯ চতুথ থ ১৫৫  

১০ চতুথ থ ১৫৬  

১১ চতুথ থ ১৫৭  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৬০, গাজীপুয দয, গাজীপুয।         ককে নম্বযঃ-১১ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৬০, গাজীপুয দয, গাজীপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ া অরভ ভীয নূরুন্নাায শিতী ২১৮  

২ কভাঃ াশরদ নাছশযন অক্তায শিতী ২১৯  

৩ কভন্দ্রজাশফন াযা ানা কনা শিতী ২২০  

৪ ছাশদা অক্তায যানী কফগভ শিতী ২২১  

৫ শংশক যানী াশতরী যানী শিতী ২২২  

৬ অপছানা সুরতা বৃশি করুনা কফগভ শিতী ২২৩  

৭ ঝযনা অক্তায শপা কফগভ শিতী ২২৪  

৮ কভাঃ যাজু কভাছাঃ ারভা শিতী ২২৫  

 

১ কভাঃ শশিয অন্দ্রভদ হৃদ ান্দ্রদা ফানু শরশ তৃতী ১৮৯  

২ অযজু শভা তানশজনা অক্তায াযবীন তৃতী ১৯০  

৩ কভাছাঃ শনযজানা কল্পনা কফগভ তৃতী ১৯১  

৪ াশবুর কভাাঃ কান্দ্রন অযা তৃতী ১৯২  

৫ ভামুন যশদ কুরসুভ তৃতী ১৯৩  

৬ াশফকুন্নাায যানী কফগভ তৃতী ১৯৪  

৭ কভাঃ াাফ তপু যশভা কফগভ তৃতী ১৯৫  

 

১ কভাচাঃ রুনা অক্তায রুশফ ভশনযা চতুথ থ ১৫৮  

২ কভাছাঃ অল্পনা অরভগীয ান্তা কফগভ চতুথ থ ১৫৯  

৩ যাান রুনা খাতুন চতুথ থ ১৬০  

৪ কভাঃ াশিয কান্দ্রন জশন কল্পনা অক্তায চতুথ থ ১৬১  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৬০, গাজীপুয দয, গাজীপুয।         ককে নম্বযঃ-১১ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ অযজান শফশফ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৬৩, গাজীপুয দয, গাজীপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ ভাশভ ভশজদা শিতী ২২৬  

২ কভাঃ আঈনু কভাছাঃ এ নাায খাতুন শিতী ২২৭  

৩ কভাঃ াশন কপারী কফগভ শিতী ২২৮  

৪ াশিয কপারী কফগভ শিতী ২২৯  

৫ ইান যা জা যানী াা শিতী ২৩০  

৬ পান্দ্রতভা অক্তায শদঘী কভাছাঃ শঈরী অক্তায শিতী ২৩১  

 

১ কভাছাঃ যশফজা খাতুন কভাছাঃ স্বপ্না অক্তায তৃতী ১৯৬  

২ কভাছাঃ াআভা অক্তায রুফা কভাছাঃ কযখা অক্তায তৃতী ১৯৭  

৩ ভীভ অক্তায কপারী তৃতী ১৯৮  

৪ সুভাআা অক্তায ছফাখী ভন্দ্রনাাযা কফগভ তৃতী ১৯৯  

৫ ভাশদুর আরাভ াশফকুন্নাায তৃতী ২০০  

৬ নুয কভাােদ াশকর কভাছাঃ ারভা কফগভ তৃতী ২০১  

৭ কভাঃ জুফান্দ্রদ শভা কভাছাঃ নাজভা অক্তায তৃতী ২০২  

 

১ কভাঃ অশযপ যাশভা চতুথ থ ১৬২  

২ কভাঃ নন শভা কভাছাঃ নাজভা কফগভ চতুথ থ ১৬৩  

৩ যাশি কান্দ্রন যাশজা কফগভ চতুথ থ ১৬৪  

৪ কভাাঃ কাযাআা অক্তায কভাাঃ ভাীনুয চতুথ থ ১৬৫  

৫ কভাছাঃ কভাশ থদা অক্তায কভাছাঃ চান্দ্রভরী খাতুন চতুথ থ ১৬৬  

৬ কভাছাঃ াশফযা অক্তায কভাছাঃ দুন্দ্ররনা অক্তায চতুথ থ ১৬৭  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৬০, গাজীপুয দয, গাজীপুয।         ককে নম্বযঃ-১১ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ ঈচ্ছ্বা শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১১৮, টংগী, গাজীপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাছাঃ পান্দ্রতভা অক্তায কভাছাঃ নুন্দ্রযজা শিতী ২৩২  

২ জান্নাত কভাছাঃ অশরা শিতী ২৩৩  

৩ সুভাআা অক্তায কযান্দ্রভনা শিতী ২৩৪  

৪ কভাছাঃ াযশভন কভাাঃ ছকনা শিতী ২৩৫  

৫ ভীভ পাশভা শিতী ২৩৬  

 

১ ভশনকা অক্তায যীপা কফগভ তৃতী ২০৩  

২ কভাছাঃ াশদা অক্তায কভাছাঃ শশযনা কফগভ তৃতী ২০৪  

৩ রাশভা অক্তায োফণী কভাছাঃ শঈশর তৃতী ২০৫  

৪ কভাঃ অরভগীয কভাাঃ রাআজু অক্তায তৃতী ২০৬  

৫ আাশছন শভা রুন্দ্রভরা খাতুন তৃতী ২০৭  

৬ অশযপ অকন্দ কভাছাঃ পশজযন কফগভ তৃতী ২০৮  

 

১ কভাছাঃ ছাশভনা অক্তায কভাছাঃ াছনী কফগভ চতুথ থ ১৬৮  

২ পার শভা কযান্দ্রকা কফগভ চতুথ থ ১৬৯  

৩ াশরভা অক্তায কভাছাঃ কফগভ চতুথ থ ১৭০  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৬০, গাজীপুয দয, গাজীপুয।         ককে নম্বযঃ-১১ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শিভ চান্দনা শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৯১, জন্দ্রদফপুয, গাজীপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ পূজা যকায শফঈটি যকায শিতী ২৩৭  

২ কভাঃ অবু াইদ কভাছাঃ নাজভা শিতী ২৩৮  

৩ কভাঃ রুশত কভাছাঃ কশরনা শিতী ২৩৯  

৪ কভাঃ অশজদ অন্দ্রজদা কফগভ শিতী ২৪০  

৫ াশন কভাছাঃ াশছনা কফগভ শিতী ২৪১  

৬ পূশণ থভা যকায শফঈটি যকায শিতী ২৪২  

৭ কভাঃ শভরন কভাছাঃ কান্দ্রনাযা শিতী ২৪৩  

৮ কভাছাঃ ভান্দ্রজদা কভাছাঃ যান্দ্রফা শিতী ২৪৪  

৯ কভাঃ শজফ কভাছাঃ াশদা শিতী ২৪৫  

১০ যাশদা অপশযন কযনু কানাযা শিতী ২৪৬  

 

১ কভাঃ শরভন কান্দ্রন াশনা কফগভ তৃতী ২০৯  

২ কভাঃ কাআয়ুভ কান্দ্রন ভশযভ অক্তায তৃতী ২১০  

৩ ভাসুদা অক্তায াফানা খাতুন তৃতী ২১১  

৪ শফঈটি অক্তায অরনা তৃতী ২১২  

 

১ অআশযন অক্তায কশনুয অক্তায চতুথ থ ১৭১  

২ সুফণ থা অক্তায াানা অক্তায চতুথ থ ১৭২  

৩ কভাঃ রুন্দ্রফর শভা কভাছাঃ াশনা কফগভ চতুথ থ ১৭৩  

৪ কভাঃ জশন শভা কভাছাঃ মুশ থদা কফগভ চতুথ থ ১৭৪  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-২১, টাঙ্গাআর দয, টাঙ্গাআর।         ককে নম্বযঃ-১২ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-২১, টাঙ্গাআর দয, টাঙ্গাআর। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ তানশজরা শভনা খাতুন শিতী ২৪৭  

২ আঈসুপ কভাছাঃ কপারী কফগভ শিতী ২৪৮  

৩ অব্দুয যশভ কভাছাঃ াশদা কফগভ শিতী ২৪৯  

৪ স্বন শভা াশদা কফগভ শিতী ২৫০  

৫ াাদত জাান অযা শিতী ২৫১  

 

১ কভাছাঃ জাশকা অক্তায কভাাঃ ানশজদা অক্তায তৃতী ২১৩  

২ কভাছাঃ অশখ অক্তায কভাছাঃ কশরনা অক্তায তৃতী ২০১৪  

৩ ভাশরা তাফাসুভ ছাআদুর অন্দ্রযশপন তৃতী ২১৫  

৪ যশভা অক্তায াশদা কফগভ তৃতী ২১৬  

৫ পান্দ্রতভা অক্তায নুযবানু খাতুন তৃতী ২১৭  

৬ আশত অক্তায কভাছাঃ ভরা কফগভ তৃতী ২১৮  

 

১ াযশভন অক্তায কভাছাঃ ফাছাতন চতুথ থ ১৭৫  

২ সুফণ থা অক্তায কভাছাঃ চানা কফগভ চতুথ থ ১৭৬  

৩ ানশজদা খান নুরুন্নাায চতুথ থ ১৭৭  

৪ কাভার কান্দ্রন কভাঃ কান্দ্রভ শভা চতুথ থ ১৭৮  

৫ সুভনা অক্তায কভাঃ নাজমুন্নাায চতুথ থ ১৭৯  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ চকততর শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৯৪, কদরদুায, টাঙ্গাআর।   ককে নম্বযঃ-১৩ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ চকততর শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৯৪, কদরদুায, টাঙ্গাআর। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ অযাপাত খান কুরসুভ কফগভ শিতী ২৬৫  

২ তাীদ ান্তা কফগভ শিতী ২৬৬  

৩ াশদা ানাজ শিতী ২৬৭  

৪ জাশকা আরাভ ঝণ থা কফগভ শিতী ২৬৮  

৫ নুযাত সুভা শিতী ২৬৯  

৬ কাশনজ পান্দ্রতভা পশযদা আাশভন শিতী ২৭০  

 

১ অকা  তাছশরভা তৃতী ২৩১  

২ অশক শভা অছভা কফগভ তৃতী ২৩২  

৩ াশদা অক্তায শফরশকছ তৃতী ২৩৩  

৪ কভাছাঃ খাশদজাতুর কুফযা কভৌসুভী নাজনীন তৃতী ২৩৪  

 

১ সুজন াশদা কফগভ চতুথ থ ১৮৯  

২ অা শশিকা রুনা চতুর্থ ১৯০  

৩ অশভনা অক্তায নাশগ থ কফগভ চতুথ থ ১৯১  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৪৩, নাগযপুয, টাঙ্গাআর।         ককে নম্বযঃ-১৪ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৪৩, নাগযপুয, টাঙ্গাআর। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ জান্নাতুর বুযা ভান্দ্রজদা শিতী ২৫২  

২ শভভ নাযশগছ শিতী ২৫৩  

৩ শঝশরক যা ঝুভা যা শিতী ২৫৪  

৪ াশনুয শভা শযতু কফগভ শিতী ২৫৫  

৫ স্বাধীন শভা ভজনু  শিতী ২৫৬  

৬ ভাা অক্তায ভশর শিতী ২৫৭  

 

১ কজশনপায অক্তায সুরতানা যাশজা তৃতী ২১৯  

২ যাশি অর ফাশি অন্দ্ররা তৃতী ২২০  

৩ কভাঃ আাশছন শভা নাশভা কফগভ তৃতী ২২১  

৪ রক্ষী যানী াা  ভশর যানী াা  তৃতী ২২২  

৫ শরা অক্তায যান্দ্রর শভা তৃতী ২২৩  

৬ তাশনভ অন্দ্রভদ তাভান্না তৃতী ২২৪  

৭ কভাছাঃ শফশথ অক্তায কন্দ্ররনা অক্তায তৃতী ২২৫  

 

১ হৃদ শভা যীনা কফগভ চতুথ থ ১৮০  

২ শনক শভা নজরুর শভা চতুথ থ ১৮১  

৩ ভীভ শল্পী কফগভ চতুথ থ ১৮২  

৪ পাযজানা পারুক শভভ ভশর অক্তায চতুথ থ ১৮৩  

৫ ান্দ্রফশযন নাায পুষ্প াানাজ চতুথ থ ১৮৪  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৯০, ধনফাড়ী, টাঙ্গাআর।         ককে নম্বযঃ-১৫ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৯০, ধনফাশড়, টাঙ্গাআর। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ তাশদ কভাছাঃ তাছশরভা কফগভ শিতী ২৫৮  

২ তানবীয অন্দ্রেদ যনক কভাছাঃ কযান্দ্রকা কফগভ শিতী ২৫৯  

৩ যাজু অন্দ্রভদ যাশজা কফগভ শিতী ২৬০  

৪ সুভাআা অক্তায কভাছাঃ খুশক অক্তায শিতী ২৬১  

৫ যাশপা যভান াযা ভাপৄজা অক্তায শিতী ২৬২  

৬ নশন জাান শরা কভাছাঃ অকশরভা খাতুন শিতী ২৬৩  

৭ কভাছাঃ জুুঁআ অক্তায কভাছাঃ ভভতাজ কফগভ শিতী ২৬৪  

 

১ কভাছাঃ াশভা অক্তায কভাছাঃ াশভদা কফগভ তৃতী ২২৬  

২ সুরতানুয যাশপঈ বৃশি কভাছাঃ অকশরভা খাতুন তৃতী ২২৭  

৩ কজশভন অক্তায অকশরভা কফগভ তৃতী ২২৮  

৪ ভাশযা আরাভ পূণ থতা কভাছাঃ ছশনা অক্তায তৃতী ২২৯  

৫ পুষ্প অক্তায কাভাআা কভাছাঃ নুরুন্নাায তৃতী ২৩০  

 

১ রাশভা অক্তায শরখা কভাছাঃ চানা কফগভ চতুথ থ ১৮৫  

২ কযাভানা আরাভ যাশত্র কভাছাঃ কশনুয কফগভ চতুথ থ ১৮৬  

৩ কভাছাঃ াশফফা জান্নাত শশভ কভাছাঃ শভনা কফগভ চতুথ থ ১৮৭  

৪ অা অক্তায যাশজা সুরতানা চতুথ থ ১৮৮  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-০৯, ভাশনকগঞ্জ দয, ভাশনকগঞ্জ।      ককে নম্বযঃ-১৬ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-০৯, ভাশনকগঞ্জ দয, ভাশনকগঞ্জ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাছাঃ রাশভা খাতুন অনজু শিতী ২৭১  

২ জ শভা শফরশক শিতী ২৭২  

৩ কভাছাঃ কভৌসুভী অক্তায কভাছাঃ জশযভন কফগভ শিতী ২৭৩  

 

১ তাশভা খান পাশফা কযাশভজা অপন্দ্রযাজ তৃতী ২৩৫  

২ াএ অব্দুল্লা শরা কচৌধুযী তৃতী ২৩৬  

৩ জাভার ফাদা জশভরা খাতুন তৃতী ২৩৭  

৪ কভাছাঃ শযতু অক্তায কভাছাঃ রশতন্দ্রপান কফগভ তৃতী ২৩৮  

৫ কভাঃ কান্দ্রর যানা কভাছাঃ কজন্দ্ররখা কফগভ তৃতী ২৩৯  

 

১ যাশন অক্তায চম্পা কফগভ চতুথ থ ১৯২  

২ নুয অরভ শভনাযা কফগভ চতুথ থ ১৯৩  

৩ কভাঃ অশরপ ঈশিন কভাছাঃ অশকদা কফগভ চতুথ থ ১৯৪  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শনারপুয শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৯৫, শফার, ভাশনকগঞ্জ।  ককে নম্বযঃ-১৭ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শনারপুয শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৯৫, শফার, ভাশনকগঞ্জ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ ভাশভ ভাা অক্তায শিতী ২৭৪  

২ ছশনা শরা শিতী ২৭৫  

৩ মুন্না কভাল্লা কজাহুযা কফগভ শিতী ২৭৬  

৪ অরী কান্দ্রন কভরা শিতী ২৭৭  

 

১ শনশতা যকায শভতা যানী যকায তৃতী ২৪০  

২ কভাঃ অব্দুল্লা অকশরভা তৃতী ২৪১  

৩ কৃষ্ণ কদফনাথ কাকরী কদফনাথ তৃতী ২৪২  

 

১ কভাঃ আফন্দ্রন াান তারা সুশপা কফগভ চতুথ থ ১৯৫  

২ ধযা ভশল্লক শভতু ভশল্লক চতুথ থ ১৯৬  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শাআয শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৭০, শফার, ভাশনকগঞ্জ।  ককে নম্বযঃ-১৮ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ াাআয শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৭০, শযযাভপুয, ভাশনকগঞ্জ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ অশতকুয ানাত যাশি কভাাঃ শফরশকছ শিতী ২৭৮  

২ অশখ অক্তায যান্দ্রদা কফগভ শিতী ২৭৯  

৩ কভাঃ কভাপাজ্জর কভাল্লা ভন্দ্রনাাযা কফগভ শিতী ২৮০  

৪ কভঘরা অক্তায াযবীন কফগভ শিতী ২৮১  

৫ কভাঃ তাশভভ খান কপারী অকতায শিতী ২৮২  

৬ অশফয খান কশরনা অক্তায শিতী ২৮৩  

 

১ আঁশখ অক্তায ীভা কফগভ তৃতী ২৪৩  

২ কাঈায কভাল্লা াশা অক্তায তৃতী ২৪৪  

৩ শনশথা অক্তায অআশযন অক্তায তৃতী ২৪৫  

৪ রাআা াশনা কফগভ তৃতী ২৪৬  

 

১ প্রীশত আাশভন ঝণ থা অক্তায কানারী চতুথ থ ১৯৭  

২ রাফনী অক্তায নাজভা অক্তায চতুথ থ ১৯৮  

৩ কভাঃ ারাঈশিন পশকয নূযজাান কফগভ চতুথ থ ১৯৯  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ কখ পশজরাতুন্দ্রন্নছা শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-০৭, কগাারগঞ্জ দয, কগাারগঞ্জ।  ককে নম্বযঃ-১৯ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ কখ পশজরাতুন্দ্রন্নছা শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-০৭, কগাারগঞ্জ দয, কগাারগঞ্জ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ ঈৎফ যকায জ ান্তনা যকায শিতী ২৮৪  

২ কভাঃ ভাআনুর আরাভ ভারুপ অকশরভা অক্তায শিতী ২৮৫  

৩ নাইভ মুন্সী রুশফ কফগভ শিতী ২৮৬  

৪ রাশভা খানভ নুয আরাভ কখ শিতী ২৮৭  

 

১ কভাঃ অরী অকফয মুক্তা কফগভ তৃতী ২৪৭  

২ অব্দুয যশভ নাশগ থ কফগভ তৃতী ২৪৮  

৩ শভত ফাতড় শফন্দ্রু ফাতড় তৃতী ২৪৯  

৪ অর অশভন মুশন্ন কফগভ তৃতী ২৫০  

৫ যশভা খানভ কযভা কফগভ তৃতী ২৫১  

৬ ভশযভ খাতুন যানী খাতুন তৃতী ২৫২  

 

১ াশনা অক্তায শখা কফগভ চতুথ থ ২০০  

২ ভীভ তালুকদায চম্পা কফগভ চতুথ থ ২০১  

৩ আশত খানভ াযবীন কফগভ চতুথ থ ২০২  

৪ কতাা খানভ ডাশরা কফগভ চতুথ থ ২০৩  

৫ পাশভ ারাদায পাশভা কফগভ চতুথ থ ২০৪  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ কখ পশজরাতুন্দ্রন্নছা শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-০৭, কগাারগঞ্জ দয, কগাারগঞ্জ।  ককে নম্বযঃ-১৯ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৬৭, কগাারগঞ্জ দয, কগাারগঞ্জ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ শরজা খানভ াযবীন কফগভ শিতী ৩০০  

২ কভাঃ শনক অরী অব্দুল্লা রুা কফগভ শিতী ৩০১  

৩ কভাঃ নাজমুর কখ কনা খানভ শিতী ৩০২  

৪ সুভাআা খানভ ভভতাজ কফগভ শিতী ৩০৩  

৫ তাশনভ তাফাসুভ াভসুন নাায শিতী ৩০৪  

৬ ভশযভ  নাজভা কফগভ শিতী ৩০৫  

 

১ শাভ শভা রুভা কফগভ তৃতী ২৬৮  

২ াথী ভজুভদায কযখা ভজুভদায তৃতী ২৬৯  

৩ াশজভ াানাজ তৃতী ২৭০  

৪ কভাঃ যাশফবুয গাজী অঞ্জু কফগভ তৃতী ২৭১  

৫ তাশরভ ারাদায কযাকছানা কফগভ তৃতী ২৭২  

 

১ কভাঃ কছা কভাল্লা ছাশফনা কফগভ চতুথ থ ২১৬  

২ জান্নাতুর কপযন্দ্রদৌী রুা াানাজ াযবীন চতুথ থ ২১৭  

৩ নূয অশভন পযাজী ঝণ থা কফগভ চতুথ থ ২১৮  

৪ তাশনা এশরচা কফগভ চতুথ থ ২১৯  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ ীদ স্মৃশত শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৯৩, টুশঙ্গাড়া, কগাারগঞ্জ।  ককে নম্বযঃ-২০ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ ীদ স্মৃশত শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৯৩, টুশঙ্গাড়া, কগাারগঞ্জ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ াশফফ তাশরভা কফগভ শিতী ১৮০  

২ শফত্র শকন্দ্রায ফারা রুভা শিতী ১৮১  

৩ রাশভা  ভশপজা কফগভ শিতী ১৮২  

৪ পান্দ্রতভা  নাজভা খানভ শিতী ১৮৩  

৫ শভরাদুর কজশভন কফগভ শিতী ১৮৪  

৬ তানবীয  শভন্দ্র ভশনকা শিতী ১৮৫  

 

১ যন্য শফশ্বা স্বপ্না শফশ্বা তৃতী ১৫৭  

২ তাশনা  কভন্দ্রনাজ খাতুন তৃতী ১৫৮  

৩ শদনআরাভ খান কনা কফগভ তৃতী ১৫৯  

৪ যাশকফ শঈশর কফগভ তৃতী ১৬০  

৫ জ ঝণ থা কফগভ তৃতী ১৬১  

 

১ সুযভা আরাভ নদী যীপা কফগভ চতুথ থ ১২৭  

২ আরমুন ানা খানভ চতুথ থ ১২৮  

৩ ানশজদা াানাজ চতুথ থ ১২৯  

৪ কভাঃ ভইনুর আরাভ ভশযভ চতুথ থ ১৩০  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শছন্নমূর শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৩৬, ককাটারীাড়া, কগাারগঞ্জ।  ককে নম্বযঃ-২১ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শছন্নমূর শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৩৬, ককাটারীাড়া, কগাারগঞ্জ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ ভাামুদ াান অশভনুয যভান শিতী ৩০৬  

২ যাশি গাজী রুহুর অশভন গাজী শিতী ৩০৭  

৩ ফাকজীদ গাজী ভয গাজী শিতী ৩০৮  

৪ পান্দ্রতভা খানভ নুয আরাভ শিতী ৩০৯  

৫ সুভাআা অনায শকদায শিতী ৩১০  

৬ নদী খানভ জুন্দ্রর শকদায শিতী ৩১১  

 

১ আভযান শকদায জুন্দ্রর শকদায তৃতী ২৭৩  

২ কান্দ্রন শকদায দাঈদ শকদায তৃতী ২৭৪  

৩ ছতাযা খানভ কভাঃ শুকুয কভাল্লা তৃতী ২৭৫  

৪ সুশভ কভাঃ পারুক তৃতী ২৭৬  

৫ াশনুয শদুর আরাভ তৃতী ২৭৭  

 

১ ীযা খানভ বুজ কখ চতুথ থ ২২০  

২ রাশভা খানভ ভশনয মুন্সী চতুথ থ ২২১  

৩ কাান কাজী কভাঃ আকশতায কাজী চতুথ থ ২২২  

৪ ভান ারাদায কভাােদ ারাদায চতুথ থ ২২৩  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১০, ভাদাযীপুয দয, ভাদাযীপুয।  ককে নম্বযঃ-২২ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১০, ভাদাযীপুয দয, ভাদাযীপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ জান্তা জাান রুনা কফগভ শিতী ২৯৫  

২ তাআভা অক্তায তাশনা অক্তায শিতী ২৯৬  

৩ শনন্দ্রফশদতা ভন্ডর কান্দ্রনকা ফাতড় শিতী ২৯৭  

৪ অযাপাত কান্দ্রন নূয জাান অক্তায শিতী ২৯৮  

৫ কভাঃ াশিয যদায পান্দ্রতভা কফগভ শিতী ২৯৯  

 

১ কযাজা আরাভ কযভা অক্তায জুআ তৃতী ২৬৩  

২ অশযপা  কযানা কফগভ তৃতী ২৬৪  

৩ ছাশভা অক্তায কযাশজনা কফগভ তৃতী ২৬৫  

৪ কভাঃ কযাভান কান্দ্রন রুশনা অক্তায তৃতী ২৬৬  

৫ কভাঃ শযপাত শকদায ান্দ্রজদা কফগভ তৃতী ২৬৭  

 

১ সুযশব যকায কভাছাঃ অা কফগভ চতুথ থ ২১১  

২ স্বন থা অক্তায শভভ খাশদজা চতুথ থ ২১২  

৩ কভাছাঃ নাশদা অক্তায নুপুয কভাছাঃ যশভা কফগভ চতুথ থ ২১৩  

৪ তশযকুর আরাভ অছভা কফগভ চতুথ থ ২১৪  

৫ াশিয যদায কান্দ্রনাযা চতুথ থ ২১৫  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-০৮, যাতজয, ভাদাযীপুয।  ককে নম্বযঃ-২৩ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-০৮, যাতজয, ভাদাযীপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ জান্নাশত আরাভ শভভ মুক্তা কফগভ শিতী ২৮৮  

২ তশযকুর আরাভ যাশি মুক্তা কফগভ শিতী ২৮৯  

৩ ভশঈশিন শভা রাবরী কফগভ শিতী ২৯০  

৪ অা অক্তায অরভগীয ারাদায শিতী ২৯১  

৫ ভামুন কফাযী আভত অযা শিতী ২৯২  

৬ তশযকুর আরাভ রাআরী কফগভ শিতী ২৯৩  

৭ রাবরী অক্তায শজন্নান্দ্রতান কফগভ শিতী ২৯৪  

 

১ অজভীয অক্তায শফশন্দা শফরশক কফগভ তৃতী ২৫৩  

২ অযভান কখ রুভা কফগভ তৃতী ২৫৪  

৩ রাশভা অক্তায সুফণ থা অক্তায তৃতী ২৫৫  

৪ কপযদাঈ অক্তায জান্নাত ককান্দ্রভরা কফগভ তৃতী ২৫৬  

৫ াআভ খান াশদা কফগভ তৃতী ২৫৭  

৬ ভাসুভা অক্তায াশদা কফগভ তৃতী ২৫৮  

৭ তানবীয কান্দ্রন যশন তাশঞ্জরা কফগভ তৃতী ২৫৯  

৮ কজানান্দ্রত অকন জনফ কফগভ তৃতী ২৬০  

৯ াশজদ কচৌধুযী যাশদা কফগভ তৃতী ২৬১  

১০ ভশযভ অক্তায কশযভন কফগভ তৃতী ২৬২  

 

১ াশরভা অক্তায ছারভা কফগভ চতুথ থ ২০৫  

২ রাশভা অক্তায াশনুয কফগভ চতুথ থ ২০৬  

৩ তাজশভন অক্তায এশরজা কফগভ চতুথ থ ২০৭  

৪ শরভা অক্তায রুশভ কফগভ চতুথ থ ২০৮  

৫ ছাআাদুয যভান ভাতুিয াযবীন কফগভ চতুথ থ ২০৯  

৬ যশফঈর শকদায যশভা কফগভ চতুথ থ ২১০  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ অরাজ্ব ছতফ অরী শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৬৫, কারশকনী, ভাদাযীপুয।  ককে নম্বযঃ-২৪ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ অরাজ্ব ছতফ অরী শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৬৫, কারশকনী, ভাদাযীপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভঘরা কান্দ্রন কদাা কভান্দ্রত কান্দ্রন শিতী ৩১২  

২ কভাাঃ াড়া ভশন কভাঃ আশরা কান্দ্রন শিতী ৩১৩  

৩ োফণী অক্তায কাজী কভাঃ ভন্নান শিতী ৩১৪  

৪ শনক ভন্ডর সুবাল ভন্ডর শিতী ৩১৫  

৫ কভাঃ রুহুর অশভন খান যান্দ্রর খান শিতী ৩১৬  

৬ কভাঃ আস্রাশপর কভাঃ যতন খান শিতী ৩১৭  

 

১ পাযানা কফগভ জাপয কান্দ্রন তৃতী ২৭৮  

২ শযশভ অক্তায অর অশভন কচৌশকদায তৃতী ২৭৯  

৩ ভাশযা কভাঃ ভামুন কচৌশকদায তৃতী ২৮০  

৪ অকশরভা অক্তায কনারুর তৃতী ২৮১  

৫ কভাঃ তাশভভ কান্দ্রন অন্দ্রনাায তৃতী ২৮২  

৬ শনাভ খন্দকায কভাঃ তাজুর আরাভ তৃতী ২৮৩  

 

১ নুযাত অকফয ারাদায চতুথ থ ২২৪  

২ কভাাঃ জান্নাতুর কপযদাঈ জান্নাত কভাঃ শযাজ শভা চতুথ থ ২২৫  

৩ াশফকুন নাায অবুর কারাভ চতুথ থ ২২৬  

৪  থন ভন্ডর ীভ কুভায ভন্ডর চতুথ থ ২২৭  

৫ তা ভন্ডর কখাকন ভন্ডর চতুথ থ ২২৮  

৬ াশিয যদায করাঈশিন চতুথ থ ২২৯  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-২৩, পশযদপুয দয, পশযদপুয।  ককে নম্বযঃ-২৫ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-২৩, পশযদপুয দয, পশযদপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ শজাদ কক শল্পী কফগভ শিতী ৩১৮  

২ াআভ কব্দ শযনা কফগভ শিতী ৩১৯  

৩ কভাঃ রুন্দ্রফর কক রুশফ কফগভ শিতী ৩২০  

৪ কভাঃ যতন কক রুশফ কফগভ শিতী ৩২১  

৫ কভাঃ শাভ কভাল্লা কভাাঃ ভশযভ কফগভ শিতী ৩২২  

৬ কভাঃ অশক কক অপন্দ্রযাজা কফগভ শিতী ৩২৩  

 

১ কভৌঠুী অক্তায ঝণ থা কফগভ তৃতী ২৮৪  

২ কভাঃ শজাদ কব্দ স্বপ্না কফগভ তৃতী ২৮৫  

৩ কানারী অক্তায কশরনা অক্তায তৃতী ২৮৬  

৪ যশভা কফগভ কযনু কফগভ তৃতী ২৮৭  

৫ তানশজরা অক্তায কভাাঃ ভশযভ কফগভ তৃতী ২৮৮  

৬ অফদুল্লা কব্দ কশরনা কফগভ তৃতী ২৮৯  

 

১ কভাঃ কাভরুজ্জাভান কশরনা কফগভ চতুথ থ ২৩০  

২ শযানা অক্তায ভশজথনা কফগভ চতুথ থ ২৩১  

৩ কভাঃ ফান্দ্রশজদ কক শরশ কফগভ চতুথ থ ২৩২  

৪ কভাঃ অব্দুল্লা কক ারভা কফগভ চতুথ থ ২৩৩  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ ছদ ান্দ্রজদা কচৌধুযী শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৯৪, নগযকান্দা, পশযদপুয।  ককে নম্বযঃ-২৬ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ ছদা ান্দ্রজদা কচৌধুযী শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৯৪, নগযকান্দা, পশযদপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ জাশভা কভাাঃ যশভা কফগভ শিতী ৩২৪  

২ যশভা অক্তায শপন্দ্রযাজা কফগভ শিতী ৩২৫  

৩ যাশফা অক্তায শপন্দ্রযাজা কফগভ শিতী ৩২৬  

৪ ভাশপজুয যভান কভাাঃ মুযশদা অক্তায শিতী ৩২৭  

৫ কভাঃ যশভ কখ নাছশযন কখ শিতী ৩২৮  

৬ কভাঃ জুনান্দ্রত ভাতুিয কভাাঃ াগশয খানভ শিতী ৩২৯  

৭ শাভ কভাাঃ ডশর কফগভ শিতী ৩৩০  

৮ সুশজত যকায প্রবাশত যকায শিতী ৩৩১  

৯ কভাাঃ সুভাআা অক্তায কভাাঃ শভা অক্তায শিতী ৩৩২  

 

১ মুশরভা খানভ কভাাঃ ছারভা কফগভ তৃতী ২৯০  

২ অবু াআদ যদায অভা কফগভ তৃতী ২৯১  

৩ শভরা ভান্দ্ররা মমুনা যানী তৃতী ২৯২  

৪ শভভ কভাাঃ আশত অক্তায তৃতী ২৯৩  

৫ কভাছাঃ শরজা খানভ চন্দ্ররা কফগভ তৃতী ২৯৪  

৬ ানশজদা অক্তায শযক্তা কফগভ তৃতী ২৯৫  

 

১ নাশদা অক্তায (শঝভ) মুক্তা কফগভ চতুথ থ ২৩৪  

২ কভাাঃ াশফনা অক্তায াযবীন অক্তায চতুথ থ ২৩৫  

৩ কভাঃ ান যীপ াশজা কফগভ চতুথ থ ২৩৬  

৪ কভাঃ অশজজুয যভান কভাাঃ ভশজযন কনছা চতুথ থ ২৩৭  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৬৩, যীতপুয দয, যীতপুয।  ককে নম্বযঃ-২৭ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৬৩, যীতপুয দয, যীতপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ জুনাআযা অরভ স্বণ থা কফগভ শিতী ৩৩৩  

২ আভন খান শশযনা খান শিতী ৩৩৪  

৩ জান্নাত অক্তায কুরছুভা কফগভ শিতী ৩৩৫  

৪ ানশজদা আরাভ াশনা অা াযবীন শফথী শিতী ৩৩৬  

৫ স্বগ থ ভন্ডর সুশনতা ভন্ডর শিতী ৩৩৭  

৬ ণ থফ ভন্ডর শশু যানী ভন্ডর শিতী ৩৩৮  

৭ াআপৄর আরাভ ম্পা শিতী ৩৩৯  

৮ জান্নাতুর কপযন্দ্রদৌ যশভা কফগভ শিতী ৩৪০  

৯ পান্দ্রতভা অক্তায অশছা কফগভ শিতী ৩৪১  

১০ অর অশভন খান ভামুদা কফগভ শিতী ৩৪২  

 

১ রাশভা অক্তায আঁশখ াযশভন কফগভ তৃতী ২৯৬  

২ কভাঃ হৃদ কভাল্লা পশযদা কফগভ তৃতী ২৯৭  

৩ ফাআশজদ াান াশনুয কফগভ তৃতী ২৯৮  

৪ কভাঃ নফীন কফাযী কযাকছানা কফগভ তৃতী ২৯৯  

৫ াভীয কফাযী কযানা তৃতী ৩০০  

 

১ পূফ থ ভন্ডর শনতা যানী ভন্ডর চতুথ থ ২৩৮  

২ কভাাঃ ানশজদা অক্তায শভন্দ্র ভান্দ্রজদা চতুথ থ ২৩৯  

৩ আঁশখ অক্তায জাানাযা কফগভ চতুথ থ ২৪০  

৪ াশবুর আরাভ শজাদ শখনা কফগভ চতুথ থ ২৪১  

৫ জাশকা সুরতানা শফঈটি কফগভ চতুথ থ ২৪২  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১২, নযশংদী দয, নযশংদী।  ককে নম্বযঃ-২৮ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১২, নযশংদী দয, নযশংদী। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ রযজাউর ইরাভ যারি  রারনয়া  শিতী ৩৪৩  

২ ারভউর আরভ আলয়া  শিতী ৩৪৪  

৩ রভাোঃ আব্দুয যভান  উলে ভাকতুভ  শিতী ৩৪৫  

৪ ররমু গাজী  রুনা রফগভ শিতী ৩৪৬  

 

১ তাররভা আক্তায  পালতভা রফগভ তৃতী ৩০১  

২ পাযজানা আক্তায  রপযলদৌর  তৃতী ৩০২  

৩ াথী আক্তায  ারনা রফগভ  তৃতী ৩০৩  

৪ ররান  ররযনা  তৃতী ৩০৪  

৫ পারুক রযনা আক্তায  তৃতী ৩০৫  

 

১ আরযয়ান  রযাকানা  চতুথ থ ২৪৩  

২ আকররভা আক্তায  আলয়া  চতুথ থ ২৪৪  

৩ রনরথয়া আক্তায    জালয়দা  চতুথ থ ২৪৫  

৪ স্বন িা আক্তায  যারফয়া রফগভ চতুথ থ ২৪৬  

৫  ভীভ আক্তায  আভা রফগভ চতুথ থ ২৪৭  

৬ ভারফ  রফররকছ  চতুথ থ ২৪৮  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ কাযাযচয শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৩৩, শফপুয, নযশংদী।  ককে নম্বযঃ-২৯ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ কাযাযচয শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৩৩, শফপুয, নযশংদী। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ রতু  ার  রফগভ  শিতী ৩৪৭  

২ সুযবী আক্তায  যারজয়া রফগভ শিতী ৩৪৮  

৩ াভীভ আলভনা  শিতী ৩৪৯  

৪ র  াাদ  রভাাোঃ োী আক্তায  শিতী ৩৫০  

 

১ যত্না রফগভ  ছারফনা রফগভ তৃতী ৩০৬  

২ ভীভ পালতভা রফগভ তৃতী ৩০৭  

৩ রযভা  রকারনুয রফগভ তৃতী ৩০৮  

৪ রভাছাোঃ রভতু আক্তায  রভাছাোঃ রজানা রফগভ তৃতী ৩০৯  

৫ রকারনুয আক্তায  সুরপয়া রফগভ তৃতী ৩১০  

 

১ ররভা আক্তায  আলভনা আক্তায  চতুথ থ ২৪৯  

২ ফন্যা আক্তায  রজানা রফগভ চতুথ থ ২৫০  

৩  াদনী আক্তায  রজরভন রফগভ চতুথ থ ২৫১  

৪ নারযন   নারগ ি  চতুথ থ ২৫২  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৩৪, রা, নযশংদী।  ককে নম্বযঃ-৩০ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৩৪, রা, নযশংদী। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ ররজা  আরজিনা রফগভ শিতী ৩৫১  

২ ারফফা  ছারভা রফগভ শিতী ৩৫২  

৩ পাযজানা রপারী রফগভ শিতী ৩৫৩  

৪ সুভাইয়া  াররভা রফগভ শিতী ৩৫৪  

৫ শ্রাফন্তী  মুরজিনা রফগভ শিতী ৩৫৫  

৬ যভজান  ালজদা রফগভ শিতী ৩৫৬  

 

১ ইয়ারভন  াররভা রফগভ তৃতী ৩১১  

২ ান্ত াা  করনকা যানী াা  তৃতী ৩১২  

 

১ ারদয়া  সুযাইয়া রফগভ চতুথ থ ২৫৩  

২ পারভা  ভারনুয রফগভ  চতুথ থ ২৫৪  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-২৭, যাজফাড়ী দয, যাজফাড়ী।  ককে নম্বযঃ-৩১ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-২৭, যাজফাড়ী দয, যাজফাড়ী। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ আঈসুপ অরী াগশযকা শিতী ১৭৫  

২ কভাছাঃ সুশভতা খাতুন কভাছাঃ নাশছভা কফগভ শিতী ১৭৬  

৩ কভাঃ শভযাজুর শফশ্বা শভশর কফগভ শিতী ১৭৭  

৪ অপানা অক্তায শভভ পান্দ্রতভা কফগভ শিতী ১৭৮  

৫ তুলায অন্দ্রভদ কভাছাঃ ঝণ থা খাতুন শিতী ১৭৯  

 

১ নুয ভেদ  পৄশর কফগভ তৃতী ১৫১  

২ ভীভ অক্তায কভাছাঃ চুভশক অক্তায তৃতী ১৫২  

৩ অবু মুছা অন্দ্ররা কফগভ তৃতী ১৫৩  

৪ ভাপৄজা অক্তায রুশফা খাতুন তৃতী ১৫৪  

৫ কভাঃ াান অরী মুন্সী কভাছাঃ ানা কফগভ তৃতী ১৫৫  

৬ আভা খাতুন নাশগ থ াযবীন তৃতী ১৫৬  

 

১ াশফফা জাভার ন্যনা াযবীন অক্তায কাজরী চতুথ থ ১২১  

২ অব্দুর যাশভ (ান্ত) কভাছাঃ ান্তা কফগভ চতুথ থ ১২২  

৩ অপানা  কভাছাঃ কযাশজনা কফগভ চতুথ থ ১২৩  

৪ কভাঃ াগয কান্দ্রন কভাছাঃ াশরভা কফগভ চতুথ থ ১২৪  

৫ কভাঃ শজফ ভশল্লক কভাছাঃ পন্দ্রত খাতুন চতুথ থ ১২৫  

৬ ফশণ থ  শভনা কফগভ চতুথ থ ১২৬  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৪৩, মুশন্সগঞ্জ দয, মুশন্সগঞ্জ।  ককে নম্বযঃ-৩২ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৪৩, মুশন্সগঞ্জ দয, মুশন্সগঞ্জ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ আাশভন কভাছাঃ রাকী কফগভ শিতী ৩৫৭  

২ কভাঃ আভযান ান্দ্ররা কফগভ শিতী ৩৫৮  

৩ শযপাত তালুকদায রুশফনা কফগভ শিতী ৩৫৯  

৪ ফল থায কছাা ান্দ্রজযা ারাদায শিতী ৩৬০  

৫ নাছশযন অক্তায ভাসুভা কফগভ শিতী ৩৬১  

৬ পান্দ্রতভা অক্তায কযাকানা কফগভ শিতী ৩৬২  

৭ তাভান্না অক্তায কযাকানা কফগভ শিতী ৩৬৩  

 

১ কভান্দ্র থদা অক্তায শভভ ান্দ্রজদা কফগভ তৃতী ৩১৩  

২ নুপুয অক্তায াশছনা কফগভ তৃতী ৩১৪  

৩ নুপুয অক্তায খাশদজা কফগভ তৃতী ৩১৫  

৪ শযাভশন অক্তায কশরনা কফগভ তৃতী ৩১৬  

৫ কভাঃ াশকর নাশছভা কফগভ তৃতী ৩১৭  

 

১ কভাঃ অর আরাভ খান্দ্ররদা কফগভ চতুথ থ ২৫৫  

২ াশপা অক্তায কযনু কফগভ চতুথ থ ২৫৬  

৩ রাআরী অক্তায নুয নাায কফগভ চতুথ থ ২৫৭  

৪ তানশজরা অক্তায যশভা কফগভ চতুথ থ ২৫৮  

৫ কজানাশক অক্তায ভাা কফগভ চতুথ থ ২৫৯  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৫০, শকন্দ্রাযগঞ্জ দয, শকন্দ্রাযগঞ্জ।  ককে নম্বযঃ-৩৩ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৫০, শকন্দ্রাযগঞ্জ দয, শকন্দ্রাযগঞ্জ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ তাফাস্মুভ শফনন্দ্রত যাআফা কভাছাঃ াযশভন অক্তায শিতী ৩৬৪  

২ শভরা অক্তায কভাছাঃ ানা শিতী ৩৬৫  

৩ ঈজ্জ্বর নুরুন্নাায শিতী ৩৬৬  

৪ কভাছাঃ মুভতান্দ্রনা অক্তায কভাাঃ যীনা শিতী ৩৬৭  

৫ শতশন্ন অক্তায নাশগ থ অক্তায শিতী ৩৬৮  

৬ তপৄযা কভাছাঃ শল্পী শিতী ৩৬৯  

৭ াপশযন জাান ন্না অকশরভা অক্তায শিতী ৩৭০  

 

১ তাশনা অক্তায কভাছাঃ াযবীন অক্তায তৃতী ৩১৮  

২ শুব ারভা অক্তায তৃতী ৩১৯  

৩ কভাঃ আভযান শভা াযবীন তৃতী ৩২০  

৪ সুআটি রুপা অক্তায তৃতী ৩২১  

৫ তাভান্না কভাছাঃ কনা অক্তায তৃতী ৩২২  

৬ কভাছাঃ ানশজদা অক্তায কভাছাঃ জান্নাতুর কপযন্দ্রদৌ  তৃতী ৩২৩  

 

১ শ থতা যানী দা কল্পনা যানী দা চতুথ থ ২৬০  

২ কভাছাঃ খান্দ্রদজা অক্তায াযবীন অক্তায চতুথ থ ২৬১  

৩ তানশজনা অক্তায কভাছাঃ অন্দ্রভনা খাতুন চতুথ থ ২৬২  

৪ সুযাআা অক্তায বৃশি রুনা অক্তায চতুথ থ ২৬৩  

৫ কভাঃ আযপান কভাছাঃ কনা অক্তায চতুথ থ ২৬৪  

৬ যশফঈর অঈার ান্দ্রদা খাতুন চতুথ থ ২৬৫  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১০০, কটিাশদ, শকন্দ্রাযগঞ্জ।  ককে নম্বযঃ-৩৪ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্য-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১০০, কটিাশদ, শকন্দ্রাযগঞ্জ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ আাশছন জাানাযা শিতী ৩৭১  

২ াশন পান্দ্রতভা শিতী ৩৭২  

৩ নশন্দনী শনা ভাা যানী শিতী ৩৭৩  

৪ হুভাযা ভাশনুয াশন্ত নাজভা অক্তায শিতী ৩৭৪  

৫ ছদ মুশপকুয যভান শরশ শিতী ৩৭৫  

৬ আকযা জান্নাত শপা াভীভা নাশযন শিতী ৩৭৬  

 

১ আকযা কফগভ তৃতী ৩২৪  

২ কদাঅা শনঅা তৃতী ৩২৫  

৩ কগৌযফ শং সুভা তৃতী ৩২৬  

 

১ আব্রাশভ কযখা চতুথ থ ২৬৬  

২ াশভা অক্তায কনা ভারুপা অক্তায চতুথ থ ২৬৭  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ চযকানা শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১০৪, াকুশন্দা, শকন্দ্রাযগঞ্জ।  ককে নম্বযঃ-৩৫ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ চযকানা শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১০৪, াকুশন্দা, শকন্দ্রাযগঞ্জ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্ম 

১ জান্নাতুর কপযন্দ্রদৌ অছভা খাতুন শিতী ৩৭৭  

২ শরছাভশন ারভা খাতুন শিতী ৩৭৮  

৩ রাশভা অক্তায কশনুয শিতী ৩৭৯  

৪ ভাকসূযা সুরতানা সুভা অক্তায শিতী ৩৮০  

৫ যাতুর শভা ঝযণা খাতুন শিতী ৩৮১  

 

১ পাযশদন আরাভ রাবরী খাতুন তৃতী ৩২৭  

২ জুনান্দ্রদ শভা যাশফা অক্তায তৃতী ৩২৮  

৩ কান্দ্রব শভা সুশভ অক্তায তৃতী ৩২৯  

৪ াথী অক্তায রুভা অক্তায তৃতী ৩৩০  

 

১ কনৌযীন সুযাআা অক্তায চতুথ থ ২৬৮  

২ শ অক্তায নাশগ থ অক্তায চতুথ থ ২৬৯  

৩ কযাভান শভা কযান্দ্রদা খাতুন চতুথ থ ২৭০  

৪ কাঁকন শভা ভাশজথা খাতুন চতুর্থ ২৭১  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ কচৌগাংগা শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৩৫, আটনা, শকন্দ্রাযগঞ্জ।  ককে নম্বযঃ-৩৬ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ কচৌগাংগা শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৩৫, আটনা, শকন্দ্রাযগঞ্জ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাছাঃ নন ভশন অক্তায দুরার শভা শিতী ৩৮২  

২ চাদনী ভীভ অজারুর আরাভ শিতী ৩৮৩  

৩ কভাছাঃ সুভাআা অক্তায কভাঃ পাআজুর আরাভ শিতী ৩৮৪  

৪ কভাছাঃ অশরপা অবুর কারাভ শিতী ৩৮৫  

৫ তাআফা কাভরুন্নাায শিতী ৩৮৬  

৬ কভাছাঃ ভীভ অক্তায কাজর শভা শিতী ৩৮৭  

 

১ কভাঃ াশজবুর আরাভ অবুর কারাভ তৃতী ৩৩১  

২ অশযপৄর আরাভ ান করার তৃতী ৩৩২  

৩ কভাছাঃ াশদা অক্তায কজশভন অক্তায তৃতী ৩৩৩  

৪ আযাত জাান তানশজনা অক্তায তৃতী ৩৩৪  

 

১ কভাঃ াযাপাত জাশভর অশজজুন শনছা চতুথ থ ২৭২  

২ নাইভ অাভদ প্রান্ত নাযশগছ অক্তায চতুথ থ ২৭৩  

৩ তাশযফা জাান কভাঃ অঃ অঈার চতুথ থ ২৭৪  

৪ আযাত জাান শভশথরা কভাঃ ভশতঈয যভান চতুথ থ ২৭৫  

৫ অা খানভ অশনকা কভাঃ অতাঈয যভান চতুথ থ ২৭৬  

৬ পাযজানা অক্তায তভা কযাশজনা চতুথ থ ২৭৭  

৭ ানশজদা অক্তায স্মৃশত কভাছাঃ নাছশযন চতুথ থ ২৭৮  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৩৭, কশযভগঞ্জ, শকন্দ্রাযগঞ্জ।  ককে নম্বযঃ-৩৭ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৩৭, কশযভগঞ্জ, শকন্দ্রাযগঞ্জ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ আাশছন কুরসুভ শিতী ৩৯৫  

২ াআভ শভা ারশপনা শিতী ৩৯৬  

৩ শাংকা মুক্তা অক্তায শিতী ৩৯৭  

৪ াথী অক্তায শফরশক কফগভ শিতী ৩৯৮  

৫ রাশভা অক্তায শভশু অক্তায শিতী ৩৯৯  

৬ যশপকুয যভান অভা খাতুন শিতী ৪০০  

 

১ শযা ভশন তাশরভা তৃতী ৩৪০  

২ কযাশজনা অক্তায াযবীন অক্তায তৃতী ৩৪১  

৩ যর শভা তাশরভা তৃতী ৩৪২  

 

১ শরভা অক্তায অঙ্গুযা খাতুন চতুথ থ ২৮১  

২ াশা অক্তায তাশরভা চতুথ থ ২৮২  

৩ কভাছাঃ নুযাত জাান বুযা পাশভা অক্তায চতুথ থ ২৮৩  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ টানা শদরা শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৭৬, কান্দ্রনপুয, শকন্দ্রাযগঞ্জ।  ককে নম্বযঃ-৩৮ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ টানা শদরা শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৭৬, কান্দ্রনপুয, শকন্দ্রাযগঞ্জ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফককয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ জান্নাতুর যকায বুযা শপ ঈশিন যকায ফাচ্চু শিতী ৩৮৮  

২ তাশনা শনা পারুক অন্দ্রভদ শিতী ৩৮৯  

৩ শতা ভশন অবুর কান্দ্রন শিতী ৩৯০  

৪ ারভা অক্তায াবুর শভা শিতী ৩৯১  

৫ ভশজথনা অক্তায মুশজবুয শিতী ৩৯২  

৬ কাানা সুজন পশকয শিতী ৩৯৩  

৭ কভাস্তাশপজুয যাান তাকফীয কভাস্তাক অেদ ািাভ শিতী ৩৯৪  

 

১ আভাইর কান্দ্রন কভাঃ অঃ ফাকী তৃতী ৩৩৫  

২ তানশজরা অক্তায াশকবুর আরাভ নন তৃতী ৩৩৬  

৩ মুশন্ন অক্তায ভয পারুক তৃতী ৩৩৭  

৪ পান্দ্রতভা অক্তায যাআা কভাঃ ভশঈয যভান খান তৃতী ৩৩৮  

৫ াশদা অক্তায কখাকন শভা তৃতী ৩৩৯  

 

১ সুভাআা অক্তায ভান্দ্ররক শভা চতুথ থ ২৭৯  

২ তানশজরা অক্তায কভাঃ নুয আরাভ চতুথ থ ২৮০  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৯৩, তাড়াআর, শকন্দ্রাযগঞ্জ।  ককে নম্বযঃ-৩৯ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৯৩, তাড়াআর, শকন্দ্রাযগঞ্জ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ তাশরভা রুপা শিতী ১৮৬  

২ আখশতাযা শযক্তা াশা খাতুন শিতী ১৮৭  

৩ তুপপা অক্তায কল্পনা শিতী ১৮৮  

৪ অশভয াভমা কভাছাঃ াশফনা অক্তায শিতী ১৮৯  

৫ কভাঃ ীদুল্লা শজান কভাছাঃ কপাযকান অক্তায শিতী ১৯০  

৬ কভাঃ শপাত কভাছাঃ জাশকা অক্তায শিতী ১৯১  

 

১ কভাঃ কভাাযযপ কান্দ্রন কভাছাঃ াযবীনা খাতুন তৃতী ১৬২  

২ াশভা সুরতানা শরজা আাশভন তৃতী ১৬৩  

৩ ভাযজান শফনন্দ্রত তভা পারুভা অক্তায আশত তৃতী ১৬৪  

৪ ভাকসু অক্তায াানাজ অক্তায তৃতী ১৬৫  

৫ কখ নূন্দ্রয জান্নাত মুক্তা াশা খাতুন তৃতী ১৬৬  

৬ কভাছাঃ ভাশযা অক্তায আশত নাশযন অক্তায তৃতী ১৬৭  

 

১ াশিয  কল্পনা খাতুন চতুথ থ ১৩১  

২ অন্দ্রভনা অক্তায তৃলা কভাছাঃ নাশছভা অক্তায চতুথ থ ১৩২  

৩ তাফাসুভ সুরতানা সূচনা কভাছাঃ নাজভা অক্তায চতুথ থ ১৩৩  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৭০, ভভনশং দয, ভভনশং।  ককে নম্বযঃ-৪০ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৭০, ভভনশং দয, ভভনশং। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাছাঃ সুযাআা অক্তায মুক্তা কভাছাঃ শযতা কফগভ ২ কেশণ ৪০১  

২ কভাছাঃ শযা অক্তায কভাছাঃ কজানা কফগভ ২ কেশণ ৪০২  

৩ কভাঃ যাপাত কান্দ্রন কাজর ককাশকরা ২ কেশণ ৪০৩  

৪ কভাঃ ফাবুর শভা ভাকসুদা কফগভ ২ কেশণ ৪০৪  

৫ কভাছাঃ ভাযশজা অক্তায ভভতা কফগভ ২ কেশণ ৪০৫  

৬ যাশতন আরাভ নাশছভ খাতুন ২ কেশণ ৪০৬  

 

১ শ যানী ফভ থন শভনশত যানী ৩ কেশণ ৩৪৩  

২ কভাছাঃ শরা অক্তায কভাছাঃ তাছশরভা খাতুন ৩ কেশণ ৩৪৪  

৩ শযা যানী ফশনক শঈরী যানী দা ৩ কেশণ ৩৪৫  

৪ কভাঃ যান্দ্রর শভা অন্দ্রনাাযা ৩ কেশণ ৩৪৬  

 

১ কভাঃ যান্দ্রর  শদররুফা সুরতানা ৪থ থ কেশণ ২৮৪  

২ ভন্দ্রনাায কান্দ্রন মুন্না ভশর কফগভ ৪থ থ কেশণ ২৮৫  

৩ কভাঃ াশকফ অর াান কভাছাঃ কুরসুভ কফগভ ৪থ থ কেশণ ২৮৬  

৪ সুযাআা অক্তায অছভা অক্তায ৪থ থ কেশণ ২৮৭  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ কধাাঘাট শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১০৯, গপযগাঁ, ভভনশং।  ককন্দ্য নম্বযঃ-৪১ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ কধাাঘাট শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১০৯, গপযগাঁ, ভভনশং 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ শভনাজ নজরুর আরাভ ২ কেশণ ৪০৭  

২ যাপা কভাঃ াআপৄর আরা ২ কেশণ ৪০৮  

৩ ভশযভ কভাস্তপা কাভার ২ কেশণ ৪০৯  

৪ তাশনভ জারার ঈশিন ২ কেশণ ৪১০  

৫ যভজান তাজুর আরাভ ২ কেশণ ৪১১  

৬ শভশথরা অর-অশভন ২ কেশণ ৪১২  

 

১ মুশন্ন ভশনরুজ্জাভান ৩ কেশণ ৩৪৭  

২ ঝুভা অােদ অরী ৩ কেশণ ৩৪৮  

৩ ভাশা নুয কভাােদ ৩ কেশণ ৩৪৯  

৪ শনশথা অয়ূফ অরী ৩ কেশণ ৩৫০  

৫ ভামুন কশযভ ৩ কেশণ ৩৫১  

 

১ যাশভা াআপৄর আরাভ ৪থ থ কেশণ ২৮৮  

২ পাশযা হুভায়ুন কশফয ৪থ থ কেশণ ২৮৯  

৩ রাবরী আব্রাীভ ৪থ থ কেশণ ২৯০  

৪ যশফঈর আরাভ াআভ অবু াশদ ৪থ থ কেশণ ২৯১  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৮৬, পৄরফাশড়া, ভভনশং।  ককে নম্বযঃ-৪২ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৮৬, পৄরফাড়ীা, ভভনশং। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ তানশজর ভামুদ তাশভদা তাশনা ২ কেশণ ৪১৩  

২ কভাঃ জীফ অরী াশদা খাতুন ২ কেশণ ৪১৪  

৩ াশভা অক্তায ান্দ্রজদা খাতুন ২ কেশণ ৪১৫  

৪ নুযাত জাান সুআটি অক্তায ২ কেশণ ৪১৬  

 

১ কভাছাঃ ভাআা অরভ ারভা খাতুন ৩ কেশণ ৩৫২  

২ কভাছাঃ তাশনা অক্তায কভাছাঃ ভশযভ ৩ কেশণ ৩৫৩  

 

১ কভাঃ যাজন শভা নুপা কফগভ ৪থ থ কেশণ ২৯২  

২ কভাছাঃ শফঈটি অক্তায কভাছাঃ ভশযভ কফগভ ৪থ থ কেশণ ২৯৩  

৩ কভাছাঃ কভরী অক্তায াভছুন্নাায ৪থ থ কেশণ ২৯৪  

৪ তাআন্দ্রযফ কান্দ্রন কভাঃ জাশভর কাাআন ৪থ থ কেশণ ২৯৫  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৩১, জাভারপুয দয, জাভারপুয।  ককে নম্বযঃ-৪৩ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৩১, জাভারপুয দয, জাভারপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ অভানুল্লা আফন্দ্রন ভাশন অন্দ্ররা ভশন ২ কেশণ ৪১৭  

২ কো ফাক স্বপ্না ফাক ২ কেশণ ৪১৮  

৩ কভাঃ কপযন্দ্রদৌ কান্দ্রন কভাছাঃ উলা কফগভ ২ কেশণ ৪১৯  

৪ কভাঃ আভরুর কান্দ্র কভাছাঃ কুরসুভ কফগভ ২ কেশণ ৪২০  

৫ অযনী অক্তায জুুঁআ কভাছাঃ শরজা কফগভ ২ কেশণ ৪২১  

৬ ভাআমুনা কভাছাঃ ভশজথনা কফগভ ২ কেশণ ৪২২  

 

১ কভাঃ শজাদ কজশভন ৩ কেশণ ৩৫৪  

২ কভাঃ পযাদ অরী কভাছাঃ সুখী কফগভ ৩ কেশণ ৩৫৫  

৩ কভাঃ শনাদ কান্দ্রন কভাছাঃ নুযজাান কফগভ ৩ কেশণ ৩৫৬  

৪ তন্বী ভন্ত রুী ভন্ত ৩ কেশণ ৩৫৭  

৫ কখ কভাঃ পার শফন ভামুদ (পাশভ) 
কভাছাঃ পৄরভশত কফগভ ৩ কেশণ ৩৫৮  

 

১ শরা অক্তায কভাছাঃ কজানা কফগভ ৪থ থ কেশণ ২৯৬  

২ ান্ত যভান কভাছাঃ শশযন কফগভ ৪থ থ কেশণ ২৯৭  

৩ কভাঃ কৌযব াান কভাছাঃ ভশজথনা কফগভ ৪র্থ কেশণ ২৯৮  

৪ কভাঃ াজু কভাছাঃ ারভা কফগভ ৪থ থ কেশণ ২৯৯  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৩১, জাভারপুয দয, জাভারপুয।  ককে নম্বযঃ-৪৩ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ অদ থ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১২২, জাভারপুয দয, জাভারপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ ভাশন ভান্দ্রজদা কফগভ ২ কেশণ ৪২৩  

২ ম্রাট শ্যাভরী ২ কেশণ ৪২৪  

৩ অশযপৄর আরাভ াানা কফগভ ২ কেশণ ৪২৫  

৪ অযাপাত কান্দ্রন কভাঃ ান্তনা কফা ২ কেশণ ৪২৬  

 

১ কভাঃ অরান শভা কভাছাঃ প্না কফগভ ৩ কেশণ ৩৫৯  

২ কভাঃ াগয ম্পা কফগভ ৩ কেশণ ৩৬০  

৩ কভাঃ অযাপাত কভাছাঃ পশযদা কফগভ ৩ কেশণ ৩৬১  

৪ ংগীতা শধকাযী জন্তী শধকাযী ৩ কেশণ ৩৬২  

 

১ বৃশি কভাছাঃ অন্দ্রজা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৩০০  

২ কভাছাঃ জান্নাতুর ভাা কভাছাঃ আযাত জাান রুশফ ৪থ থ কেশণ ৩০১  

৩ কভাঃ তান্দ্রযক কভাছাঃ পান্দ্রতভা খাতুন ৪থ থ কেশণ ৩০২  

৪ অঃ ছারাভ ছান্দ্ররা খাতুন ৪থ থ কেশণ ৩০৩  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শদফাযাত্রী েভজীফী  ঝন্দ্রড়ড়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১২৪, কদানগঞ্জ, জাভারপুয।  ককে নম্বযঃ-৪৪ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শদফাযাত্রী েভজীফী  ঝন্দ্রযড়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১২৪, কদানগঞ্জ, জাভারপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাছাঃ ফন্যা কভাঃ অবু ফক্কয শশিক ২ কেশণ ৪৪৪  

২ জান্নাশত অক্তায বৃশি কভাঃ ফাচ্চু ২ কেশণ ৪৪৫  

৩ কভাঃ ভামুন শভা কভাঃ ডাফলু শভা ২ কেশণ ৪৪৬  

৪ কভাছাঃ তৃলা অক্তায কভাঃ ভাসুদ ২ কেশণ ৪৪৭  

৫ কভাছাঃ তানশজনা ফকুর ২ কেশণ ৪৪৮  

৬ কভাছাঃ কী অক্তায কভাঃ ান্দ্রভ ২ কেশণ ৪৪৯  

৭ কভাঃ আভযান ক কভাঃ অশভনুর ক ২ কেশণ ৪৫০  

 

১ কভাঃ াগয কফাযী কভাঃ াশভভ কফাযী ৩ কেশণ ৩৭৯  

২ কভাঃ ায অরী কভাঃ শভজান শভা ৩ কেশণ ৩৮০  

৩ কভাঃ শনযফ অর-অশভন ৩ কেশণ ৩৮১  

৪ কভাঃ যাাত শভা কভাঃ পারুক ৩ কেশণ ৩৮২  

৫ কভাঃ অশযপ কভাঃ ফাবুর ৩ কেশণ ৩৮৩  

৬ কভাঃ ভশনরুর আরাভ কভাঃ কশযভ শভশি ৩ কেশণ ৩৮৪  

৭ কভাঃ জহুরুর আরাভ কভাঃ অরভাছ অরী ৩ কেশণ ৩৮৫  

 

১ জশরুর ক কভাঃ াজু শভা ৪থ থ কেশণ ৩১৯  

২ াশকফ শযপা ৪থ থ কেশণ ৩২০  

৩ কভাঃ জশন কভাঃ কশযভ শভশি ৪থ থ কেশণ ৩২১  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ রাকী েভজীফী  ঝন্দ্রড়ড়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১২৫, আরাভপুয, জাভারপুয।  ককে নম্বযঃ-৪৫ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ রাকী েভজীফী  ঝন্দ্রযড়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১২৫, আরাভপুয, জাভারপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কতাা ভশন কভাঃ অশভনুর আরাভ ২ কেশণ ৪৫১  

২ আভন  ভন্দ্রনাাযা ২ কেশণ ৪৫২  

৩ শভতু আযাশন ২ কেশণ ৪৫৩  

৪ কনা কযন্দ্রনা ২ কেশণ ৪৫৪  

৫ শপাত ভন্দ্রনাায কান্দ্রন ২ কেশণ ১১৪৫  

 

১ অন্দ্ররা াশন্ত ৩ কেশণ ৩৮৬  

২ সৃশি শফঈটি ৩ কেশণ ৩৮৭  

৩ অফান াভছুন্নাায ৩ কেশণ ৩৮৮  

৪ ভাশজথা াানা ৩ কেশণ ৩৮৯  

 

১ মুইন াযশভন অক্তায ৪থ থ কেশণ ৩২২  

২ জাশভর ফান্দ্রনছা ৪থ থ কেশণ ৩২৩  

৩ অশনকা অন্দ্ররা ৪থ থ কেশণ ৩২৪  

৪ মুফাশযা অকশরভা ৪থ থ কেশণ ৩২৫  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ ভারঞ্চ েভজীফী  ঝন্দ্রড়ড়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১২৬, কভরান্দ, জাভারপুয।  ককে নম্বযঃ-৪৬ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ ভারঞ্চ েভজীফী  ঝন্দ্রযড়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১২৬, কভরান্দ, জাভারপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ াগয কশত ভন্ডর ২ কেশণ ৪৫৫  

২ কভাঃ ফান্দ্রশজদ কভাঃ াশপজুয ২ কেশণ ৪৫৬  

৩ কভাঃ নুরুর আরাভ অব্দুয যশভ ২ কেশণ ৪৫৭  

৪ কভাঃ জাশদ াান কখ পশযদ ২ কেশণ ৪৫৮  

 

১ শযক্তা অক্তায কভাঃ শজাঈর ৩ কেশণ ৩৯০  

২ াশ অক্তায কভাঃ াান ৩ কেশণ ৩৯১  

৩ অরনা অক্তায কভাঃ অর অশভন ৩ কেশণ ৩৯২  

৪ কভাঃ অশভনুয আরাভ  অন্দ্রভনা কফগভ ৩ কেশণ ৩৯৩  

৫ কভাঃ অজভাআন কান্দ্রন জহুযা খাতুন ৩ কেশণ ৩৯৪  

 

১ কভাঃ াআভ কভাঃ কাাগ ৪থ থ কেশণ ৩২৬  

২ কভাছাঃ অশতকা কভাঃ অশভনুয ৪থ থ কেশণ ৩২৭  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শভজথা অজভ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১০২, ভাদাযগঞ্জ, জাভারপুয।  ককে নম্বযঃ-৪৭ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শভজথা অজভ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১০২, ভাদাযগঞ্জ, জাভারপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ স্বণ থা নাশছভা ২ কেশণ ৪২৭  

২ কভাছাঃ কযাভানা কভাছাঃ রুশজনা কফগভ ২ কেশণ ৪২৮  

৩ যাজু জুপা কফগভ ২ কেশণ ৪২৯  

৪ অব্দুল্লা রাআশর ২ কেশণ ৪৩০  

৫ শজাদ জীফন ২ কেশণ ৪৩১  

 

১ অছভা যাণী কফগভ ৩ কেশণ ৩৬৩  

২ কভাঃ শভনার কান্দ্রন শভনা কফগভ ৩ কেশণ ৩৬৪  

৩ তাশনা ডশর ৩ কেশণ ৩৬৫  

৪ অব্দুর াদী (ান) অআশযন অক্তায (শদপু) ৩ কেশণ ৩৬৬  

৫ াগয অন্দ্রেদ কভাছাঃ ান্দ্রজদা ৩ কেশণ ৩৬৭  

৬ শভশু কভাস্তাশয ানাজ ৩ কেশণ ৩৬৮  

৭ অশফদ কভাছাঃ অশযপা কফগভ ৩ কেশণ ৩৬৯  

 

১ কভাফাযক কান্দ্রন রাফন রাফরী কফগভ ৪থ থ কেশণ ৩০৪  

২ অব্দুর াশভদ াশভদা ৪থ থ কেশণ ৩০৫  

৩ শরজু শভা শরশ খাতুন ৪থ থ কেশণ ৩০৬  

৪ কভাঃ াানুজ্জাভান খান কভাছাঃ যন অযা ৪থ থ কেশণ ৩০৭  

৫ শদুর আরাভ াশন্ত কফগভ ৪থ থ কেশণ ৩০৮  

৬ ভশযভ াশফবুয যভান ৪থ থ কেশণ ৩০৯  

৭ ান্তনা অছভা ৪থ থ কেশণ ৩১০  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১১৩, ফকশগঞ্জ, জাভারপুয।  ককে নম্বযঃ-৪৮ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১১৩, ফকশগঞ্জ, জাভারপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ াশদা অক্তায জুআ কনা অক্তায ২ কেশণ ৪৩২  

২ কভাছাঃ সুভাআা অক্তায (মুক্তা) কভাছাঃ হুনা অযা কফগভ ২ কেশণ ৪৩৩  

৩ নাশদভ কান্দ্রন দুযন্ত কভাছাঃ শদনাত জাান নুপুয ২ কেশণ ৪৩৪  

৪ কভাঃ ভয পারুক কভাছাঃ পান্দ্রতভা কফগভ ২ কেশণ ৪৩৫  

৫ কভাছাঃ াশদা অক্তায কভাছাঃ সুফাযানী ২ কেশণ ৪৩৬  

৬ কভাছাঃ ানশজদা অক্তায কভাঃ ফজর কান্দ্রন ২ কেশণ ৪৩৭  

 

১ কভাঃ যাশি কভাঃ খান্দ্রদমুর ৩ কেশণ ৩৭০  

২ কভাঃ ান্দ্রজর শভা কভাছাঃ ান্দ্রজদা কফগভ ৩ কেশণ ৩৭১  

৩ কভাছাঃ াযশভন অক্তায কভাছাঃ ছান্দ্রনাাযা কফগভ ৩ কেশণ ৩৭২  

৪ কভাছাঃ সুভাআা অক্তায কভাঃ াআপৄর আরাভ ৩ কেশণ ৩৭৩  

 

১ কভাঃ াশিয শভা কভাছাঃ মুশজনা ৪থ থ কেশণ ৩১১  

২ কভাছাঃ াভছুন্নাায শুযশব কভাঃ শপকুর আরাভ ৪থ থ কেশণ ৩১২  

৩ কভাছাঃ খাশদজা অক্তায শযাভশন কভাছাঃ কযান্দ্রকা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৩১৩  

৪ কভাঃ শরভন শভা কভাছাঃ শনশু অক্তায ৪থ থ কেশণ ৩১৪  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শদফা েভজীফী  ঝন্দ্রড়ড়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১২৩, শযলাফাড়ী, জাভারপুয।  ককে নম্বযঃ-৪৯ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শদফা েভজীফী  ঝন্দ্রযড়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১২৩, শযলাফাড়ী, জাভারপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ নাইভ চাম্পা ২ কেশণ ৪৩৮  

২ অযাপাত স্বপ্না কফগভ ২ কেশণ ৪৩৯  

৩ কভাছাঃ াথী অক্তায কভাছাঃ শল্পী খাতুন ২ কেশণ ৪৪০  

৪ শফদ্যা শনা কভাছাঃ শখা খাতুন ২ কেশণ ৪৪১  

৫ কাভাআা অক্তায নদী কভাছাঃ অন্দ্রনাাযা অক্তায ২ কেশণ ৪৪২  

৬ যাশদা তাজশনন ভাটি আযাত জাান অশযপা ২ কেশণ ৪৪৩  

 

১ শভনার শভা ভশনযা কফগভ ৩ কেশণ ৩৭৪  

২ াশদা অক্তায কভাছাঃ সুরতানা কফগভ ৩ কেশণ ৩৭৫  

৩ পাযজানা অক্তায ান্তা াানাজ ৩ কেশণ ৩৭৬  

৪ ঈন্দ্রে কুরসুভ কজনশভন কযখা অক্তায ৩ কেশণ ৩৭৭  

৫ ফনভ জাান কজশযন কভাছাঃ ারা অক্তায ৩ কেশণ ৩৭৮  

 

১ শফজ অন্দ্রেদ ফাশি শফরশক কফগভ ৪থ থ কেশণ ৩১৫  

২ জান্নাতুর কপযন্দ্রদৌী বৃশি কভান্দ্র থদা অক্তায ৪থ থ কেশণ ৩১৬  

৩ কভাঃ অফীয কান্দ্রন কভাছাঃ অন্দ্রনছা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৩১৭  

৪ তাশভভ আকফার কগান্দ্ররনা অক্তায ৪থ থ কেশণ ৩১৮  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-২৬, কনত্রন্দ্রকাণা দয, কনত্রন্দ্রকাণা।  ককে নম্বযঃ-৫০ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-২৬, কনত্রন্দ্রকাণা দয, কনত্রন্দ্রকাণা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ নাজমুর নাজভা অক্তায ২ কেশণ ৪৫৯  

২ হৃদ চে দা শফভরা যানী দা ২ কেশণ ৪৬০  

৩ কভাঃ যাশভ কভাছাঃ কযন্দ্রনা ২ কেশণ ৪৬১  

৪ পূশণ থভা যানী সূত্রধয শল্পী যানী সূত্রধয ২ কেশণ ৪৬২  

৫ যাশকফ াান াশনা অক্তায ২ কেশণ ৪৬৩  

 

১ কশফতা যানী দা যীতা যানী দা ৩ কেশণ ৩৯৫  

২ নন্যা দা শুক্লা দা ৩ কেশণ ৩৯৬  

৩ সুশস্মতা কদফনাথ তৃনা শফতা যানী কদফনাথ ৩ কেশণ ৩৯৭  

 

১ পান্দ্রতভা তাশরভা ৪থ থ কেশণ ৩২৮  

২ াশফফা অক্তায কজশভন অক্তায ৪থ থ কেশণ ৩২৯  

৩ কভাছাঃ জুুঁআ অক্তায খান্দ্ররদা অক্তায ৪থ থ কেশণ ৩৩০  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৫২, কযপুয দয, কযপুয।  ককে নম্বযঃ-৫১ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৫২, কযপুয দয, কযপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ সুশভতা দি সুভা যানী দি ২ কেশণ ৪৬৪  

২ চভক সূত্রধয ফশফতা সূত্রধয ২ কেশণ ৪৬৫  

৩ পূজা যানী ফভ থন শরশ ফভ থন ২ কেশণ ৪৬৬  

৪ িী াা শঞ্চতা াা ২ কেশণ ৪৬৭  

৫ কাান ন্দ্রভজা ২ কেশণ ৪৬৮  

৬ তীথ থ শফশ্বা সুশচত্রা শফশ্বা ২ কেশণ ৪৬৯  

৭ সুশজত শফশ্বা সুশভ শফশ্বা ২ কেশণ ৪৭০  

 

১ জশ্রী কঘাল ভধু রুা কঘাল ৩ কেশণ ৩৯৮  

২ ভশল্লকা াা ভশন শশল্প াা ৩ কেশণ ৩৯৯  

৩ অশযপা শফনন্দ্রত জাভান কছাঁা অযাপৄর অন্দ্ররা ৩ কেশণ ৪০০  

৪ জান্নাতুর ভাা শভপতা কভাছাঃ মুশন্ন অকন্দ ৩ কেশণ ৪০১  

৫ য াা কশনকা যানী াা ৩ কেশণ ৪০২  

৬ শতথ থ চে কদ অল্পনা যানী কদ ৩ কেশণ ৪০৩  

৭ ন্দ্ররাক কুভায দা শনভা যানী দা ৩ কেশণ ৪০৪  

 

১ নুশ্রী যানী কদ তাী যানী কদ ৪থ থ কেশণ ৩৩১  

২ শ থতা াা ঝণ থা াা ৪থ থ কেশণ ৩৩২  

৩ াশদা অপশযন ঈন্দ্রে কুরসুভ ৪থ থ কেশণ ৩৩৩  

৪ ঈল্লা নশন্দ শদা নশন্দ ৪থ থ কেশণ ৩৩৪  

৫ সুজ চে কদ ঞ্জরী যানী কদ ৪থ থ কেশণ ৩৩৫  

৬ শ্রী ভন্দ্রয চে ভারাকায (ম্পদ) শ্রীভশত রাশক ভারাকায ৪থ থ কেশণ ৩৩৬  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৮৮, শ্রীফযদী, কযপুয।  ককে নম্বযঃ-৫২ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৮৮, শ্রীফযদী, কযপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ শভপতাহুর জান্নাত যান্দ্রফা ফাযী ২ কেশণ ৪৭১  

২ ভাশপা জান্নাত কভাঃ ভাপৄজুয যভান ২ কেশণ ৪৭২  

৩ পাযাতূর াছান পৄাদ কভাঃ যান্দ্রছর ভামুদ ২ কেশণ ৪৭৩  

৪ কভাছাঃ যাশফা কভাঃ ককান্দয অরী ২ কেশণ ৪৭৪  

৫ াশদা াশকবুর াান াশকফ ২ কেশণ ৪৭৫  

৬ কভাছাঃ ভারা কভাঃ জাভরুর ২ কেশণ ৪৭৬  

 

১ কভাঃ ফান্দ্রাশজদ াান ফাধন কভাছাঃ াভছুন্নাায ৩ কেশণ ৪০৫  

২ কভজাশফন কান্দ্রন শযপা শশযনা অক্তায ৩ কেশণ ৪০৬  

৩ শযাদুর আরাভ শযাদ কভাছাঃ কযান্দ্রকা কফগভ ৩ কেশণ ৪০৭  

৪ কভাঃ ভাাতাফ কাাআন মুইন াশন শভা ৩ কেশণ ৪০৮  

৫ শমু কভাঃ অন্দ্রনাায কান্দ্রন ৩ কেশণ ৪০৯  

 

১ শঝশনা কভাঃ কান্দ্রর শভা ৪থ থ কেশণ ৩৩৭  

২ কভাছাঃ মুনশজরা খাতুন কভাঃ মুলুশিন ৪থ থ কেশণ ৩৩৮  

৩ কভাছাঃ খাশদজা অক্তায কভাঃ ফাবুর শভা ৪থ থ কেশণ ৩৩৯  

৪ কভাছাঃ সুরতানা অক্তায কভাঃ নূয আরাভ ৪থ থ কেশণ ৩৪০  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৬৬, ভশতনপুয, দয, ফশযার।  ককে নম্বযঃ-৫৩ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৬৬, ফশযার দয, ফশযার। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১  রভাোঃ যারকফ পযাজী রফউটি রফগভ ২য় কেশণ ৬৬৯  

২ রভাোঃ রপকুর ইরাভ নারভা রফগভ ২য় কেশণ ৬৭০  

৩ রভাোঃ যরফউর রকদায রুভা রফগভ ২য় কেশণ ৬৭১  

৪ রাফ  ান সুর  আক্তায ২য় কেশণ ৬৭২  

৫ রভাোঃ তারভভ রলরনা ২য় কেশণ ৬৭৩  

৬ ফল িা ারুর রফগভ ২য় কেশণ ৬৭৪  

৭ ভাযজান পালতভা আক্তায ভরন ২য় কেশণ ৬৭৫  

 

১ রভাোঃ আরভন রালন জান্নাতুর রফগভ ৩য় কেশণ ৫৮৩  

২ ারবুল্লা পারভ নাজভা রফগভ ৩য় কেশণ ৫৮৪  

৩ কুরসুভ আক্তায সুরপয়া রফগভ ৩য় কেশণ ৫৮৫  

৪ নুযাত জাান (ভার) খুকু রফগভ ৩য় কেশণ ৫৮৬  

৫  ারদজা আক্তায সুযাইয়া রফগভ ৩য় কেশণ ৫৮৭  

৬ পালতভা রজন্নাত (খুর) আকররভা রফগভ ৩য় কেশণ ৫৮৮  

৭ রারভয়া আক্তায (পূরন িভা) রজরভন রফগভ ৩য় কেশণ ৫৮৯  

 

১ রভাোঃ রালন (অপু) রভাাোঃ নাযরগ ৪থ ি কেশণ ৪৮৮  

২ রভাোঃ রয়াভ রভাল্লা রভাোঃ কাভার রালন রভাল্লা ৪থ ি কেশণ ৪৮৯  

৩ নুযাত রনা রাইজু রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪৯০  

৪ আাভরন আক্তায রাফরন রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪৯১  

৫ ভারুপা আক্তায আশুযা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪৯২  

৬ ইয়ারভন আক্তায শ্রাফণী ররি রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪৯৩  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৬৬, ভশতনপুয, দয, ফশযার।  ককে নম্বযঃ-৫৩ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৬৭, ফশযার দয, ফশযার। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ হুভায়ন রকদায (রায়ান) কুরসুভ রফগভ ২য় কেশণ ৬৭৬  

২ সুভাইয়া রাইজু ২য় কেশণ ৬৭৭  

৩ রভাোঃ যাাত রভাাোঃ ফকুর ২য় কেশণ ৬৭৮  

৪ রভাোঃ ভারভ যদায ভারনুয রফগভ ২য় কেশণ ৬৭৯  

৫ আাদুর ইরাভ আজরভনা রফগভ ২য় কেশণ ৬৮০  

৬ াভছুন নাায জান্নাত ররর রফগভ ২য় কেশণ ৬৮১  

 

১ ফারি নারছভা ৩য় কেশণ ৫৯০  

২ আব্দুল্লা আভা ৩য় কেশণ ৫৯১  

৩ রভাোঃ রযলদায়ান রালন সুভাইয়া আক্তায ৩য় কেশণ ৫৯২  

 

১ জান্নাত আক্তায রজরভন রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪৯৪  

২ রভভ আক্তায রাইরর রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪৯৫  

৩ যারদা ভলনায়াযা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪৯৬  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৬৬, ভশতনপুয, দয, ফশযার।  ককে নম্বযঃ-৫৩ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ নুরুর আরাভ কডপৄশরা শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৪১, ফশযার দয, ফশযার। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ রভাোঃ ইয়ারন ারাদায রভাোঃ ররার ারাদায ২য় কেশণ ৬৮৭  

২ রভাাোঃ  াদরন রাইজু রফগভ ২য় কেশণ ৬৮৮  

৩ ভারয়া আক্তায ভারনুয রফগভ ২য় কেশণ ৬৮৯  

৪ রভাোঃ জুনালয়ত রালন রভাোঃ জারকয রালন ২য় কেশণ ৬৯০  

 

১ আপলযাজা রভাোঃ আবু ারাদায ৩য় কেশণ ৫৯৮  

২ আর  আক্তায রুনু রফগভ ৩য় কেশণ ৫৯৯  

৩ আয়া আক্তায রভরন ারাদায ৩য় কেশণ ৬০০  

৪ মুরপকা নাজরনন রভঘরা রভাাোঃ  ালরদা াযবীন ৩য় কেশণ ৬০১  

 

১ রারভয়া আক্তায রপযলদৌ রভাোঃ ফাবুর ারাদায ৪থ ি কেশণ ৫০০  

২ পারযয়া আক্তায পরযদা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫০১  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৬৬, ভশতনপুয, দয, ফশযার।  ককে নম্বযঃ-৫৩ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৬১, ফশযার শটি কন্দ্র থাঃ, ফশযার। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ রভাোঃ আরফয রালন আছভা রফগভ ২য় কেশণ ৬৯৯  

২ যরফউর ইযাভ যারভা রফগভ ২য় কেশণ ৭০০  

৩ রভাাোঃ  াদনী রভাল িদা রফগভ ২য় কেশণ ৭০১  

৪ ফল িা আক্তায নাজরভন রফগভ ২য় কেশণ ৭০২  

৫ রভাোঃ রভলদী াান রভনাযা রফগভ ২য় কেশণ ৭০৩  

৬ রভাোঃ ইয়ারন  ান রজরভন রফগভ ২য় কেশণ ৭০৪  

 

১ তুলারযয়া তুনা াজানাজ াযবীন ৩য় কেশণ ৬০৮  

২ পালতভা আক্তায তাছররভা রফগভ ৩য় কেশণ ৬০৯  

৩ কাছায রালন দুলুপা ৩য় কেশণ ৬১০  

৪ রভাোঃ আর আযারফ ারভা আক্তায ৩য় কেশণ ৬১১  

৫ ায়ভা কুরসুভ রজরনয়া তারনয়া আক্তায ৩য় কেশণ ৬১২  

৬ রভাোঃ অরনক যদায রযভা রফগভ ৩য় কেশণ ৬১৩  

 

১ আদনান যভান অরনক মুরক্ত রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫০৭  

২ যারপয়া আক্তায জাানাযা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫০৮  

৩ ঝুমুয আক্তায যারভা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫০৯  

৪ রভাোঃ ারজদ যদায াথী রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫১০  

৫ সুর  আক্তায আছভা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫১১  

৬ রভাোঃ রজান রযলফকা সুরতানা ৪থ ি কেশণ ৫১২  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ কপযন্দ্রদৌী কফগভ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১১২, ফাবুগঞ্জ, ফশযার।  ককে নম্বযঃ-৫৪ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ কপযন্দ্রদৌী কফগভ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১১২, ফাবুগঞ্জ, ফশযার। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ ইযাত জাান ারদয়া ারভা আক্তায ২য় কেশণ ৬৮২  

২ আন ারদায রফউটি ারদালয ২য় কেশণ ৬৮৩  

৩ রনাত জাান ইনছাভরন আকররভা রফগভ ২য় কেশণ ৬৮৪  

৪ ারনকা রনপু ২য় কেশণ ৬৮৫  

৫ ানরজদা রযনা আক্তায ২য় কেশণ ৬৮৬  

 

১ জান্নাতুর রপযলদৌ নূয নারগ ি আক্তায ৩য় কেশণ ৫৯৩  

২ বফা ী রযারজ ৩য় কেশণ ৫৯৪  

৩ যারভভ রকদায আকররভা ৩য় কেশণ ৫৯৫  

৪ রভাোঃ রতৌরক রভাোঃ রগয়াউরিন ৩য় কেশণ ৫৯৬  

৫ আপলযাজা আক্তায রদারা রভাাোঃ যারভা রফগভ ৩য় কেশণ ৫৯৭  

 

১ ঐর আক্তায নদী াথী আক্তায ৪থ ি কেশণ ৪৯৭  

২ আর আরভন াাং রালন আরী ৪থ ি কেশণ ৪৯৮  

৩ পাযজানা আক্তায প্রারন্ত জান্নাতুর রপযলদৌ ৪থ ি কেশণ ৪৯৯  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৫৩, মুরাদী, ফশযার।  ককে নম্বযঃ-৫৫ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৫৩, মুরাদী, ফশযার। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ রনঝুভ তারনয়া ২য় কেশণ ৬৯১  

২ তাভান্না ছরনয়া রফগভ ২য় কেশণ ৬৯২  

৩ ভারয়া আক্তায ভরন রনরা  াতুন ২য় কেশণ ৬৯৩  

৪ যালফয়া কুনসুভ রফগভ ২য় কেশণ ৬৯৪  

৫ তাভান্না যরভা রফগভ ২য় কেশণ ৬৯৫  

৬ রদারা আক্তায আছভা আক্তায ২য় কেশণ ৬৯৬  

৭ ইান াযরভন রফগভ ২য় কেশণ ৬৯৭  

৮ ানরজদা াজন আক্তায ২য় কেশণ ৬৯৮  

 

১ রারভয়া রউরর ৩য় কেশণ ৬০২  

২ রভাাোঃ ভারযয়া ারভভা আক্তায ৩য় কেশণ ৬০৩  

৩ রভাোঃ আফদুল্লা ভাপৄজা ৩য় কেশণ ৬০৪  

৪ রনযফ নীরা  াতুন ৩য় কেশণ ৬০৫  

৫ ারকফ রভা আক্তায ৩য় কেশণ ৬০৬  

৬ রভযাজ রভা ৩য় কেশণ ৬০৭  

 

১ রুরফনা আক্তায আা নারছভা ৪থ ি কেশণ ৫০২  

২ রভাোঃ যরফউর ারন ারদা াযবীন ৪থ ি কেশণ ৫০৩  

৩ জুফালয়য রযারজনা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫০৪  

৪ পয়ার াযরভন ৪থ ি কেশণ ৫০৫  

৫ রভাোঃ অরযত া ান রজতু রলরনা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫০৬  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ কভন্দ্রশন্দগঞ্জ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৯২, কভন্দ্রশন্দগঞ্জ, ফশযার।  ককে নম্বযঃ-৫৬ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ কভন্দ্রশন্দগঞ্জ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৯২, কভন্দ্রশন্দগঞ্জ, ফশযার। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ তাশভদ াান শজন্নান শভজানুয যভান ২য় কেশণ ৮০১  

২ তাশভমুর আরাভ ভশনরুর আরাভ ২য় কেশণ ৮০২  

৩ অশযপৄর আরাভ কভান্দ্ররভ কাজী ২য় কেশণ ৮০৩  

৪ শদান কভন্দ্রজাশফন নুছপা ফাাঈশিন ২য় কেশণ ৮০৪  

৫ কভাঃ অশপ যভান জশভ ভাতািয ২য় কেশণ ৮০৫  

৬ শভশভ শভজান ভাশঝ ২য় কেশণ ৮০৬  

 

১ াআকা কপযদাঈছ ান্দ্রন্দ্রনাজ কাঃ শযংকু ৩য় কেশণ ৬৮৮  

২ াশফফা কভাঃ াশনপ গাজী ৩য় কেশণ ৬৮৯  

৩ অপছানা জাান মুমু ান্নান তালুকদায ৩য় কেশণ ৬৯০  

৪ তাশভা অক্তায কভাঃ নাশয ঈশিন ৩য় কেশণ ৬৯১  

৫ াশকর কান্দ্রন কভাঃ ান্দ্রফ অরী জভাদায ৩য় কেশণ ৬৯২  

 

১ শপাত কান্দ্রন অঃ ান্নান তালুকদায ৪থ ি কেশণ ৫৮২  

২ পারুক কান্দ্রন কভাস্তাশপজুয যভান ৪থ ি কেশণ ৫৮৩  

৩ ছাশভা কভাঃ অনার ভাশঝ ৪থ ি কেশণ ৫৮৪  

৪ তান্দ্রযকুর আরাভ অঃ গশন কাজী ৪থ ি কেশণ ৫৮৫  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ ঈশজযপুয শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৮৪, ঈশজযপুয, ফশযার।  ককে নম্বযঃ-৫৭ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ ঈশজযপুয শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৮৪, ঈশজযপুয, ফশযার। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ জান্নাতুর আক্তায জুই ারফনা রফগভ ২য় কেশণ ৭১০  

২ রভলদী াান  ারগজা রফগভ ২য় কেশণ ৭১১  

৩ রজরনয়া আক্তায ইবা রারক রফগভ ২য় কেশণ ৭১২  

৪ ভারযয়াতু াযা মুরনয়া আক্তায ২য় কেশণ ৭১৩  

৫ শুব দা র া যানী দা ২য় কেশণ ৭১৪  

৬  ারদজা আক্তায রযলনা রফগভ ২য় কেশণ ৭১৫  

 

১ ইভাইর রালন ারপ ভাকসুদা আক্তায ৩য় কেশণ ৬১৮  

২ ালজদা আক্তায রমুর রররনা রফগভ ৩য় কেশণ ৬১৯  

৩ রাাগী আক্তায যারজয়া রফগভ ৩য় কেশণ ৬২০  

৪ ইযারপর রাইজু রফগভ ৩য় কেশণ ৬২১  

৫ রয়াভ গাজী রয া রফগভ ৩য় কেশণ ৬২২  

 

১ নয়ন দা রযনা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫১৬  

২ সুপ্ত ারদায রানারী রভস্ত্রী ৪থ ি কেশণ ৫১৭  

৩ ফাবু ারাদায রাইজু রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫১৮  

৪ জারদ তালুকদায াযবীন রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫১৯  

৫ আকা ফরফতা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫২০  

৬ সুলদফ তাী ভালরা ৪থ ি কেশণ ৫২১  

৭ রুদ্র দা তুরী যানী ৪থ ি কেশণ ৫২২  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা কককেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ  শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৭৭, অতগরঝাড়া, ফশযার।  ককে নম্বযঃ-৫৮ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৭৭, অতগরঝাড়া, ফশযার। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ াররভাতু ারদয়া রভররক রফগভ ২য় কেশণ ৭০৫  

২ বোলররিনা পূফ িা যদায রফত্র যদায ২য় কেশণ ৭০৬  

৩ ঐশ্বরযয়া বফদ্য ভররনা বফদ্য ২য় কেশণ ৭০৭  

৪ উৎফ ভন্ডর াথী ফযভন ২য় কেশণ ৭০৮  

৫ জারভরা আক্তায আইরযন রফগভ ২য় কেশণ ৭০৯  

 

১ রভাোঃ রাফ রভাল্লা রুনু রফগভ ৩য় কেশণ ৬১৪  

২ অন্তযা যায় রররকা যায় ৩য় কেশণ ৬১৫  

৩ রুদ্র যায় রভতা যায় ৩য় কেশণ ৬১৬  

৪ ছায়ভন জাান রয়া ারপজা রফগভ ৩য় কেশণ ৬১৭  

 

১ াাত ভরন রজোৎস্না রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫১৩  

২ অরব রফশ্বা অনন্ত নুপুয ফাড়ি ৪থ ি কেশণ ৫১৪  

৩ ঐর ঘযাভী তুরী ঘযাভী ৪থ ি কেশণ ৫১৫  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-২২, ঝারকাঠি দয, ঝারকাঠি।  ককে নম্বযঃ-৫৯ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-২২, ঝারকাঠি দয, ঝারকাঠি। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ রনরথয়া ীভা আক্তায ২য় কেশণ ৭৪৬  

২ ারি ভালরা প্রাথ িনা ভালরা ২য় কেশণ ৭৪৭  

৩ স্বাধীন  ন্দ্র দা কৃষ্ণা যানী ২য় কেশণ ৭৪৮  

৪ ভ রজোরত ফিার রতাযা সুজরা যানী রফাযী ২য় কেশণ ৭৪৯  

 

১ রফথী আক্তায াানাজ রফগভ ৩য় কেশণ ৬৪১  

২ সুযরজৎ ভন্ডর দ্যা ভন্ডর ৩য় কেশণ ৬৪২  

 

১ রভানা রজছরভন রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫৪১  

২ রনতু ফরনক কৃষ্ণা ফরনক ৪থ ি কেশণ ৫৪২  

৩ রপযলদৌী ডাররয়া রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫৪৩  

৪ াযলবজ াাং রভাাোঃ াযবীন রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫৪৪  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-২২, ঝারকাঠি দয, ঝারকাঠি।  ককে নম্বযঃ-৫৯ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শকপাআত নগয শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১১১, ঝারকাঠি দয, ঝারকাঠি। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ ভাসুভা আক্তায রযাকানা রফগভ ২য় কেশণ ৭৫০  

২ রভাোঃ রতা আক্তায পারভা ভরন রফগভ ২য় কেশণ ৭৫১  

৩ জান্নাতুর রভাাোঃ রাবনী আক্তায ২য় কেশণ ৭৫২  

৪ রপকুর কাজী আভা রফগভ ২য় কেশণ ৭৫৩  

৫ সুপ্ত কুভায ীর করুনা যানী যায় ২য় কেশণ ৭৫৪  

৬ সুভাইয়া আক্তায ফন িা ালরয়া রফগভ ২য় কেশণ ৭৫৫  

 

১ সু ী আক্তায নুপা রফগভ ৩য় কেশণ ৬৪৩  

২ আরযপা আক্তায যারজয়া রফগভ ৩য় কেশণ ৬৪৪  

৩ ইযাত জাান ভরন াযবীন রফগভ ৩য় কেশণ ৬৪৫  

 

১ রভাাোঃ ইরত রফউটি রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫৪৫  

২ অড়থই আক্তায ররি রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫৪৬  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ যাজাপুয শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১১৭, যাজাপুয, ঝারকাঠি।  ককে নম্বযঃ-৬০ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বকযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ যাজাপুয শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১১৭, যাজাপুয, ঝারকাঠি। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ রভলরুলন্নছা রযকলানা রফগভ ২য় কেশণ ৭৫৬  

২ আব্দুল্লা আর রয়াভ আভা রফগভ (ার) ২য় কেশণ ৭৫৭  

৩ তারনয়া রভাাোঃ াযবীন ২য় কেশণ ৭৫৮  

 

১ মুােদ যীপৄর ইরাভ ভারনুয ৩য় কেশণ ৬৪৬  

২ রভাোঃ যারজফ রভাল্লা রররনা রফগভ ৩য় কেশণ ৬৪৭  

৩ রভাোঃ যরফউর াান রভাাোঃ করর রফগভ ৩য় কেশণ ৬৪৮  

 

১ রভাাোঃ ভারুপা আক্তায রলরনা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫৪৭  

২ রভাাোঃ প্না আক্তায রভাাোঃ যারদা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫৪৮  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৪৪, টুাখারী দয, টুাখারী।  ককে নম্বযঃ-৬১ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৪৪, টুাখারী দয, টুাখারী। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ জান্নাতী ারাদায রফররক ারাদায ২য় কেশণ ৭৬৮  

২ যরফউর আকন রপারী রফগভ ২য় কেশণ ৭৬৯  

৩ নাজমুর রালন নারছভা রফগভ ২য় কেশণ ৭৭০  

৪ শ্রী রফকা  ন্দ্র দা শ্রীভরত ফকুরী যানী দা ২য় কেশণ ৭৭১  

৫ আব্দুল্লা আর রনাভান তাভান্না ফযী রমু ২য় কেশণ ৭৭২  

৬ ায়ভা আক্তায খুকুমুরন রাকী রফগভ ২য় কেশণ ৭৭৩  

 

১ নুপা তাযা বানু ৩য় কেশণ ৬৫৯  

২ রজান আছভা ৩য় কেশণ ৬৬০  

৩ রভাোঃ ইয়ারন  আযাপাত পালতভা রফগভ ৩য় কেশণ ৬৬১  

৪ কৃষ্ণা যানী দা করফতা যানী দা ৩য় কেশণ ৬৬২  

 

১ নুপুয রফগভ মুক্তা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫৫৬  

২ রুভা আক্তায ভভতাজ রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫৫৭  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৭৬, দুভকী, টুাখারী।  ককে নম্বযঃ-৬২ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৭৬, দুভকী, টুাখারী। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ পাযানা আক্তায রতা তারনয়া আক্তায ২য় কেশণ ৭৮৪  

২ রনাত আরপপা আক্তায রুা ২য় কেশণ ৭৮৫  

 

১ ালজদা আক্তায রারনয়া রফগভ ৩য় কেশণ ৬৭০  

২ ফরন আরভন াযরবন ৩য় কেশণ ৬৭১  

৩ রভাাোঃ স্বন িা আক্তায রাভাোঃ রযনা রফগভ ৩য় কেশণ ৬৭২  

৪ রাবরী রভাাোঃ রাইজু ৩য় কেশণ ৬৭৩  

 

১ ানরজদা আক্তায রভাাোঃ রউরী রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫৬৫  

২ রভাাোঃ ানরজদা রভাাোঃ ারভা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫৬৬  

৩ সুভাইয়া ারভা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫৬৭  

৪ রনয়া রযনা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫৬৮  

৫ রভাাোঃ ভরযয়ভ রভাাোঃ আকররভা ৪থ ি কেশণ ৫৬৯  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শভজথাগঞ্জ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৩৯, শভজথাগঞ্জ, টুাখারী।  ককে নম্বযঃ-৬৩ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শভজথাগঞ্জ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৩৯, শভজথাগঞ্জ, টুাখারী। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ যাইা রালন (াপা) ভরনযা রফগভ ২য় কেশণ ৭৭৪  

২ হুভায়যা ভাটি উলে নারদয়া ২য় কেশণ ৭৭৫  

৩ রভাাোঃ রভলরুনলনা (ভরন) ররা আক্তায ২য় কেশণ ৭৭৬  

৪ আলভনা আক্তায নুপুয রফগভ ২য় কেশণ ৭৭৭  

৫ তানা আক্তায (জুই) ররজা রফগভ ২য় কেশণ ৭৭৮  

৬ আযা ররিকা বফা ী রুরফনা আক্তায ২য় কেশণ ৭৭৯  

 

১ রনযফ  ন্দ্র অপু অন্জনা যানী ৩য় কেশণ ৬৬৩  

২ রভালভনা আক্তায পারতভা ৩য় কেশণ ৬৬৪  

৩ জান্নাতুর রপযলদৌর রযলনা রফগভ ৩য় কেশণ ৬৬৫  

৪ রভাাোঃ জান্নারত ভারূপা রফগভ ৩য় কেশণ ৬৬৬  

৫ ভাররা ভাাবুফ রভাস্তারযয়া ৩য় কেশণ ৬৬৭  

 

১ ভাযজানা আয়া রছরিকা ৪থ ি কেশণ ৫৫৮  

২ নুযাত জাান শ্রাফনী সুফন িা আক্তায ৪থ ি কেশণ ৫৫৯  

৩ মুক্তা আক্তায ানাজ রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫৬০  

৪ রভাাোঃ দ্বীরনয়া আক্তায রভাাোঃ নাজমুন ৪থ ি কেশণ ৫৬১  

৫ ইযাত জাভান রভভ  ারদজা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫৬২  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৬৬, করাাড়া, টুাখারী।   ককে নম্বযঃ-৬৪ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৬৬, করাাড়া, টুাখারী। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ ছুভাইয়া আক্তায আবু ারনপ পযাজী ২য় কেশণ ৭৮৬  

২ তানা ইরাভ জারকয রালন ২য় কেশণ ৭৮৭  

৩ আর ারপ  ান আরনছুয যভান ২য় কেশণ ৭৮৮  

৪ রভভ ছলরভান ২য় কেশণ ৭৮৯  

৫ জীফ ারাদায আিা ারাদায ২য় কেশণ ৭৯০  

 

১ তানরজরা আক্তায তাছররভা আবুর ফায পযাজী ৩য় কেশণ ৬৭৪  

২ আপানা রভজান রভভ রভজানুয যভান ৩য় কেশণ ৬৭৫  

৩ ভারুপা সুজন প্যাদা ৩য় কেশণ ৬৭৬  

৪ রভাোঃ তুপান াাং রভাোঃ রযন াাং ৩য় কেশণ ৬৭৭  

৫ মুরন্ন আক্তায তভা রভাোঃ ভারন পযাজী ৩য় কেশণ ৬৭৮  

 

১ রভাোঃ যারপ  ান জারকয রালন ৪থ ি কেশণ ৫৭০  

২ সুযাইয়া আক্তায রযফা নারয প্যাদা ৪থ ি কেশণ ৫৭১  

৩ রভাোঃ াগয ইরাভ ফাাদুয যদায ৪থ ি কেশণ ৫৭২  

৪ রভভ আক্তায আোঃ জিায পযাজী ৪থ ি কেশণ ৫৭৩  

৫ আলভনা আক্তায আবুর কারাভ মুন্সী ৪থ ি কেশণ ৫৭৪  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৩৭, শন্দ্রযাজপুয দয, শন্দ্রযাজপুয।  ককে নম্বযঃ-৬৫ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৩৭, শন্দ্রযাজপুয দয, শন্দ্রযাজপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ রভাোঃ রযপাত ইরাভ রছতযা রফগভ ২য় কেশণ ৭৫৯  

২ রজভ আক্তায রুরফনা রফগভ ২য় কেশণ ৭৬০  

৩ রযা আক্তায ারি রফগভ ২য় কেশণ ৭৬১  

৪ রভাোঃ রভযাজ রযপ পালতভা আক্তায ২য় কেশণ ৭৬২  

৫ তানরজকা তাফাসুভ রভাছাোঃ াযরভন আক্তায ২য় কেশণ ৭৬৩  

 

১ রভাোঃ জরন  ান সুফন িা আক্তায জরর ৩য় কেশণ ৬৪৯  

২ জান্নারত আক্তায রনরজযা রফগভ ৩য় কেশণ ৬৫০  

৩ মুরপকা ালয়র করফতা ৩য় কেশণ ৬৫১  

৪ রভাোঃ রভাদ আরী রপযলদৌী রফগভ ৩য় কেশণ ৬৫২  

৫ ারবুয যভান রভাছাোঃ ীযা রফগভ ৩য় কেশণ ৬৫৩  

৬ ারভয়া আক্তায তানা রয়াযা রফগভ ৩য় কেশণ ৬৫৪  

 

১ জান্নাতুর রভাাোঃ দুলু রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫৪৯  

২ ারন র  রফরফ রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫৫০  

৩ রভাোঃ রদুর ইরাভ আকা রিী আ তায ৪থ ি কেশণ ৫৫১  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৩৮, বান্ডাশযা, শকযাজপুয।   ককে নম্বযঃ-৬৬ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৩৮, বান্ডাশযা, শন্দ্রযাজপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ তারভভা আক্তায  ারদজা রফগভ ২য় কেশণ ৭৬৪  

২ রদা যানী রয া যানী ২য় কেশণ ৭৬৫  

৩ রভাাোঃ রযাজা আক্তায রভাাোঃ তুরন রফগভ ২য় কেশণ ৭৬৬  

৪ ারফনা আক্তায আভা রফগভ ২য় কেশণ ৭৬৭  

 

১ রভাোঃ ইা ারাদায রভাাোঃ নাযরগ ৩য় কেশণ ৬৫৫  

২ রভাাোঃ ভারযয়া আক্তায রযলনা রফগভ ৩য় কেশণ ৬৫৬  

৩ রভাোঃ ইভন রভাাোঃ নাযরগ রফগভ ৩য় কেশণ ৬৫৭  

৪ রভাাোঃ রভরথরা আক্তায ররর রফগভ ৩য় কেশণ ৬৫৮  

 

১ রভাাোঃ াররভা আক্তায রভাাোঃ ফীরথ রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫৫২  

২ রভাাোঃ রভরথরা আক্তায ার রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫৫৩  

৩ ির যানী অনজনা যানী ৪থ ি কেশণ ৫৫৪  

৪ রভাাোঃ াযাভরন ভামুদা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫৫৫  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৭২, ভঠফাশড়া, শন্দ্রযাজপুয।   ককে নম্বযঃ-৬৭ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৭২, ভঠফাশড়া, শন্দ্রযাজপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্ফয 

ভন্তব্য 

১ রভাোঃ ইভাভ ভালুদা রফগভ ২য় কেশণ ৭৮০  

২ রভাোঃ রযপাত রভয়া তাররভা রফগভ ২য় কেশণ ৭৮১  

৩ ছারভা আক্তায পরজরা ২য় কেশণ ৭৮২  

৪ রাাগী আক্তায ভীভ  ারদজা রফগভ ২য় কেশণ ৭৮৩  

 

১ বুযা রুভানা ৩য় কেশণ ৬৬৮  

২ রানাভরন রভাছাোঃ রররনা রফগভ ৩য় কেশণ ৬৬৯  

 

১ ভরন যীনা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫৬৩  

২ ভীভ নুযজাান ৪থ ি কেশণ ৫৬৪  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৫৫, ফযগুনা দয, ফযগুনা।   ককে নম্বযঃ-৬৮ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৫৫, ফযগুনা দয, ফযগুনা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ মৃন্দা ারাদায রভতারী ২য় কেশণ ৭৯১  

২ রভাাোঃ ভীভ নুযনাায রফগভ ২য় কেশণ ৭৯২  

৩ ভরন্দযা রদফী রতথী স্বরু রভএ ২য় কেশণ ৭৯৩  

৪ রভাোঃ যাসুর রভয়া রভাাোঃ ভাকসুদা ২য় কেশণ ৭৯৪  

 

১ রাাগ রযনা ৩য় কেশণ ৬৭৯  

২ ভাকসুদা রভাোঃ ভরজফয ৩য় কেশণ ৬৮০  

৩ রযা আলরা যানী ৩য় কেশণ ৬৮১  

৪ ফল িা ার  ৩য় কেশণ ৬৮২  

 

১ সুভানা রভাাোঃ তারনয়া ৪থ ি কেশণ ৫৭৫  

২ ঝন িা জাান আনা নারগ ি রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫৭৬  

৩ রভাোঃ তারা ভরন রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫৭৭  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৭৩, অভতরী, ফযগুনা।    ককে নম্বযঃ-৬৯ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৭৩, অভতরী, ফযগুনা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ তরযকুর ইরাভ রতাা রভাোঃ রভাজালের রালন ২য় কেশণ ৭৯৫  

২ ভারযয়া রফনলত ভাবুফ রভাোঃ ভাবুবুর আরভ ২য় কেশণ ৭৯৬  

৩ আপযা ায়ফা রভাোঃ ররিকুয যভান ২য় কেশণ ৭৯৭  

৪ ারিয রালন রযদয় আনছায উরিন ২য় কেশণ ৭৯৮  

৫ আযাপৄজ্জাভান আরফয রভাোঃ আাদুজ্জাভান ২য় কেশণ ৭৯৯  

৬ স্বন িা আক্তায তাররভা রফগভ ২য় কেশণ ৮০০  

 

১ তারভয়া ভাবুফ ভাবুবুয যভান ৩য় কেশণ ৬৮৩  

২ াযাভরন আোঃ ছারাভ রকদায ৩য় কেশণ ৬৮৪  

৩ ারযয়ায  ান আরফয  ারদজা রফগভ ৩য় কেশণ ৬৮৫  

৪ জান্নারত আক্তায রভাোঃ ররার যািী ৩য় কেশণ ৬৮৬  

৫ হৃরদতা ইরাভ যাইতা রভাোঃ  রফয উরিন ৩য় কেশণ ৬৮৭  

 

১ ভারয়দা ইরাভ ভহুয়া ভাবুফ আরভ ৪থ ি কেশণ ৫৭৮  

২ রভজাফীন আক্তায তুফা ভাসুভ রফল্লা ৪থ ি কেশণ ৫৭৯  

৩ এ,রজড, এভ ারিয রালন রভাোঃ জারকয রালন ৪থ ি কেশণ ৫৮০  

৪ তালয়ফা ইরাভ তুনা আবুর কারাভ আজাদ ৪থ ি কেশণ ৫৮১  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৫৯, কবারা দয, কবারা।    ককে নম্বযঃ-৭০ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৫৯, কবারা দয, কবারা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ ভারযয়া ভাামুদা রফগভ ২য় কেশণ ৭১৬  

২ রভাোঃ রনাভান সুরতানা ২য় কেশণ ৭১৭  

৩ তুরন সুভী ২য় কেশণ ৭১৮  

৪ পারযয়া আক্তায রজরভন আক্তায ২য় কেশণ ৭১৯  

৫ ায়ভা আক্তায ইভা করনুয রফগভ ২য় কেশণ ৭২০  

৬ রভাোঃ ারফফয রভাাোঃ নুপুয ২য় কেশণ ৭২১  

৭ সুযবী সুভী ২য় কেশণ ৭২২  

 

১ আরছয়া যালফয়া রফগভ ৩য় কেশণ ৬২৩  

২ রভাোঃ ায়ভন রালন ইভন করনুয রফগভ ৩য় কেশণ ৬২৪  

৩ ইরত রারভয়া নারছভা রফগভ ৩য় কেশণ ৬২৫  

 

১ জুই াযবীন নাায ৪থ ি কেশণ ৫২৩  

২ সুযাইয়া সুফন িা রাইরর রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫২৪  

৩ রভাোঃ যারি নাজভা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫২৫  

৪ অন্তু রফগভ রালনয়াযা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫২৬  

৫ রভাাোঃ নারদয়া ভামুদা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫২৭  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৫৯, কবারা দয, কবারা।    ককে নম্বযঃ-৭০ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৫৯, কবারা দয, কবারা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ নাবা তাারন রফরফ পালতভা ২য় কেশণ ৭৩৭  

২ রজরনপা রফরফ আলভনা ২য় কেশণ ৭৩৮  

৩ পাযরদন ইরাভ নারদযা পরযদ ২য় কেশণ ৭৩৯  

৪ যারপয়া যরদ যারভা রফগভ ২য় কেশণ ৭৪০  

৫ রভজারফন যরদ যারভা রফগভ ২য় কেশণ ৭৪১  

৬ তারভন জাান ভরযয়ভ রুভা আক্তায ২য় কেশণ ৭৪২  

৭ রভাোঃ আনা ারভয়া আক্তায ২য় কেশণ ৭৪৩  

৮ ারকন আর জারযয জান্নাতুর নাইভ ২য় কেশণ ৭৪৪  

৯ অরশ্রকুয যভান অশ্রু সুরপয়া রফগভ ২য় কেশণ ৭৪৫  

 

১ জারকয়া আক্তায ভাী  ারদজা রফগভ ৩য় কেশণ ৬৩৬  

২ আব্দুয যভান রফরফ আলয়া ৩য় কেশণ ৬৩৭  

৩ রযপাত ারদয়া আপরযন রভতু ৩য় কেশণ ৬৩৮  

৪ ভাবুফ যভান রযছাভ ারদয়া আপরযন রভতু ৩য় কেশণ ৬৩৯  

৫ রভাোঃ ছাইদুর ইরাভ রযনা আক্তায ৩য় কেশণ ৬৪০  

 

১ াদত রালন রনাান রফরফ আলভনা ৪থ ি কেশণ ৫৩৬  

২ রস্বকৃরত ভজুভদায রতু রদফী ভরল্লক ৪থ ি কেশণ ৫৩৭  

৩ রফরফ পালতভা রভযী জান্নাতুর রপযলদৌী ৪থ ি কেশণ ৫৩৮  

৪ মুরপকা নাজনীন ডাররয়া আক্তায ৪থ ি কেশণ ৫৩৯  

৫ উলে ারফফা রুা আক্তায ৪থ ি কেশণ ৫৪০  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ কফাযান ঈশিন থাযা শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১১৪, কফাযানঈশিন, কবারা।       ককে নম্বযঃ-৭১ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ কফাযান ঈশিন থাযা শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১১৪, কফাযানঈশিন, কবারা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ রফরফ ভরযয়ভ তাছনুয রফগভ ২য় কেশণ ৭২৩  

২ রনরা নাছরযন রফগভ ২য় কেশণ ৭২৪  

৩ রফরফ কুরসুভ ভাী মুক্তা রফগভ ২য় কেশণ ৭২৫  

৪ নুযাত জাান অন্যন্যা ভাসুভা রফগভ ২য় কেশণ ৭২৬  

৫ রভাোঃ ারকর রভনাযা রফগভ ২য় কেশণ ৭২৭  

৬ রভাোঃ নাঈভ নারছভা ২য় কেশণ ৭২৮  

 

১ রমু রফগভ নুয নাায ৩য় কেশণ ৬২৬  

২ তারভভ রয া রফগভ ৩য় কেশণ ৬২৭  

৩ তাভরজদ পালতভা ৩য় কেশণ ৬২৮  

৪ রতা রয়াযা রফগভ ৩য় কেশণ ৬২৯  

৫ রভাোঃ ইভন আাংকুযা রফগভ ৩য় কেশণ ৬৩০  

 

১ ভাযজানা কাভরুর ৪থ ি কেশণ ৫২৮  

২ রনঝুভ আক্তায রযনা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫২৯  

৩ রজন্নাত রফগভ তাছররভা ৪থ ি কেশণ ৫৩০  

৪ রভাোঃ তুরন ারনা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫৩১  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ রারন্দ্রভান শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১১৫, রারন্দ্রভান, কবারা।  ককে নম্বযঃ-৭২ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ রারন্দ্রভান শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১১৫, রারন্দ্রভান, কবারা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ রভাোঃ রজানালয়দ  (ারুন) ানাজ ২য় কেশণ ৭২৯  

২ মুরপকা জাান (নুা) নযীন পৃথী ২য় কেশণ ৭৩০  

৩ তানা আক্তায াযবীন রফগভ ২য় কেশণ ৭৩১  

৪ রভাোঃ রযাত  ালরদা রফগভ ২য় কেশণ ৭৩২  

৫ জারদুর রুভা রফগভ ২য় কেশণ ৭৩৩  

৬ ইযাত জাান (রতরন্ন) রুভা রফগভ ২য় কেশণ ৭৩৪  

৭ রভাাোঃ রনসু করনুয ২য় কেশণ ৭৩৫  

৮ যরফউর ইরাভ রযাত নুয নাায ২য় কেশণ ৭৩৬  

 

১ রযপা রফগভ আযজু রফগভ ৩য় কেশণ ৬৩১  

২ তাযাভরন যরভা রফগভ ৩য় কেশণ ৬৩২  

৩ ইযাত জাান রাবরী তারনয়া রফগভ ৩য় কেশণ ৬৩৩  

৪ রভাোঃ রজাদ জান্নাত রফগভ ৩য় কেশণ ৬৩৪  

৫ যালপজ ভরযভ ৩য় কেশণ ৬৩৫  

 

১ ভন্জুয যভান রফরফ কুরসুভ ৪থ ি কেশণ ৫৩২  

২ রভাোঃ আকা জাানাযা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫৩৩  

৩ রভাােদ ভলনাযা যারজয়া রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫৩৪  

৪ রভাোঃ ভাবুফ  ারদজা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৫৩৫  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৩, চট্টগ্রাভ দয, চট্টগ্রাভ।   ককে নম্বযঃ-৭৩ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৩, চট্টগ্রাভ দয, চট্টগ্রাভ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ শভনাযী অকতায যানু কফগভ ২ কেশণ ৪৭৭  

২ াশক অকতায  নাজভা কফগভ ২ কেশণ ৪৭৮  

৩ শভশথরা অকতায  কুশন্নাযা  ২ কেশণ ৪৭৯  

৪ সুন  তযা চান ২ কেশণ ৪৮০  

৫ মুযাদ শভা  ভশজথনা কফগভ ২ কেশণ ৪৮১  

৬ ভযাজ  কযন্দ্রনা কফগভ ২ কেশণ ৪৮২  

৭ জীফ শভা  শভযাশ ২ কেশণ ৪৮৩  

৮ কভাঃ াশভন আান্দ্রয গাশরফ মুশরভ ঈশিন ২ কেশণ ১১৪৪  

 

১ বৃশি অকতায  শভনা কফগভ ৩ কেশণ ৪১০  

২ শরভা অকতায  ভান্দ্রজদা কফগভ ৩ কেশণ ৪১১  

৩ াশদা অকতায কুরসুভ ৩ কেশণ ৪১২  

৪ শযা  ারুর অকতায ৩ কেশণ ৪১৩  

৫ শশয দা শরভা দা ৩ কেশণ ৪১৪  

৬ াআদুয যভান  জান্দ্রভনা কফগভ ৩ কেশণ ৪১৫  

৭ ফান্দ্রশজদ  ারুর কফগভ ৩ কেশণ ৪১৬  

 

১ তৃলা দা শভ থরা দা ৪থ থ কেশণ ৩৪১  

২ শযনা অক্তায রুভা ান্দ্ররখা শফশফ ৪থ থ কেশণ ৩৪২  

৩ শবশজৎ দা রুনা দা ৪থ থ কেশণ ৩৪৩  

৪ শনান কদ রুভা কদ ৪থ থ কেশণ ৩৪৪  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৪, কক্সফাজায দয, কক্সফাজায।       ককে নম্বযঃ-৭৪ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৪, কক্সফাজায দয, কক্সফাজায। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ ভশনরুর অরভ ভন্দ্রনাাযা কফগভ ২ কেশণ ৪৮৪  

২ ঈন্দ্রে ারভা যাশজা কফগভ ২ কেশণ ৪৮৫  

৩ সুশখ ভশন জাান অযা ২ কেশণ ৪৮৬  

 

১ কযজাঈর কশযভ কান্দ্রন অযা ৩ কেশণ ৪১৭  

২ তানশজনা অক্তায ান্দ্রদা কফগভ ৩ কেশণ ৪১৮  

৩ কভাােদ কান্দ্রন শভযা কফগভ ৩ কেশণ ৪১৯  

৪ াযশভন অক্তায অশছা কফগভ ৩ কেশণ ৪২০  

 

১ অযকা ভশন াশছনা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৩৪৫  

২ কভাঃ কযাদ  কযাশজনা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৩৪৬  

৩ শভজ ফাায  কযাকানা ৪থ থ কেশণ ৩৪৭  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা কককেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৫, কুশভল্লা দয, কুশভল্লা।     ককে নম্বযঃ-৭৫ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৫, কুশভল্লা দয, কুশভল্লা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাছাঃ শঝনু অক্তায  কভাছাঃ তাশভনা খাতুন ২ কেশণ ৪৮৭  

২ কভাঃ শাভ াথী অক্তায ২ কেশণ ৪৮৮  

৩ যাশকবুর াান ভশজথনা কফগভ ২ কেশণ ৪৮৯  

৪ ছাআভ (নাশদ) াযবীন অক্তায ২ কেশণ ৪৯০  

৫ কখাযন্দ্রদুর অরভ (কখাকন) কখাযন্দ্রদা ২ কেশণ ৪৯১  

৬ অযশজনা অক্তায অভা অক্তায ২ কেশণ ৪৯২  

 

১ কভাঃ আভনশভা  নন তাযা ৩ কেশণ ৪২১  

২ কভাঃ ভশন  পুতুর খাতুন ৩ কেশণ ৪২২  

৩ কভাাঃ কজশযন অক্তায শফঈটি অক্তায ৩ কেশণ ৪২৩  

৪ সুভাআা অক্তায শফঈটি অক্তায ৩ কেশণ ৪২৪  

৫ আযাত জাান আা াশখ কফগভ ৩ কেশণ ৪২৫  

 

১ কজাফান্দ্রয কান্দ্রন ভাশন কভাাঃ লুৎপা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৩৪৮  

২ যাশদা অক্তায শভশর ভশযভ কফগভ ৪থ থ কেশণ ৩৪৯  

৩ কভাঃ াশকর  শফঈটি অক্তায ৪থ থ কেশণ ৩৫০  

৪ তাশনা অক্তায কযান্দ্রকা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৩৫১  

৫ াশকবুর াান াশন অক্তায ৪থ থ কেশণ ৩৫২  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৬, কফগভগঞ্জ, কনাাখারী।     ককে নম্বযঃ-৭৬ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৬, কফগভগঞ্জ, কনাাখারী। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ ভশতঈয যভান জশভরা ফগভ ২ কেশণ ৪৯৩  

২ নুয নাায অক্তায কযভা কফগভ ২ কেশণ ৪৯৪  

৩ রাভআা কযাশজ ২ কেশণ ৪৯৫  

৪ তাশভরুর আরাভ তাছশরভা ২ কেশণ ৪৯৬  

৫ শফশফ অভা কজানা অক্তায ২ কেশণ ৪৯৭  

 

১ শভন্দ্র শফশফ অন্দ্রভনা ভাযজাান কফগভ ৩ কেশণ ৪২৬  

২ ভশজথনা অক্তায কযান্দ্রকা কফগভ ৩ কেশণ ৪২৭  

৩ কভাঃ ভামাফ আরাভ জাানাযা কফগভ ৩ কেশণ ৪২৮  

৪ কভাঃ ভাশনক  জাানাযা কফগভ ৩ কেশণ ৪২৯  

৫ শনপু অক্তায মুশন্ন অক্তায ৩ কেশণ ৪৩০  

৬ অপানা অক্তায তাছশরভা কফগভ ৩ কেশণ ৪৩১  

 

১ যাান কচৌধুযী কযন্দ্রনা অক্তায ৪থ থ কেশণ ৩৫৩  

২ জান্নাতুর কপযদাঈ াশনা অক্তায ৪থ থ কেশণ ৩৫৪  

৩ কভাঃ কান্দ্রন  ককাশনুয কফগভ ৪থ থ কেশণ ৩৫৫  

৪ াআপৄর আরাভ কযানা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৩৫৬  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৭, রক্ষীপুয দয, রক্ষীপুয।   ককে নম্বযঃ-৭৭ 

 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৭, রক্ষীপুয দয, রক্ষীপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ শফজ কান্দ্রন ফাফলু কাশযভা কফগভ ২ কেশণ ৪৯৮  

২ কভাঃ াছান যান্দ্রদা কফগভ ২ কেশণ ৪৯৯  

৩ কযাান যভান (অশফয) কাশনজ পাযজানা বৃশি ২ কেশণ ৫০০  

৪ জান্নাতুর কপযদাঈ কানা অক্তায ২ কেশণ ৫০১  

 

১ শফথী অক্তায াশনুয কফগভ ৩ কেশণ ৪৩২  

২ াশরভা অক্তায াভসুন নাায ৩ কেশণ ৪৩৩  

৩ কাশনা অক্তায নাশছভা কফগভ ৩ কেশণ ৪৩৪  

৪ ককা অক্তায শযনা কফগভ ৩ কেশণ ৪৩৫  

৫ যান্দ্রফা  ককাশনুয কফগভ ৩ কেশণ ৪৩৬  

 

১ কভাঃ যাশ ককাশনুয কফগভ ৪থ থ কেশণ ৩৫৭  

২ স্বপ্না অক্তায াশনুয কফগভ ৪থ থ কেশণ ৩৫৮  

৩ কফশফ অক্তায শভভ াযশভন অক্তায ৪থ থ কেশণ ৩৫৯  

৪ অপানা অক্তায াশযা ফানু কফগভ ৪থ থ কেশণ ৩৬০  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৮, কপনী দয, কপনী।    ককে নম্বযঃ-৭৮ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৮, কপনী দয, কপনী। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ পছার শভা কভাছঃ রাবরী কফগভ ২ কেশণ ৫০২  

২ কাভার কান্দ্রন  জাশভরা কফগভ ২ কেশণ ৫০৩  

৩ কভাঃ শযপাত  শরশর অক্তায ২ কেশণ ৫০৪  

৪ কভাঃ অরভগীয ভনশজরা ২ কেশণ ৫০৫  

৫ শফশফ ভশযভ শতশন্ন কযাকানা কফগভ ২ কেশণ ৫০৬  

৬ কভাছাঃ ভীভ অক্তায কভাাঃ কভরা খাতুন ২ কেশণ ৫০৭  

 

১ জান্নাতুর কপযন্দ্রদৌ কভাাঃ রুনা কফগভ ৩ কেশণ ৪৩৭  

২ ভামুনা অক্তায ছদা লুৎপৄন নাায ৩ কেশণ ৪৩৮  

৩ ভাপৄজা অক্তায কভাছাঃ অন্দ্রনাাযা কফগভ ৩ কেশণ ৪৩৯  

৪ শফঈটি অক্তায অন্দ্রা কফগভ ৩ কেশণ ৪৪০  

৫ কভাঃ শযাদ শভা  কান্দ্রনাযা ৩ কেশণ ৪৪১  

 

১ পাশভদা  াযবীন ৪থ থ কেশণ ৩৬১  

২ অরাশভন  ান্দ্রজযা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৩৬২  

৩ কভাঃ রুভান খান কভাাঃ রুনা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৩৬৩  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-২০, চাঁদপুয দয, চাঁদপুয।    ককে নম্বযঃ-৭৯ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-২০, চাঁদপুয দয, চাঁদপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ শভা অক্তায াশনা কফগভ ২ কেশণ ৫০৮  

২ অবু মুছা াভছুন নাায ২ কেশণ ৫০৯  

৩ কভাঃ াশফফ কান্দ্রন ছশখনা কফগভ ২ কেশণ ৫১০  

৪ অাদ তাঁতী কজাস্না কফগভ ২ কেশণ ৫১১  

 

১ জান্নাতু াশফরা জীফনা কফগভ ৩ কেশণ ৪৪২  

২ কশফতা অক্তায কভাােৎ ভনা কফগভ ৩ কেশণ ৪৪৩  

৩ কভাঃ াান ারাদায শভন্দ্র কজশভন কফগভ ৩ কেশণ ৪৪৪  

৪ কাাগী মুযশদা কফগভ ৩ কেশণ ৪৪৫  

৫ কভাঃ অকা অন্দ্রভনা কফগভ ৩ কেশণ ৪৪৬  

 

১ কভাঃ াশকফ অর াান প্রধাশনা ভুলু কফগভ ৪থ থ কেশণ ৩৬৪  

২ জান্নাতুর ভাশ নুযজাান কফগভ ৪থ থ কেশণ ৩৬৫  

৩ শছাভ যাঢ়ী ান্দ্ররভা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৩৬৬  

৪ াশভা অক্তায অশছা খাতুন ৪থ থ কেশণ ৩৬৭  

৫ কভাঃ ছভান গশন কযান্দ্রকা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৩৬৮  

৬ অকশরভা পান্দ্রতভা ৪থ থ কেশণ ৩৬৯  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৩৩, খাগড়াছশড় দয, খাগড়াছশড়।      ককে নম্বযঃ-৮০ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৩৩, খাগড়াছশড় দয, খাগড়াছশড়। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ অশক আরাভ কভাছাঃ যান্দ্রদা কফগভ ২ কেশণ ৫১২  

২ খাশদজা অক্তায (খুশ) পান্দ্রতভা কফগভ ২ কেশণ ৫১৩  

৩ কভাছাঃ অন্দ্ররাভশন কভাছাঃ াশছনা কফগভ ২ কেশণ ৫১৪  

৪ অকশরভা অক্তায নুয জাান কফগভ ২ কেশণ ৫১৫  

৫ াশদা অক্তায াযশভন অক্তায ২ কেশণ ৫১৬  

 

১ তাভান্না অক্তায াীন অক্তায ৩ কেশণ ৪৪৭  

২ ভশযভ অক্তায কুরসুভ কফগভ ৩ কেশণ ৪৪৮  

৩ যাশজা অক্তায কুরসুভ কফগভ ৩ কেশণ ৪৪৯  

৪ হুভশযা অক্তায কযভা কফগভ ৩ কেশণ ৪৫০  

৫ ভামুদা অক্তায কুরছুভ অক্তায ৩ কেশণ ৪৫১  

৬ কভাঃ যাশকফ কান্দ্রন নুপা কফগভ ৩ কেশণ ৪৫২  

৭ নুযজাান অক্তায কশরনা অক্তায ৩ কেশণ ৪৫৩  

 

১ কভাছাঃ াশভা অক্তায াশরভা কফগভ (শনা) ৪থ থ কেশণ ৩৭০  

২ কফফী অক্তায শপন্দ্রযাজা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৩৭১  

৩ অশভনা অক্তায কভাঃ নুরুর আরাভ ৪থ থ কেশণ ৩৭২  

৪ কভাঃ অরী কান্দ্রন াশরভা কফগভ শনা ৪থ থ কেশণ ৩৭৩  

৫ কভাঃ আাশছন  াযশভন অক্তায ৪থ থ কেশণ ৩৭৪  

৬ কভাছাঃ যভনী অক্তায নাশভন অক্তায  ৪থ থ কেশণ ৩৭৫  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা কককেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৩৬, ব্রাহ্মণফাড়ীা দয, ব্রাহ্মণফাড়ীা।  ককে নম্বযঃ-৮১ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৩৬, ব্রাহ্মণফাড়ীা দয, ফাহ্মণফাড়ীা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ যাাদ খাঁন কদন্দ্ররাাযা  কান্দ্রন খাঁন ২ কেশণ ৫১৭  

২ কভাােদ অরী অেদ অরী ২ কেশণ ৫১৮  

৩ ভয পারুক ভশনয কান্দ্রন ২ কেশণ ৫১৯  

৪ কদফ শফশ্বা শবু শফশ্বা ২ কেশণ ৫২০  

৫ অনাপ অততীন শাভ কভাােদ যভত ঈল্লা  ২ কেশণ ৫২১  

৬ যাহুর কান্দ্রন ভশনয কান্দ্রন ২ কেশণ ৫২২  

৭ পূফ থ চে দা কখাকন চে দা ২ কেশণ ৫২৩  

৮ পাশফা অক্তায  যঈপ শভা ২ কেশণ ৫২৪  

৯ কভাছােৎ নাশভা অক্তায আঈনুছ শভা ২ কেশণ ৫২৫  

১০ আযাত জাান ইা অর-অশভন ২ কেশণ ৫২৬  

১১ সুভাআা অক্তায ভশনয কান্দ্রন ২ কেশণ ৫২৭  

 

১ শভত কদফ ঞ্জন কদফ ৩ কেশণ ৪৫৪  

২ প্রণ দা সুদন দা ৩ কেশণ ৪৫৫  

৩ পূজা যানী দা প্রাদ দা ৩ কেশণ ৪৫৬  

৪ ঐশক যকায অীল কুভায যকায ৩ কেশণ ৪৫৭  

৫ প্রীত অক্তায খুযশদ শভা ৩ কেশণ ৪৫৮  

 

১ ারশপ যভান াশফবুয যভান ৪থ থ কেশণ ৩৭৬  

২ ভাযাপৄর কশফয অর-যাশি হুভায়ুন কশফয ৪থ থ কেশণ ৩৭৭  

৩ হৃদ কদফনাথ ঈজ্জ্বর কদফনাথ ৪থ থ কেশণ ৩৭৮  

৪ যাত্রী কফগভ শদ শভা ৪থ থ কেশণ ৩৭৯  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৬৫, যাংগাভাটি দয, যাংগাভাটি।      ককে নম্বযঃ-৮২ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৬৫, যাঙ্গাভাটি দয, যাঙ্গাভাটি। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ যশতা কঘাল তুশি তভার কঘাল ২ কেশণ ৫২৮  

২ তাশভনা অক্তায নাযশগজ অক্তায ২ কেশণ ৫২৯  

৩ কভাঃ কযাকন কযাভানা কফগভ ২ কেশণ ৫৩০  

৪ কজশভন অক্তায কভাছাঃ খুযশা ২ কেশণ ৫৩১  

৫ ফল থা অক্তায কফফী অক্তায ২ কেশণ ৫৩২  

৬ রুভানা অক্তায কুরসুভ অক্তায ২ কেশণ ৫৩৩  

 

১ কযাশজনা অক্তায নাশছভা অক্তায ৩ কেশণ ৪৫৯  

২ সুভাআা অক্তায নাজভা অক্তায ৩ কেশণ ৪৬০  

৩ শখ অক্তায ানুপা কফগভ ৩ কেশণ ৪৬১  

৪ কভাঃ কভাযন্দ্রদ অরভ সুশপা কফগভ ৩ কেশণ ৪৬২  

৫ ভশন অক্তায ান্দ্ররভা কফগভ ৩ কেশণ ৪৬৩  

৬ াশজা অক্তায শরশ কফগভ ৩ কেশণ ৪৬৪  

৭ জান্নাতুর কপযন্দ্রদৌ জনাফ কফগভ ৩ কেশণ ৪৬৫  

 

১ কভাঃ াজ্জাদ কান্দ্রন (াশভ) খন্দ্রতাাযা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৩৮০  

২ কভাঃ কফরার কান্দ্রন কগারা জান ৪থ থ কেশণ ৩৮১  

৩ াশনা অক্তায শপন্দ্রযাজা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৩৮২  

৪ অন্দ্রা অক্তায কজাযা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৮৫৭  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৬৮, ফান্দযফান দয, ফান্দযফান।      ককে নম্বযঃ-৮৩ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৬৮, ফান্দযফান দয, ফান্দযফান। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কজশভন অক্তায কভাঃ নাশজভ ঈশিন ২ কেশণ ৫৩৪  

২ ভান্দ্ররকা কফগভ কছনুাযা ২ কেশণ ৫৩৫  

৩ মুজাশদ কযাকানা অকতায ২ কেশণ ৫৩৬  

৪ তাজশভন অকতায খানু অকতায ২ কেশণ ৫৩৭  

 

১ কভাােদ তান্দ্রযক আাশছন াযশবন অক্তায ৩ কেশণ ৪৬৬  

২ নাশগ থ াশরভা অক্তায ৩ কেশণ ৪৬৭  

৩ াশদা অক্তায কাাগী ান্দ্রজদা কফগভ ৩ কেশণ ৪৬৮  

৪ কভাঃ আভাআর নুয তুশন জাানাযা কফগভ ৩ কেশণ ৪৬৯  

৫ াআশযন কযাশজনা কফগভ ৩ কেশণ ৪৭০  

৬ কদফাশল শত্রপুযা ন্দ্রতরুং শত্রপুযা ৩ কেশণ ৪৭১  

 

১ তাশা সুরতানা ভশযভ খাতুন ৪থ থ কেশণ ৩৮৩  

২ ারা ফড়ুা পূযন ফড়ুা ৪থ থ কেশণ ৩৮৪  

৩ কভাঃ অফদুর ভান্দ্ররক যান্দ্রদা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৩৮৫  

৪ অশখ ভশন নাশছভা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৩৮৬  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৫৭, শন্দ্ররট দয, শন্দ্ররট।      ককে নম্বযঃ-৮৪ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৫৭, শন্দ্ররট দয, শন্দ্ররট। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ নাশভা জান্নাত কফন্দ্রদনা কফগভ ২ কেশণ ৫৩৮  

২ তানশজনা কফগভ রারী কফগভ ২ কেশণ ৫৩৯  

৩ ভারুপ  শকা কফগভ ২ কেশণ ৫৪০  

৪ কভাঃ ফদরুর আরাভ পান্দ্রতভা কফগভ ২ কেশণ ৫৪১  

৫ জুন্দ্রর শভা অন্দ্রভনা কফগভ ২ কেশণ ৫৪২  

 

১ ভাশভ শভা কফফী অক্তায ৩ কেশণ ৪৭২  

২ আাশছন শভা কফফী অক্তায ৩ কেশণ ৪৭৩  

৩ াশপজা কফগভ কযভা কফগভ ৩ কেশণ ৪৭৪  

৪ াশদা শভনাযা কফগভ ৩ কেশণ ৪৭৫  

 

১ তাশভভ অভদ যাশভন কফগভ ৪থ থ কেশণ ৩৮৭  

২ কযাানা অক্তায রুশভ কশফনা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৩৮৮  

৩ কভাছাঃ পাশতভা কফগভ অশজবুন কনছা ৪থ থ কেশণ ৩৮৯  

৪ আফাদুর াান কভাছাঃ শদরভারা ৪থ থ কেশণ ৮৫৯  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৬৪, শফগঞ্জ দয, শফগঞ্জ।      ককে নম্বযঃ-৮৫ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৬৪, শফগঞ্জ দয, শফগঞ্জ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ রুন্দ্রফর শভা কভাছাঃ রুশফ অক্তায ২ কেশণ ৫৪৩  

২ সুশভ অক্তায কভাছাঃ শযন কফগভ ২ কেশণ ৫৪৪  

৩ কভাঃ ভান্নান শভা কভাছাঃ াভছুন্নাায  ২ কেশণ ৫৪৫  

 

১ কভাঃ জীফন শভা জুন্দ্ররকা অক্তায ৩ কেশণ ৪৭৬  

২ কভাছাঃ সুশনা অক্তায কভাছাঃ সুশপা খাতুন ৩ কেশণ ৪৭৭  

 

১ কভাছাঃ ছারভা অক্তায কভাছাঃ কযাানা অক্তায ৪থ থ কেশণ ৩৯০  

২ তাশনা অক্তায াভছুন্নাায ৪থ থ কেশণ ৩৯১  

৩ কভাঃ কভ থাচারীন কভাছাঃ সুন্দ্রজনা অক্তায ৪থ থ কেশণ ৩৯২  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৪৮, ফাহুফর, শফগঞ্জ।    ককে নম্বযঃ-৮৬ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীকদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৪৮, ফাহুফর, শফগঞ্জ 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ তাশন মুন্দ্রনা  অবু ান্দ্রর কভাঃ কশরভ ২ কেশণ ৫৪৬  

২ কনাা অক্তায কভাঃ ঈস্তায শভা ২ কেশণ ৫৪৭  

৩ শর অক্তায  অপতাফ শভা ২ কেশণ ৫৪৮  

৪ পাযান অন্দ্রভদ অব্দুর কাশদয  ২ কেশণ ৫৪৯  

৫ ভনসুয শভা ভামুদ শভা ২ কেশণ ৫৫০  

৬ তাশদা অক্তায  তাশা কভাঃ অব্দুর ান্নান ২ কেশণ ৫৫১  

৭ তাশভনা অক্তায শযা কভাঃ জাভার শভা ২ কেশণ ৫৫২  

 

১ ভাপৄজা অক্তায শভপতা ভারানা অব্দুর কাশদয ৩ কেশণ ৪৭৮  

২ কভাঃ সুভন শভা কভাছাঃ পান্দ্রতভা খাতুন ৩ কেশণ ৪৭৯  

৩ মুনতাা কভাঃ অব্দুর ভশজদ ৩ কেশণ ৪৮০  

৪ াশফফা অক্তায  কভাঃ অবু তান্দ্রয শভা ৩ কেশণ ৪৮১  

৫ কভাঃ ছান্দ্রফয শভা কভাঃ অব্দুর খান্দ্ররক ৩ কেশণ ৪৮২  

 

১ ভাবুফা জান্নাত তুফা অব্দুর মুশভন ৪থ থ কেশণ ৩৯৩  

২ সুফণ থা যাণী কদফ সুবাল চে কদফ ৪থ থ কেশণ ৩৯৪  

৩ তানশজভ যভান শভভ াশভনুয যভান ৪থ থ কেশণ ৩৯৫  

৪ অপজর শভা অঃ ভশতন ৪থ থ কেশণ ৩৯৬  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৬৯, কভৌরবীফাজায দয, কভৌরবীফাজায।    ককে নম্বযঃ-৮৭ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৬৯, কভৌরবীফাজায দয, কভৌরবীফাজায। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ যভজান কভাফাযক ভযশজনা কফগভ ২ কেশণ ৫৫৯  

২ ভাশ শভা রুনা কফগভ ২ কেশণ ৫৬০  

৩ তান্দ্রযক অন্দ্রভদ যশজরা খাতুন ২ কেশণ ৫৬১  

৪ াশরভা কফগভ অশক বানু ২ কেশণ ৫৬২  

৫ কাশনা অক্তায পশযদা কফগভ ২ কেশণ ৫৬৩  

৬ সুভা অক্তায ভনা কফগভ ২ কেশণ ৫৬৪  

৭ কজযাশত কফগভ সুরতানা কফগভ ২ কেশণ ৫৬৫  

 

১ অবু ছান্দ্ররক ভন্দ্রনাাযা কফগভ ৩ কেশণ ৪৮৯  

২ াশরভা কফগভ কযজশফন কফগভ ৩ কেশণ ৪৯০  

৩ কভাছাঃ ফাফরী অক্তায নুযজাান কফগভ ৩ কেশণ ৪৯১  

৪ নাযশগ অক্তায  কন্দ্ররনা ৩ কেশণ ৪৯২  

৫ ারভা অক্তায  ভন্দ্রনাাযা কফগভ ৩ কেশণ ৪৯৩  

৬ জুন্দ্ররখা খাতুন অশছা  খাতুন ৩ কেশণ ৪৯৪  

৭ ারভা কফগভ কযনু কফগভ ৩ কেশণ ৪৯৫  

 

১ যশভ অভদ রুআতুন কফগভ ৪থ থ কেশণ ৪০৩  

২ াশফনা কফগভ খুযন্দ্রদ শভা ৪থ থ কেশণ ৪০৪  

৩ াশদা কফগভ কুনাায ৪থ থ কেশণ ৪০৫  

৪ অশখ অক্তায  শভনু কফগভ ৪থ থ কেশণ ৪০৬  

৫ জান্নাত অক্তায শশযন কফগভ ৪থ থ কেশণ ৪০৭  

৬ মুক্তা কফগভ কপারী কফভ ৪থ থ কেশণ ৪০৮  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৭৪, সুনাভগঞ্জ দয, সুনাভগঞ্জ।    ককে নম্বযঃ-৮৮ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৭৪, সুনাভগঞ্জ দয, সুনাভগঞ্জ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ তাশদা অক্তায তাশজরুন কনছা ২ কেশণ ৫৫৩  

২ স্বণ থা যানী কজাাযদায গীতা যানী কজাাযদায ২ কেশণ ৫৫৪  

৩ কভাঃ অব্দুর ভশভন কভাছাঃ ভভতা খাতুন ২ কেশণ ৫৫৫  

৪ অরাশভন শভা  কভাছাঃ মুশনাযা কফগভ ২ কেশণ ৫৫৬  

৫ কভাছাঃ রুকানা অক্তায ান্দ্রজদা কফগভ ২ কেশণ ৫৫৭  

৬ শযাদ শভা ভাশজথনা কফগভ ২ কেশণ ৫৫৮  

 

১ শদযাতুর ভনতাা পান্দ্রতভা অক্তায ৩ কেশণ ৪৮৩  

২ কভাছাঃ ঈন্দ্রে াশন ান্দ্ররভা কফগভ ৩ কেশণ ৪৮৪  

৩ অশরভা আরাভ উলা কভাছাঃ ভাশপা কফগভ ৩ কেশণ ৪৮৫  

৪ অজারুর আরাভ শুব কভাছাঃ ান্না কফগভ ৩ কেশণ ৪৮৬  

৫ শশিকা কফগভ ভান্দ্রজদা কফগভ ৩ কেশণ ৪৮৭  

৬ অপ্তাবুয যভান ভামুদা কফগভ ৩ কেশণ ৪৮৮  

 

১ শ্রীভশত ন্না যানী ফভ থন রশরতা ফভ থন ৪থ থ কেশণ ৩৯৭  

২ পু যকায শফতা যানী যকায ৪থ থ কেশণ ৩৯৮  

৩ ক্ষভা যানী যকায প্রনতী যানী যকায ৪থ থ কেশণ ৩৯৯  

৪ আাশন যভান রুশজা খাতুন ৪থ থ কেশণ ৪০০  

৫ কভাছাঃ আভা অক্তায কভাছাঃ জহুযা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৪০১  

৬ যাশভভ অন্দ্রভদ শাযা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৪০২  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-২৫, যাজাী দয, যাজাী।    ককে নম্বযঃ-৮৯ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-২৫, যাজাী দয, যাজাী। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ যুরথ দা আদযী দা ২য় কেশণ ৫৬৬  

২ রভাোঃ যাপাত রালন রযারজনা রফগভ ২য় কেশণ ৫৬৭  

৩ রভাাোঃ যারফয়া  াতুন ভারনা রফগভ ২য় কেশণ ৫৬৮  

৪ রভাোঃ রভাস্তারকন রভাাোঃ মুল িদা ২য় কেশণ ৫৬৯  

 

১ রভাাোঃ ভরযয়ভ রযলনা ৩য় কেশণ ৪৯৬  

২ রভাাোঃ রভানা আক্তায বৃরি ভলনায়াযা রফগভ ৩য় কেশণ ৪৯৭  

৩ কুলরী যকায রভৌসুভী যকায ৩য় কেশণ ৪৯৮  

 

১ রভাোঃ ালফ রভাাোঃরযকতা ৪থ ি কেশণ ৪০৯  

২ রভাাোঃ ভরযয়ভ  াতুন রভাাোঃ যরভা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪১০  

৩ ানরজদা রযপা াথী াযবীন ৪থ ি কেশণ ৪১১  

৪ রভাাোঃ ারভা  াতুন রভাাোঃ আভা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪১২  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ ফাঘা শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৮৭, ফাঘা, যাজাী।    ককে নম্বযঃ-৯০ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ ফাঘা শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৮৭, ফাঘা, যাজাী। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ রভাাোঃ পাযানা আক্তায রভাাোঃ ীভা  াতুন ২য় কেশণ ৫৭০  

২ রভাাোঃ রযা  াতুন রভাাোঃ ডাররভন ২য় কেশণ ৫৭১  

৩ রভাোঃ ভাসুভা যকায রভাাোঃ সুরভ রফগভ ২য় কেশণ ৫৭২  

৪ রভাাোঃ আা  াতুন রভাাোঃ পরযদা রফগভ ২য় কেশণ ৫৭৩  

৫ আর ভার নারগ ি  াতুন ২য় কেশণ ৫৭৪  

৬ রভাোঃ আবু জুফাইয রযপা  াতুন ২য় কেশণ ৫৭৫  

৭ রভপতাজুর জান্নাত রভরযনা রফগভ ২য় কেশণ ৫৭৬  

৮ রভাাোঃ তৃলা ভরন রভাাোঃ রফথী ২য় কেশণ ৫৭৭  

 

১ রভাাোঃ আযজু  াতুন আরভরুর ইরাভ ৩য় কেশণ ৪৯৯  

২ রভাোঃ রফপ্লফ রালন রভাছাোঃ ভরযয়ভ  াতুন ৩য় কেশণ ৫০০  

৩ রভলদী াান রভাাোঃ রযারজনা রফগভ ৩য় কেশণ ৫০১  

৪ রভাোঃ ভাসুভ আরী রভাাোঃ রযভা  াতুন ৩য় কেশণ ৫০২  

৫ রভাাোঃ ইযাত জাান ইরভা রভাাোঃ াানা  াতুন ৩য় কেশণ ৫০৩  

৬ রতা আক্তায রভাাোঃ রলরনা  াতুন ৩য় কেশণ ৫০৪  

 

১ রভাাোঃ রভতু  াতুন রভাাোঃ ফরফতা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪১৩  

২ রভাাোঃ রজরযন  াতুন রভাাোঃ রুনা ৪থ ি কেশণ ৪১৪  

৩ রভাছ যরপকুর ইরাভ রভাোঃ ফাদা আরভ ৪থ ি কেশণ ৪১৫  

৪ রুকাইয়া ইপপাত রভাাোঃ রযভা  াতুন ৪থ ি কেশণ ৪১৬  

৫ রভাাোঃ রুকাইয়া  াতুন রভাছাোঃ রভরযনা আক্তায ভয়না ৪থ ি কেশণ ৪১৭  

৬ রুরভ  াতুন রভাাোঃ ভালজদা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪১৮  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৩২, শযাজগঞ্জ দয, শযাজগঞ্জ।    ককে নম্বযঃ-৯১ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৩২, শযাজগঞ্জ দয, শযাজগঞ্জ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ রভাোঃ রৌযব ইরাভ রভাছাোঃ ফকুর রফগভ ২য় কেশণ ৫৭৮  

 

১ রভাছাোঃ আযরজনা আক্তায রভাছাোঃ আরনা রফগভ ৩য় কেশণ ৫০৫  

২ রভাোঃ াগয র  রভাছাোঃ আলনায়াযা রফগভ ৩য় কেশণ ৫০৬  

 

১ রভাোঃ জুফালয়য াান রভাছাোঃ জুলর া  াতুন ৪থ ি কেশণ ৪১৯  

২ রভাোঃ যতন র  রভাছাোঃ ভরযয়ভ রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪২০  

 

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ ঈল্লাাড়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৫৫, ঈল্লাাড়া, শযাজগঞ্জ।   ককে নম্বযঃ-৯২ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ ঈল্লাাড়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৫৫, ঈল্লাাড়া, শযাজগঞ্জ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ রভাোঃ রযন রালন আফদুর গপৄয ২য় কেশণ ৫৭৯  

২ রভাছাোঃ আরছয়া  াতুন জরযনা ২য় কেশণ ৫৮০  

 

১ ডরর যানী রদরী ৩য় কেশণ ৫০৭  

২ রভাোঃ নাজমুর রাাইন রভাছাোঃ নাজভা  াতুন ৩য় কেশণ ৫০৮  

 

১ রভাছাোঃ রতথী ভনী রভাছাোঃ ভভতা  াতুন ৪থ ি কেশণ ৪২১  

২ কুভাযী জয়ন্তী যানী সুফন িা যানী ৪থ ি কেশণ ৪২২  

 

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ যাগঞ্জ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৬৮, যাগঞ্জ, শযাজগঞ্জ।   ককে নম্বযঃ-৯৩ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ যাগঞ্জ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৬৮, যাগঞ্জ, শযাজগঞ্জ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ রভাছাোঃ সুভাইয়া  াতুন রভাছাোঃ রিী  াতুন ২য় কেশণ ৫৮১  

২ রভাোঃ তানবীয ভূঞা  রভাছাোঃ  ারদজা রফগভ ২য় কেশণ ৫৮২  

 

১ রভাোঃ রয়াভ র  রভাছাোঃ ভররনা  াতুন ৩য় কেশণ ৫০৯  

২ রভাছাোঃ ঋতু ফন্যা রভাছাোঃ আরভনা রফগভ ৩য় কেশণ ৫১০  

৩ রভাছাোঃ যালফয়া  াতুন রভাছাোঃ ছারফনা  াতুন ৩য় কেশণ ৫১১  

৪ রভাছাোঃ আর   াতুন রভাোঃ া আরভ ৩য় কেশণ ৫১২  

 

১ রভাছাোঃ সুভাইয়া  াতুন রভাছাোঃ ারছনা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪২৩  

২ রভাছাোঃ রুকাইয়া  াতুন রভাছাোঃ আরিয়া  াতুন ৪থ ি কেশণ ৪২৪  

৩ রভাছাোঃ আর   াতুন রভাছাোঃ ারনা  াতুন ৪থ ি কেশণ ৪২৫  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ ারদ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৮৩, কাজীপুয, শযাজগঞ্জ।   ককে নম্বযঃ-৯৪ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ ারদ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৮৩, কাজীপুয, শযাজগঞ্জ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ রভাোঃ রমুর রভয়া রভাোঃ রদ ২য় কেশণ ৫৮৩  

২ রভাছাোঃ রভরথরা আক্তায রভাোঃ ভারনক রভয়া ২য় কেশণ ৫৮৪  

৩ রভাছাোঃ ারদয়া আক্তায আয়া রভাোঃ রাযাফ আরী ২য় কেশণ ৫৮৫  

৪ রভাছাোঃ রফথী আক্তায রভাোঃ রফল্লার রালন ২য় কেশণ ৫৮৬  

৫ রভাোঃ নুয ইরাভ রভাোঃ ফাচ্চু রভয়া ২য় কেশণ ৫৮৭  

৬ রভাোঃ াগয আরী রভাােদ আরী ২য় কেশণ ৫৮৮  

 

১ রভাোঃ ভারনক রভয়া রভাোঃ আফদুয যভান ৩য় কেশণ ৫১৩  

২ রভাছাোঃ ছরনয়া  াতুন রভাোঃ রভাতাায রালন ৩য় কেশণ ৫১৪  

৩ রভাোঃ আরক রভয়া রভাোঃ আফদুয যভান ৩য় কেশণ ৫১৫  

৪ রভাোঃ আরক রভয়া রভাোঃ ছারাভ রভয়া ৩য় কেশণ ৫১৬  

৫ রভাছাোঃ াফনুয রভাছাোঃ স্বপ্না  াতুন ৩য় কেশণ ৫১৭  

৬ রভাছাোঃ রাভা  াতুন রভাোঃ আব্দুয যরদ ৩য় কেশণ ৫১৮  

 

১ রভাোঃ যারকন তানবীয রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক ৪থ ি কেশণ ৪২৬  

২ রভাোঃ াগয রভয়া রভাোঃ নুরুর ইরাভ ৪থ ি কেশণ ৪২৭  

৩ রভাছাোঃ াীদা  াতুন রভাোঃ ছায়াদারর ৪থ ি কেশণ ৪২৮  

৪ রভাছাোঃ সুভাইয়া আক্তায রভাোঃ যরপকুর ইরাভ ৪থ ি কেশণ ৪২৯  

৫ রভাোঃ রজফন রভয়া রভাোঃ বুজ রভয়া ৪থ ি কেশণ ৪৩০  

৬ রভাোঃ াভীভ রযজা রভাোঃ পরযদ ৪থ ি কেশণ ৪৩১  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৪০, নান্দ্রটায দয, নান্দ্রটায।    ককে নম্বযঃ-৯৫ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৪০, নান্দ্রটায দয, নান্দ্রটায। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ রফশ্বনাথ র ৌধুযী াতার ২য় কেশণ ৬১৯  

২ রভাছাোঃ ান কাজী রভাছাোঃ নাযরগ রফগভ ২য় কেশণ ৬২০  

৩ রভাোঃ ছারিয আরী রভাছাোঃ ারভা  াতুন ২য় কেশণ ৬২১  

৪ শ্রীভরত বফা ী দা শ্রীভরত কিনা দা ২য় কেশণ ৬২২  

 

১ রভাছাোঃ ান্না  াতুন রভাছাোঃ আকররভা রফগভ ৩য় কেশণ ৫৬২  

২ অনারভকা চুভরক ৩য় কেশণ ৫৬৩  

 

১ রনযফ কুভায  াকী রু রভতা  াকী ৪থ ি কেশণ ৪৭৩  

২ রভাোঃ বুলরট রভাছাোঃ ভারফয়া  াতুন ৪থ ি কেশণ ৪৭৪  

৩ ভামুন ালটায়ারয রভাছাোঃ ভভতাজ রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪৭৫  

৪ অমৃত ীর শ্রী অ িনা যানী ীর ৪থ ি কেশণ ৪৭৬  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৪০, নান্দ্রটায দয, নান্দ্রটায।    ককে নম্বযঃ-৯৫ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ ফড়গাছা শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৫৬, নান্দ্রটায দয, নান্দ্রটায। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ রভাোঃ ইউসুপ রভাছাোঃ রযরফনা ২য় কেশণ ৬৬৩  

২ রভাছাোঃ াযরভন আক্তায ারভা রভাছাোঃ ারুর রফগভ ২য় কেশণ ৬৬৪  

৩ রভাোঃ াান রভাছাোঃ রারনয়া ২য় কেশণ ৬৬৫  

৪ রভাছাোঃ শ্রাফন্তী  াতুন রভাাোঃ রফথী  াতুন ২য় কেশণ ৬৬৬  

৫ রভরথরা রভাছাোঃ রফথী ২য় কেশণ ৬৬৭  

৬ রভাোঃ দুজিয় যকায রভাছাোঃ ররযন রফগভ ২য় কেশণ ৬৬৮  

 

১ রভাছাোঃ যারজয়া  াতুন রালনকা রফগভ ৩য় কেশণ ৫৭৬  

২ রভাোঃ যারফফ রভাছাোঃ রুারী রফগভ ৩য় কেশণ ৫৭৭  

 

১ াপা ইয়াভীন রভাছাোঃ বানু রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪৮০  

২ ালদকুন সুো ারদয়া রভাছাোঃ রভনাযা  াতুন রভনু ৪থ ি কেশণ ৪৮১  

৩ রভাোঃ ভারপজুয যভান তন্ময় রভাছাোঃ গুরভানাযা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪৮২  

৪ রভাোঃ তুলায আরী রভাছাোঃ রারক রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪৮৩  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ কগাারপুয শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৭৯, কগাারপুয, নান্দ্রটায।    ককে নম্বযঃ-৯৬ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ কগাারপুয শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৭৯, কগাারপুয, নান্দ্রটায। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ রভাছাোঃ সুফাইদা  াতুন অনা  ন্দকায রজরভন ২য় কেশণ ৬৫৫  

২ কাজী আপযা পাইরুজ াযাপ রভাছাোঃ রুরফনা ইয়ারভন ২য় কেশণ ৬৫৬  

৩ রভাছাোঃ নাজরভন আক্তায রভাছাোঃ ারফনা রফগভ ২য় কেশণ ৬৫৭  

 

১ রভাোঃ আবু াইপ রভাছাোঃ রররনা াযবীন ৩য় কেশণ ৫৩৯  

 

১ রভাছাোঃ ানরজদা আক্তায রাবা রভাছাোঃ নাজভা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪৭১  

২ রভাছাোঃ ানরজদা  ানভ খুী রভাছাোঃ রররনা াযরবন ৪থ ি কেশণ ৪৭২  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ বুশড়য বাগ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৬৯, নরডাংগা, নান্দ্রটায।    ককে নম্বযঃ-৯৭ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ বুশড়য বাগ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৬৯, নরডাঙ্গা, নান্দ্রটায। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ তানরজরা রযনা  াতুন ২য় কেশণ ৬৫৮  

২ রক্ষী যানী পূরন িভা যানী ২য় কেশণ ৬৫৯  

৩ রভাছাোঃ ভহুয়া আক্তায রভাছাোঃ রুরফনা রফগভ ২য় কেশণ ৬৬০  

৪ রভাছাোঃ রজরনয়া  াতুন ভলনায়াযা রফগভ ২য় কেশণ ৬৬১  

 

১ রভাোঃ আযাপাত রভাছাোঃ আনজুযা  াতুন ৩য় কেশণ ৫৭১  

২ রভাছাোঃ যারফফ যভান রভাছাোঃ রযনা রফগভ ৩য় কেশণ ৫৭২  

 

- - - - - - 

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শংড়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৬৪, শংড়া, নান্দ্রটায।    ককে নম্বযঃ-৯৮ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শংড়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৬৪, শংড়া, নান্দ্রটায। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ রভাছাোঃ কারযভন আক্তায যতনা  াতুন ২য় কেশণ ৬৬২  

 

১ রভাোঃ আরভন র  রভাছাোঃ আলরয়া রফগভ ৩য় কেশণ ৫৭৩  

২ রভাোঃ জান্নাতুর নাঈভ রভাছাোঃ াযবীন রফগভ ৩য় কেশণ ৫৭৪  

৩ রভাোঃ যরপকুর ইরাভ রভাছাোঃ রভা রফগভ ৩য় কেশণ ৫৭৫  

 

১ রভাছাোঃ সুফন িা  াতুন রভাছাোঃ ালজদা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪৭৭  

২ রভাছাোঃ কাকরী  রভাছাোঃ রররনা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪৭৮  

৩ রভাছাোঃ মুনছুযা  াতুন রভাছাোঃ নুযনাায রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪৭৯  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৪৭, াফনা দয, াফনা।    ককে নম্বযঃ-৯৯ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ  শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৪৭, াফনা দয, াফনা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ রভাোঃ যারভভ রালন রারক  াতুন ২য় কেশণ ৫৮৯  

২ রভাছাোঃ নুযাত জাান রভাছাোঃ রজানা রফগভ ২য় কেশণ ৫৯০  

৩ অপূফ ি স্বযস্বতী যানী তদা ২য় কেশণ ৫৯১  

৪ ারকফা জান্নাত  ায়না ২য় কেশণ ৫৯২  

৫ আরফা জান্নাত  ায়না ২য় কেশণ ৫৯৩  

 

১ রুভন যভান জুলর া রফগভ ৩য় কেশণ ৫৩৭  

২ রভাছাোঃ ানরজদা  াতুন রভাছাোঃ াররভা রফগভ ৩য় কেশণ ৫৩৮  

 

১ রাফন্য  াতুন রুারী রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪৭০  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ পন্দ্রতন্দ্রভাােদপুয শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১১৬, আশ্বযদী, াফনা।          ককে নম্বযঃ-১০০ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ পন্দ্রতন্দ্রভাােদপুয শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১১৬, আশ্বযদী, াফনা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ জান্নাতুর আভরযন রভাছাোঃ রুারর রফগভ ২য় কেশণ ৫৯৪  

২ ঈভন াান ইভযান সুরভ রফগভ ২য় কেশণ ৫৯৫  

৩ জান্নাতুর আযা রভমারফন নারদা রফগভ ২য় কেশণ ৫৯৬  

৪ রভাছাোঃ নাজভীন রভাছাোঃ রুভী  াতুন ২য় কেশণ ৫৯৭  

৫ রভাছাোঃ রজরভন আক্তায রভাছাোঃ জুফাইদা রফগভ ২য় কেশণ ৫৯৮  

৬ রভাছাোঃ রযাকাইয়া খুযরদ ২য় কেশণ ৫৯৯  

৭ রভাস্তপা  ান ভারভ রভাছাোঃ নায়না রফগভ ২য় কেশণ ৬০০  

৮ রাান রালন রভাছাোঃ রভা  াতুন ২য় কেশণ ৬০১  

৯ রভাছাোঃ আরভা াযবীন রভাছাোঃ রুরফ  াতুন ২য় কেশণ ৬০২  

 

১ রভাছাোঃ রুা  াতুন রভাছাোঃ রযতা  াতুন ৩য় কেশণ ৫৭৮  

২ রা ারি ৩য় কেশণ ৫৭৯  

৩ রভাোঃ যাাত রভাছাোঃ রযাকানা ৩য় কেশণ ৫৮০  

৪ রভাোঃ ারদক  রভাছাোঃ রন ৩য় কেশণ ৫৮১  

৫ রভাোঃ ইভাইর রালন আকা রভাছাোঃ ছরকনা রফগভ ৩য় কেশণ ৫৮২  

 

১ রভাোঃ যাজন প্রাভারনক রভাছাোঃ রযভা ৪থ ি কেশণ ৪৮৪  

২ রভাোঃ যরভ রভাছাোঃ মুন্নী ৪থ ি কেশণ ৪৮৫  

৩ রভাছাোঃ রনা  াতুন রভাছাোঃ াফানা  াতুন ৪থ ি কেশণ ৪৮৬  

৪ রভাছাোঃ আজলভযী রভা ৪থ ি কেশণ ৪৮৭  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৫৩, ফগুড়া দয, ফগুড়া।          ককে নম্বযঃ-১০১ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৫৩, ফগুড়া দয, ফগুড়া। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ রভাছাোঃ রু ানা আক্তায রভাছাোঃ ফরনতা রফগভ ২য় কেশণ ৬০৩  

২ রভাছাোঃ রভনা  াতুন রভাছাোঃ রযনা রফগভ ২য় কেশণ ৬০৪  

৩ রভাছাোঃ রজরভন রভাছাোঃ ালরা ২য় কেশণ ৬০৫  

৪ রভাছাোঃ রাংরক আক্তায রভাোঃ ফাদা রভয়া ২য় কেশণ ৬০৬  

৫ রভাোঃ আফদুল্লা রভাছাোঃ যারজয়া সুরতানা ২য় কেশণ ৬০৭  

৬ যাহুর কুভায রযজন শ্রীভরত রযভা যরজন ২য় কেশণ ৬০৮  

 

১ রভাছাোঃ ারদয়া সুরতানা রভাছাোঃ ফল িা রফগভ ৩য় কেশণ ৫১৯  

২ রভাছাোঃ হুভাইযা আকতায রভাছাোঃ রয়াযা রফগভ ৩য় কেশণ ৫২০  

৩ রভাছাোঃ রজোরত রভাছাোঃ ফকুর  াতুন ৩য় কেশণ ৫২১  

৪ রভাছাোঃ তারভনা আকতায রভাছাোঃ  ায়না আক্তায ৩য় কেশণ ৫২২  

৫ রভাোঃ রফলু রভাছাোঃ ভরযয়ভ রফগভ ৩য় কেশণ ৫২৩  

৬ রভানা রভাছাোঃ রররর রফগভ ৩য় কেশণ ৫২৪  

 

১ য়ন কুভায রদগন্ত শ্রীভরত নরভতা যানী ৪থ ি কেশণ ৪৩২  

২ প্রান্ত কুভায রয া যানী ৪থ ি কেশণ ৪৩৩  

৩ রভাোঃ সূম ি রভাছাোঃ খুরক রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪৩৪  

৪ রভাোঃ আরভরুর রভাছাোঃ আলভনা ৪থ ি কেশণ ৪৩৫  

৫ রভাছাোঃ রর আকতায   রভাোঃ রদুর ৪থ ি কেশণ ৪৩৬  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ দুচাশিঁা শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৯৯, দুচাশিঁা, ফগুড়া।       ককে নম্বযঃ-১০২ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ দুচাশিঁা শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৯৯, দুচাশিঁা, ফগুড়া। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ অপুফ ি যকায ররর যানী যকায ২য় কেশণ ৬০৯  

২ রয া যানী রযনা যানী ২য় কেশণ ৬১০  

৩ রভাোঃ সুরতান ারকরা ২য় কেশণ ৬১১  

৪ ারপ যদায রভাছাোঃ ভলনায়াযা রফগভ ২য় কেশণ ৬১২  

 

১ বতই কথা ইরত যানী ৩য় কেশণ ৫২৫  

২ রভাছাোঃ রাভাইয়া ােী রভাছাোঃ রাকী রফগভ ৩য় কেশণ ৫২৬  

৩  য়ন কুভায দা াগরযকা যানী দা ৩য় কেশণ ৫২৭  

৪ টুনটুরন যানী রযনা যানী ৩য় কেশণ ৫২৮  

৫ রভাছাোঃ সুভাইয়া  াতুন ারভা রফগভ ৩য় কেশণ ৫২৯  

৬ রভাছাোঃ সুভাইয়া আক্তায ারদয়া রভাছাোঃ নাজভা  াতুন ৩য় কেশণ ৫৩০  

 

১ রভাছাোঃ কুরসুভ  াতুন রভাছাোঃ রপযলদৌী রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪৪২  

২ রভাছাোঃ খুী রভাছাোঃ ভরজিনা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪৪৩  

৩ রভাছাোঃ উলে ারফফা রভাছাোঃ জয়নফ রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪৪৪  

৪ রভাছাোঃ রযলনা  াতুন রভাছাোঃ পরযদা ৪থ ি কেশণ ৪৪৫  

৫ রভাছাোঃ সুভাইয়া আক্তায শ্রাফণী রভাছাোঃ পরযদা রফরফ ৪থ ি কেশণ ৪৪৬  

৬ রভাোঃ আযাপাত ভান রভাছাোঃ ভরজিনা রফরফ ৪থ ি কেশণ ৪৪৭  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ কযপুয শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৫৭, কযপুয, ফগুড়া।       ককে নম্বযঃ-১০৩ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ কযপুয শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৫৭, কযপুয, ফগুড়া। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১  ারভয়া রভাফফারযা (ভারফয়া) াভছুন্নাায াথী ২য় কেশণ ৬১৩  

২ রভাছাোঃ ভাররয়া তারন ভভতাজ রফগভ ২য় কেশণ ৬১৪  

৩ রভাছাোঃ ভারযয়া রজানা ২য় কেশণ ৬১৫  

৪ রভাছাোঃ ভায়া  াতুন ভভতা রফগভ ২য় কেশণ ৬১৬  

৫ রভাছাোঃ ারদয়া আক্তায রভাছাোঃ দুরর রফগভ ২য় কেশণ ৬১৭  

৬ রভাোঃ ারকফ রজয়ারভন  াতুন ২য় কেশণ ৬১৮  

 

১ রভাছাোঃ আর  ভরন াীনুয রফগভ ৩য় কেশণ ৫৩১  

২ সুভাইয়া আক্তায রভাছাোঃ ভারযয়া ৩য় কেশণ ৫৩২  

৩ রভাোঃ যতনা রভয়া রভাছাোঃ ভভতা রফগভ ৩য় কেশণ ৫৩৩  

৪ রভাোঃ মুততাকীন ইরাভ আলভনা রফরফ ৩য় কেশণ ৫৩৪  

৫ রভাোঃ আরযকুর ইরাভ আররপ রাফনী রফগভ ৩য় কেশণ ৫৩৫  

৬ রভাছাোঃ পাযজানা আক্তায রভাছাোঃ রুী রফগভ ৩য় কেশণ ৫৩৬  

 

১ রভাোঃ নয়ন যকায রভাছাোঃ কাঞ্চন রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪৪৮  

২ রভাছাোঃ রমু আক্তায রফররকছ ৪থ ি কেশণ ৪৪৯  

৩ রভাোঃ ারকর রভাছাোঃ ালযা ৪থ ি কেশণ ৪৫০  

৪ রভাোঃ রাাগ ফাবু রভাছাোঃ সুইটি রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪৫১  

৫  ঞ্চর (ারিয) রভাছাোঃ  ায়না রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪৫২  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৪১, চাঁাআনফাফগঞ্জ দয, চাঁাআনফাফগঞ্জ।       ককে নম্বযঃ-১০৪ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৪১, চাঁাআনফাফগঞ্জ দয, চাঁাআনফাফগঞ্জ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ রভাোঃ সুজন আরী রতা আক্তায ২য় কেশণ ৬২৩  

২ রযয়া মুরনকা রুভারী রফগভ ২য় কেশণ ৬২৪  

৩ রভাোঃ ারপজুর আইরযন াযবীন ২য় কেশণ ৬২৫  

৪ আব্দুর যরভ রুভারী রফগভ ২য় কেশণ ৬২৬  

৫ ারদয়া রারনয়া রফগভ ২য় কেশণ ৬২৭  

৬ রতা এা রফগভ ২য় কেশণ ৬২৮  

 

১ রভাোঃ এারুর রালন শুকতাযা  াতুন ৩য় কেশণ ৫৪০  

২ রানারী আক্তায রযপা রভাাোঃ অন্তযা ৩য় কেশণ ৫৪১  

৩ রভাোঃ ারদদ আরী ারফনা ইয়ারভন ৩য় কেশণ ৫৪২  

৪ রভাাোঃ রুরফনা  াতুন ফাফরী রফগভ ৩য় কেশণ ৫৪৩  

 

১ রযনা াযবীন রভভ নুযলনা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪৫৩  

২ রনরতা রনবা ৪থ ি কেশণ ৪৫৪  

৩ রভাাোঃ ররা  াতুন রভাাোঃ রভা ৪থ ি কেশণ ৪৫৫  

৪ সুভাইয়া  াতুন রভাাোঃ রউরর রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪৫৬  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৪১, চাঁাআনফাফগঞ্জ দয, চাঁাআনফাফগঞ্জ।       ককে নম্বযঃ-১০৪ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ ীদ াটু শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১১০, চাঁাআনফাফগঞ্জ দয, চাঁাআনফাফগঞ্জ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ অরদ াান রযানা ২য় কেশণ ৬২৯  

২ এররজাতুন কুফযা রভাাোঃ যরভা রফগভ ২য় কেশণ ৬৩০  

৩ রভাাোঃ রভরা  াতুন নুলর া রফগভ ২য় কেশণ ৬৩১  

 

১ আরয়া  াতুন রভাাোঃ নারপজা  াতুন ৩য় কেশণ ৫৪৪  

২ শ্রী যরত রর শ্রীভরত অরভতা দা ৩য় কেশণ ৫৪৫  

৩ রভাাোঃ রভভ রভাাোঃ ভলনায়াযা ৩য় কেশণ ৫৪৬  

৪ রযপা জরর রফগভ ৩য় কেশণ ৫৪৭  

৫ শ্রীভরত তৃষ্ণা রভলনাকা যানী ৩য় কেশণ ৫৪৮  

 

১ রভাোঃ নুয ইরাভ রভাাোঃ নাজরযন রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪৫৭  

২ রভাাোঃ মুকান কলভরা  াতুন রফথী ৪থ ি কেশণ ৪৫৮  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৫৪, নান্দ্রচার, চাঁাআনফাফগঞ্জ।       ককে নম্বযঃ-১০৫ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৫৪, নান্দ্রচার, চাঁাআনফাফগঞ্জ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ যারকফ রযরফনা  াতুন ২য় কেশণ ৬৩২  

২ রভাাোঃ র া  াতুন রভাাোঃ রফযাপৄর রফগভ ২য় কেশণ ৬৩৩  

৩ নারযন  াতুন যরভা রফগভ ২য় কেশণ ৬৩৪  

৪ পূজা প্ররভরা ২য় কেশণ ৬৩৫  

৫ মুরনয়া রভাাোঃ দুরারী ২য় কেশণ ৬৩৬  

 

১ রভাোঃ সুইভ আরী রভাাোঃ ারভয়াযা ৩য় কেশণ ৫৪৯  

২ রভাোঃ রয়াভ ররনা রফগভ ৩য় কেশণ ৫৫০  

৩ রভাোঃ রজফ আরী াানা রফগভ ৩য় কেশণ ৫৫১  

৪ জুফাইদা আকতায সুলফদা  াতুন ৩য় কেশণ ৫৫২  

 

১ রভাোঃ াইপৄর ক আভা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪৫৯  

২ পালতভাতুজ রজাযা রভাাোঃ রনলুপা ৪থ ি কেশণ ৪৬০  

৩ রভাজারদ আরী রর রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪৬১  

৪ রভাোঃ ারফফয রালন রফযাপৄর রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪৬২  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৪২, নগাঁ দয, নগাঁ।       ককে নম্বযঃ-১০৬ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৪২, নগাঁ দয, নগাঁ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ আফদুর ররিক সুরভ ২য় কেশণ ৬৩৭  

২ পায়ার পালতভা রফরফ ২য় কেশণ ৬৩৮  

৩ রভাছাোঃ জারকয়া আক্তায রভালভনা রফরফ ২য় কেশণ ৬৩৯  

৪ রভাছাোঃ সুফন িা আক্তায ভরজিনা রফগভ ২য় কেশণ ৬৪০  

 

১ রভাোঃ যায়ান যালরা ৩য় কেশণ ৫৫৩  

২ রভাোঃ াভীভ রালন রভাছাোঃ রয়াযা ৩য় কেশণ ৫৫৪  

৩ ভরযয়ভ আক্তায কাজর রয া ৩য় কেশণ ৫৫৫  

৪ সুযাইয়া  াতুন ানুপা ৩য় কেশণ ৫৫৬  

 

১ রভাোঃ ারনপ ভন্ডর রভাছাোঃ ভামুদা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪৬৩  

২ রভ  আভা  াতুন রভাছাোঃ আদরয ৪থ ি কেশণ ৪৬৪  

৩ রভাছাোঃ করনুয রনলুপা ইয়ারভন ৪থ ি কেশণ ৪৬৫  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ ধাভআযাট শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৭৫, ধাভআযাট, নগাঁ।    ককন্দয্ নম্বযঃ-

১০৭ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ ধাভআযাট শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৭৫, ধাভআযাট, নগাঁ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ ারদয়া রফররক ২য় কেশণ ৬৪১  

২ রযাংকু কভ িকায জয়রন্ত কভ িকায ২য় কেশণ ৬৪২  

৩ রযভন াান রযনা ২য় কেশণ ৬৪৩  

৪ রভাাোঃ জুই আক্তায রভাাোঃ ারথ ২য় কেশণ ৬৪৪  

৫ ভভতা আলরয়া ২য় কেশণ ৬৪৫  

৬ রভাাোঃ জান্নাতুর নাইভ রভাোঃ পজলর  ২য় কেশণ ৬৪৬  

 

১ রভাাোঃ আযরফ আক্তায রভাোঃ জাভার রালন ৩য় কেশণ ৫৫৭  

২ সুরিতা যানী স্বন াান ৩য় কেশণ ৫৫৮  

৩ নুলয জান্নাত নাজভা রফগভ ৩য় কেশণ ৫৫৯  

৪ রভাছাোঃ ভারুপা (ম্পা) রররনা ৩য় কেশণ ৫৬০  

৫ রভাছাোঃ রভো আকররভা ৩য় কেশণ ৫৬১  

 

১ তাভান্না রররনা ৪থ ি কেশণ ৪৬৬  

২ রভাোঃ যায়ান আলভদ রভাাোঃ যালফয়া  াতুন ৪থ ি কেশণ ৪৬৭  

৩ ইযাত জাান (রানারী) পাযজানা ৪থ ি কেশণ ৪৬৮  

৪ রভাোঃ রভগদাত রভাোঃ রভাকলরছায ৪থ ি কেশণ ৪৬৯  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৫৪, জপুযাট দয, জপুযাট।     ককন্দয্ নম্বযঃ-১০৮ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৫৪, জপুযাট দয, জপুযাট। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ রভাোঃ রগারাভ যািানী রযরভ রফগভ ২য় কেশণ ৬৪৭  

২ রভাোঃ শ্রাফন রভাছাোঃ ভরজিনা রফগভ ২য় কেশণ ৬৪৮  

৩  য়ন ফভ িন কফযী যানী ফভ িন ২য় কেশণ ৬৪৯  

৪ ভলনায়ায রালন নারগ ি রফগভ ২য় কেশণ ৬৫০  

৫ রভাছাোঃ ারভা আক্তায কিনা আক্তায ২য় কেশণ ৬৫১  

৬ সুফন িা আ তায রযারজ রফগভ ২য় কেশণ ৬৫২  

৭ লে ারন রশ্রাতা ারা রফগভ ২য় কেশণ ৬৫৩  

৮ রভাছাোঃ ানরজদা না আক্তায ২য় কেশণ ৬৫৪  

 

১ মৃরিকা যানী ফভ িন অরনভা যানী ৩য় কেশণ ৫৬৪  

২ করর যানী  ন্দনা যানী রঘালার ৩য় কেশণ ৫৬৫  

৩ রভাছাোঃ রভরী আ তায রভাছাোঃ রযনুকা রফগভ ৩য় কেশণ ৫৬৬  

৪ রভাছাোঃ স্মৃরত  রফউটি াযবীন ৩য় কেশণ ৫৬৭  

৫ ফল িা আক্তায যারদা রফগভ ৩য় কেশণ ৫৬৮  

৬ রভাোঃ যরভ রালন যরভা  াতুন ৩য় কেশণ ৫৬৯  

৭ রভাল িদুর ইরাভ মুর িদা রফগভ ৩য় কেশণ ৫৭০  

 

১ রভাোঃ আর আরভন রজায রনলুপা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪৩৭  

২ রভাোঃ রজবুর ইরাভ সুরপয়া ৪থ ি কেশণ ৪৩৮  

৩ রভা াোঃ আপরযন  াতুন রভাছাোঃ ফরফ রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪৩৯  

৪ রযক্তা আক্তায ারনা রফগভ ৪থ ি কেশণ ৪৪০  

৫ রুা রভাছাোঃ পারভা ৪থ ি কেশণ ৪৪১  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-০৬, যংপুয দয, যংপুয।     ককে নম্বযঃ-১০৯ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-০৬, যংপুয দয, যংপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাছাঃ জুুঁআ অক্তায রুা কফগভ ২ কেশণ ৮০৭  

২ কভাছাঃ কভাশজফা খানভ কভানা কভাছাঃ রুশভ কফগভ ২ কেশণ ৮০৮  

৩ কভাছাঃ জাশকা খাতুন কভাছাঃ খাশদজা কফগভ ২ কেশণ ৮০৯  

৪ কভাছাঃ যাশদা অক্তায কভাছাঃ অকশরভা কফগভ ২ কেশণ ৮১০  

৫ কযান্দ্রদরা আাছশভন শযা কপযন্দ্রদৌী কফগভ ২ কেশণ ৮১১  

৬ কভাঃ শন রার শভা ২ কেশণ ৮১২  

 

১ ভনতাা অপশযন শস্নগ্ধা কভাছাঃ শভা অক্তায ৩ কেশণ ৬৯৩  

২ ভাশযা ভশন কভাছাঃ কভশয ৩ কেশণ ৬৯৪  

৩ কভাছাঃ ফল থা খাতুন তাছশরভা কফগভ ৩ কেশণ ৬৯৫  

৪ জান্নাতুর কপযন্দ্রদৌ নাশগ থ কফগভ ৩ কেশণ ৬৯৬  

৫ কভাছাঃ বাফনা কভাছাঃ শযপা কফগভ ৩ কেশণ ৬৯৭  

৬ াশযায নাশজভ অশরপ কভাঃ অরভ ৩ কেশণ ৬৯৮  

৭ ভান্দ্রজদুর আরাভ মুক্তা কফগভ ৩ কেশণ ৬৯৯  

 

১ মুশন্ন কযখা ভন্দ্রভনা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৫৮৬  

২ তাছশযনা অক্তায যনশজনা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৫৮৭  

৩ ভাআা অক্তায কভৌ সুভী কফগভ ৪থ থ কেশণ ৫৮৮  

৪ শভভ ভশযভ ৪থ থ কেশণ ৫৮৯  

৫ কভাঃ কাান কান্দ্রন শতন ৪থ থ কেশণ ৫৯০  

৬ কভাঃ ভাশনক পান্দ্রতভা ৪থ থ কেশণ ৫৯১  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ গংগাচড়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৯৬, গংগাচড়া, যংপুয।     ককে নম্বযঃ-১১০ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ গঙ্গাচড়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৯৬, গঙ্গাচড়া, যংপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-

ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ কভাজাশদ কান্দ্রন কভাছাঃ ভকছুদা কফগভ ২ কেশণ ৮১৩  

২ কভাছাঃ ভাশফা নফী কভাঃ ভামুদুন্নফী ২ কেশণ ৮১৪  

৩ কভাঃ হৃদ শভা কভাঃ শযাজুর আরাভ ২ কেশণ ৮১৫  

৪ কভাছাঃ যতনা খাতুন কভাঃ ভশল্লকা কফগভ ২ কেশণ ৮১৬  

৫ কভাছাঃ রাভআা অক্তায রাফণ্য কভাঃ শরটন শভা ২ কেশণ ৮১৭  

 

১ কভাঃ শনযফ ফাবু কভাঃ যশভ শভা ৩ কেশণ ৭০০  

২ কভাছাঃ কুরসুভ কভাঃ কাভরুজ্জাভান ৩ কেশণ ৭০১  

 

১ কভাছাঃ নাশভকা অক্তায কভাছাঃ াফানা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৫৯২  

২ নীশত যানী যা শল্পী কভরা যানী ৪থ থ কেশণ ৫৯৩  

৩ কভাছাঃ কাকরী কভাছাঃ ান্দ্রন ফানু ৪থ থ কেশণ ৫৯৪  

৪ কভাছাঃ খুশ ভশন কভাঃ খশতফ ঈশিন ৪থ থ কেশণ ৫৯৫  

৫ কভাঃ ানু শভা কভাঃ কছনায ঈশিন ৪থ থ কেশণ ৫৯৬  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ ীযগঞ্জ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৩৮, ীযগঞ্জ, যংপুয।     ককে নম্বযঃ-১১১ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ ীযগঞ্জ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৩৮, ীযগঞ্জ, যংপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-

ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাছাঃ শভভ পাজরী খাতুন কভাছাঃ রাআরী কফগভ ২ কেশণ ৮১৮  

২ কভাছাঃ যাশ খাতুন কভাছাঃ বানু কফগভ ২ কেশণ ৮১৯  

৩ কভাছাঃ অশখ খাতুন কভাঃ অব্দুয যাজ্জাক ২ কেশণ ৮২০  

৪ কভাছাঃ সুভাআা অক্তায কভাঃ যন্জজু শভা ২ কেশণ ৮২১  

৫ কভাছাঃ নাশদা খাতুন কভাছাঃ শ্যাভরী কফগভ ২ কেশণ ৮২২  

৬ কভাছাঃ অশন্নকা খাতুন কভাছাঃ শনগায সুরতানা ২ কেশণ ৮২৩  

৭ কভাছাঃ াগযীকা খাতুন কভাছাঃ াদাযানী ২ কেশণ ৮২৪  

 

১ কভাঃ ান কভাছাঃ যশভচা কফগভ ৩ কেশণ ৭০২  

২ কভাঃ জ শভা কভাঃ জাাঙ্গীয অরভ ৩ কেশণ ৭০৩  

৩ কভাছাঃ মু্শক্ত খাতুন কভাঃ নাজমুর আরাভ ৩ কেশণ ৭০৪  

৪ কভাছাঃ রুভানা খাতুন কভাছাঃ কাভরুন্নাায ৩ কেশণ ৭০৫  

৫ কভাছাঃ শযা ভশন কভাছাঃ মুক্তা কফগভ ৩ কেশণ ৭০৬  

৬ কভাছাঃ সুযবী খাতুন কভাছাঃ কগারন্দ্রনাযা কফগভ ৩ কেশণ ৭০৭  

 

১ কভাঃ যাশকবুর আরাভ কভাছাঃ ভান্দ্ররকা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৫৯৭  

২ কভাঃ পাশভ অকন্দ প্লাফন কভাঃ যঞ্জু শভা ৪থ থ কেশণ ৫৯৮  

৩ কভাছাঃ াশথ খাতুন কভাছাঃ রুশভ খাতুন ৪থ থ কেশণ ৫৯৯  

৪ কভাছাঃ শজশনা খাতুন কভাছাঃ যতনা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৬০০  

৫ কভাঃ ভানু শভা কভাছাঃ যশঞ্জনা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৬০১  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৪৫, ফদযগঞ্জ, যংপুয।      ককে নম্বযঃ-১১২ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৪৫, ফদযগঞ্জ, যংপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-

ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ ফশফতা জাানাযা ২ কেশণ ৮২৫  

২ কভাঃ স্বন কভাছাঃ নুপ কফগভ ২ কেশণ ৮২৬  

৩ কভাঃ শজকরুর ক কভাছাঃ ধরী কফগভ ২ কেশণ ৮২৭  

৪ কভাছাঃ ভনা অক্তায কভাছাঃ অন্দ্রা কফগভ ২ কেশণ ৮২৮  

৫ কভাছাঃ ফন্যথা অক্তায কভাছাঃ যান্দ্রফা কফগভ ২ কেশণ ৮২৯  

৬ কভাছাঃ সুশভ অক্তায াযবীন কভাছাঃ কভাকন্দ্ররশছনা কফগভ ২ কেশণ ৮৩০  

 

১ শযা যানী শপ্রা যানী ৩ কেশণ ৭০৮  

২ গুনগুন ঈশভর থা যানী ৩ কেশণ ৭০৯  

৩ োফন মুশক্ত যানী ৩ কেশণ ৭১০  

৪ কভাছাঃ নুযাত জাান কভাছাঃ াশরভা কফগভ ৩ কেশণ ৭১১  

৫ কভাঃ নুন্দ্রয শভকাত ভাীন কভাছাঃ শভনাযা খাতুন ৩ কেশণ ৭১২  

 

১ শ্রী শযশতভা ঞ্চ যানী ৪থ থ কেশণ ৬০২  

২ শরা ছান্দ্ররা ৪থ থ কেশণ ৬০৩  

৩ ফল থা যানী দা পুতুর যানী ৪থ থ কেশণ ৬০৪  

৪ কভাছাঃ শভশথরা অক্তায কভাছাঃ শভনাযা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৬০৫  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৩০, শদনাজপুয দয, শদনাজপুয।     ককে নম্বযঃ-১১৩ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৩০, শদনাজপুয দয, শদনাজপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-

ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ াশনুয কভাছাঃ াশনা ২ কেশণ ৮৩১  

২ কভাঃ ারাভ কভাছাঃ ান্দ্রজদা কফগভ ২ কেশণ ৮৩২  

৩ কভাছাঃ পান্দ্রতভা সুরতানা কফগভ ২ কেশণ ৮৩৩  

৪ ন্তয কুভায দা শ্রীভশত ঞ্জরী দা ২ কেশণ ৮৩৪  

৫ কভাছাঃ শ কভাছাঃ অআতুশনা ২ কেশণ ৮৩৫  

 

১ সুভনা অক্তায সুশভ কভাছাঃ পান্দ্রতভা ৩ কেশণ ৭১৩  

২ কভাছােৎ খারুন কল্পনা ৩ কেশণ ৭১৪  

 

১ অশপা জান্নাত কভাছাঃ জশযনা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৬০৬  

২ নুয কভাােদ নুয নাায ৪থ থ কেশণ ৬০৭  

৩ কভাঃ অকতারুজ্জাভান অকা কভাছাঃ অন্দ্ররা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৬০৮  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ কফাচাগঞ্জ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৪৭, কফাচাগঞ্জ, শদনাজপুয।   ককে নম্বযঃ-১১৪ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ কফাচাগঞ্জ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৪৭, কফাচাগঞ্জ, শদনাজপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-

ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ শস্নগ্ধা যানী ীর নশজত কুভায ীর ২ কেশণ ৮৬৪  

২ ভশযভ অক্তায মুশন্ন কভাঃ ভাপৄজ ২ কেশণ ৮৬৫  

৩ কভাছাঃ ছাশফনা খাতুন কভাঃ াআদুর আরাভ ২ কেশণ ৮৬৬  

৪ কভাঃ শপন্দ্রযাজ কভাঃ ফাবুর কান্দ্রন ২ কেশণ ৮৬৭  

 

১ কভাছাঃ কানারী অক্তায কভাঃ তশভজ ঈিীন ৩ কেশণ ৭৩৮  

২ কভাছাঃ সুভাআা সুভা কভাঃ শপকুর আরাভ ৩ কেশণ ৭৩৯  

৩ কভাছাঃ শজভ কভাঃ আযপান অরী ৩ কেশণ ৭৪০  

৪ কভাঃ াশি জুর ক ৩ কেশণ ৭৪১  

 

১ ফাধন কাানী টুা কাানী ৪থ থ কেশণ ৬২৬  

২ কভৌনতা অক্তায ভীভ কভাছাঃ শভা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৬২৭  

৩ কভাছাঃ শজন্নাত অযা াযবীন কভাঃ শজাদ কান্দ্রন ৪থ থ কেশণ ৬২৮  

৪ কভাঃ নাশদ কভাঃ ারাভ ৪থ থ কেশণ ৬২৯  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ কগাশফন্দপুয শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৩২, খানাভা, শদনাজপুয।   ককে নম্বযঃ-১১৫ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারকয নাভ  ঠিকানাঃ কগাশফন্দপুয শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৩২, খানাভা, শদনাজপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ তন কদফনাথ রা কদফনাথ ২ কেশণ ৮৪৮  

২ কভাঃ শাভ আরাভ অঃ অর ভামুন ২ কেশণ ৮৪৯  

৩ কভাঃ জাশদ াান অর অশভন ২ কেশণ ৮৫০  

৪ কভাছাঃ কযজানা খাতুন রুভাআ কভাঃ কযজানুর আরাভ ২ কেশণ ৮৫১  

৫ আযাত জাান আমু কভাঃ আকফার কাাআন ২ কেশণ ৮৫২  

৬ শাফ ঈশিন অঃ ািায ২ কেশণ ৮৫৩  

৭ কভাঃ অযাপাত কান্দ্রন কভাঃ শজারুর আরাভ ২ কেশণ ৮৫৪  

 

১ কভাঃ অর অশভন কভাঃ দুরার যভান ৩ কেশণ ৭২৫  

২ কভাঃ কান্দ্রর যানা কভাঃ অাদুর ৩ কেশণ ৭২৬  

৩ কভাঃ কশরভ আরাভ কভাঃ ভজনু আরাভ ৩ কেশণ ৭২৭  

৪ কভাঃ সুভন আরাভ কভাঃ অশভনুর আরাভ ৩ কেশণ ৭২৮  

 

১ কভাঃ যািী কান্দ্রন কভাঃ অশভনুর আরাভ ৪থ থ কেশণ ৬১৭  

২ কভাঃ ভামুদুর কভাঃ কযজাঈর ৪থ থ কেশণ ৬১৮  

৩ কভাছাঃ রুশপনা খাতুন কভাঃ যশপকুর আরাভ ৪থ থ কেশণ ৬১৯  

৪ অশতা ন্যন্যা কভাঃ ান্দ্রদ অরী ৪থ থ কেশণ ৬২০  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শ্রীকৃষ্ণপুয েভজীশফ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৫১, শফযর, শদনাজপুয।   ককে নম্বযঃ-১১৬ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শ্রীকৃষ্ণপুয েভজীশফ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৫১, শফযর, শদনাজপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ ভাশরা তাশনভ কভাঃ অব্দুর ভশতন ২ কেশণ ৮৫৫  

২ কভাছাঃ আশতায অযা শভশি কভাঃ খাআরুর আরাভ ২ কেশণ ৮৫৬  

৩ শযা যানী ার জুথন ার ২ কেশণ ৮৫৭  

৪ কভাছাঃ তানশজরা কভাঃ ভাাবুফ ২ কেশণ ৮৫৮  

৫ শফার কুভায ার রক্ষী কান্ত ার ২ কেশণ ৮৫৯  

৬ কভাঃ মুযছারীন কভাঃ যশপকুর আরাভ ২ কেশণ ৮৬০  

 

১ শযনা টুডু সুশনর টুডু ৩ কেশণ ৭২৯  

২ কভাঃ কভন্দ্রদী াান ভাশপ কভাঃ ভনজুয অরভ ৩ কেশণ ৭৩০  

৩ শ্রী শপ্রতভ চে ার শ্রী ফকুর চে ার ৩ কেশণ ৭৩১  

৪ শনযফ ার শফপ্লফ চে ার ৩ কেশণ ৭৩২  

৫ আেশজত ার শফন চে ার ৩ কেশণ ৭৩৩  

 

১ কভাঃ যাশি কান্দ্রন কভাঃ নাশয ঈশিন ৪থ থ কেশণ ৬২১  

২ মুতাশছন শযাদ কভাঃ াআপৄর আরাভ ৪থ থ কেশণ ৬২২  

৩ শ্রী নন্যা কদফী ার রুন চে ার ৪থ থ কেশণ ৬২৩  

৪ ভশনলা কভাঃ কভাজান্দ্রের ৪থ থ কেশণ ৬২৪  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ ফীযগঞ্জ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৮৯, ফীযগঞ্জ, শদনাজপুয।   ককে নম্বযঃ-১১৭ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ ফীযগঞ্জ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৮৯, ফীযগঞ্জ, শদনাজপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাছাঃ ানশজদা অক্তায ফল থা াীন অরভ ২ কেশণ ৮৮৪  

২ পুষ্প যানী দা শকযণ চে দা ২ কেশণ ৮৮৫  

৩ সূফণ থা সুরতানা যাশ াান অরী ২ কেশণ ৮৮৬  

৪ কভাছাঃ কযজবী অক্তায (জীভ) অব্দুয যাজ্জাক ২ কেশণ ৮৮৭  

৫ কভাছাঃ সুভাআা অক্তায াশভভ অন্দ্রভদ ফাবুর ২ কেশণ ৮৮৮  

৬ মুফাশযা শফনন্দ্রত শভশথ কভাঃ ভশতঈয যভান ২ কেশণ ৮৮৯  

 

১ নাশভকা যানী দা ফাবুর চে দা ৩ কেশণ ৭৫৫  

২ নুন্দ্রযনা অক্তায শযপৄর আরাভ ৩ কেশণ ৭৫৬  

৩ কশনকা যানী দা দুরার চে দা ৩ কেশণ ৭৫৭  

৪ কভাঃ কযাকনুজ্জাভান যাশপ ভশতঈয যভান ৩ কেশণ ৭৫৮  

৫ কভাছাঃ এশরজা অক্তায ভান্নান হুন্দ্রন ৩ কেশণ ৭৫৯  

 

১ কভাঃ শাভ আরাভ (সুভন) ফানী অক্তায ৪থ থ কেশণ ৬৪৩  

২ কভাছাঃ শফথী অক্তায অন্দ্রনাায কান্দ্রন ৪থ থ কেশণ ৬৪৪  

৩ কভাছাঃ কানারী অক্তায কভাছাঃ ভশজথনা অক্তায ৪থ থ কেশণ ৬৪৫  

৪ নীন অক্তায নুয অরভ ৪থ থ কেশণ ৬৪৬  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ কাান্দ্রযার শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৪৬, কাান্দ্রযার, শদনাজপুয।    ককে নম্বযঃ-১১৮ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ কাান্দ্রযার শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৪৬, কাান্দ্রযার, শদনাজপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ টগয চে যা াশতরী যানী যা ২ কেশণ ৮৬১  

২ অপশযন তাফাসুভ কভাছাঃ নাজভা অক্তায ২ কেশণ ৮৬২  

৩ কভাছাঃ নাশদা অক্তায কভাছাঃ াভছুয নাায ২ কেশণ ৮৬৩  

 

১ কভাছাঃ াথী খাতুন কভাছাঃ ভাপৄজা কফা ৩ কেশণ ৭৩৪  

২ কভাছাঃ পান্দ্রতভা অক্তায কভাছাঃ অন্দ্রভনা কফগভ ৩ কেশণ ৭৩৫  

৩ শফার চে যা াযশত যানী যা ৩ কেশণ ৭৩৬  

৪ ককৌর চে যা শনযতা যানী যা ৩ কেশণ ৭৩৭  

 

১ কভাঃ কান্দ্রর যানা কভাছাঃ কযানা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৬২৫  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ পৄরফাড়ী শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১০৬, পৄরফাড়ী, শদনাজপুয।   ককে নম্বযঃ-১১৯ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ পৄরফাড়ী শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১০৬, পৄরফাড়ী, শদনাজপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-

ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ এভ. এ. এন জাশন কভাঃ নুযর অশভন ২ কেশণ ৮৪২  

২ কভাছাঃ নুযাত জাান কভাছাঃ কভশযনা কফগভ ২ কেশণ ৮৪৩  

৩ অপছানা শভশভ ফল থা কভাঃ অরী কান্দ্রন ২ কেশণ ৮৪৪  

৪ অশপা অপন্দ্রযাজ অন্না কভাঃ অরভগীয কান্দ্রন ২ কেশণ ৮৪৫  

৫ কভাছাঃ রাভআা অক্তায কভাঃ যাজু ২ কেশণ ৮৪৬  

৬ যাানা রাশফফা শযতু কভাঃ যাজু অন্দ্রেদ ২ কেশণ ৮৪৭  

 

১ কভাঃ অব্দুর গফ্পায কভাঃ কভাস্তপা ৩ কেশণ ৭২০  

২ কভন্দ্রজাশফন অপশযন মুশক্ত কভাঃ ভন্দ্রনাায কান্দ্রন ৩ কেশণ ৭২১  

৩ কভাছাঃ সুভাআা কভাঃ শদুর আরাভ ৩ কেশণ ৭২২  

৪ কভাছাঃ জাশকা অপশযন মুশন্ন কভাঃ জান্দ্রদুর আরাভ ৩ কেশণ ৭২৩  

৫ কভাছাঃ ানশজদা আাশভন টুম্পা কভাঃ জান্দ্রফদ অরী ৩ কেশণ ৭২৪  

 

১ কভাছাঃ পাভাঈন কভাঃ অব্দুর ফান্দ্রছদ ৪থ থ কেশণ ৬১৩  

২ কভাছাঃ ভাা কভৌশততা কভাঃ ভাসুদ যানা ৪থ থ কেশণ ৬১৪  

৩ অন্দ্ররা কভাঃ অব্দুর অরীভ ৪থ থ কেশণ ৬১৫  

৪ কভাছাঃ ান্তা াযবীন কভাঃ কগারাভ কভাস্তপা ৪থ থ কেশণ ৬১৬  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১০৫, াফ থতীপুয, শদনাজপুয।  ককে নম্বযঃ-১২০ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বকযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১০৫, াফ থতীপুয, শদনাজপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-

ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাছাঃ মুছকান কভাছাঃ কযাকানা ২ কেশণ ৮৩৬  

২ যশত শফথী ২ কেশণ ৮৩৭  

৩ কভাঃ নাশছভ কান্দ্রন কভাছাঃ ফান্দ্রনছা কফগভ ২ কেশণ ৮৩৮  

৪ াযশভন ভান্দ্ররকা কফগভ ২ কেশণ ৮৩৯  

৫ কভাছাঃ াশন্ত কখ কভাছাঃ নাজভা কফগভ ২ কেশণ ৮৪০  

৬ পাশভা পশযদা ২ কেশণ ৮৪১  

 

১ াশ কভাছাঃ শঈশর কফগভ ৩ কেশণ ৭১৫  

২ কভাঃ অযভান কযন্দ্রনা কফগভ ৩ কেশণ ৭১৬  

৩ কভাঃ জহুরুর আরাভ জশন জশযপা কফগভ ৩ কেশণ ৭১৭  

৪ শদ ফান্দ্রপায শ্রীভশত ারুর ফান্দ্রপায ৩ কেশণ ৭১৮  

৫ কভাঃ কগারাভ যাশি কভাঃ অন্দ্ররা কফগভ ৩ কেশণ ৭১৯  

 

১ কভাছাঃ ভীভ অক্তায কভাছাঃ কাযী কফগভ ৪থ থ কেশণ ৬০৯  

২ কভাছাঃ ানশজদা অক্তায াশফা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৬১০  

৩ াশভয াশফা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৬১১  

৪ অরনা শরশ ৪থ থ কেশণ ৬১২  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শফযাভপুয শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৫২, শফযাভপুয, শদনাজপুয।  ককে নম্বযঃ-১২১ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শফযাভপুয শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৫২, শফযাভপুয, শদনাজপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-

ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ যাশভ ফাবু কভাছাঃ কযনু কফগভ ২ কেশণ ৮৬৮  

২ শ্রী শভরা াান শ্রী শ্যাভর াান ২ কেশণ ৮৬৯  

৩ কভাছাঃ রুভানা কভাছাঃ ঝন থা শফশফ ২ কেশণ ৮৭০  

৪ কভাঃ রা যকায হৃদ কভাছাঃ খন্দ্রতজা ২ কেশণ ৮৭১  

৫ কভাঃ াারুর আরাভ কভাছাঃ াানাযা কফগভ ২ কেশণ ৮৭২  

 

১ কভাছাঃ কাবা কভাছাঃ রুশফ ৩ কেশণ ৭৪২  

২ কভাঃ শভান কভাছাঃ ভামুদা অকতায ৩ কেশণ ৭৪৩  

৩ কভাঃ শমু কভাছাঃ অন্দ্রভনা কফগভ ৩ কেশণ ৭৪৪  

৪ নুা ভশন নূয অরভ ৩ কেশণ ৭৪৫  

৫ কভাঃ ভাশ কান্দ্রন কভাছাঃ ভশজথনা খাতুন ৩ কেশণ ৭৪৬  

 

১ কভাছাঃ ককা ভশন কভাছাঃ নাজভা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৬৩০  

২ কভাঃ অযাপাত াান শরজান কভাছাঃ রাবরী অকতায ৪থ থ কেশণ ৬৩১  

৩ কভাছাঃ আঁশখ অকতায কভাছাঃ ভন্দ্রনাাযা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৬৩২  

৪ কভাঃ অশপ যভান কভাছাঃ ঝন থা ৪থ থ কেশণ ৬৩৩  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ চাঁদাড়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১০৭, কঘাড়াঘাট, শদনাজপুয।  ককে নম্বযঃ-১২২ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ চাঁদাড়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১০৭, কঘাড়াঘাট, শদনাজপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-

ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ াশকফ াান কভাছাঃ নাজরী কফগভ ২ কেশণ ৮৯০  

২ কভাঃ কভাযছাশরন আরাভ কভাছাঃ শভনাযা কফগভ ২ কেশণ ৮৯১  

৩ কভাঃ জুশন শভা কভাছাঃ কজানা কফগভ ২ কেশণ ৮৯২  

৪ কভাছাঃ নাশপজা অক্তায কনারক কভাছাঃ স্বপ্না কফগভ ২ কেশণ ৮৯৩  

৫ কভাছাঃ কযভা কভাছাঃ কযন্দ্রকনা কফগভ ২ কেশণ ৮৯৪  

 

১ কভাঃ াাবুয যভান কভাছাঃ কজানা কফগভ ৩ কেশণ ৭৬০  

২ শ্রী মৃত কুভায জ শ্রীভশত অখী যানী ৩ কেশণ ৭৬১  

৩ শ্রী শদ্ধাতথ যশফ দা শ্রীভশত কল্পনা যানী ৩ কেশণ ৭৬২  

৪ কভাঃ যাশি াান কভাছাঃ নুন্নাায কফগভ ৩ কেশণ ৭৬৩  

৫ কভাছাঃ কভাস্তাশয অক্তায কভাছাঃ রুছানা কফগভ ৩ কেশণ ৭৬৪  

 

১ শফত্র দা শ্রীভশত রুাশর যাশন ৪থ থ কেশণ ৬৪৭  

২ কভাঃ াাফ ফাবু কভাছাঃ কপাশর কফগভ ৪থ থ কেশণ ৬৪৮  

৩ কভাঃ বুজ শভা কভাছাঃ শফরশকছ কফগভ ৪থ থ কেশণ ৬৪৯  

৪ কভাঃ জীফ াান কভাছাঃ াানাযা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৬৫০  

৫ ভাছাঃ সুযাআা অক্তায শভভ কভাছাঃ য বানু ৪থ থ কেশণ ৬৫১  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ াশকভপুয শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৮২, াশকভপুয, শদনাজপুয।      ককে নম্বযঃ-১২৩ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ াশকভপুয শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৮২, াশকভপুয, শদনাজপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ আঈনুছ কভাঃ শগা ঈিীন ২ কেশণ ৮৭৩  

২ কভাছাঃ তানশজরা অক্তায কভাঃ যশফঈর কখ ২ কেশণ ৮৭৪  

৩ কভাছাঃ শনশতা অক্তায শনা কভাঃ নুয কান্দ্রন ২ কেশণ ৮৭৫  

৪ কভাছাঃ যাশজা সুরতানা কভাঃ যশন ২ কেশণ ৮৭৬  

৫ কভাছাঃ জাপশযন জাান জুুঁআ কভাঃ জাশদুর আরাভ ২ কেশণ ৮৭৭  

৬ কভাছাঃ কভাভতাশযন অক্তায কভাঃ ককাযফান অরী ২ কেশণ ৮৭৮  

৭ কভাঃ কাভরুর াান কভাঃ অরভ ২ কেশণ ৮৭৯  

৮ কভাঃ ভামুদুর াান (শযাদ) কভাঃ াগয কান্দ্রন ২ কেশণ ৮৮০  

৯ কভাঃ কভাস্তাশকভ কৌযব কভাঃ শদুর আরাভ ২ কেশণ ৮৮১  

১০ কভাঃ শযপাত যভান শুব কভাঃ কভন্দ্রয অরী ২ কেশণ ৮৮২  

১১ কভাছাঃ তাছশকা আরাভ (যাপা) কভাঃ যশফঈর আরাভ ২ কেশণ ৮৮৩  

 

১ কভাছাঃ অপছানা শভশভ (অা) কভাঃ কভাস্তাশপজুয যভান ৩ কেশণ ৭৪৭  

২ কভাছাঃ বাফনা কভাঃ াান ৩ কেশণ ৭৪৮  

৩ কভাছাঃ াশদা অক্তায কভাঃ াআদুর আরাভ ৩ কেশণ ৭৪৯  

৪ কভাছাঃ অশখ অক্তায কভাঃ অশভনুর আরাভ ৩ কেশণ ৭৫০  

৫ কভাছাঃ যান্দ্রফা অক্তায (শযা) কভাঃ যাান ৩ কেশণ ৭৫১  

৬ কভাছাঃ সুভাআা অক্তায (লুফনা) কভাঃ বাফলু প্রাভাশনক ৩ কেশণ ৭৫২  

৭ কভাছাঃ াথী অক্তায কভাঃ াগয ভাশরতা ৩ কেশণ ৭৫৩  

৮ কভাছাঃ মুযশদা অক্তায শনশ কভাঃ াীদ মুযাদ ৩ কেশণ ৭৫৪  

 

১ কভাছাঃ ঈশভ থ খাতুন কভাঃ নাশছয ঈশিন ৪থ থ কেশণ ৬৩৪  

২ কভাছাঃ শনগায খন্দকায কভাঃ সুভন খন্দকায ৪থ থ কেশণ ৬৩৫  

৩ কভাছাঃ সুভাআা খাতুন কভাঃ াআপৄর আরাভ ৪থ থ কেশণ ৬৩৬  

৪ কভাছাঃ সৃশত অক্তায কভাঃ ফকুর কান্দ্রন ৪থ থ কেশণ ৬৩৭  

৫ কভাঃ হৃদ কান্দ্রন কভাঃ অকফয অরী ৪থ থ কেশণ ৬৩৮  

৬ কভাঃ শযপৄর আরাভ কভাঃ কখাযন্দ্রদ অরভ ৪থ থ কেশণ ৬৩৯  

৭ কভাঃ অশতক াান কভাঃ আযাশপর ৪থ থ কেশণ ৬৪০  

৮ কভাছাঃ শনশ অক্তায কভাঃ নুয আরাভ ৪থ থ কেশণ ৬৪১  

৯ কভাছাঃ বৃশি অক্তায কভাঃ কখাকন শভা ৪থ থ কেশণ ৬৪২  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-২৮, রারভশনযাট দয, রারভশনযাট।      ককে নম্বযঃ-১২৪ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-২৮, রারভশনযাট দয, রারভশনযাট। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-

ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ া অরভ কভাঃ যশপকুর আরাভ ২ কেশণ ৮৯৫  

২ কভাঃ শযপ ঈশিন কভাছাঃ ছান্দ্রদক অরী ২ কেশণ ৮৯৬  

৩ কভাছাঃ অশভনা খাতুন কভাঃ খশরর শভা ২ কেশণ ৮৯৭  

৪ কভাঃ জীফন কভাঃ জারার ২ কেশণ ৮৯৮  

৫ নাশ অক্তায নূযী কভাঃ নুযজ্জাভান ২ কেশণ ৮৯৯  

 

১ কভাঃ কভশদী াান শুব কভাঃ অন্দ্রনাায কান্দ্রন ৩ কেশণ ৭৬৫  

২ কভাঃ কাছায কভাঃ চান শভা ৩ কেশণ ৭৬৬  

৩ কভাছাঃ পান্দ্রতভা কফগভ কভাঃ শভন্টু শভা ৩ কেশণ ৭৬৭  

 

১ কভাছাঃ ভশযভ অক্তায কভাঃ অবুর কারাভ ৪থ থ কেশণ ৬৫২  

২ কভাছাঃ রুশফনা অক্তায শযা কভাঃ রুন্দ্রফর যানা ৪থ থ কেশণ ৬৫৩  

৩ কভানা অক্তায শভনশত কভাঃ ভশজদুর আরাভ ৪থ থ কেশণ ৬৫৪  

৪ কভাছাঃ ভশভনা খাতুন কভাঃ ভশনরুর আরাভ ৪থ থ কেশণ ৬৫৫  

৫ কভাছাঃ কযাকানা অক্তায কভাঃ রুন্দ্রফর শভা ৪থ থ কেশণ ৬৫৬  

৬ কভাছাঃ জুন্দ্ররখা কফগভ কভাঃ জুন্দ্রর ৪থ থ কেশণ ৬৫৭  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৯০, কারীগঞ্জ, রারভশনযাট।      ককে নম্বযঃ-১২৫ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৯০, কাশরগঞ্জ, রারভশনযাট। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ শুবশ্রী যানী যা প্রফীয কুভায যা ২ কেশণ ৯০০  

২ শফশ্বশজৎ দা শফন চে দা ২ কেশণ ৯০১  

 

১ কভাঃ আজাজ কভাঃ ভনজুরুর ক ৩ কেশণ ৭৬৮  

২ ঐশ যানী তুর শভা ৩ কেশণ ৭৬৯  

৩ কভাছাঃ অাভশন খাতুন কভাঃ অন্দ্রনাায কান্দ্রন ৩ কেশণ ৭৭০  

৪ কযান্দ্রদরা যানী শ্রী যশফ ভন্ডর ৩ কেশণ ৭৭১  

 

১ কভাছাঃ নুন্দ্রয জান্নাত কভাঃ অপজার ৪থ থ কেশণ ৬৫৮  

২ ঈন্দ্রে কুরছুভ আশত ভশন কভাঃ কান্দ্রভ অরী ৪থ থ কেশণ ৬৫৯  

৩ কভাঃ কভাস্তাশকভ (ফযাত) কভাঃ জনার ৪থ থ কেশণ ৬৬০  

৪ কভাঃ অবু ফক্কয শশিক (শরন) কভাঃ নুয অরভ ৪থ থ কেশণ ৬৬১  

৫ কভাছাঃ মুনতাা অকতায (মুন) কভাঃ কভাস্তাশপজায যভান ৪থ থ কেশণ ৬৬২  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৭৩, াশতফান্ধা, রারভশনযাট।      ককে নম্বযঃ-১২৬ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৭৩, াশতফান্ধা, রারভশনযাট। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ াান অরী কভাছাঃ যফানু ২ কেশণ ৯০২  

২ কভাঃ াভীভ কান্দ্রন কভাছাঃ কজান্দ্রফদা কফগভ ২ কেশণ ৯০৩  

৩ কভাছাঃ জাশকা অক্তায কভাছাঃ রুাশর কফগভ ২ কেশণ ৯০৪  

৪ কভাছাঃ অশখ খাতুন কভাছাঃ জহুযা কফগভ ২ কেশণ ৯০৫  

 

১ কভাঃ তুশন আরাভ কভাঃ ভশয ঈশিন ৩ কেশণ ৭৭২  

২ কভাঃ শযপৄর আরাভ কভাছাঃ শল্পী কফগভ ৩ কেশণ ৭৭৩  

৩ কভাঃ জাশদ াান কভাছাঃ জশযপা কফগভ ৩ কেশণ ৭৭৪  

৪ কভাঃ শজারুর আরাভ কভাছাঃ ান্দ্রযজা কফগভ ৩ কেশণ ৭৭৫  

 

১ কভাঃ শযাজুর আরাভ কভাঃ যহুর অশভন ৪থ থ কেশণ ৬৬৩  

২ কভাঃ কগারজায কান্দ্রন কভাছাঃ কগান্দ্ররনুয কফগভ ৪থ থ কেশণ ৬৬৪  

৩ কভাছাঃ শরমু অক্তায কভাছাঃ অঞ্জুাযা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৬৬৫  

৪ কভাছাঃ সুফ থনা অক্তায কভাছাঃ াশরভা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৬৬৬  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৭৫, াটগ্রাভ, রারভশনযাট।      ককে নম্বযঃ-১২৭ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৭৫, াটগ্রাভ, রারভশনযাট। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ নাজমুর কাাআন নাশদ কভাছাঃ যত্না কফগভ ২ কেশণ ৯০৬  

২ কভাঃ যাান কান্দ্রন কযন্দ্রনা অক্তায ২ কেশণ ৯০৭  

৩ কভাছাঃ অশফদা সুরতানা নন্যা কভাঃ অশজজুর আরাভ ২ কেশণ ৯০৮  

৪ কভাছাঃ াশদা খাতুন কভাছাঃ রাআরী খাতুন ২ কেশণ ৯০৯  

৫ কভাছাঃ আশত অক্তায াশখ কভাছাঃ াছনা কফগভ ২ কেশণ ৯১০  

৬ কভাছাঃ মুফা শয কভাছাঃ কল্পনা কফগভ ২ কেশণ ৯১১  

 

১ কাভনা কভাছাঃ কভান্দ্ররভা খাতুন ৩ কেশণ ৭৭৬  

২ সুভাআা কভাছাঃ ভশযভ কনছা ৩ কেশণ ৭৭৭  

৩ কভাছাঃ সুভাআা অক্তায কভাছাঃ কশরনা কফগভ ৩ কেশণ ৭৭৮  

৪ তাছশভন অক্তায অবু তান্দ্রয ৩ কেশণ ৭৭৯  

৫ কভাছাঃ াশে অক্তায কভাছাঃ কফফী ৩ কেশণ ৭৮০  

৬ কভাঃ ভাবুফ-এ এরাী খান কভাঃ াশফবুর াান খান ৩ কেশণ ৭৮১  

৭ কভাঃ াশকবুর াান াশপন কভাছাঃ শপন্দ্রযাজা শশিকা সুশভ ৩ কেশণ ৭৮২  

৮ যাআান াশযা শন্তক কভাছাঃ নাশযন নাায ৩ কেশণ ৭৮৩  

৯ কভাঃ কাছায অরী কভাঃ অব্দু ারাভ ৩ কেশণ ৭৮৪  

 

১ পশযদ যশদা  ৪থ থ কেশণ ৬৬৭  

২ ারুন য যশদ কভাঃ অযাপ ৪থ থ কেশণ ৬৬৮  

৩ কভাঃ শভযাজ আরাভ কভাছাঃ াশভদা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৬৬৯  

৪ কভাছাঃ কভভশয অক্তায কভৌ যশঞ্জনা ৪থ থ কেশণ ৬৭০  

৫ অপানা অক্তায কভাছাঃ মুক্তা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৬৭১  

৬ কভাছাঃ ঈশভ থ অক্তায কভাছাঃ ছাশভনা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৬৭২  

৭ শভভ অক্তায কভাছাঃ স্বপ্না অক্তায ৪থ থ কেশণ ৬৭৩  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৯১, অশদতভাযী, রারভশনযাট।      ককে নম্বযঃ-১২৮ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৯১, অশদতভাযী, রারভশনযাট। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাছাঃ পান্দ্রতভা অক্তায কভাঃ ফাদুর ক ২ কেশণ ৯১২  

২ কভাছাঃ তাভান্না খাতুন কভাঃ কতাজান্দ্রের ক ২ কেশণ ৯১৩  

 

১ কভাঃ বুলু শভা কভাঃ খান্দ্রদমুল্লা ৩ কেশণ ৭৮৫  

২ কভাঃ জাশকয কান্দ্রন কভাঃ শভন্টু শভা ৩ কেশণ ৭৮৬  

৩ কভাঃ যািী শভা কভাঃ শরাকত অরী ৩ কেশণ ৭৮৭  

 

১ কভাছাঃ অা ভশন কভাঃ অযাপৄর অরভ ৪থ থ কেশণ ৬৭৪  

২ কভাছাঃ শভতু খাতুন ভশভনুয আরাভ শভরন ৪থ থ কেশণ ৬৭৫  

৩ কভাছাঃ াশদকা ভশন কভাঃ শপকুর আরাভ ৪থ থ কেশণ ৬৭৬  

৪ কভাছাঃ শভশি খাতুন কভাঃ অব্দুর কশযভ ৪থ থ কেশণ ৬৭৭  

৫ জান্নাতী অক্তায কপযন্দ্রদৌী কভাঃ পখরুর আরাভ ৪থ থ কেশণ ৬৭৮  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৩৪, নীরপাভাযী দয, নীরপাভাযী।    ককে নম্বযঃ-১২৯ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৩৪, নীরপাভাযী দয, নীরপাভাযী। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-

ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ অব্দুর কাআয়ুভ কভাঃ ভশঈয যভান ২ কেশণ ৯১৪  

২ অগুন কুভায ফান্দ্রপায ভধুযাভ ফান্দ্রপায ২ কেশণ ৯১৫  

৩ কভাঃ াশফবুল্লা কভাঃ অবুর ভশজদ ২ কেশণ ৯১৬  

৪ কভাঃ মুশন কভাঃ মুশভন ২ কেশণ ৯১৭  

৫ শভভ কভাঃ ভাসুদ ২ কেশণ ৯১৮  

৬ কভাছাঃ আশতা অক্তায কভাছাঃ ান্দ্রদ কফগভ ২ কেশণ ৯১৯  

 

১ কভাঃ শন্দ্রভর আরাভ কভাঃ াশচনুয যভান ৩ কেশণ ৭৮৮  

২ কাজর ভশন কভাঃ যশফঈর আরাভ ৩ কেশণ ৭৮৯  

৩ িীন-আ-আরাভ কভাছাঃ ভনা কফগভ ৩ কেশণ ৭৯০  

৪ কভাঃ যসূর কান্দ্রর যানা ৩ কেশণ ৭৯১  

৫ যানী কভাঃ এনাতুর ৩ কেশণ ৭৯২  

৬ শফাা কভাঃ অন্দ্রনাায কান্দ্রন ৩ কেশণ ৭৯৩  

৭ যভজান অরী কভাঃ অব্দুর কান্দ্রদয ৩ কেশণ ৭৯৪  

 

১ (ান)কভাঃ শযাত আফন্দ্রন াান াান শকদায ৪থ থ কেশণ ৬৭৯  

২ মুশত াান মুযাদ কভাঃ ভাসুদ ৪থ থ কেশণ ৬৮০  

৩ শফাদ কান্দ্রন মুন্না কভাঃ কযজাঈর কশযভ ৪থ থ কেশণ ৬৮১  

৪ কভাছাঃ শংকী অক্তায কভাঃ ভনুর আরাভ ৪থ থ কেশণ ৬৮২  

৫ ছফাখী ফাচ্চু ৪থ থ কেশণ ৬৮৩  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৩৪, নীরপাভাযী দয, নীরপাভাযী।    ককে নম্বযঃ-১২৯ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ ান্দ্রড়াা শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৬২, নীরপাভাযী দয, নীরপাভাযী। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ াআমুভ অর কভাজাশদ তশভনা অক্তায ২ কেশণ ৯২০  

২ কভাঃ ভাশয অন্দ্রক প্রাণ ভকসুদা কফগভ ২ কেশণ ৯২১  

৩ কভাঃ হৃদ আরাভ আাশভন ২ কেশণ ৯২২  

৪ তানা অক্তায তাশনা কভাছাঃ ঈন্দ্রে াশন ২ কেশণ ৯২৩  

৫ কভানা অক্তায ভাশরাত অন্দ্ররা কফগভ ২ কেশণ ৯২৪  

৬ কভাছাঃ যতনা শশিকা কযখা কফগভ ২ কেশণ ৯২৫  

৭ কভাছাঃ জুআ ভশন াশফনা আাছশভন ২ কেশণ ৯২৬  

 

১ কভাঃ যশফন আরাভ কভাছাঃ াানাজ অক্তায ৩ কেশণ ৭৯৫  

২ কভাছাঃ শনশ অক্তায ভাা অক্তায ৩ কেশণ ৭৯৬  

৩ যম্নশভ অক্তায কশরনা কফগভ ৩ কেশণ ৭৯৭  

৪ শযপা অক্তায কভাছাঃ যম্নশজ ৩ কেশণ ৭৯৮  

৫ কভাছাঃ সুআটি নাজভা কফগভ ৩ কেশণ ৭৯৯  

 

১ কভাছাঃ জান্নাতুন কপযন্দ্রদৌশ শযতু অশছভা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৬৮৪  

২ কভাছাঃ যাশপাতুন জান্নাত কতু কফফী অক্তায ৪র্থ কেশণ ৬৮৫  

৩ কভাছাঃ াশদকা অক্তায কভাছাঃ নাজভা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৬৮৬  

৪ কভাছাঃ বৃশি অক্তায ভভতা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৬৮৭  

৫ কভাছাঃ যম্নফাআা অক্তায যবু কভাছাঃ দুরারী কফগভ ৪থ থ কেশণ ৬৮৮  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৪৪, ছদপুয, নীরপাভাযী।    ককে নম্বযঃ-১৩০ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ ছদপুয শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৪৪, ছদপুয, নীরপাভাযী। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাছাঃ তাভান্না কভাঃ াশভভ ২ কেশণ ৯৪৪  

২ অশপা সুরতানা কভাঃ জাাঙ্গীয ২ কেশণ ৯৪৫  

৩ অপশযন কভাঃ কাভার ২ কেশণ ৯৪৬  

৪ ানাজ কফগভ অব্দু ারাভ ২ কেশণ ৯৪৭  

৫ নুয অরভ অযভান ২ কেশণ ৯৪৮  

 

১ কভাছাঃ াভা অক্তায কভাঃ যশভ ৩ কেশণ ৮১৮  

২ শভঠুন কযাকানা ৩ কেশণ ৮১৯  

৩ কভাছাঃ কযাশজ কভাঃ কানা চান ৩ কেশণ ৮২০  

৪ কভাছাঃ ানাতুন ভশন কভাঃ াশনুর ৩ কেশণ ৮২১  

৫ কভাছাঃ শযশভ কভাঃ অশফদ ৩ কেশণ ৮২২  

 

১ কভাছাঃ যানী কভাছাঃ যনাযা ৪থ থ কেশণ ৭০৪  

২ কভাছাঃ াভাদ কান্দ্রন কভাঃ শযা ৪থ থ কেশণ ৭০৫  

৩ শরমু অক্তায কভাঃ ান্দ্রফদুয ক ৪থ থ কেশণ ৭০৬  

৪ কভাছাঃ যানী (াশভভ) কভাছাঃ কভন্দ্ররুন কনা ৪থ থ কেশণ ৭০৭  

৫ সুযাআা অক্তায দুরার কান্দ্রন ৪থ থ কেশণ ৭০৮  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৮৯, শডভরা, নীরপাভাযী।    ককে নম্বযঃ-১৩১ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৮৯, শডভরা, নীরপাভাযী। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ আশত অক্তায কভাঃ দুলু শভা ২ কেশণ ৯২৭  

২ কভাঃ ফাঁধন আরাভ কভাঃ নুয আরাভ ২ কেশণ ৯২৮  

৩ মুশন্ন অক্তায কভাঃ শভজানুয যভান ২ কেশণ ৯২৯  

৪ জন্দ্রদফ কুভায যা শিরী কুভায যা ২ কেশণ ৯৩০  

 

১ অন অরী কফরার কান্দ্রন ৩ কেশণ ৮০০  

২ মুক্তা কভাতান্দ্ররফ ৩ কেশণ ৮০১  

৩ অভানী অক্তায কভাঃ কভাস্তাশপজুয ৩ কেশণ ৮০২  

৪ ভাজথান অক্তায কভাঃ ভাশন ৩ কেশণ ৮০৩  

 

১ নুযাত কশযনা ৪থ থ কেশণ ৬৮৯  

২ াধনা যানী যা সুজন ৪থ থ কেশণ ৬৯০  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৯২, কডাভায, নীরপাভাযী।    ককে নম্বযঃ-১৩২ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৯২, কডাভায, নীরপাভাযী। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ তাফাসুভ অক্তায অশিঁ কভাঃ তশরভ ফাবু ২ কেশণ ৯৩১  

২ যন জাান শযশক্ত কভাঃ রুস্তভ অরী ২ কেশণ ৯৩২  

৩ জান্নাশত জাান সুভাআা কভাঃ আশি অরী ২ কেশণ ৯৩৩  

৪ স্মৃশত অক্তায াশরভা কভাঃ কান্দ্রর যানা ২ কেশণ ৯৩৪  

৫ কভাছাঃ রাশভা অক্তায কভাঃ কাাগ ২ কেশণ ৯৩৫  

 

১ মুশ থদা অক্তায কনৌশযন কভাঃ শনামুর আরাভ ৩ কেশণ ৮০৪  

২ তুফা শফনন্দ্রত কভাক্তায কভাঃ কভাক্তায অরী ৩ কেশণ ৮০৫  

৩ কভাঃ পাশভ আরাভ কভাঃ কভন্দ্রয অরী ৩ কেশণ ৮০৬  

৪ কভাছাঃ মুশন্ন অক্তায কভাঃ ভাসুদ যানা ৩ কেশণ ৮০৭  

৫ কভাছাঃ নন্যা অক্তায কভাঃ ভাাপৄজায যভান ৩ কেশণ ৮০৮  

 

১ যনাক জাান তাশযন কভাঃ তশরভ ফাবু ৪থ থ কেশণ ৬৯১  

২ জান্নাতুন কপযন্দ্রদৌ ঊতৃ কভাঃ ভাসুদ অফভান ৪থ থ কেশণ ৬৯২  

৩ কাভরুন্নাায ভনা কভাঃ কশযমুর ক ৪থ থ কেশণ ৬৯৩  

৪ কভাছাঃ জুুঁআ অক্তায কভাঃ জুন্দ্রর আরাভ ৪থ থ কেশণ ৬৯৪  

৫ কভাছাঃ অনজুভান অক্তায কভাঃ অন্দ্রনাায কান্দ্রন ৪থ থ কেশণ ৬৯৫  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ জরঢাকা শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৯৮, জরঢাকা, নীরপাভাযী।   ককে নম্বযঃ-১৩৩ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বকযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৯৮, জরঢাকা, নীরপাভাযী। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ তাযশভন অক্তায গশযভ ঈশিন ২ কেশণ ৯৩৬  

২ অর আাছা ভাভনুয আরাভ ২ কেশণ ৯৩৭  

৩ অজন্দ্রভরুর াান শভজান ভন্দ্রনাায ২ কেশণ ৯৩৮  

৪ অশরপা অক্তায শভশি টিটু আরাভ ২ কেশণ ৯৩৯  

 

১ অশিঁভশন অক্তায যশদুর ৩ কেশণ ৮০৯  

২ াযী অক্তায াশভদুর আরাভ ৩ কেশণ ৮১০  

৩ াানাজ অব্দু ছাভাদ ৩ কেশণ ৮১১  

৪ অশিঁ ভশন ভকছুদায যভান ৩ কেশণ ৮১২  

৫ ঐশ ভশন অশরায যভান ৩ কেশণ ৮১৩  

 

১ সুভাআা অক্তায শমু অশভরুর আরাভ ৪থ থ কেশণ ৬৯৬  

২ শঞ্চতা যানী শনন্দ্রযন যা ৪থ থ কেশণ ৬৯৭  

৩ মুনতাায যশদুর ৪থ থ কেশণ ৬৯৮  

৪ কভন্দ্রদী াান াশপজুয যভান ৪থ থ কেশণ ৬৯৯  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শছন্নমূর শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১২৭, শকন্দ্রাযগঞ্জ, নীরপাভাযী।      ককে নম্বযঃ-১৩৪ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শছন্নমূর শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১২৭, শকন্দ্রাযগঞ্জ, নীরপাভাযী। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাছাঃ তাছশরভা অক্তায কভাঃ তাআজুর আরাভ ২ কেশণ ৯৪০  

২ কভাছাঃ নশন অক্তায কভাঃ ভান্দ্রজদুর ক ২ কেশণ ৯৪১  

৩ কভাছঃ অশম্বা অক্তায কভাঃ অঃ গশণ ২ কেশণ ৯৪২  

৪ জান্নাতুর নাইভ কতাা ভকদুভ অমভ ভাযাপী ২ কেশণ ৯৪৩  

 

১ কভাঃ শরামুন আরাভ কভাঃ তাজুর আরাভ ৩ কেশণ ৮১৪  

২ কভাছাঃ টুম্পা ভশন কভাঃ ফাদুর আরাভ ৩ কেশণ ৮১৫  

৩ পান্দ্রতভা অক্তায অব্দুর জশরর ৩ কেশণ ৮১৬  

৪ কভাছাঃ সুভাআা অক্তায কভাঃ অাদুর আরাভ ৩ কেশণ ৮১৭  

 

১ কভাঃ ভাাবুফ আরাভ কভাঃ খশফয ঈশিন ৪থ থ কেশণ ৭০০  

২ কভাঃ কভাস্তাশপজুয যভান কভাঃ অশভছায যভান ৪থ থ কেশণ ৭০১  

৩ কভাছাঃ জুন্দ্ররখা অক্তায কভাঃ াান অরী ৪থ থ কেশণ ৭০২  

৪ ভশনজা অক্তায কভাঃ আশরাছ ৪থ থ কেশণ ৭০৩  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৫৮, কুশড়গ্রাভ দয, কুশড়গ্রাভ।      ককে নম্বযঃ-১৩৫ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৫৮, কুশড়গ্রাভ দয, কুশড়গ্রাভ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কনাশন ঈরপাত শযা কভাঃ অবুর কারাভ ২ কেশণ ৯৫৬  

২ ভাশযা আরাভ কভাঃ যশপকুর আরাভ ২ কেশণ ৯৫৭  

৩ কভাছাঃ জাশকা সুরতানা কভাঃ জশরর কান্দ্রন ২ কেশণ ৯৫৮  

৪ কভাছাঃ াযশভন কভাঃ াজাভার ২ কেশণ ৯৫৯  

৫ কভাছাঃ সুফা তাফাসুভ কভাঃ াআদুর আরাভ ২ কেশণ ৯৬০  

৬ কভাছাঃ তুরশপ অক্তায কভাছাঃ অপন্দ্রযাজা কফা ২ কেশণ ৯৬১  

৭ কভাছাঃ সুফণ থা কভাঃ সুভন ২ কেশণ ৯৬২  

৮ কভাছাঃ ভশনী অক্তায কভাঃ ভশজদুর ২ কেশণ ৯৬৩  

৯ কভাছাঃ শপভা অখতায াগয ফাবু ২ কেশণ ৯৬৪  

১০ কভাছাঃ আাশভন খাতুন কভাঃ কজান্দ্রফদ অরী ২ কেশণ ৯৬৫  

 

১ কভাঃ শপাত অন্দ্রভদ কভাঃ কভাস্তপা কাভার ৩ কেশণ ৮২৮  

২ কভাঃ শযপাত কভাঃ ছতফ ৩ কেশণ ৮২৯  

৩ কভাঃ অতাঈয যভান কভাঃ অআমুর ক ৩ কেশণ ৮৩০  

৪ তাভান্না কফগভ কভাঃ যশপকুর অরী ৩ কেশণ ৮৩১  

৫ কভাছাঃ নুযাত জাান কদারা কভাঃ দুরার যকায ৩ কেশণ ৮৩২  

৬ শভা অক্তায কতু ান্দ্রজদুর কশযভ ৩ কেশণ ৮৩৩  

৭ ভাশযা আরাভ কভাঃ অশভনুর ৩ কেশণ ৮৩৪  

৮ শ্রী রশক্ষ যানী শ্রী রক্ষণ ৩ কেশণ ৮৩৫  

৯ ডশর যানী শ্রী শফশ্বনা্থ শযজন ৩ কেশণ ৮৩৬  

 

১ কভাঃ অশতকুয াান কভাঃ ভশভন আরাভ ৪থ থ কেশণ ৭১৫  

২ কভাঃ াশযায নাশপ শরখন অর ভাসুভ ৪থ থ কেশণ ৭১৬  

৩ কভাঃ াশন অরভ কভাঃ াাজাভার ৪থ থ কেশণ ৭১৭  

৪ কভাছাঃ াথী অক্তায কভাঃ ছারাভ শভা ৪থ থ কেশণ ৭১৮  

৫ কভাছাঃ সুভী খাতুন কভাঃ সুজন শভা ৪থ থ কেশণ ৭১৯  

৬ কভাছাঃ শভনা অক্তায কভাঃ কভন্দ্রয অরী ৪থ থ কেশণ ৭২০  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৮৫, ঈশরপুয, কুশড়গ্রাভ।      ককে নম্বযঃ-১৩৬ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৮৫, ঈশরপুয, কুশড়গ্রাভ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ অবু কনাভান যদায কভাঃ অশভনুর ক যদায ২ কেশণ ৯৯৪  

২ কভাছাঃ শশযনা অক্তায কভাঃ াশন অরভ ২ কেশণ ৯৯৫  

৩ কভাছাঃ কজশভ  অক্তায শজভ কভাঃ জান্দ্রদুর আরাভ ২ কেশণ ৯৯৬  

৪ কভাছাঃ ভনা ভীভ কভাঃ মুকুর শভা ২ কেশণ ৯৯৭  

৫ কভাছাঃ সুযশভরা অক্তায (াশদা) কভাঃ মুকুর কান্দ্রন ২ কেশণ ৯৯৮  

 

১ কাাআন আিাফা কভাঃ কাভার কান্দ্রন ৩ কেশণ ৮৬০  

২ ভামুদুর ক ভাশ কভাঃ অযাপৄর আরাভ ৩ কেশণ ৮৬১  

৩ কভাঃ ভাশপ আরাভ কভাঃ অন্দ্রর ভামুদ ৩ কেশণ ৮৬২  

৪ কভাছাঃ হুভাআা খাতুন কভাঃ কদরফয কান্দ্রন ৩ কেশণ ৮৬৩  

৫ কভাছাঃ জান্নাতুর অক্তায কভাঃ অব্দুর জনার ৩ কেশণ ৮৬৪  

৬ কভাছাঃ নুযাত জাান (লুৎপা) কভাঃ নশতজায যভান ৩ কেশণ ৮৬৫  

৭ কভাছাঃ শনলুপা আাশভন কভাঃ নুযনফী শভা ৩ কেশণ ৮৬৬  

৮ কভাছাঃ াশদা অক্তায (সুভী) কভাঃ াজু শভা ৩ কেশণ ৮৬৭  

৯ কভাঃ ভাসুদ যানা কভাঃ নূয কভাােদ ৩ কেশণ ৮৬৮  

 

১ কভাছাঃ সুভাআা অক্তায কভাঃ ছপৄর আরাভ ৪থ থ কেশণ ৭৪২  

২ কভাছাঃ পাযজানা অক্তায (পাশযা) কভাঃ পজলুর ক ৪থ থ কেশণ ৭৪৩  

৩ কভাছাঃ শভশথরা অক্তায কভাঃ ভঞ্জু শভা ৪থ থ কেশণ ৭৪৪  

৪ কভাঃ অন যদায কভাঃ এযাপৄর যদায ৪থ থ কেশণ ৭৪৫  

৫ শ্রী ন চে যকায ন্দ্রয চে ৪থ থ কেশণ ৭৪৬  

৬ কভাঃ কযদানুর আরাভ (রুান) কভাঃ অব্দুর ভশজত যকায ৪থ থ কেশণ ৭৪৭  

৭ কভাঃ াগয আরাভ কভাঃ ভশজত শভা ৪থ থ কেশণ ৭৪৮  

৮ কভাঃ শরভন যদায কভাঃ ভনার যদায ৪থ থ কেশণ ৭৪৯  

৯ কভাঃ তাআজুর আরাভ কভাঃ অশভনুর আরাভ ৪থ থ কেশণ ৭৫০  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ পৄরফাড়ী শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৪০, পৄরফাড়ী, কুশড়গ্রাভ।    ককে নম্বযঃ-১৩৭ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ পৄরফাড়ী শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৪০, পৄরফাড়ী, কুশড়গ্রাভ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-

ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাছাঃ শযা ভশন কভাঃ যান্দ্রদুর আরাভ ২ কেশণ ৯৮২  

২ কুভাযী তাী যানী গীতা শ্রী তা কুভায কন ২ কেশণ ৯৮৩  

৩ কভাঃ অযাপাত আরাভ কভাছাঃ শভতৄন অপন্দ্রযাজ ২ কেশণ ৯৮৪  

৪  শ্রী শফজ চে কন শ্রী শফপ্লফ চে কন ২ কেশণ ৯৮৫  

৫ কভাঃ যাশপ আরাভ কভাঃ অব্দুর াআ ২ কেশণ ৯৮৬  

৬ কভাঃ কজানাআদ াান ভাশ কভাঃ কভাজান্দ্রের ক ২ কেশণ ৯৮৭  

 

১ কভাঃ অান াশফফ কভাঃ এনামুর ক ৩ কেশণ ৮৪৯  

২ কভাছাঃ অশযপা খাতুন কভাঃ অনার ক ৩ কেশণ ৮৫০  

৩ কভাঃ া যান কভাঃ ভকন ঈশিন ৩ কেশণ ৮৫১  

৪ কভাঃ অশতকুর আরাভ কভাঃ এযাদুর ক ৩ কেশণ ৮৫২  

৫ কভাঃ াজু শভা কভাঃ অশজত অরী ৩ কেশণ ৮৫৩  

 

১ কভাঃ শরাকত কান্দ্রন শযপাত কভাঃ সুজাত কান্দ্রন ৪থ থ কেশণ ৭৩৩  

২ কভাঃ অরভামুদ ান্ত কভাঃ অন্দ্ররক ৪থ থ কেশণ ৭৩৪  

৩ কভাঃ াশকবুর াান কভাঃ এন্তাদুর ক ৪থ থ কেশণ ৭৩৫  

৪ ছদ মুশপকুয যভান কভাছাঃ শভতৄন অপন্দ্রযাজ ৪থ থ কেশণ ৭৩৬  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৮৮, শচরভাযী, কুশড়গ্রাভ।    ককে নম্বযঃ-১৩৮ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৮৮, শচরভাযী, কুশড়গ্রাভ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ ভাশনক শভা কভাঃ নুয কভাােদ ২ কেশণ ৯৮৮  

২ কভাছাঃ অা শশিকা কভাঃ এযাদুর আরাভ ২ কেশণ ৯৮৯  

৩ কভাঃ অশক শভা কভাঃ ভকবুর ক ২ কেশণ ৯৯০  

৪ কভাছাঃ দীশপ্ত খাতুন কভাঃ দুলু শভা ২ কেশণ ৯৯১  

৫ শ্রী শযদ ফাবু শ্রী যশফন যশফদা ২ কেশণ ৯৯২  

৬ কভাছাঃ শযশভ ভশন কভাঃ যশপকুর আরাভ ২ কেশণ ৯৯৩  

 

১ কভাঃ নাশপজ াান শনযফ কভাঃ কগারাভ কভাস্তপা ৩ কেশণ ৮৫৪  

২ কভাঃ যশফঈর আরাভ কভাঃ এযাদুর আরাভ ৩ কেশণ ৮৫৫  

৩ কভাছাঃ যতনা অক্তায কভাঃ যতন শভা ৩ কেশণ ৮৫৬  

৪ কভাছাঃ সুভনা অক্তায কছাা কভাঃ াআপৄর আরাভ ৩ কেশণ ৮৫৭  

৫ কভাঃ াভীভ শভা কভাঃ নুরুজ্জাভান শভা ৩ কেশণ ৮৫৮  

৬ কভাছাঃ াশনপা অক্তায কভাঃ াশভদুর আরাভ ৩ কেশণ ৮৫৯  

 

১ কভাঃ যশফঈর আরাভ যাশি কভাঃ নান্টু শভা ৪থ থ কেশণ ৭৩৭  

২ কভাছাঃ াভীভা খাতুন কভাঃ ছান্দ্রদক কান্দ্রন ৪থ থ কেশণ ৭৩৮  

৩ কভাঃ পারুক শভা কভাঃ কুদ্দু অরী ৪থ থ কেশণ ৭৩৯  

৪ কভাঃ শভনাজ্ব আরাভ যতন কভাঃ এযাদ শভা ৪থ থ কেশণ ৭৪০  

৫ কভাঃ শভনাজুর আরাভ ভাশনক কভাঃ এযাদ শভা ৪থ থ কেশণ ৭৪১  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ কযৌভাযী শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১০৮, কযৌভাযী, কুশড়গ্রাভ।    ককে নম্বযঃ-১৩৯ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ কযৌভাযী শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১০৮, কযৌভাযী, কুশড়গ্রাভ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ যাশকবুর আরাভ কভাছাঃ রুারী খাতুন ২ কেশণ ৯৬৬  

২ ভাশযা যভান কভাছাঃ কপাশর খাতুন ২ কেশণ ৯৬৭  

৩ কভাছাঃ আরাভশন কভাছাঃ স্বপ্না খাতুন ২ কেশণ ৯৬৮  

৪ কভাছাঃ যাশজা সুরতানা কভাছাঃ তানশজরা কফগভ ২ কেশণ ৯৬৯  

৫ কভাছাঃ াশদা অপশযন শনা কভাছাঃ অশযপা খাতুন ২ কেশণ ৯৭০  

৬ কভাছাঃ সুফণ থা খাতুন কুরছুভ কফগভ ২ কেশণ ৯৭১  

৭ কভাছাঃ অশকা অক্তায কভাছাঃ অশযপা খাতুন ২ কেশণ ৯৭২  

৮ শযফা খাতুন কভাছাঃ রুশা খাতুন ২ কেশণ ৯৭৩  

৯ কভাছাঃ অশছা খাতুন কভাছাঃ অন্দ্ররভা খাতুন ২ কেশণ ৯৭৪  

১০ কভাছাঃ ভনা খাতুন কভাছাঃ কফরী খাতুন ২ কেশণ ৯৭৫  

 

১ কভাঃ আকফার অশজভ কভাছাঃ একন্দ্রত অযা খাতুন ৩ কেশণ ৮৩৭  

২ আপা কভাছাঃ কপারী খাতুন ৩ কেশণ ৮৩৮  

৩ কভাছাঃ অশপা কভাছাঃ ঈশরপা খাতুন ৩ কেশণ ৮৩৯  

৪ কভাছাঃ জান্নাতুর কপযন্দ্রদৌী কভাছাঃ অরশভনা খাতুন ৩ কেশণ ৮৪০  

৫ কভাছাঃ হুভশযা জান্নাত াা কভাছাঃ কভাখন্দ্ররজা খাতুন ৩ কেশণ ৮৪১  

৬ কভাঃ জাশকয কান্দ্রন কভাছাঃ জহুযা খাতুন ৩ কেশণ ৮৪২  

৭ কভাঃ কভন্দ্রদী াান কভাছাঃ ভামুদা খাতুন ৩ কেশণ ৮৪৩  

 

১ কভাছাঃ কাভাযা আাশভন কভাছাঃ কান্দ্রন অযা খাতুন ৪থ থ কেশণ ৭২১  

২ শযপা তাশপা যাশখ কভাছাঃ াানাজ সুরতানা ৪থ থ কেশণ ৭২২  

৩ কভাছাঃ যশভরা কভাছাঃ শযতন কনছা ৪থ থ কেশণ ৭২৩  

৪ ফশফতা অক্তায কভাছাঃ নরুজাান ৪থ থ কেশণ ৭২৪  

৫ কভাছাঃ অশছা খাতুন কভাছাঃ যান্দ্ররা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৭২৫  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শযশ্বয তালুক শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১২১, যাজাযাট, কুশড়গ্রাভ।      ককে নম্বযঃ-১৪০ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শযশ্বয তালুক শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১২১, যাজাযাট, কুশড়গ্রাভ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাছাঃ সুম থভী খাতুন কভাঃ অবু ফক্কয শশিক ২ কেশণ ৯৭৬  

২ কভাছাঃ াযশভন খাতুন কভাঃ আব্রাশভ খশরর ২ কেশণ ৯৭৭  

৩ কভাছাঃ শনাত সুরতানা কভাঃ নুয অরভ শশিক ২ কেশণ ৯৭৮  

৪ কভাছাঃ আাছশভন কভাঃ এভদাদুর ক ২ কেশণ ৯৭৯  

৫ কভাঃ যশফঈর আরাভ াভসুজ্জাভান ২ কেশণ ৯৮০  

৬ কভাছাঃ অা শশিকা কভাঃ কখাযন্দ্রদ ২ কেশণ ৯৮১  

 

১ কভাছাঃ নুযী খাতুন কভাঃ নুয অরভ ৩ কেশণ ৮৪৪  

২ কভাছাঃ মুক্তা খাতুন কভাঃ জশরর কভাল্লা ৩ কেশণ ৮৪৫  

৩ কভাঃ জাশদ শভা কভাঃ অবুর কান্দ্রন ৩ কেশণ ৮৪৬  

৪ কভাঃ নাজমুর আরাভ কভাঃ যশপকুর আরাভ ৩ কেশণ ৮৪৭  

৫ কভাঃ আাশছন অরী কভাঃ জাাঙ্গীয অরী ৩ কেশণ ৮৪৮  

 

১ কভাঃ শযপাত কভাঃ শজরজ্ব অরী ৪থ থ কেশণ ৭২৬  

২ কভাঃ অশকুয যভান কভাঃ যভাজন অরী ৪থ থ কেশণ ৭২৭  

৩ কভাছাঃ াশদা অক্তায কভাঃ অরছায অরী ৪থ থ কেশণ ৭২৮  

৪ কভাছাঃ সুভী অক্তায কভাঃ শজর কভাল্লা ৪থ থ কেশণ ৭২৯  

৫ কভাছাঃ কযভা খাতুন কভাঃ এযাদুর আরাভ ৪থ থ কেশণ ৭৩০  

৬ কভাছাঃ কভান্দ্রছনা কভাঃ পৄর শভা ৪থ থ কেশণ ৭৩১  

৭ কভাছাঃ অন্দ্রা শশিকা কভাঃ া অরভ ৪থ থ কেশণ ৭৩২  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ ভযহুভ অরপাজ ঈশিন শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৬০, যাশজফপুয, কুশড়গ্রাভ।         ককে নম্বযঃ-১৪১ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ ভযহুভ অরপাজ ঈশিন শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৬০, যাশজফপুয, কুশড়গ্রাভ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ তাীদুর আরাভ কভাছাঃ রাশক খাতুন ২ কেশণ ৯৪৯  

২ কভাঃ আভন খান কভাঃ ভশনয ঈশিন ২ কেশণ ৯৫০  

৩ কভাঃ শভনাজ কভাঃ াআদুয যভান ২ কেশণ ৯৫১  

৪ কভাঃ ভাা অক্তায কভাঃ ভাআদুর আরাভ ২ কেশণ ৯৫২  

৫ কভাছাঃ রাবরী খাতুন কভাছাঃ নুশযভা খাতুন ২ কেশণ ৯৫৩  

৬ কভাছাঃ যান্দ্রফা খাতুন কভাঃ অশজফয যভান ২ কেশণ ৯৫৪  

৭ কভাছাঃ ভশযভ অক্তায কভাছাঃ ভান্দ্ররকা খাতুন ২ কেশণ ৯৫৫  

 

১ কভাছাঃ মুক্তাভশন কভাঃ সুরুজ্জাভান ৩ কেশণ ৮২৩  

২ কভাছাঃ শমু খাতুন কভাঃ কাযাফ কান্দ্রন ৩ কেশণ ৮২৪  

৩ কভাছাঃ সুভাআা অক্তায কভাঃ অব্দুর ভান্নান ৩ কেশণ ৮২৫  

৪ কভাঃ অর অশভন কভাঃ শপকুর আরাভ ৩ কেশণ ৮২৬  

৫ কভাঃ বুজ শভা কভাঃ অব্দুর কশযভ ৩ কেশণ ৮২৭  

 

১ কভাছাঃ শফঈটি কভাঃ ছফয অরী ৪থ থ কেশণ ৭০৯  

২ কভাছাঃ চানা খাতুন কভাঃ রার শভা ৪থ থ কেশণ ৭১০  

৩ কভাছাঃ রুাশর অক্তায কভাঃ ান্দ্রনাায কান্দ্রন ৪থ থ কেশণ ৭১১  

৪ কভাছাঃ ভশনযা অক্তায কভাঃ অবু াইদ ৪থ থ কেশণ ৭১২  

৫ কভাছাঃ অছভাঈর কানা কভাঃ যশপকুর আরাভ ৪থ থ কেশণ ৭১৩  

৬ কভাঃ পার ক পাশভ কভাছাঃ পান্দ্রতভা খাতুন ৪থ থ কেশণ ৭১৪  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৩৯, গাআফান্ধা দয, গাআফান্ধা।        ককে নম্বযঃ-১৪২ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৩৯, গাআফান্ধা দয, গাআফান্ধা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ যাশভভ অন্দ্রেদ শযপু কভাঃ নুরুজ্জাভান ২ কেশণ ৯৯৯  

২ কভাছাঃ ভশযভ খাতুন কভাছাঃ কাঞ্চন কফগভ ২ কেশণ ১০০০  

৩ কভাঃ নুয অরভ কভাঃ ভন্টু শভা ২ কেশণ ১০০১  

৪ কভাঃ ছাভাদ শভা কভাঃ ভন্টু শভা ২ কেশণ ১০০২  

 

১ জান্নাতুর কপযন্দ্রদৌ শভশভ কভাঃ শভরন শভা ৩ কেশণ ৮৬৯  

২ কভাছাঃ আযাত জাান শভতু কভাকন্দ্ররছুয যভান ৩ কেশণ ৮৭০  

৩ কভাছাঃ নাশছভা অকতায কভাঃ নজরুর শভা ৩ কেশণ ৮৭১  

 

১ শভান্ত যকায কভাঃ অরতাফ কান্দ্রন ৪থ থ কেশণ ৭৫১  

২ কভাছাঃ াশদা অক্তায কভাঃ ান্দ্রদক অশর ৪থ থ কেশণ ৭৫২  

৩ কভাঃ কৌযব াশভদা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৭৫৩  

৪ কভাছাঃ সুফন থা অক্তায কভাঃ ভশনয ঈশিন ৪থ থ কেশণ ৭৫৪  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ কগাশফন্দগঞ্জ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১১৯, কগাশফন্দগঞ্জ, গাআফান্ধা। ককে নম্বযঃ-১৪৩ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ কগাশফন্দগঞ্জ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১১৯, কগাশফন্দগঞ্জ, গাআফান্ধা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ শযজু যভান ২ কেশণ ১০০৩  

২ কভাঃ াানুয যভান কৌযব কভাঃ খানজাান অরী ২ কেশণ ১০০৪  

৩ কভাঃ ভারুপ শভা কভাঃ ভাসুদ ২ কেশণ ১০০৫  

৪ কভাছাঃ াশদা খাতুন কভাঃ াআদুর ২ কেশণ ১০০৬  

৫ কভাঃ অব্দুল্লা অর াদাপ কভাঃ ভশনরুর আরাভ ২ কেশণ ১০০৭  

৬ কভাছাঃ কানারী অক্তায কভাঃ অব্দুয াভাদ ২ কেশণ ১০০৮  

 

১ পাযানা াশফা ঐী কভাঃ যশপকুর আরাভ ৩ কেশণ ৮৭২  

২ কভাছাঃ কভৌসুভী কভাঃ এন্তাজ অরী ৩ কেশণ ৮৭৩  

৩ কভাঃ শপাদ শভা কভাঃ মুসুদ ৩ কেশণ ৮৭৪  

৪ কভাছাঃ অশপপা তাফাসুভ কভাঃ অবুর াান ৩ কেশণ ৮৭৫  

৫ যাতুর কদান কভাঃ অকযাভ কখ ৩ কেশণ ৮৭৬  

৬ কভাছাঃ ভামুদা কভাঃ ভাাবুর যদায ৩ কেশণ ৮৭৭  

 

১ কুভাযী োফন্তী যানী শফশ্বা ঝযনা শফশ্বা ৪থ থ কেশণ ৭৫৫  

২ কভাছাঃ জুশরা অক্তায কভাঃ জাপৄরুর আরাভ ৪থ থ কেশণ ৭৫৬  

৩ কভাঃ ভাশন শভা কভাঃ যানু শভা ৪থ থ কেশণ ৭৫৭  

৪ কভাঃ তাশভভ  কভাঃ শফলু ভন্ডর ৪থ থ কেশণ ৭৫৮  

৫ কভাঃ অশফদ াান শনার কভাঃ কদন্দ্ররাায াযন্দ্রবজ ৪থ থ কেশণ ৭৫৯  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ াঘাটা শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৭৮, াঘাটা, গাআফান্ধা। ককে নম্বযঃ-১৪৪ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ াঘাটা শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৭৮, াঘাটা, গাআফান্ধা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ মুশপক াদভান কভাছাঃ কভাস্তাশযনা অপছানা ২ কেশণ ১০০৯  

২ কভাঃ শরন ফাবু কভাছাঃ নাশছভা কফগভ ২ কেশণ ১০১০  

৩ কভাঃ শভতাফ যভান (মুযাদ) কভাছাঃ কভাযন্দ্রদা কফগভ ২ কেশণ ১০১১  

৪ কভাছাঃ অপশযন অক্তায কভাছাঃ অছভা কফগভ ২ কেশণ ১০১২  

৫ কভাছাঃ তাছশভন অক্তায কভাছাঃ রাফরী কফগভ ২ কেশণ ১০১৩  

 

১ যাশভা ভাশরাত কভাঃ যাানুর ক ৩ কেশণ ৮৭৮  

২ কভাছাঃ অা অক্তায অশনকা কভাছাঃ অপরুজা অক্তায কযন্দ্রফকা ৩ কেশণ ৮৭৯  

৩ কভানাশরা কভাছাঃ শফরশকছ কফগভ ৩ কেশণ ৮৮০  

৪ কভাছাঃ অশছা অক্তায অন্দ্ররা কভাছাঃ তশভনা কফগভ ৩ কেশণ ৮৮১  

৫ কভাছাঃ শযমু অক্তায কভাঃ কযজাঈর কশযভ ৩ কেশণ ৮৮২  

৬ কভাছাঃ ন্তযা খাতুন কভাছাঃ রুারী কফগভ ৩ কেশণ ৮৮৩  

৭ ছদ অশক ফাবু (ছকত) কভাছাঃ যাশজা সুরতানা ৩ কেশণ ৮৮৪  

 

১ ভাশা শশিকাকানন কভাছাঃ শযা খাতুন ৪থ থ কেশণ ৭৬০  

২ কভাছাঃ পাশযা আভাত (পারগুশন) কভাঃ পশযদুর আরাভ ৪থ থ কেশণ ৭৬১  

৩ কভাছাঃ শরভা অক্তায কভাছাঃ যশদা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৭৬২  

৪ কভাছাঃ ভন্দ্রনাাযা অক্তায (শভশন) যান্দ্রদা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৭৬৩  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৩৫, ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ।       ককে নম্বযঃ-১৪৫ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৩৫, ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ আভাআর (আাশভভ) আাশভন ২ কেশণ ১০১৪  

২ কভাঃ অশরপ সুশভ কফগভ ২ কেশণ ১০১৫  

৩ সুভাআা অক্তায সুভনা তাযশজনা ২ কেশণ ১০১৬  

৪ অশখ অক্তায পান্দ্রতভা খাতুন ২ কেশণ ১০১৭  

 

১ কখ তাশনভ (রক) তাশরভা কফগভ ৩ কেশণ ৮৮৫  

২ শভরন (ফাবু) কভাছাঃ জশযনা ৩ কেশণ ৮৮৬  

৩ পারুক অন্দ্রেদ শভন্দ্র ভশনা াযবীন ৩ কেশণ ৮৮৭  

৪ তাশরভা অক্তায কভাছাঃ জগুন কফগভ ৩ কেশণ ৮৮৮  

 

১ কভাছাঃ টুশক কভাঃ াজু কফগভ ৪থ থ কেশণ ৭৬৪  

২ যাশভা অক্তায কগারাী ৪থ থ কেশণ ৭৬৫  

৩ পাআভা অক্তায কভাছাঃ ান্দ্রনা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৭৬৬  

৪ সুযাআা কভাছাঃ কুরসুভ ৪থ থ কেশণ ৭৬৭  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৩৫, ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ।       ককে নম্বযঃ-১৪৫ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শিড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৫০, ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ অশফদুয যভান কভাঃ রুকন আরাভ ২ কেশণ ১০৩৬  

২ কভাঃ কভাতাশেভ কান্দ্রন অশফয কভাঃ ফাবুর কান্দ্রন ২ কেশণ ১০৩৭  

৩ কভাছাঃ কনা কফগভ ান্দ্রদকুর আরাভ ২ কেশণ ১০৩৮  

 

১ ন্দ্ররভান অরী কভাঃ ভাশনক ৩ কেশণ ৯০৪  

 

১ ফন্যা অব্দুয যাজ্জাক ৪থ থ কেশণ ৭৭৯  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ যানীংতকর শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৩০, যানীংতকর, ঠাকুযগাঁ।       ককে নম্বযঃ-১৪৬ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ যাণীংতকর শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৩০, যাণীংতকর, ঠাকুযগাঁ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ যশন আরাভ কভাঃ নূয অরভ ২ কেশণ ১০২৪  

২ কভানা অক্তায শভতু কভাঃ ভশনয কান্দ্রন ২ কেশণ ১০২৫  

৩ কভাঃ তুলায খান কভাঃ ভামুনুয যশদ ২ কেশণ ১০২৬  

৪ কভাছাঃ কভনাজ াযবীন স্বপ্না কভাঃ জশভ ঈিীন ২ কেশণ ১০২৭  

৫ কভাঃ জশন কভাঃ নজরুর আরাভ ২ কেশণ ১০২৮  

৬ ভামুদ শফন যাজ ভাশন কভাঃ অঃ যাজ্জাক ২ কেশণ ১০২৯  

 

১ রুারী কভাঃ অরী অকফয ৩ কেশণ ৮৯৪  

২ কভাছাঃ অশজজা খাতুন কভাঃ অআজুিীন ৩ কেশণ ৮৯৫  

৩ কভাছাঃ অপানা অপশযন কভাঃ অশনসুয যভান ৩ কেশণ ৮৯৬  

৪ কভাছাঃ সুশভ অক্তায ডশর কভাঃ দুরার শভা ৩ কেশণ ৮৯৭  

৫ কভাছাঃ যানী অক্তায কভাঃ অআনুর ক ৩ কেশণ ৮৯৮  

 

১ পাশভদা অরভ ান কভাঃ ভনসুয অরভ ৪থ থ কেশণ ৭৭২  

২ কভৌশভতা আরাভ শভভ কভাঃ ভশনরুর অরভ ৪থ থ কেশণ ৭৭৩  

৩ যান্দ্রা অক্তায শযমু কভাঃ কগারাভ যিানী ৪থ থ কেশণ ৭৭৪  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ চযশবটা শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১২৯, শযপুয, ঠাকুযগাঁ।       ককে নম্বযঃ-১৪৭ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ চযশবটা শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১২৯, শযপুয, ঠাকুযগাঁ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাছাঃ যাশপা কভাঃ জাশরুর ক ২ কেশণ ১০১৮  

২ কভাছাঃ নাশদা কভাঃ ফাবুর কান্দ্রন ২ কেশণ ১০১৯  

৩ কভাঃ অর অশভন কভাঃ নাশরুিীন ২ কেশণ ১০২০  

৪ কভাঃ কভযাজ কভাঃ শপন্দ্রযাজ ২ কেশণ ১০২১  

৫ কভাঃ কভন্দ্রদী াান কভাঃ জশভ ঈিীন ২ কেশণ ১০২২  

৬ কভাছাঃ ভামুশন কভাঃ ভাশনক কান্দ্রন ২ কেশণ ১০২৩  

 

১ কভাঃ হৃদ কভাঃ অব্দুর জশরর ৩ কেশণ ৮৮৯  

২ কভাছাঃ শযমু কভাঃ শপয ঈশিন ৩ কেশণ ৮৯০  

৩ কভাঃ জাআান কভাঃ াাজান ৩ কেশণ ৮৯১  

৪ কভাছাঃ অভাঈর হুনা কভাঃ এযপান অরী ৩ কেশণ ৮৯২  

৫ কভাঃ কভাাযযপ কভাঃ অবুর কান্দ্রভ ৩ কেশণ ৮৯৩  

 

১ কভাঃ জুফান্দ্রয কভাঃ অরাঈিীন ৪থ থ কেশণ ৭৬৮  

২ কভাছাঃ শমু কভাঃ শপযঈিীন ৪থ থ কেশণ ৭৬৯  

৩ কভাঃ দীন আরাভ কভাঃ শযাজুর ক ৪থ থ কেশণ ৭৭০  

৪ কভাঃ াশিয কভাঃ এযপান ৪থ থ কেশণ ৭৭১  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৩১, ীযগঞ্জ, ঠাকুযগাঁ।    ককে নম্বযঃ-১৪৮ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৩১, ীযগঞ্জ, ঠাকুযগাঁ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ নাশদ কভাঃ বুধু ২ কেশণ ১০৩০  

২ কভাঃ রুন্দ্রফর (অনন্দ) কভাঃ যশফঈর আরাভ ২ কেশণ ১০৩১  

৩ কভাঃ অাদ অরী কভাঃ া অরভ ২ কেশণ ১০৩২  

৪ কভাঃ অশভরুর আরাভ কভাঃ নজুদ অরী ২ কেশণ ১০৩৩  

৫ কভাঃ শনক আরাভ কভাঃ নাশজবুয যভান ২ কেশণ ১০৩৪  

৬ কভাঃ ম্রাট কভাঃ মুক্তারুর আরাভ ২ কেশণ ১০৩৫  

 

১ কভাঃ যাশকফ াান কভাঃ শজারুর আরাভ ৩ কেশণ ৮৯৯  

২ কভাছাঃ রুারী অক্তায কভাঃ অনারুর আরাভ ৩ কেশণ ৯০০  

৩ কভাছাঃ আা ভশন কভাঃ আঈসুপ অরী ৩ কেশণ ৯০১  

৪ কভাঃ াশিয কভাঃ ভকবুর হুন্দ্রন ৩ কেশণ ৯০২  

৫ কভাঃ বুজ কভাঃ ভন্দ্রয অরী ৩ কেশণ ৯০৩  

 

১ কভাঃ াশিয কান্দ্রন কভাঃ যশপকুর আরাভ ৪থ থ কেশণ ৭৭৫  

২ কভাছাঃ শভতু অক্তায কভাঃ দশফরুর আরাভ ৪থ থ কেশণ ৭৭৬  

৩ কভাছাঃ শভনা অক্তায কভাঃ দশফরুর আরাভ ৪থ থ কেশণ ৭৭৭  

৪ কভাঃ াযায জাান কভাঃ কতাপাজ্জুর ৪থ থ কেশণ ৭৭৮  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ অন্দ্ররায শদাযী শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৮০, ফাশরাডাঙ্গী, ঠাকুযগাঁ।    ককে নম্বযঃ-১৪৯ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ অন্দ্ররায শদাযী শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৮০, ফাশরাডাঙ্গী, ঠাকুযগাঁ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ শজাদ কভাঃ কা অক্তায ২ কেশণ ১০৩৯  

২ কভাঃ অভানুল্লা কভাঃ শশিক ২ কেশণ ১০৪০  

৩ কভাঃ মুস্তাশয যভান মুকুর কভাঃ এনামুর ২ কেশণ ১০৪১  

 

১ কভাঃ শন্দ্রভর কভাযাশরন জীভ কভাঃ জান্দ্রভরুর আরাভ ৩ কেশণ ৯০৫  

২ কভাঃ ভারুপ কাকন কভাঃ যশপকুর আরাভ ৩ কেশণ ৯০৬  

৩ কভাঃ তুশন আরাভ কভাঃ কফরার যিানী ৩ কেশণ ৯০৭  

 

১ কভাছাঃ অক্তাযা কফগভ কভাঃ অআনুর আরাভ ৪থ থ কেশণ ৭৮০  

২ কভাছাঃ অযশজনা অক্তায কভাঃ অশরভ ঈিীন ৪থ থ কেশণ ৭৮১  

৩ ভান্দ্রদফ শং গুরন্দ্রটন শং ৪থ থ কেশণ ৭৮২  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৫৬, ঞ্চগড় দয, ঞ্চগড়।    ককে নম্বযঃ-১৫০ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৫৬, ঞ্চগড়  দয, ঞ্চগড়। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাছাঃ অপশযনা অকতায কভাছাঃ শনঝুভ অকতায ২ কেশণ ১০৪২  

২ কভাঃ সুন্দ্রদ কান্দ্রন ারভা অকতায ২ কেশণ ১০৪৩  

৩ নুযাত জাান কভাছাঃ ভন্দ্রনাাযা ২ কেশণ ১০৪৪  

৪ কভাছাঃ পাশভদা ানু কফগভ ২ কেশণ ১০৪৫  

 

১ জান্নী অকতায জাান কভাছাঃ াীনা অক্তায ৩ কেশণ ৯০৮  

২ কভাছাঃ মুযশদা অক্তায শভশভ নাশগ থ অক্তায ৩ কেশণ ৯০৯  

৩ শজন্নাতুন অকতায কভাছাঃ নাজভা কফগভ ৩ কেশণ ৯১০  

৪ কভাঃ সুভন আরাভ কভাছাঃ অশজভা কফগভ ৩ কেশণ ৯১১  

 

১ কভাছাঃ রুভানা অকতায অন্দ্রভনা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৭৮৩  

২ কভাঃ বৃশন্ত অক্তায কশর কভাছাঃ ারুর কফগভ ৪থ থ কেশণ ৭৮৪  

৩ কভাঃ জান্নাতুর কপযন্দ্রদৌ কভাছাঃ কযনু কফগভ ৪থ থ কেশণ ৭৮৫  

৪ কভাছাঃ ানন্দ্রজনা অকতায কভাছাঃ সুযাআা খাতুন ৪থ থ কেশণ ৭৮৬  

৫ ভাযাপী াান ভীভ কভাছাঃ কভন্দ্ররুন কফগভ ৪থ থ কেশণ ৭৮৭  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ কদফীগঞ্জ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১০৩, কদফীগঞ্জ, ঞ্চগড়।       ককে নম্বযঃ-১৫১ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ কদফীগঞ্জ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১০৩, কদফীগঞ্জ, ঞ্চগড়। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কস্নাা অক্তায নদী অবু ফক্কয শশিক ২ কেশণ ১০৪৬  

২ ফল থা যানী ভ থা শ্যাভর ভ থা ২ কেশণ ১০৪৭  

৩ কযশভ যানী কদফাীল কুভায ২ কেশণ ১০৪৮  

৪ শবশজত ভ থা শনন্দ্রযন ভ থা ২ কেশণ ১০৪৯  

৫ োফন্তী কগাস্বাভী কভৌ শ্যাভর কুভায কগাস্বাভী ২ কেশণ ১০৫০  

৬ পাযানা অক্তায পাশভা পারুক কান্দ্রন ২ কেশণ ১০৫১  

 

১ কভাঃ শযাজ আরাভ কভাঃ শপকুর আরাভ ৩ কেশণ ৯১২  

২ কভাছাঃ যাশদা অক্তায কভাঃ যভজান অরী ৩ কেশণ ৯১৩  

৩ কজফা তাশন অব্দুর জশরর ৩ কেশণ ৯১৪  

 

১ াশকর অক্তায শদুর আরাভ ৪থ থ কেশণ ৭৮৮  

২ ভশযভ অক্তয ভশন শপকুর আরাভ ৪থ থ কেশণ ৭৮৯  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৫৮, কফাদা, ঞ্চগড়।       ককে নম্বযঃ-১৫২ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৫৮, কফাদা, ঞ্চগড়। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাছাঃ শজনাত অযা মুতাযী কভাঃ জাশভঈর যাান ২ কেশণ ১০৫২  

২ তাশভনা অক্তায তৃশপ্ত কভাঃ কতাপাজ্জর কান্দ্রন ২ কেশণ ১০৫৩  

৩ কপা জান্নাত জুআ কভাঃ জনুর আরাভ ২ কেশণ ১০৫৪  

৪ কভাছাঃ কভধা কভাঃ ভশন ২ কেশণ ১০৫৫  

৫ কজযাশত যানী াথী দীশর চে ফভ থন ২ কেশণ ১০৫৬  

৬ কভাঃ ান আরাভ কভাঃ চানু ২ কেশণ ১০৫৭  

৭ কভাঃ যাজু শভা কভাঃ অবু াইদ ২ কেশণ ১০৫৮  

 

১ পাযজানা অক্তায শযা কভাঃ পজুর ৩ কেশণ ৯১৫  

২ াগয আরাভ জীফ ভজনু ৩ কেশণ ৯১৬  

৩ কভাঃ াানুয যভান কতাপাজ্জর ৩ কেশণ ৯১৭  

৪ কভাছাঃ সুভাআা অক্তায কভাঃ অশভরুর আরাভ ৩ কেশণ ৯১৮  

৫ সুভাআা অব্দুয াভাদ ৩ কেশণ ৯১৯  

৬ কভাঃ খান্দ্রদমুর আরাভ কভাঃ অশভরুর আরাভ ৩ কেশণ ৯২০  

৭ নুয অরভ ন্তয কভাঃ পারুক আরাভ ৩ কেশণ ৯২১  

 

১ কভাঃ নাশফর আরাভ নাশভা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৭৯০  

২ ভশঞ্জর যা দীন্দ্রগন চে যা ৪থ থ কেশণ ৭৯১  

৩ কভাছাঃ মুশন্ন অক্তায অন্দ্ররা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৭৯২  

৪ কভাঃ যানা আরাভ জশরুর আরাভ ৪থ থ কেশণ ৭৯৩  

৫ কভাছাঃ কভৌসুভী পযজানা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৭৯৪  

৬ কভাঃ শজাদ কাাআন কভাছাঃ শরশ কফগভ ৪থ থ কেশণ ৭৯৫  

৭ কভাছাঃ লুশ অক্তায ান্দ্রজদা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৭৯৬  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৪৫, খুরনা দয, খুরনা।       ককে নম্বযঃ-১৫৩ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৪৫, খুরনা দয, খুরনা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-

ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ রাকী অক্তায ভন্দ্রনাাযা কফগভ ২ কেশণ ১১১৩  

২ কভাঃ আাশছন কখ নুপুয ২ কেশণ ১১১৪  

৩ যাশজা অক্তায কাাগী শফরশক কফগভ ২ কেশণ ১১১৫  

৪ কভাঃ কভন্দ্রদী াান ভীয কভাছাঃ ভাপৄজা কফগভ ২ কেশণ ১১১৬  

৫ কভাঃ ারভান কভাছাঃ শঈরী ২ কেশণ ১১১৭  

৬ কভাঃ অর-অশভন কভাাঃ শাযা কফগভ ২ কেশণ ১১১৮  

৭ ছফাখী ভশযভ কফগভ ২ কেশণ ১১১৯  

 

১ কভাঃ াশপজুর আরাভ াশপজা কফগভ ৩ কেশণ ৯৭০  

২ আানুয অক্তায সুভা কফগভ ৩ কেশণ ৯৭১  

৩ কভাঃ নাইভ অকন শশযন ৩ কেশণ ৯৭২  

৪ কভাঃ শযাদ কান্দ্রন কভাছাঃ রুনু কফগভ ৩ কেশণ ৯৭৩  

৫ কভাঃ শপকুর  কযান্দ্রকা কফগভ ৩ কেশণ ৯৭৪  

 

১ রাশভা অক্তায অভা অক্তায ৪থ থ কেশণ ৮৩৫  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-২৯, কুশিা দয, কুশিা।     ককে নম্বযঃ-১৫৪ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-২৯, কুশিা দয, কুশিা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-

ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ চান্দ্রভরী  চাম্পা ২ কেশণ ১০৫৯  

২ হৃদ াশনা খাতুন ২ কেশণ ১০৬০  

৩ সুফণ থা কন্দ্ররনা কফগভ ২ কেশণ ১০৬১  

৪ অশরপ অক্তায শদা কভাছা: শরশ কফগভ ২ কেশণ ১০৬২  

৫ শতা কল্পনা ২ কেশণ ১০৬৩  

 

১ কাাশগ কযাশজনা ৩ কেশণ ৯২২  

২ সুবংকয চে ভজুভদায কশনকা যাণী ভজুভদায ৩ কেশণ ৯২৩  

৩ শনযফ শফশ্বা কভাছা: শঈশর খাতুন ৩ কেশণ ৯২৪  

৪ কভাঃ স্বাধীন কখ কভাছা: জাানাযা কফগভ ৩ কেশণ ৯২৫  

৫ কভাছা: শনা অক্তায স্বপ্না নূযজাান কফগভ ৩ কেশণ ৯২৬  

৬ কভা: যীপ কভাছা: তাশনা খাতুন ৩ কেশণ ৯২৭  

৭ কভাঃ আযপান কান্দ্রন হৃদ কভাছা: নুযজাান অক্তায ৩ কেশণ ৯২৮  

৮ কভাছা: খাশদজা অভা খাতুন ৩ কেশণ ৯২৯  

 

১ সুভনা  মুশ থদা খাতুন ৪থ থ কেশণ ৭৯৭  

২ শরা শশল্প ৪থ থ কেশণ ৭৯৮  

৩ কভা: শফপুর াান জুন্দ্রর কভাছা: ান্দ্রজযা খাতুন ৪থ থ কেশণ ৭৯৯  

৪ কভাছা: রুফা যাণী কভাছা: ঝুভা খাতুন ৪থ থ কেশণ ৮০০  

৫ শ্রী জশন্ত যকায শ্রী শযনা যকায  ৪থ থ কেশণ ৮০১  

৬ শ্রী জুআ যকায শ্রী টুম্পা যকায ৪থ থ কেশণ ৮০২  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৪৮, ফান্দ্রগযাট দয, ফান্দ্রগযাট।      ককে নম্বযঃ-১৫৫ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৪৮, ফান্দ্রগযাট দয, ফান্দ্রগযাট। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-

ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ রাশভা অক্তায াশনুয কফগভ ২ কেশণ ১০৬৪  

২ ঈনা ার যাশজতা যীণা যাণী কচৌধুযী ২ কেশণ ১০৬৫  

৩ ঈশো অক্তায কভৌসুভী কফগভ ২ কেশণ ১০৬৬  

৪ াশবুর াশনা কফগভ ২ কেশণ ১০৬৭  

৫ ছাশনভ কাজী অছভা কফগভ ২ কেশণ ১০৬৮  

 

১ শযাজুর পান্দ্রতভা কফগভ ৩ কেশণ ৯৩০  

২ গাশরফ পশকয াশফনা আাশভন ৩ কেশণ ৯৩১  

৩ শপ্রন্তী চক্রফিী শুভ্রা চক্রফিী ৩ কেশণ ৯৩২  

৪ শর শকদায চঞ্চরা শকদায  ৩ কেশণ ৯৩৩  

 

১ যাশখ যশফ দা ঝণ থা যশফ দা ৪থ থ কেশণ ৮০৩  

২ বৃশি অক্তায কশরভা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৮০৪  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৪৮, ফান্দ্রগযাট দয, ফান্দ্রগযাট।      ককে নম্বযঃ-১৫৫ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ পৄরফাগ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৭৪, ফান্দ্রগযাট দয, ফান্দ্রগযাট। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-

ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ ন্তযা অক্তায ভান  কভাল্লা ২ কেশণ ১০৬৯  

২ কাশযভা অক্তায কান্দ্রদয পযাজী ২ কেশণ ১০৭০  

৩ পাশযা জান্নাত ভয পারুক ২ কেশণ ১০৭১  

৪ কভাঃ াশযায কভাঃ াশন ারাদায ২ কেশণ ১০৭২  

 

১ সুভা অক্তায যশপকুর ারাদায ৩ কেশণ ৯৩৪  

২ শভযী আরাভ কভাঃ ফাবু কখ ৩ কেশণ ৯৩৫  

৩ কভাঃ আাশন কভাল্লা কভাঃ জাভার কভাল্লা ৩ কেশণ ৯৩৬  

৪ শযাদ শকদায ভাসুদ শকদায ৩ কেশণ ৯৩৭  

৫ তাীন আরাভ কভাঃ াভীভ ারাদায ৩ কেশণ ৯৩৮  

 

১ মুনশজশরন অক্তায আকযামুর কশফয ৪থ থ কেশণ ৮০৫  

২ নুযাত জাান শজশনা কখ শজাঈর ক ৪থ থ কেশণ ৮০৬  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৮১, ভংরা, ফান্দ্রগযাট।      ককে নম্বযঃ-১৫৬ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৮১, ভংরা, ফান্দ্রগযাট। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-

ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ তান্দ্রযক াযশভন কফগভ ২ কেশণ ১০৭৩  

২ জান্নাতুর কপযন্দ্রদৌ ছশফ কফগভ ২ কেশণ ১০৭৪  

৩ ভশযভ অক্তায ভীভ াানাজ কফগভ ২ কেশণ ১০৭৫  

৪ নীা অক্তায ভভতাজ কফগভ ২ কেশণ ১০৭৬  

 

১ চশেভা ভন্ডর ভীনা শভিী ৩ কেশণ ৯৩৯  

 

১ জীফ ভন্ডর সুযঞ্জন ভন্ডর ৪থ থ কেশণ ৮০৭  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৪৬, াতক্ষীযা দয, াতক্ষীযা।       ককে নম্বযঃ-১৫৭ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৪৬, াতক্ষীযা দয, াতক্ষীযা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-

ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ অশযপৄর াান কভাছা: অশছা কফগভ ২ কেশণ ১০৭৭  

২ অপানা শভভ কভাছা: সুযাআা খাতুন ২ কেশণ ১০৭৮  

৩ চাঁদনী সুরতানা কভাছা: রাফনী খাতুন ২ কেশণ ১০৭৯  

৪ যাশকফ াান াযবীন ২ কেশণ ১০৮০  

 

১ সুভাআা অক্তায কভাছাঃ নাশগ থ খাতুন ৩ কেশণ ৯৪০  

২ শনশথা আরাভ ান্দ্রর কভাছাঃ শযক্তা কফগভ ৩ কেশণ ৯৪১  

৩ ভাসুভা খাতুন কভাছাঃ পশযদা খাতুন ৩ কেশণ ৯৪২  

৪ শাফ াান কভাছাঃ চানা ৩ কেশণ ৯৪৩  

 

১ কযভা সুরতানা কভাছাঃ অা খাতুন ৪থ থ কেশণ ৮০৮  

২ অজশভযা অক্তায শভভ কভাছা: অশছা খাতুন ৪থ থ কেশণ ৮০৯  

৩ কভন্দ্রনাজ াযবীন ভন্দ্রনাাযা ৪থ থ কেশণ ৮১০  

৪ অশফদ াান সুশপা খাতুন ৪থ থ কেশণ ৮১১  

৫ শনা ছফাখী কভাছাঃ নাজভা শফশফ ৪থ থ কেশণ ৮১২  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৬১, চুাডাংগা দয, চুাডাংগা।       ককে নম্বযঃ-১৫৮ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৬১, চুাডাঙ্গা দয, চুাডাঙ্গা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-

ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ প্রাশপ্ত যা (রশক্ষ) শফথীকা দা ২ কেশণ ১০৮১  

২ শ্রী ল্লফ যকায শর যকায ২ কেশণ ১০৮২  

৩ শ্রী াথ থরার কুন্ড অ থনা কভ থকায ২ কেশণ ১০৮৩  

৪ কভাছা: ভশযভ খাতুন কভাছা: াশফনা কফগভ ২ কেশণ ১০৮৪  

৫ কভাছা: ন্তযা খাতুন কভাছা: নাজভা খাতুন ২ কেশণ ১০৮৫  

৬ শশথ যাণী ার কপারী যাণী ার ২ কেশণ ১০৮৬  

৭ কভাঃ অশফদ কখ কভাছা: তাশনা খাতুন ২ কেশণ ১০৮৭  

৮ কভা: জর কান্দ্রন কভাছা: ভশভা খাতুন ২ কেশণ ১০৮৮  

 

১ কভাছা: ভামুদা কভন্দ্রযীন প্রাপ্তী কভাছা: কাঞ্চান কফগভ ৩ কেশণ ৯৪৪  

২ কভাছা: খাশদজা খাতুন কভাছা: সুফণ থা কফগভ ৩ কেশণ ৯৪৫  

৩ কুভাযী ভাশনক যাণী কন শ্রীভশত নন যানী কন ৩ কেশণ ৯৪৬  

৪ কভাঃ ভকন্দ্ররছুয যভান কভাছা: শপন্দ্রযাজা খাতুন ৩ কেশণ ৯৪৭  

৫ কভাঃ যাহুর কভাছা: কযাশজনা খাতুন ৩ কেশণ ৯৪৮  

৬ কভাছাঃ াশফফা খাতুন কভাঃ মযত অরী ৩ কেশণ ৯৯৭  

 

১ কভাঃ পাশযজ ভাাবুফ কভাছা: পাশভা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৮১৩  

২ কভাঃ খাশরদ াান কভাছা: কযানা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৮১৪  

৩ কভাছাঃ যাশপজা সুরতানা কভাছা: চাম্পা খাতুন ৪থ থ কেশণ ৮১৫  

৪ কভাছা: অন্দ্রা খাতুন কভাছা: অন্দ্ররা খাতুন ৪থ থ কেশণ ৮১৬  

৫ কভাছা: শভতানুয কভাছাঃ শফঈটি কফগভ ৪থ থ কেশণ ৮১৭  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ াঈপুয শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৯৫, অরভডাংগা, চুাডাংগা।        ককে নম্বযঃ-১৫৯ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ াঈপুয শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৯৫, অরভডাঙ্গা, চুাডাঙ্গা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ রুনা ভশনরা খাতুন ২ কেশণ ১০৮৯  

২ শযানা যশদ অাবুর যশদ ২ কেশণ ১০৯০  

৩ কভাঃ াশফ অরী কভাছা: ছারভা খাতুন ২ কেশণ ১০৯১  

৪ কভা: রাশি কভাছা: রাফশর খাতুন ২ কেশণ ১০৯২  

৫ কভাছাঃ টুম্পা অকতায জুুঁআ রুশর খাতুন ২ কেশণ ১০৯৩  

৬ কভাছা: োফণী খাতুন নাশগ থ অকতায  ২ কেশণ ১০৯৪  

 

১ কজযাশত অকতায অযাপৄর আরাভ ৩ কেশণ ৯৪৯  

২ মুগ্ধ াযশভন অক্তায ৩ কেশণ ৯৫০  

৩ শভভ অকতায কভাছা: কজশভন খাতুন ৩ কেশণ ৯৫১  

৪ কভাছা: মৄশথ খাতুন কভাঃ নাশয ঈিীন ৩ কেশণ ৯৫২  

৫ কভাছাঃ সুশভতা অক্তায সুফণ থা চম্পা খাতুন ৩ কেশণ ৯৫৩  

 

১ কভাছাঃ পাশভা খাতুন াশপজা খাতুন ৪থ থ কেশণ ৮১৮  

২ কভাছাঃ াাযাজ অকতায শজভ কশরনা খাতুন ৪থ থ কেশণ ৮১৯  

৩ কভাছাঃ োফণী খাতুন কভাছাঃ যশদা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৮২০  

৪ কভাঃ াশিয কান্দ্রন কভাছাঃ ডাশর খাতুন ৪থ থ কেশণ ৮২১  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৪৯, নড়াআর দয, নড়াআর।         ককে নম্বযঃ-১৬০ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৪৯, নড়াআর দয, নড়াআর। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-

ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ যশভা খানভ পশযদা কফগভ ২ কেশণ ১১২৩  

২ াশভয কভাল্যা ারভা কফগভ ২ কেশণ ১১২৪  

৩ নন শকদায  শভতা অক্তায  ২ কেশণ ১১২৫  

৪ ঈন্দ্রে াশফফা কভাছা: ভাশযা সুরতানা ২ কেশণ ১১২৬  

৫ তন্দ্রযা সুরতানা শপন্দ্রযাজা জাভান ২ কেশণ ১১২৭  

 

১ তাভান্না খানভ নাজভা কফগভ ৩ কেশণ ৯৭৮  

২ পাযজানা ককা কশনুয কফগভ ৩ কেশণ ৯৭৯  

৩ নীশরভা আরাভ কযাকানা কফগভ ৩ কেশণ ৯৮০  

৪ ীনভাামুদ াানাজ ৩ কেশণ ৯৮১  

 

১ পাযানা খানভ মুনশজরা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৮৪০  

২ তাভান্না াযবীন মুনশজরা াযবীন ৪থ থ কেশণ ৮৪১  

৩ াশফা সুরতানা শযক্তা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৮৪২  

৪ শফজ ভাশর চম্পা ভাশর ৪থ থ কেশণ ৮৪৩  

৫ নাইভ অরী ভীয াভসুন্নাায  ৪থ থ কেশণ ৮৪৪  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৭৯, করাাগড়া, নড়াআর।     ককে নম্বযঃ-১৬১ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৭৯, করাাগড়া, নড়াআর। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-

ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ নাশভ  নাছশযন কফগভ ২ কেশণ ১১২৮  

২ অা খানভ শফঈটি কফগভ ২ কেশণ ১১২৯  

৩ অরপাদ কখ অকশরভা কফগভ ২ কেশণ ১১৩০  

৪ াযশভন খানভ কভাছা: ারা কফগভ ২ কেশণ ১১৩১  

৫ কভাঃ অর অশভন কখ কভাছাঃ ছারভা কফগভ ২ কেশণ ১১৩২  

 

১ াশভভ অপন্দ্রযাজা কফগভ ৩ কেশণ ৯৮২  

২ কজশত জাানাযা  ৩ কেশণ ৯৮৩  

৩ জীফন খাঁ াগযী কফগভ ৩ কেশণ ৯৮৪  

 

১ নাশজভ কখ জুশরা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৮৪৫  

২ কভাঃ অনশজরুর আরাভ (তাশভভ) এন্দ্রভাতাযা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৮৪৬  

৩ কভাঃ হুাআন কভাল্যা াযবীন কফগভ ৪থ থ কেশণ ৮৫৮  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৬২, শঝনাআদ দয, শঝনাআদ।      ককে নম্বযঃ-১৬২ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৬২, শঝনাআদ দয, শঝনাআদ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ ঞ্জ দা রুভা দা ২ কেশণ ১০৯৫  

২ কভাঃ যাশপত কান কভাঃ অরভগীয কান্দ্রন ২ কেশণ ১০৯৬  

৩ অশপা পাযজানা শতা কভাছাঃ াযবীন ২ কেশণ ১০৯৭  

৪ অভা জাান কভাছাঃ ভন্দ্রনাাযা খাতুন ২ কেশণ ১০৯৮  

৫ ম্পা াা শঞ্চতা াা ২ কেশণ ১০৯৯  

 

১ তাশভভ অন্দ্রেদ স্বপ্ন াশা ৩ কেশণ ৯৫৪  

২ অশফয কান্দ্রন াযবীন অক্তায  ৩ কেশণ ৯৫৫  

৩ কভাঃ শজফ অন্দ্রেদ কভাছাঃ শযপা শফশফ ৩ কেশণ ৯৫৬  

৪ শভান্ত শধকাযী ান্তনা শধকাযী ৩ কেশণ ৯৫৭  

৫ রূা খাতুন কযান্দ্রকা খাতুন ৩ কেশণ ৯৫৮  

৬ বৃশি খাতুন কযান্দ্রকা খাতুন ৩ কেশণ ৯৫৯  

 

১ সুযাআা অক্তায শভশথ ছশকনা খাতুন ৪থ থ কেশণ ৮২২  

২ রুভা খাতুন অন্দ্রফদা খাতুন ৪থ থ কেশণ ৮২৩  

৩ ফন্যা খাতুন াযবীনা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৮২৪  

৪ কভাঃ আাশছন অযাপাত শযপা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৮২৫  

৫ কভাঃ এাভ যভান স্বপ্না কফগভ ৪থ থ কেশণ ৮২৬  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ কশফযপুয শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৯৭, ছরকুা, শঝনাআদ।   ককে নম্বযঃ-১৬৩ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ কশফযপুয শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৯৭, ছরকুা, শঝনাআদ। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-

ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ াশজদ ভামুদ শপাত ানশজদা অক্তায ২ কেশণ ১১০০  

২ কভাঃ নন কান্দ্রন কভাছা: ফশফতা খাতুন ২ কেশণ ১১০১  

৩ কভাঃ তারা জুফান্দ্রয কভাঃ জাশদুর আরাভ ২ কেশণ ১১০২  

৪ কভাছাঃ জুআ খাতুন কভাঃ পজলু কখ ২ কেশণ ১১০৩  

৫ কভাঃ আভন কান্দ্রন কভাছাঃ ফশফতা খাতুন ২ কেশণ ১১০৪  

৬ কভাঃ শাভ কখ কভাছাঃ কযভা খাতুন ২ কেশণ ১১০৫  

 

১ শভভ খাতুন কভাছাঃ কভান্দ্রভনা কফগভ ৩ কেশণ ৯৬০  

২ অর কাশপ নাশযন খাতুন ৩ কেশণ ৯৬১  

৩ কভাঃ শযভন কখ কভাছাঃ অপন্দ্রযাজা খাতুন ৩ কেশণ ৯৬২  

৪ কভাঃ নাইভ কখ নরুন্নাায ৩ কেশণ ৯৬৩  

 

১ আাশভন নাায চানা  খাতুন ৪থ থ কেশণ ৮২৭  

২ আভা শভনা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৮২৮  

৩ ফন থা ছশখনা খাতুন ৪থ থ কেশণ ৮২৯  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৭৭, ককফপুয, মন্দ্রায।   ককে নম্বযঃ-১৬৪ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৭৭, ককফপুয, মন্দ্রায। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-

ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ জান্নাতুর কপযন্দ্রদৌ ভাশযা কভাছাঃ রুনা অশভন ২ কেশণ ১১৩৭  

২ কভাছাঃ তাশভা খাতুন কভাছাঃ কজশভন ২ কেশণ ১১৩৮  

৩ রুফাআা নাযশগছ ২ কেশণ ১১৩৯  

৪ অন্দ্রা শশিকা কযন্দ্রনা ২ কেশণ ১১৪০  

৫ মৃতা যকায তুরতুর ম্পা যকায ২ কেশণ ১১৪১  

৬ খাশদজা াানাযা কফগভ ২ কেশণ ১১৪২  

৭ অপানা খাতুন খাশদজা কফগভ ২ কেশণ ১১৪৩  

 

১ জান্নাতুর ভাা কযখা কফগভ ৩ কেশণ ৯৮৯  

২ অর ভারুপ অআপৄর খাতুন ৩ কেশণ ৯৯০  

৩ কভাঃ শযপৄজ্জাভান কচৌধুযী নাশছভা কফগভ ৩ কেশণ ৯৯১  

৪ ীযা পান্দ্রতভা ৩ কেশণ ৯৯২  

৫ কভাছাঃ পাশযা আাশভন ারুর কফগভ ৩ কেশণ ৯৯৩  

৬ কস্মাীল ার নন কশফতা যানী ার ৩ কেশণ ৯৯৪  

৭ শপ্রা ার ন্ধাার ৩ কেশণ ৯৯৫  

৮ ন ার চ থনা ার ৩ কেশণ ৯৯৬  

 

১ কভাঃ কাশযমুর আরাভ নূযজাান কফগভ ৪থ থ কেশণ ৮৫০  

২ কভাঃ ফাআশজদ আরাভ কভাছাঃ খাশদজা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৮৫১  

৩ কভাছাঃ ঈশভ থ খাতুন কভাছাঃ শর কফগভ ৪থ থ কেশণ ৮৫২  

৪ কভাঃ নাশদ াান শ মুক্তা াযবীন ৪থ থ কেশণ ৮৫৩  

৫ কভাঃ পাআভ ারভা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৮৫৪  

৬ ভাধফী যনী ার অন্দ্ররাকা যানী ার ৪থ থ কেশণ ৮৫৫  

৭ কভাঃ আাশছন অরী কভাছাঃ ারুর কফগভ ৪থ থ কেশণ ৮৫৬  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৭৮, মন্দ্রায দয, মন্দ্রায।   ককন্দ্য নম্বযঃ-১৬৫ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৭৮, ঈয, মন্দ্রায। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-

ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ তাশনা সুরতানা চানা খানভ ২ কেশণ ১১৩৩  

২ কভাঃ যশফঈর আরাভ যশপকুর আরাভ ২ কেশণ ১১৩৪  

৩ কভাঃ আাশছন কান্দ্রন কভাঃ ভশনয কান্দ্রন ২ কেশণ ১১৩৫  

৪ সুফ থনা ফভ থন সুশজত চে ফভ থন ২ কেশণ ১১৩৬  

 

১ কভাছাঃ জান্নাতুর কপযন্দ্রদৌ রুন্দ্রফর কান্দ্রন ৩ কেশণ ৯৮৫  

২ কভাছাঃ যশভা খানভ ফাচ্চু ারাদায  ৩ কেশণ ৯৮৬  

৩ কভাছাঃ অন্দ্রভনা তাজু ারাদায  ৩ কেশণ ৯৮৭  

৪ কভাঃ নূযনফী অকফয অরী ৩ কেশণ ৯৮৮  

 

১ কভাছাঃ তুশর খাতুন অন্দ্রনাাযা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৮৪৭  

২ কভাঃ াগয কান্দ্রন কভাছাঃ অশখ ৪থ থ কেশণ ৮৪৮  

৩ যান্দ্রফা অক্তায কভাােদ অরী ৪থ থ কেশণ ৮৪৯  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৫১, ভাগুযা দয, ভাগুযা।   ককে নম্বযঃ-১৬৬ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-৫১, ভাগুযা দয, ভাগুযা। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-

ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ রুফাআা খাতুন  কভাঃ অ: ািায ২ কেশণ ১১০৬  

২ তাশা  কভাছা: শভা খাতুন ২ কেশণ ১১০৭  

৩ ভাশজথা অক্তায  কখান্দ্রদজা অক্তায ২ কেশণ ১১০৮  

৪ অনাপ অন্দ্রভদ যাশভভ রুম্পা খাতুন ২ কেশণ ১১০৯  

৫ াশরভা তু াশদা ভভতাজ ২ কেশণ ১১১০  

৬ অশছা খাতুন কভাছা: নাজশভন ২ কেশণ ১১১১  

৭ াানা াযবীন কভাছা: কান্দ্রনাযা খাতুন ২ কেশণ ১১১২  

 

১ ভাআমুনা অক্তায আঈসুপ অরী ৩ কেশণ ৯৬৪  

২ াভীা আাশভন ছচশত কভা: কন্দ্রখয অরী ৩ কেশণ ৯৬৫  

৩ তাফাচ্ছুভ শতশথ কজশভন অক্তায আশত ৩ কেশণ ৯৬৬  

৪ কভাছা: তভা খাতুন কভাছা: তাশনা খাতুন ৩ কেশণ ৯৬৭  

৫ কভাঃ ভারুপ কভাল্যা  শদরাযা কফগভ ৩ কেশণ ৯৬৮  

৬ কভাছা: ঈশভ থ খাতুন কভাছা: াশফনা খাতুন ৩ কেশণ ৯৬৯  

 

১ কভাঃ পার ভ ুঁআা কভাঃ ভান্নান ভ ুঁআা ৪থ থ কেশণ ৮৩০  

২ কভাছা: অশম্বা খাতুন রুী কফগভ ৪থ থ কেশণ ৮৩১  

৩ াশফফা অক্তায বৃশি যাশদা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৮৩২  

৪ শভশথরা খাতুন ভন্দ্রনাাযা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৮৩৩  

৫ কভাছা: অপানা খাতুন কভাছা: াশফনা কফগভ ৪থ থ কেশণ ৮৩৪  

                                                                                                                       



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

যীক্ষা ককন্দ্রেয নাভ, ঠিকানা  নম্বযঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৯, কভন্দ্রযপুয দয, কভন্দ্রযপুয।       ককে নম্বযঃ-১৬৭ 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত বৃশি যীক্ষা-২০১৯-এয শরশখত যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-ছাত্রীন্দ্রদয নাভ  কযার নম্বন্দ্রযয তাশরকাঃ 

 

শফদ্যারন্দ্রয নাভ  ঠিকানাঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যার-১৯, কভন্দ্রযপুয দয, কভন্দ্রযপুয। 

 

ক্রঃ নং বৃশি যীক্ষা ংগ্রণকাযী ছাত্র-

ছাত্রীয নাভ 

শতা/ভাতা/শববাফন্দ্রকয নাভ কেশণ বৃশি যীক্ষায কযার 

নম্বয 

ভন্তব্য 

১ কভাঃ জুনান্দ্রদ আরাভ কভাছাঃ শফরশক ফানু ২ কেশণ ১১২০  

২ কভাছাঃ সুযাআা খাতুন কভাছাঃ াযবীন অক্তায ২ কেশণ ১১২১  

৩ কভাছাঃ তাশনা খাতুন কভাছাঃ সুন্দযী ২ কেশণ ১১২২  

 

১ কভাঃ রাশজভ অরী কভাছাঃ চম্পা ৩ কেশণ ৯৭৫  

২ কভাছাঃ নাশভকা খাতুন কভাছাঃ জুন্দ্ররখা খাতুন ৩ কেশণ ৯৭৬  

৩ কভাঃ ভয পারুক কভাছাঃ তছশরভা খাতুন ৩ কেশণ ৯৭৭  

 

১ আশন্ন যাপাআাতুর শদা কভাছা: রূারী খাতুন ৪থ থ কেশণ ৮৩৬  

২ কভাঃ পযাদ কভাছাঃ পান্দ্রতভা ৪থ থ কেশণ ৮৩৭  

৩ কভাঃ যান্দ্রর কভাছাঃ রুভশক খাতুন ৪থ থ কেশণ ৮৩৮  

৪ কভাঃ কাান অন্দ্রভদ কভাছাঃ ভভতাজ খাতুন ৪থ থ কেশণ ৮৩৯  

                                                                                                                      

  



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

 

 

 

শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারমূন্দ্রয “বৃশি যীক্ষা-২০১৯” 

ংক্রান্ত তথ্য  যাভন্দ্র থয জন্য কল্প রাআন নম্বযঃ 
 

+880255074883 

+8801727150542 

+8801723984880 

+8801719339490 

 

থফা শনন্দ্রচয পৃষ্ঠা শফদ্যার নম্বয কভাতান্দ্রফক “বৃশি যীক্ষা-২০১৯” ংক্রান্ত কমন্দ্রকান 

তথ্য  যাভন্দ্র থয জন্য কমাগান্দ্রমাগ কযন্দ্রফন। 



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক  গণশক্ষা ভন্ত্রণার 

 

শফলঃ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারমূন্দ্রয কর ধযন্দ্রণয কাম থক্রভ শযচারনা ম্পশকথত তথ্য অদান-প্রদান্দ্রনয কক্ষন্দ্রত্র শনম্নশরশখত কভ থকতথা/কভ থচাযীগন্দ্রণয ান্দ্রথ (শফদ্যার নম্বয শবশিক) 

কমাগান্দ্রমান্দ্রগয জন্য নুন্দ্রযাধ কযা ন্দ্ররাঃ 
 

ক্রঃ নং নাভ  দফী কপান, কভাফাআর  আ-কভআর নম্বয শফবান্দ্রগয নাভ শফদ্যারন্দ্রয নম্বযমূ 

০১ জনাফ কভাঃ ভাবুবুয যািানী 

কাশয শযচারক (শক্ষা) 

02-55074881, 

01716 118008 

mahbub@skt.gov.bd 

যংপুয শফবাগ শফদ্যার  নং-৯৮, ১২৭, ১৪৪, ২৮, ৭৩, ৭৫, ৯০, ৯১, ৫৮, ৮৮, ১০৮, ১২১, ১৪০, ১৬০, 

১৮৫, ৩৯, ১১৯ এফং ১৭৮ =১৮টি শফদ্যার। 

 

০২ জনাফ প্রফীয কুভায ারদায 

শাফ যক্ষণ কভ থকতথা   

(শত:দা: :শয: থ থ) 

02-55074881 

01716 723215 

probir@skt.gov.bd 

ঢাকা শফবাগ শফদ্যার  নং-০৭, ১৬৭, ৯৩, ১৩৬, ৫০, ১০০, ১০৪, ১৩৫, ১৩৭, ১৭৬, ১৯৩, ১২, ১৩৩, 

১৩৪, ১০, ০৮, ১৬৫, ২৩, ৯৪, ৪৩, ৬৩, এফং ২৭  =২২টি শফদ্যার। 

০৩ জনাফ াশনুয যভান 

ঈ-কাশয প্রন্দ্রকৌরী 

02-55074881 

01914 777641 

shahin@skt.gov.bd 

ঢাকা শফবাগ শফদ্যার  নং-৭২, ১৯৬, ২০০, ২০৫, ১৯৭, ১০১, ১৭১, ১২০, ১২৮, ০২, ১১, ২৪, ৬০, ১৬৩, 

১১৮, ১৯১, ০৯, ৯৫, ১৭০, ২১, ১৪৩, ১৯০ এফং ১৯৪  =২৩টি শফদ্যার। 

 

০৪ জনাফ কভাঃ অশযপ কান্দ্রন 

প্রাশনক কভ থকতথা 

02-55074881 

01917 571384 

arif@skt.gov.bd 

ঢাকা শফবাগ শফদ্যার  নং-০১, ০৩, ৮৬, ৮৭, ২০২, ০৪, ১৪৯, ১৯৯, ২০১, ১৯৮, ২০৩, ৭১, ৮৩, ৮৪, 

৮৫, ৮২, ২০৪, ০৫, ৮০ এফং ৮১  =২০টি শফদ্যার। 

০৫ জনাফ কভাঃ জনার অন্দ্রফদীন 

শপ কাশয (প্রাশনক) 

01727 150542 

joinal@skt.gov.bd 

যাজাী 

শফবাগ 

শফদ্যার  নং-২৫, ১৮৭, ৫৩, ৯৯, ১৫৭, ৫৪, ৪০, ১৫৬, ১৬৪, ১৬৯, ১৭৯, ৪২, ১৭৫, ৪১, 

১১০, ১৫৪, ৪৭, ১১৬, ৩২, ১৫৫, ১৬৮ এফং ১৮৩  =২২টি শফদ্যার। 

০৬ জনাফ কভাঃ শজাঈয যভান 

শপ কাশয (শক্ষা) 

01719 339490 

zia@skt.gov.bd 

যংপুয  

চট্টগ্রাভ শফবাগ 

শফদ্যার  নং-৫৬, ১০৩, ১৫৮, ৩৪, ১৬২, ৮৯  ৯২ =০৭টি শফদ্যার (যংপুয শফবাগ)। 

শফদ্যার নং-১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ৩৩, ৩৬, ৬৫ এফং ৬৮ =১১টি শফদ্যার। 

০৭ জনাফ কভাাযযপ কান্দ্রন 

শএ কাভ-কশম্পঈটায ান্দ্রযটয 

02-55074884 

01937 142987 

mosharraf@skt.gov.bd 

ভভনশং  

ফশযার শফবাগ 

শফদ্যার  নং-৭০, ১০৯, ১৮৬, ৩১, ১২২, ১০২, ১১৩, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ৫২, ১৮৮  

২৬  =১৪টি শফদ্যার (ভভনশং শফবাগ)। 

শফদ্যার নং-৬৬, ৬৭, ১৪১, ১৬১, ১১২, ১৫৩, ১৮৪, ১৯২ এফং ১৭৭ =০৯টি শফদ্যার 

(ফশযার শফবাগ)। 

০৮ জনাফ অর-অশভন 

শাফ যক্ষক 

01912 825438 

alaminskt@gmail.com 

 

ফশযার  

শন্দ্ররট শফবাগ 

শফদ্যার  নং-২২, ১১১, ১১৭, ৪৪, ৭৬, ১৩৯, ১৬৬, ৩৭, ৩৮, ১৭২, ৫৫, ১৭৩, ৫৯, ১৫৯, 

১১৪  ১১৫ =১৬টি শফদ্যার (ফশযার শফবাগ)। 

শফদ্যার নং-৫৭, ৬৪, ১৪৮, ৬৯ এফং ৭৪  =০৫টি শন্দ্ররট শফবাগ। 

০৯ জনাফ কভাঃ অশকুয যভান খাঁন 

শএ কাভ-কশম্পঈটায ান্দ্রযটয 

01715 212918 

ashik@skt.gov.bd 

খুরনা শফবাগ শফদ্যার  নং-৪৫, ২৯, ৪৮, ১৭৪, ১৮১, ১৯, ৪৬, ৫১, ৬১, ১৯৫, ৪৯, ৭৯, ৭৮, ৭৭, ৬২ এফং 

৯৭  =১৬টি শফদ্যার। 

১০ জনাফ পটিক চে দা 

কশম্পঈটায ান্দ্রযটয 

01723 984880 

fatik@skt.gov.bd 

যংপুয শফবাগ শফদ্যার  নং-৬, ৯৬, ১৩৮, ১৪৫, (১৪২), ৩০, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১৩২, ১৪৬, ১৪৭, ১৫১, 

১৫২, ১৮২, ১৮৯, ৩৫, ১৫০, ১২৯, ১৩০, ১৩১ এফং ১৮০ =২২টি শফদ্যার। 
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