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বফলয়ঃ “বৃবি যীক্ষা-২০১৯” এ বনফ বাবিত চূড়ান্ত পরাপলর তাবরকা বনম্নরুঃ 

 

১। (ক) ২য় শ্রেশণিঃ শ্রভধা তাশরকায় শনফ বাশিত- ৩০ জন। 
ক্রিঃ

নং 

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ শতা/ভাতা/ অশববাফককয 

নাভ 

শ্রেবণ বৃশি 

শ্রযার 

শশু কল্যাণ প্রাথবভক শফদ্যারকয়য 

নাভ 

শফবাকগয নাভ 

১ ফবফতা জাানাযা ২য় ৮২৫ বফ-১৪৫, ফদযগঞ্জ, যংপুয যংপুয 

২ শ্রভাঃ বজকরুর ক শ্রভাছাঃ ধরী শ্রফগভ ২য় ৮২৭ বফ-১৪৫, ফদযগঞ্জ, যংপুয ঐ 

৩ শ্রভাছাঃ াবন্ত শ্রখ শ্রভাছাঃ নাজভা শ্রফগভ ২য় ৮৪০ বফ-১০৫, াফ বতীপুয, বদনাজপুয ঐ 

৪ নুযাত জাান শ্রভাছাঃ ভলনায়াযা ২য় ১০৪৪ বফ-৫৬, ঞ্চগড় দয, ঞ্চগড় ঐ 

৫ শ্রভাছািঃ াশভা আক্তায কল্পনা আক্তায ২য় ৬৫১ শফ-৫৪, জয়পুযাট  যাজাী 

৬ ওকে াশন শ্রোতা ারা শ্রফগভ ২য় ৬৫৩ শফ-৫৪, জয়পুযাট  ঐ 

৭ শ্রভািঃ শযপাত ইরাভ শ্রছতযা শ্রফগভ ২য় ৭৫৯ শফ-৩৭, শকযাজপুয ফবযার 

৮ শজভ আক্তায রুশফনা শ্রফগভ ২য় ৭৬০ শফ-৩৭, শকযাজপুয ঐ 

৯ শযা আক্তায াশি শ্রফগভ ২য় ৭৬১ শফ-৩৭, শকযাজপুয ঐ 

১০ তানশজকা তাফাসুভ শ্রভাছািঃ াযশভন আক্তায ২য় ৭৬৩ শফ-৩৭, শকযাজপুয ঐ 

১১ হুভায়যা ভাটি উকে নাশদয়া ২য় ৭৭৫ শফ-১৩৯, শভজবাগঞ্জ, টুয়াখারী ঐ 

১২ শ্রভািঃ শযপাত শভয়া তাশরভা শ্রফগভ ২য় ৭৮১ শফ-১৭২, ভঠফাশিয়া, শকযাজপুয ঐ 

১৩ ছুভাইয়া আক্তায আবু াশনপ পযাজী ২য় ৭৮৬ শফ-১৬৬, করাািা, টুয়াখারী ঐ 

১৪ আর াশপ খান আশনছুয যভান ২য় ৭৮৮ শফ-১৬৬, করাািা, টুয়াখারী ঐ 

১৫ শভভ ছকরভান ২য় ৭৮৯ শফ-১৬৬, করাািা, টুয়াখারী ঐ 

১৬ িালভরী  িাম্পা ২য় ১০৫৯ বফ-২৯, কুবিয়া  খুরনা 

১৭ শ্রভাঃ তালযক াযবভন শ্রফগভ ২য় ১০৭৩ বফ-১৮১, ভংরা, ফালগযাট ঐ 

১৮ জান্নাতুর শ্রপযলদৌ ছবফ শ্রফগভ ২য় ১০৭৪ বফ-১৮১, ভংরা, ফালগযাট ঐ 

১৯ ঞ্জয় দা রুভা দা ২য় ১০৯৫ বফ-৬২, বঝনাআদ ঐ 

২০ শ্রভাঃ যাবপত শ্রান শ্রভাঃ অরভগীয শ্রালন ২য় ১০৯৬ বফ-৬২, বঝনাআদ ঐ 

২১ অবপয়া পাযজানা বতা শ্রভাছাঃ াযবীন ২য় ১০৯৭ বফ-৬২, বঝনাআদ ঐ 

২২ অভা জাান শ্রভাছাঃ ভলনায়াযা খাতুন ২য় ১০৯৮ বফ-৬২, বঝনাআদ ঐ 

২৩ রুফাআয়া খাতুন  শ্রভাঃ অ: ািায ২য় ১১০৬ বফ-৫১, ভাগুযা ঐ 

২৪ তাবয়া  শ্রভাছা: বভা খাতুন ২য় ১১০৭ বফ-৫১, ভাগুযা ঐ 

২৫ ভাবজবয়া অক্তায  শ্রখালদজা অক্তায ২য় ১১০৮ বফ-৫১, ভাগুযা ঐ 

২৬ জান্নাতুর শ্রপযলদৌ ভাবযয়া শ্রভাছাঃ রুনা অবভন ২য় ১১৩৭ বফ-৭৭, শ্রকফপুয, মলায ঐ 

২৭ অলয়া ববিকা শ্রযলনা ২য় ১১৪০ বফ-৭৭, শ্রকফপুয, মলায ঐ 

২৮ খাবদজা াানাযা শ্রফগভ ২য় ১১৪২ বফ-৭৭, শ্রকফপুয, মলায ঐ 

২৯ অপানা খাতুন খাবদজা শ্রফগভ ২য় ১১৪৩ বফ-৭৭, শ্রকফপুয, মলায ঐ 

৩০ যাবদয়া তাজবনন ভাটি আযাত জাান অবযপা ২য় ৪৪৩ বফ-১২৩, বযলাফাড়ী, জাভারপুয ভয়ভনবং 
 

১। (খ) ২য় শ্রেশণিঃ াধাযণ শ্রকাটায় শনফ বাশিত- ৭৪ জন। 
ক্রিঃ

নং 

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ শতা/ভাতা/ অশববাফককয 

নাভ 

শ্রেবণ বৃশি 

শ্রযার 

শশু কল্যাণ প্রাথবভক শফদ্যারকয়য 

নাভ 

শফবাকগয নাভ 

১ মুকান নুা াীনা াযবীন ২য় ৯৭ বফ-৮৭, ধরপুয, ঢাকা ঢাকা 

২ অপবযন ভবজবনা শ্রফগভ ২য় ৭৩ বফ-৮৩, গাফতরী, ঢাকা ঐ 

৩ জান্নাতুর শ্রপযলদৌ শ্রযজবীনা অক্তায ২য় ১৩৬ বফ-২০৩, রারফাগ, ঢাকা ঐ 

৪ শ্রযাকানা ডাবরয়া শ্রফগভ ২য় ১৫৩ বফ-১০১, াবায, ঢাকা ঐ 

৫ শ্রভাঃ মুবপক শ্রভাছাঃ মুবন্ন অযা ২য় ৪৫ বফ-৮০, অগাযগাঁ, ঢাকা ঐ 

৬ শ্রভাঃ শ্রাান পালতভা শ্রফগভ ২য় ১৪ বফ-০৩, মাত্রাফাড়ী, ঢাকা ঐ 
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ক্রিঃ

নং 

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ শতা/ভাতা/ অশববাফককয 

নাভ 

শ্রেবণ বৃশি 

শ্রযার 

শশু কল্যাণ প্রাথবভক শফদ্যারকয়য 

নাভ 

শফবাকগয নাভ 

৭ জর অলভনা ২য় ৮৯ বফ-৮৬, শ্রধারাআযায, ঢাকা ঢাকা 

৮ ছাবভয়া অক্তায রুভা শ্রফগভ ২য় ১৯২ বফ-০২, পতুল্লা, নাযায়ণগঞ্জ ঐ 

৯ শ্রভাাঃ াপছা অক্তায থআ শ্রভাাঃ পাযজানা অক্তায ২য় ২১৩ বফ-২৪, িালাড়া, নাযায়ণগঞ্জ ঐ 

১০ শ্রভাঃ য়াবরদ নাছবযন অক্তায ২য় ২১৯ বফ-৬০, গাজীপুয ঐ 

১১ যাবপয়া যভান াযা ভাফুজা অক্তায ২য় ২৬২ বফ-১৯০, ধনফাড়ী, টাংগাআর ঐ 

১২ শ্রভাঃ অবতকুয ানাত যাবি শ্রভাাঃ বফরবকছ ২য় ২৭৮ বফ-১৭০, বযযাভপুয, ভাবনকগঞ্জ ঐ 

১৩ অবখ অক্তায যালদা শ্রফগভ ২য় ২৭৯ বফ-১৭০, বযযাভপুয, ভাবনকগঞ্জ ঐ 

১৪ ঈৎফ যকায জয় ান্তনা যকায ২য় ২৮৪ বফ-০৭, শ্রগাারগঞ্জ ঐ 

১৫ নদী খানভ জুলয়র বকদায ২য় ৩১১ বফ-১৩৬, শ্রকাটারীাড়া, শ্রগাারগঞ্জ ঐ 

১৬ জান্নাবত আরাভ বভভ মুক্তা শ্রফগভ ২য় ২৮৮ বফ-০৮, যাজজয, ভাদাযীপুয ঐ 

১৭ জান্তা জাান রুনা শ্রফগভ ২য় ২৯৫ বফ-১০, ভাদাযীপুয ঐ 

১৮ শ্রভাঃ অবক শ্রক অপলযাজা শ্রফগভ ২য় ৩২৩ বফ-২৩, পবযদপুয ঐ 

১৯ শরজা  আশজবনা শ্রফগভ ২য় ৩৫১ বফ-১৩৪, রা, নযবংদী ঐ 

২০ তাবনা বনা পারুক অলভদ ২য় ৩৮৯ বফ-১৭৬, শ্রালনপুয, বকলাযগঞ্জ ঐ 

২১ আয়াবছন জাানাযা ২য় ৩৭১ বফ-১০০, কটিয়াবদ, বকলাযগঞ্জ ঐ 

২২ বভনাজ নজরুর আরাভ ২য় ৪০৭ বফ-১০৯, গপযগাঁ, ভয়ভনবং ভয়ভনবং 

২৩ ভবযয়ভ শ্রভাস্তপা কাভার ২য় ৪০৯ বফ-১০৯, গপযগাঁ, ভয়ভনবং ঐ 

২৪ শ্রভাঃ জাবদ াান শ্রখ পবযদ ২য় ৪৫৮ বফ-১২৬, শ্রভরান্দ, জাভারপুয ঐ 

২৫ স্বণ বা নাবছভা ২য় ৪২৭ বফ-১০২, ভাদাযগঞ্জ, জাভারপুয ঐ 

২৬ শ্রভাছাঃ সুভাআয়া অক্তায (মুক্তা) শ্রভাছাঃ হুনা অযা শ্রফগভ ২য় ৪৩৩ বফ-১১৩, ফকবগঞ্জ, জাভারপুয ঐ 

২৭ শ্রভাঃ াগয কবত ভন্ডর ২য় ৪৫৫ বফ-১২৬, শ্রভরান্দ, জাভারপুয ঐ 

২৮ ইযাত জাান াশদয়া ারভা আক্তায ২য় ৬৮২ শফ-১১২, ফাবুগঞ্জ, ফশযার ফবযার 

২৯ তাবভমুর আরাভ ভবনরুর আরাভ ২য় ৮০২ বফ-১৯২, শ্রভলবন্দগঞ্জ, ফবযার ঐ 

৩০ বদান শ্রভলজাবফন নুছপা ফাাঈবিন ২য় ৮০৪ বফ-১৯২, শ্রভলবন্দগঞ্জ, ফবযার ঐ 

৩১ শনশথয়া ীভা আক্তায ২য় ৭৪৬ শফ-২২, ঝারকাঠি ঐ 

৩২ আব্দুল্লা আর শ্রনাভান তাভান্না ফযী শমু ২য় ৭৭২ শফ-৪৪, টুয়াখারী ঐ 

৩৩ যাইা শ্রাকন (াপা) ভশনযা শ্রফগভ ২য় ৭৭৪ শফ-১৩৯, শভজবাগঞ্জ, টুয়াখারী ঐ 

৩৪ শ্রভাািঃ শ্রভকরুনকনা (ভশন) শরা আক্তায ২য় ৭৭৬ শফ-১৩৯, শভজবাগঞ্জ, টুয়াখারী ঐ 

৩৫ তানা ইরাভ জাশকয শ্রাকন ২য় ৭৮৭ শফ-১৬৬, করাািা, টুয়াখারী ঐ 

৩৬ শ্রভাঃ আভাভ ভালুদা শ্রফগভ ২য় ৭৮০ শফ-১৭২, ভঠফািীয়া, শকযাজপুয ঐ 

৩৭ শনরা নাছশযন শ্রফগভ ২য় ৭২৪ শফ-১১৪, শ্রফাযানউশিন, শ্রবারা ঐ 

৩৮ বভবথরা অকতায  কুবন্নাযা  ২য় ৪৭৯ বফ-১৩, িট্টগ্রাভ িট্টগ্রাভ 

৩৯ শ্রভাঃ যাাদ খাঁন শ্রদলরায়াযা  শ্রালন খাঁন ২য় ৫১৭ বফ-৩৬, ব্রাহ্মণফাড়ীয়া ঐ 

৪০ সুবভ অক্তায শ্রভাছাঃ বযন শ্রফগভ ২য় ৫৪৪ বফ-৬৪, বফগঞ্জ বলরট 

৪১ কাজী আপযা পাইরুজ াযাপ শ্রভাছািঃ রুশফনা ইয়াশভন ২য় ৬৫৬ শফ-১৭৯, রারপুয, নাকটায যাজাী 

৪২ শ্রভাছািঃ কাশযভন আক্তায যতনা খাতুন ২য় ৬৬২ শফ-১৬৪, শংিা, নাকটায ঐ 

৪৩ শ্রভািঃ যাশভভ শ্রাকন রাশক খাতুন ২য় ৫৮৯ শফ-৪৭, াফনা যাজাী 

৪৪ শ্রভাছািঃ রুখানা আক্তায শ্রভাছািঃ ফশনতা শ্রফগভ ২য় ৬০৩ শফ-৫৩, ফগুিা ঐ 

৪৫ শ্রভাছািঃ ভাশরয়া তাশন ভভতাজ শ্রফগভ ২য় ৬১৪ শফ-১৫৭, শ্রযপুয, ফগুিা যাজাী 

৪৬ মুশনয়া শ্রভাািঃ দুরারী ২য় ৬৩৬ শফ-১৫৪, নাকিার, িাাইনফাফগঞ্জ ঐ 

৪৭ শ্রভাছাঃ সুবভ অক্তায াযবীন শ্রভাছাঃ শ্রভাকলরবছনা শ্রফগভ ২য় ৮৩০ বফ-১৪৫, ফদযগঞ্জ, যংপুয যংপুয 

৪৮ এভ. এ. এন জাবন শ্রভাঃ নুযর অবভন ২য় ৮৪২ বফ-১০৬, ফুরফাড়ী, বদনাজপুয ঐ 

৪৯ শ্রভাঃ বয়াভ আরাভ অঃ অর ভামুন ২য় ৮৪৯ বফ-১৩২, খানাভা, বদনাজপুয ঐ 

৫০ ভাবরা তাবনভ শ্রভাঃ অব্দুর ভবতন ২য় ৮৫৫ বফ-১৫১, বফযর, বদনাজপুয ঐ 

৫১ অপবযন তাফাসুভ শ্রভাছাঃ নাজভা অক্তায ২য় ৮৬২ বফ-১৪৬, কাালযার, বদনাজপুয ঐ 

 

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 
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ক্রিঃ

নং 

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ শতা/ভাতা/ অশববাফককয 

নাভ 

শ্রেবণ বৃশি 

শ্রযার 

শশু কল্যাণ প্রাথবভক শফদ্যারকয়য 

নাভ 

শফবাকগয নাভ 

৫২ শ্রভাছাঃ নাবদয়া অক্তায শ্রভাছাঃ াভছুয নাায ২য় ৮৬৩ বফ-১৪৬, কাালযার, বদনাজপুয ঐ 

৫৩ শ্রভাঃ যায়ান শ্রালন শ্রযলনা অক্তায ২য় ৯০৭ বফ-৭৫, াটগ্রাভ, রারভবনযাট ঐ 

৫৪ শ্রভাঃ মুবন শ্রভাঃ মুবভন ২য় ৯১৭ বফ-৩৪, নীরপাভাযী ঐ 

৫৫ শ্রভাছাঃ নবন অক্তায শ্রভাঃ ভালজদুর ক ২য় ৯৪১ বফ-১২৭, বকলাযগঞ্জ, নীরপাভাযী ঐ 

৫৬ অবপয়া সুরতানা শ্রভাঃ জাাঙ্গীয ২য় ৯৪৫ বফ-১৪৪, সয়দপুয, নীরপাভাযী ঐ 

৫৭ অপবযন শ্রভাঃ কাভার ২য় ৯৪৬ বফ-১৪৪, সয়দপুয, নীরপাভাযী ঐ 

৫৮ শ্রনাবন ঈরপাত বযয়া শ্রভাঃ অবুর কারাভ ২য় ৯৫৬ বফ-৫৮, কুবড়গ্রাভ ঐ 

৫৯ শ্রভাঃ যাবকবুর আরাভ শ্রভাছাঃ রুারী খাতুন ২য় ৯৬৬  বফ-১০৮, শ্রযৌভাযী, কুবড়গ্রাভ ঐ 

৬০ ভাবযয়া যভান শ্রভাছাঃ শ্রপাবর খাতুন ২য় ৯৬৭ বফ-১০৮, শ্রযৌভাযী, কুবড়গ্রাভ ঐ 

৬১ শ্রভাছাঃ াবদয়া অপবযন বনা শ্রভাছাঃ অবযপা খাতুন ২য় ৯৭০ বফ-১০৮, শ্রযৌভাযী, কুবড়গ্রাভ ঐ 

৬২ শ্রভাছাঃ সুযবভরা অক্তায (াবদয়া) শ্রভাঃ মুকুর শ্রালন ২য় ৯৯৮ বফ-১৮৫, ঈবরপুয, কুবড়গ্রাভ ঐ 

৬৩ শ্রভাঃ শ্রভলদী াান শ্রভাঃ জবভ ঈিীন ২য় ১০২২ বফ-১২৯, বযপুয, ঠাকুযগাঁ ঐ 

৬৪ শ্রভানা অক্তায বভতু শ্রভাঃ ভবনয শ্রালন ২য় ১০২৫ বফ-১৩০, যানীংজকআর, ঠাকুযগাঁ ঐ 

৬৫ শ্রভাছাঃ শ্রভনাজ াযবীন স্বপ্না শ্রভাঃ জবভ ঈিীন ২য় ১০২৭ বফ-১৩০, যানীংজকআর, ঠাকুযগাঁ ঐ 

৬৬ বজাদ শ্রভাঃ কায় অক্তায ২য় ১০৩৯ বফ-১৮০, ফাবরয়াডাংগী, ঠাকুযগাঁ ঐ 

৬৭ শ্রভাঃ অভানুল্লা শ্রভাঃ ববিক ২য় ১০৪০ বফ-১৮০, ফাবরয়াডাংগী, ঠাকুযগাঁ ঐ 

৬৮ শ্রভাছাঃ অপবযনা অকতায শ্রভাছাঃ বনঝুভ অকতায ২য় ১০৪২ বফ-৫৬, ঞ্চগড় ঐ 

৬৯ ঈনা ার যাবজতা যীণা যাণী শ্রিৌধুযী ২য় ১০৬৫ বফ-৪৮, ফালগযাট খুরনা 

৭০ ভবযয়ভ অক্তায ভীভ াানাজ শ্রফগভ ২য় ১০৭৫ বফ-১৮১, ভংরা, ফালগযাট ঐ 

৭১ বযয়ানা যবদ অাবুর যবদ ২য় ১০৯০ বফ-১৯৫, অরভডাংগা, চুয়াডাঙ্গা ঐ 

৭২ ম্পা াা বঞ্চতা াা ২য় ১০৯৯ বফ-৬২, বঝনাআদ ঐ 

৭৩ শ্রভাছাঃ তাবভয়া খাতুন শ্রভাছাঃ শ্রজবভন ২য় ১১৩৮ বফ-৭৭, শ্রকফপুয, মলায ঐ 

৭৪ মৃতা যকায তুরতুর ম্পা যকায ২য় ১১৪১ বফ-৭৭, শ্রকফপুয, মলায ঐ 

 

২। (ক) ৩য় শ্রেশণিঃ শ্রভধা তাশরকায় শনফ বাশিত- ১৮ জন। 
ক্রিঃ

নং 

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ শতা/ভাতা/ অশববাফককয 

নাভ 

শ্রেবণ বৃশি 

শ্রযার 

শশু কল্যাণ প্রাথবভক শফদ্যারকয়য 

নাভ 

শফবাকগয নাভ 

১ শ্রভাছাঃ বযতু অক্তায শ্রভাছাঃ রবতলপান শ্রফগভ ৩য় ২৩৮ বফ-০৯, ভাবনকগঞ্জ ঢাকা 

২ বযয়া যানী বপ্রয়া যানী ৩য় ৭০৮ বফ-১৪৫, ফদযগঞ্জ, যংপুয যংপুয 

৩ শ্রভাঃ নুলয বভকাত ভাীন শ্রভাছাঃ বভনাযা খাতুন ৩য় ৭১২ বফ-১৪৫, ফদযগঞ্জ, যংপুয ঐ 

৪ শ্রাাআন আিাফা শ্রভাঃ কাভার শ্রালন ৩য় ৮৬০ বফ-১৮৫, ঈবরপুয, কুবড়গ্রাভ ঐ 

৫ শ্রভাছাঃ সুবভ অক্তায ডবর শ্রভাঃ দুরার বভয়া ৩য় ৮৯৭ বফ-১৩০, যাণীংজকআর, ঠাকুযগাঁ ঐ 

৬ জান্নী অকতায জাান শ্রভাছাঃ াীনা অক্তায ৩য় ৯০৮ বফ-৫৬, ঞ্চগড় ঐ 

৭ শ্রভাছাঃ মুযবদা অক্তায বভবভ নাবগ ব অক্তায ৩য় ৯০৯ বফ-৫৬, ঞ্চগড় ঐ 

৮ বজন্নাতুন অকতায শ্রভাছাঃ নাজভা শ্রফগভ ৩য় ৯১০ বফ-৫৬, ঞ্চগড় ঐ 

৯ ভশযয়ভ আক্তায কাজর শ্রযখা ৩য় ৫৫৫ শফ-৪২, নওগাঁ যাজাী 

১০ কশর যানী িন্দনা যানী শ্রঘালার ৩য় ৫৬৫ শফ-৫৪, জয়পুযাট যাজাী 

১১ শ্রভাছািঃ শ্রভরী আখতায শ্রভাছািঃ শ্রযনুকা শ্রফগভ ৩য় ৫৬৬ শফ-৫৪, জয়পুযাট ঐ 

১২ শ্রভািঃ যশপকুর ইরাভ শ্রভাছািঃ শভা শ্রফগভ ৩য় ৫৭৫ শফ-১৬৪, শংিা, নাকটায ঐ 

১৩ জান্নাশত আক্তায শনশজযা শ্রফগভ ৩য় ৬৫০ শফ-৩৭, শকযাজপুয ফবযার 

১৪ মুশপকা াকয়র কশফতা ৩য় ৬৫১ শফ-৩৭, শকযাজপুয ঐ 

১৫ শ্রভািঃ শভাদ আরী শ্রপযকদৌী শ্রফগভ ৩য় ৬৫২ শফ-৩৭, শকযাজপুয ঐ 

১৬ তানশজরা আক্তায তাছশরভা আবুর ফায পযাজী ৩য় ৬৭৪ শফ-১৬৬, করাািা, টুয়াখারী ঐ 

১৭ আপানা শভজান শভভ শভজানুয যভান ৩য় ৬৭৫ শফ-১৬৬, করাািা, টুয়াখারী ঐ 

১৮ বপ্রয়ন্তী িক্রফিী শুভ্রা িক্রফিী ৩য় ৯৩২ বফ-৪৮, ফালগযাট খুরনা 

 

 

 

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 
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২। (খ) ৩য় শ্রেশণিঃ াধাযণ শ্রকাটায় শনফ বাশিত- ৫৮জন। 
ক্রিঃ

নং 

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ শতা/ভাতা/ অশববাফককয 

নাভ 

শ্রেবণ বৃশি 

শ্রযার 

শশু কল্যাণ প্রাথবভক শফদ্যারকয়য 

নাভ 

শফবাকগয নাভ 

১ শ্রভাঃ রাফীফ শ্রালন বযপাত যালফয়া অক্তায ৩য় ১০৩ বফ-১৯৯, ভাদাযলটক, ঢাকা ঢাকা 

২ খাবদজাতুর তানীভ বফঈটি অক্তায ৩য় ৯৯ বফ-১৯৯, ভাদাযলটক, ঢাকা ঐ 

৩ কাবযভা অক্তায অকবরভা ৩য় ১০০ বফ-১৯৯, ভাদাযলটক, ঢাকা ঐ 

৪ সুভাআয়া অক্তায পাল্গনী রাআরী শ্রফগভ ৩য় ১০১ বফ-১৯৯, ভাদাযলটক, ঢাকা ঐ 

৫ মুয়ানা মুনতাা াীনা াযবীন ৩য় ৭৯ বফ-৮৭, ধরপুয, ঢাকা ঐ 

৬ শ্রভাঃ যবন বভয়া রুবজনা শ্রফগভ ৩য় ২৩ বফ-০৫, শ্রভাাম্মদপুয, ঢাকা ঐ 

৭ বয়াভ বভয়া অবভনা শ্রফগভ ৩য় ০৫ বফ-০৩, মাত্রাফাড়ী, ঢাকা ঐ 

৮ তাবযা ভবজবনা অক্তায ৩য় ১৬৮ বফ-০২, পতুল্লা, নাযায়ণগঞ্জ ঐ 

৯ ভাবদুর আরাভ াবফকুন্নাায ৩য় ২০০ বফ-১৬৩, গাজীপুয ঐ 

১০ শ্রভাছাঃ খাবদজাতুর কুফযা শ্রভৌসুভী নাজনীন ৩য় ২৩৪ বফ-১৯৪, শ্রদরদুয়ায, টাংগাআর ঐ 

১১ তাবভয়া খান পাবফা শ্রযাবভজা অপলযাজ ৩য় ২৩৫ বফ-০৯, ভাবনকগঞ্জ ঐ 

১২ জাভার ফাদা জবভরা খাতুন ৩য় ২৩৭ বফ-০৯, ভাবনকগঞ্জ ঐ 

১৩ বয়াভ বভয়া রুভা শ্রফগভ ৩য় ২৬৮ বফ-১৬৭, শ্রগাারগঞ্জ ঐ 

১৪ াবনুয বদুর আরাভ ৩য় ২৭৭ বফ-১৩৬, শ্রকাটাবরাড়া, শ্রগাারগঞ্জ  ঐ 

১৫ শ্রযাজা আরাভ শ্রযভা অক্তায জুআ ৩য় ২৬৩ বফ-১০, ভাদাযীপুয ঐ 

১৬ বভভ শ্রভাাঃ আবত অক্তায ৩য় ২৯৩ বফ-৯৪, নগযকান্দা, পবযদপুয ঐ 

১৭ তাশরভা আক্তায  পাকতভা শ্রফগভ ৩য় ৩০১ বফ-১২, নযবংদী ঐ 

১৮ শুব ারভা অক্তায ৩য় ৩১৯ বফ-৫০, বকলাযগঞ্জ ঐ 

১৯ তাবনয়া অক্তায শ্রভাছাঃ াযবীন অক্তায ৩য় ৩১৮ বফ-৫০, বকলাযগঞ্জ ঐ 

২০ অছভা যাণী শ্রফগভ ৩য় ৩৬৩ বফ-১০২, ভাদাযগঞ্জ, জাভারপুয ভয়ভনবং 

২১ াব অক্তায শ্রভাঃ াান ৩য় ৩৯১ বফ-১২৬, শ্রভরান্দ, জাভারপুয ঐ 

২২ শ্রভাঃ অজভাআন শ্রালন জহুযা খাতুন ৩য় ৩৯৪ বফ-১২৬, শ্রভরান্দ, জাভারপুয ঐ 

২৩ ভবল্লকা াা ভবন ববি াা ৩য় ৩৯৯ বফ-৫২, শ্রযপুয দয ঐ 

২৪ অবযপা বফনলত জাভান শ্রছাঁয়া অযাফুর অলরয়া ৩য় ৪০০ বফ-৫২, শ্রযপুয দয ভয়ভনবং 

২৫ জান্নাতুর ভায়া বভপতা শ্রভাছাঃ মুবন্ন অকন্দ ৩য় ৪০১ বফ-৫২, শ্রযপুয দয ঐ 

২৬ তুলাশযয়া তুনা াজানাজ াযবীন ৩য় ৬০৮ শফ-১৬১, ফশযার ফবযার 

২৭ শ্রভাঃ বাফ শ্রভাল্লা রুনু শ্রফগভ ৩য় ৬১৪ বফ-১৭৭, অজগরঝড়া, ফবযার ঐ 

২৮ শ্রভাািঃ স্বন বা আক্তায শ্রাভািঃ শযনা শ্রফগভ ৩য় ৬৭২ শফ-৭৬, দুভকী, টুয়াখারী ঐ 

২৯ শ্রভািঃ জশন খান সুফন বা আক্তায জশর ৩য় ৬৪৯ শফ-৩৭, শকযাজপুয ঐ 

৩০ তাশভভ শ্রযখা শ্রফগভ ৩য় ৬২৭ শফ-১১৪, শ্রফাযানউশিন, শ্রবারা ঐ 

৩১ বৃবি অকতায  বভনা শ্রফগভ ৩য় ৪১০ বফ-১৩, িট্টগ্রাভ িট্টগ্রাভ 

৩২ যাবজয়া অক্তায কুরসুভ শ্রফগভ ৩য় ৪৪৯ বফ-৩৩, খাগড়াছবড় ঐ 

৩৩ শ্রভাঃ শ্রভাযলদ অরভ সুবপয়া শ্রফগভ ৩য় ৪৬২ বফ-৬৫, যাঙ্গাভাটি ঐ 

৩৪ শ্রভাছাঃ সুবনয়া অক্তায শ্রভাছাঃ সুবপয়া খাতুন ৩য় ৪৭৭ বফ-৬৪, বফগঞ্জ বলরট 

৩৫ শ্রভািঃ াগয শ্রখ শ্রভাছািঃ আকনায়াযা শ্রফগভ ৩য় ৫০৬ শফ-৩২, শযাজগঞ্জ যাজাী 

৩৬ শ্রভািঃ আশভন শ্রখ শ্রভাছািঃ আকরয়া শ্রফগভ ৩য় ৫৭৩ শফ-১৬৪, শংিা, নাকটায ঐ 

৩৭ শ্রভািঃ জান্নাতুর নাঈভ শ্রভাছািঃ াযবীন শ্রফগভ ৩য় ৫৭৪ শফ-১৬৪, শংিা, নাকটায ঐ 

৩৮ শ্রভাছািঃ হুভাইযা আকতায শ্রভাছািঃ শ্রয়াযা শ্রফগভ ৩য় ৫২০ শফ-৫৩, ফগুিা যাজাী 

৩৯ শ্রভািঃ সুইভ আরী শ্রভাািঃ াশভয়াযা ৩য় ৫৪৯ শফ-১৫৪, নাকিার, িাঁাইনফাফগঞ্জ ঐ 

৪০ গুনগুন ঈবভর বা যানী ৩য় ৭০৯ বফ-১৪৫, ফদযগঞ্জ, যংপুয যংপুয 

৪১ োফন মুবক্ত যানী ৩য় ৭১০ বফ-১৪৫, ফদযগঞ্জ, যংপুয ঐ 

৪২ শ্রভাছাঃ নুযাত জাান শ্রভাছাঃ াবরভা শ্রফগভ ৩য় ৭১১ বফ-১৪৫, ফদযগঞ্জ, যংপুয ঐ 

৪৩ শ্রভাছাঃ াথী খাতুন শ্রভাছাঃ ভাফুজা শ্রফয়া ৩য় ৭৩৪ বফ-১৪৬, কাালযার, বদনাজপুয ঐ 

৪৪ শ্রভাছাঃ পালতভা অক্তায শ্রভাছাঃ অলভনা শ্রফগভ ৩য় ৭৩৫ বফ-১৪৬, কাালযার, বদনাজপুয ঐ 

৪৫ বফার িন্দ্র যায় াযবত যানী যায় ৩য় ৭৩৬ বফ-১৪৬, কাালযার, বদনাজপুয ঐ 

৪৬ সুভাআয়া শ্রভাছাঃ ভবযয়ভ শ্রনছা ৩য় ৭৭৭ বফ-৭৫, াটগ্রাভ, রারভবনযাট ঐ 

 

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 



-৫- 

ক্রিঃ

নং 

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ শতা/ভাতা/ অশববাফককয 

নাভ 

শ্রেবণ বৃশি 

শ্রযার 

শশু কল্যাণ প্রাথবভক শফদ্যারকয়য 

নাভ 

শফবাকগয নাভ 

৪৭ ঐব ভবন অবরয়ায যভান ৩য় ৮১৩ বফ-৯৮, জরঢাকা, নীরপাভাযী ঐ 

৪৮ শ্রভাছাঃ ানাতুন ভবন শ্রভাঃ াবনুর ৩য় ৮২১ বফ-১৪৪, সয়দপুয, নীরপাভাযী ঐ 

৪৯ শ্রভাঃ বলভর আরাভ শ্রভাঃ াবিনুয যভান ৩য় ৭৮৮ বফ-৩৪, নীরপাভাযী  

৫০ শ্রভাঃ আকফার অবজভ শ্রভাছাঃ একলত অযা খাতুন ৩য় ৮৩৭ বফ-১০৮, শ্রযৌভাযী, কুবড়গ্রাভ ঐ 

৫১ আপা শ্রভাছাঃ শ্রপারী খাতুন ৩য় ৮৩৮ বফ-১০৮, শ্রযৌভাযী, কুবড়গ্রাভ ঐ 

৫২ শ্রভাছাঃ অবপপা তাফাসুভ শ্রভাঃ অবুর াান ৩য় ৮৭৫ বফ-১১৯, শ্রগাবফন্দগঞ্জ, গাআফান্ধা ঐ 

৫৩ শ্রভাছাঃ যানী অক্তায শ্রভাঃ অআনুর ক ৩য় ৮৯৮ বফ-১৩০, যানীংজকআর, ঠাকুযগাঁ ঐ 

৫৪ শ্রভাঃ সুভন আরাভ শ্রভাছাঃ অবজভা শ্রফগভ ৩য় ৯১১ বফ-৫৬, ঞ্চগড় ঐ 

৫৫ বর বকদায িঞ্চরা বকদায  ৩য় ৯৩৩ বফ-৪৮, ফালগযাট খুরনা 

৫৬ মুগ্ধ াযবভন অক্তায ৩য় ৯৫০ বফ-১৯৫, অরভডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা ঐ 

৫৭ শ্রভাঃ বজফ অলম্মদ শ্রভাছাঃ বযপা বফবফ ৩য় ৯৫৬ বফ-৬২, বঝনাআদ ঐ 

৫৮ জান্নাতুর ভায়া শ্রযখা শ্রফগভ ৩য় ৯৮৯ বফ-৭৭, শ্রকফপুয, মলায ঐ 

 

৩। (ক) ৪থ ব শ্রেশণিঃ শ্রভধা তাশরকায় শনফ বাশিত- ১৩জন। 
ক্রিঃ

নং 

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ শতা/ভাতা/ অশববাফককয 

নাভ 

শ্রেবণ বৃশি 

শ্রযার 

শশু কল্যাণ প্রাথবভক শফদ্যারকয়য 

নাভ 

শফবাকগয নাভ 

১ শ্রী বযবতভা ঞ্চ যানী ৪থ ব ৬০২ বফ-১৪৫, ফদযগঞ্জ, যংপুয যংপুয 

২ বরা ছালরা ৪থ ব ৬০৩ বফ-১৪৫, ফদযগঞ্জ, যংপুয যংপুয 

৩ শ্রভাঃ বৃবন্ত অক্তায কবর শ্রভাছাঃ ারুর শ্রফগভ ৪থ ব ৭৮৪ বফ-৫৬, ঞ্চগড় যংপুয 

৪ শ্রভািঃ শজবুর ইরাভ সুশপয়া ৪থ ব ৪৩৮ শফ-৫৪, জয়পুযাট যাজাী 

৫ শ্রভািঃ যাশপ খান জাশকয শ্রাকন ৪থ ব ৫৭০ শফ-১৬৬, করাািা, টুয়াখারী ফবযার 

৬ অবতয়া ন্যন্যা শ্রভাঃ য়ালদ অরী ৪থ ব ৬২০ বফ-১৩২, খানাভা, বদনাজপুয যংপুয 

৭ শ্রভাছাঃ সুভাআয়া অক্তায শ্রভাঃ ছয়ফুর আরাভ ৪থ ব ৭৪২ বফ-১৮৫, ঈবরপুয, কুবড়গ্রাভ ঐ 

৮ পাবভদা অরভ ান শ্রভাঃ ভনসুয অরভ ৪থ ব ৭৭২ বফ-১৩০, যানীংজকআর, ঠাকুযগাঁ ঐ 

৯ পাযজানা আক্তায প্রাশি জান্নাতুর শ্রপযকদৌ ৪থ ব ৪৯৯ শফ-১১২, ফাবুগঞ্জ, ফশযার ফবযার 

১০ জান্নাতুর শ্রভাািঃ দুলু শ্রফগভ ৪থ ব ৫৪৯ শফ-৩৭, শকযাজপুয ঐ 

১১ সুযাইয়া আক্তায শযফা নাশয প্যাদা ৪থ ব ৫৭১ শফ-১৬৬, করাািা, টুয়াখারী ঐ 

১২ শ্রভাঃ ফাআবজদ আরাভ শ্রভাছাঃ খাবদজা শ্রফগভ ৪থ ব ৮৫১ বফ-৭৭, শ্রকফপুয, মলায খুরনা 

১৩ পাবযা হুভায়ুন কবফয ৪থ ব ২৮৯ বফ-১০৯, গপযগাঁ, ভয়ভনবং ভয়ভনবং 

 

৩। (খ) ৪থ ব শ্রেশণিঃ াধাযণ শ্রকাটায় শনফ বাশিত- ৪০ জন। 
ক্রিঃ

নং 

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ শতা/ভাতা/ অশববাফককয 

নাভ 

শ্রেবণ বৃশি 

শ্রযার 

শশু কল্যাণ প্রাথবভক শফদ্যারকয়য 

নাভ 

শফবাকগয নাভ 

১ শ্রভাাম্মৎ স্বণ বা অক্তায নাযবগছ অক্তায ৪থ ব ১০ বফ-০৩, মাত্রাফাড়ী, ঢাকা ঢাকা 

২ শ্রভলবদ াান বদ ান্না শ্রফগভ ৪থ ব ১২ বফ-০৩, মাত্রাফাড়ী, ঢাকা ঐ 

৩ কাম্ত্না ভবন যানু শ্রফগভ ৪থ ব ০৯ বফ-০৩, মাত্রাফাড়ী, ঢাকা ঐ 

৪ িাঁদনী বফঈটি শ্রফগভ ৪থ ব ১৬ বফ-০৩, মাত্রাফাড়ী, ঢাকা ঢাকা 

৫ যাশপউর আভজাদ আরী  ৪থ ব ৩৮ বফ-৮২, কুবড়র, ঢাকা ঐ 

৬ ঝাযা শ্রিৌধুযী ছালরকা শ্রফগভ শ্রিৌধুযী ৪থ ব ১৪৫ বফ-১১, অদভজীনগয, নাযায়ণগঞ্জ ঐ 

৭ শ্রভাছাঃ রুনা অক্তায রুবফ ভবনযা ৪থ ব ১৫৮ বফ-৬০, গাজীপুয ঐ 

৮ ানবজদা খান নুরুন্নাায ৪থ ব ১৭৭ বফ-২১, টাংগাআর ঐ 

৯ রাবভয়া খানভ ভবনয মুন্সী ৪থ ব ২২১ বফ-১৩৬, শ্রকাটারীাড়া, শ্রগাারগঞ্জ ঐ 

১০ সুযবব যকায শ্রভাছাঃ অয়া শ্রফগভ ৪থ ব ২১১ বফ-১০, ভাদাযীপুয ঐ 

১১ ভাশফ  শফরশকছ  ৪থ ব ২৪৮ বফ-১২, নযবংদী ঐ 

১২ পাশভা  ভাশনুয শ্রফগভ  ৪থ ব ২৫৪ বফ-১৩৪, রা, নযবংদী ঐ 

১৩ ব বতা যানী দা কিনা যানী দা ৪থ ব ২৬০ বফ-৫০, বকলাযগঞ্জ ঐ 

 

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 



-৬- 

ক্রিঃ

নং 

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ শতা/ভাতা/ অশববাফককয 

নাভ 

শ্রেবণ বৃশি 

শ্রযার 

শশু কল্যাণ প্রাথবভক শফদ্যারকয়য 

নাভ 

শফবাকগয নাভ 

১৪ যাবভা াআফুর আরাভ ৪থ ব ২৮৮ বফ-১০৯, গপযগাঁ, ভয়ভনবং ভয়ভনবং 

১৫ অব্দুর াবভদ াবভদা ৪থ ব ৩০৫ বফ-১০২, ভাদাযগঞ্জ, জাভারপুয ঐ 

১৬ ঐব অক্তায নদী াথী অক্তায ৪থ ব ৪৯৭ শফ-১১২, ফাবুগঞ্জ, ফশযার ফবযার 

১৭ আর আশভন াং শ্রাকন আরী ৪থ ব ৪৯৮ শফ-১১২, ফাবুগঞ্জ, ফশযার ঐ 

১৮ শ্রভািঃ াগয ইরাভ ফাাদুয যদায ৪থ ব ৫৭২ শফ-১৬৬, করাািা, টুয়াখারী ঐ 

১৯ জান্নাতুর ভাব নুযজাান শ্রফগভ ৪থ ব ৩৬৫ বফ-২০, িাঁদপুয িট্টগ্রাভ 

২০ শ্রভাঃ আয়াবছন  াযবভন অক্তায ৪থ ব ৩৭৪ বফ-৩৩, খাগড়াছবড় ঐ 

২১ ভাবুফা জান্নাত তুফা অব্দুর মুবভন ৪থ ব ৩৯৩ বফ-১৪৮, ফাহুফর, বফগঞ্জ বলরট 

২২ শ্রভাছািঃ শতথী ভনী শ্রভাছািঃ ভভতা খাতুন ৪থ ব ৪২১ শফ-১৫৫, উল্লাািা, শযাজগঞ্জ যাজাী 

২৩ শ্রভািঃ যাশকন তানবীয শ্রভািঃ আব্দুয যাজ্জাক ৪থ ব ৪২৬ শফ-১৮৩, কাজীপুয, শযাজগঞ্জ ঐ 

২৪ শ্রভাছািঃ সুফন বা খাতুন শ্রভাছািঃ াকজদা শ্রফগভ ৪থ ব ৪৭৭ শফ-১৬৪, শংিা, নাকটায ঐ 

২৫ য়ন কুভায শদগি শ্রীভশত নশভতা যানী ৪থ ব ৪৩২ শফ-৫৩, ফগুিা ঐ 

২৬ শ্রভািঃ শ্রাাগ ফাবু শ্রভাছািঃ সুইটি শ্রফগভ ৪থ ব ৪৫১ শফ-১৫৭, শ্রযপুয, ফগুিা ঐ 

২৭ শ্রভাঃ পাবভ অকন্দ প্লাফন শ্রভাঃ যঞ্জু বভয়া ৪থ ব ৫৯৮ বফ-১৩৮, ীযগঞ্জ, যংপুয যংপুয 

২৮ অলরা শ্রভাঃ অব্দুর অরীভ ৪থ ব ৬১৫ বফ-১০৬, ফুরফাড়ী, বদনাজপুয ঐ 

২৯ শ্রভাছাঃ শ্রানারী অক্তায শ্রভাছাঃ ভবজবনা অক্তায ৪থ ব ৬৪৫ বফ-১৮৯, ফীযগঞ্জ, বদনাজপুয ঐ 

৩০ াবভয াবফয়া শ্রফগভ ৪থ ব ৬১১ বফ-১০৫, াফ বতীপুয, বদনাজপুয ঐ 

৩১ শ্রভাছাঃ বরমু অক্তায শ্রভাছাঃ অঞ্জুয়াযা শ্রফগভ ৪থ ব ৬৬৫ বফ-৭৩, াবতফান্ধা, রারভবনযাট ঐ 

৩২ শ্রভাছাঃ সুফ বনা অক্তায শ্রভাছাঃ াবরভা শ্রফগভ ৪থ ব ৬৬৬ বফ-৭৩, াবতফান্ধা, রারভবনযাট ঐ 

৩৩ াধনা যানী যায় সুজন ৪থ ব ৬৯০ বফ-৮৯, বডভরা, নীরপাভাযী ঐ 

৩৪ শ্রভাছাঃ শ্রাভায়যা আয়াবভন শ্রভাছাঃ শ্রালন অযা খাতুন ৪থ ব ৭২১ বফ-১০৮, শ্রযৌভাযী, কুবড়গ্রাভ ঐ 

৩৫ শ্রভাছাঃ পাযজানা অক্তায (পাবযয়া) শ্রভাঃ পজলুর ক ৪থ ব ৭৪৩ বফ-১৮৫, ঈবরপুয, কুবড়গ্রাভ ঐ 

৩৬ শ্রভাঃ বরয়াকত শ্রালন বযপাত শ্রভাঃ সুজাত শ্রালন ৪থ ব ৭৩৩ বফ-১৪০, ফুরফাড়ী, কুবড়গ্রাভ ঐ 

৩৭ শ্রভাছাঃ বভতু অক্তায শ্রভাঃ দবফরুর আরাভ ৪থ ব ৭৭৬ বফ-১৩১, ীযগঞ্জ, ঠাকুযগাঁ ঐ 

৩৮ শ্রভাছাঃ রুভানা অকতায অলভনা শ্রফগভ ৪থ ব ৭৮৩ বফ-৫৬, ঞ্চগড় ঐ 

৩৯ শ্রভাছাঃ যাবপজা সুরতানা শ্রভাছা: িাম্পা খাতুন ৪থ ব ৮১৫ বফ-৬১, চুয়াডাঙ্গা খুরনা 

৪০ শ্রভাঃ কাবযমুর আরাভ নূযজাান শ্রফগভ ৪থ ব ৮৫০ বফ-৭৭, শ্রকফপুয, মলায ঐ 
 

৪। (ক) ৫ভ শ্রেশণিঃ শ্রভধা তাশরকায় শনফ বাশিত- ০৮জন (ভানী যীক্ষা-২০১৯ অনুমায়ী)। 
ক্রিঃ

নং 

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ শতা/ভাতা/ অশববাফককয 

নাভ 

শ্রেবণ বৃশি 

শ্রযার 

শশু কল্যাণ প্রাথবভক শফদ্যারকয়য 

নাভ 

শফবাকগয নাভ 

১ শ্রভা: যাজু অলভদ শ্রভাঃ অঃ ভালরক ৫ভ 8886 বফ-৮২, কুবড়র, ঢাকা ঢাকা 

২ শ্রভাঃ ভাসুভ বফল্লা শ্রভাঃ গুরজায শ্রালন ৫ভ 6173 বফ-১৮৯, ফীযগঞ্জ, বদনাজপুয যংপুয 

৩ াবিয়ায াবদক বণগ্ধ শ্রভাঃ ারুন-য-যবদ ৫ভ 2556 বফ-১০৮, শ্রযৌভাযী, কুবড়গ্রাভ ঐ 

৪ ায়রা তাফাস্সসুভ নন্যা শ্রভাঃ াবন অকতায ৫ভ 2557 বফ-১০৮, শ্রযৌভাযী, কুবড়গ্রাভ ঐ 

৫ ঈষ্ণ াা তৃনা তুরী াা ৫ভ 7686 বফ-৫২, শ্রযপুয দয ভয়ভনবং 

৬ নাবদয়া যবপকুর আরাভ ৫ভ 3257 বফ-১০৯, গপযগাঁ, ভয়ভনবং ঐ 

৭ প্রতযাা শ্রঘালতযী যাখার িন্দ্র শ্রঘাল ৫ভ 7685 বফ-৫২, শ্রযপুয দয ঐ 

৮ যাবপয়া আফনাথ প্রবা রুহুর অবভন রুলফর ৫ভ 3258 বফ-১০৯, গপযগাঁ, ভয়ভনবং ঐ 

 

৪। (খ) ৫ভ শ্রেশণিঃ াধাযণ শ্রকাটায় শনফ বাশিত- ২৬জন (ভানী যীক্ষা-২০১৯ অনুমায়ী পরাপর)। 
ক্রিঃ

নং 

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ শতা/ভাতা/ অশববাফককয 

নাভ 

শ্রেবণ বৃশি 

শ্রযার 

শশু কল্যাণ প্রাথবভক শফদ্যারকয়য 

নাভ 

শফবাকগয নাভ 

১ অপলযাজা অক্তায রাবভয়া শ্রভাঃ বরটন শ্রালন ৫ভ 4393 বফ-১৯৯, ভাদাযলটক, ঢাকা ঢাকা 

২ শ্রভাছা: শ্রভৌসুভী অক্তায শ্রভাঃ ভজুনু বভয়া ৫ভ 1348 বফ-১৯০, ধনফাড়ী, টাংগাআর ঢাকা 

৩ শ্রভা: তানফীন শ্রভাঃ অঃ যালর ৫ভ 8890 বফ- কুবড়র, ঢাকা ঐ 

৪ যনী তাফাচ্ছুভ (বদয়া) যবকবুর াান ৫ভ 1347 বফ-১৯০, ধনফাড়ী, টাংগাআর ঐ 

 

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 



-৭- 

ক্রিঃ

নং 

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ শতা/ভাতা/ অশববাফককয 

নাভ 

শ্রেবণ বৃশি 

শ্রযার 

শশু কল্যাণ প্রাথবভক শফদ্যারকয়য 

নাভ 

শফবাকগয নাভ 

৫ শ্রভা: বজফ বভয়া শ্রভাঃ শ্ররার বভয়া ৫ভ 8891 বফ- কুবড়র, ঢাকা ঐ 

৬ শ্রতু ভবন শ্রভাঃ নজরুর আরাভ ৫ভ 1897 বফ-১৩৫, আটনা, বকলাযগঞ্জ ঐ 

৭ শ্রভাছাঃ মুবনয়া অক্তায ভীভ শ্রভাঃ ভবনরুর আরাভ ৫ভ 14057 বফ-৬০, গাজীপুয ঐ 

৮ অফদুল্লা অর য়ালদ শ্রভাাম্মদ অফদুল্লা ৫ভ 8888 বফ- কুবড়র, ঢাকা ঐ 

৯ শ্রভাঃ াবন বভয়া শ্রভাঃ তাজুর আরাভ ৫ভ 8887 বফ- কুবড়র, ঢাকা ঐ 

১০ যাবজয়া জাভান বনব এ.এভ াইদুজ্জাভান ৫ভ 4710 বফ-১৮৮, শ্রীফযদী, শ্রযপুয ভয়ভনবং 

১১ অবফদ াান বপ্রন্স শ্রভাঃ ভবনরুজ্জাভান মুন্না ৫ভ 1052 বফ-২৬, শ্রনত্রলকাণা ঐ 

১২ বজাদ শ্রভাঃ কবফয শ্রালন তা: ৫ভ 2025 বফ-১৯২, শ্রভলবন্দগঞ্জ, ফবযার ফবযার 

১৩ রুা শ্রফগভ শ্রভাঃ গবণ কাজী ৫ভ 2020 বফ-১৯২, শ্রভলবন্দগঞ্জ, ফবযার ঐ 

১৪ শ্রভাছা: ানবজদা খানভ শ্রদলরায়ায শ্রালন খান ৫ভ 7733 বফ-৩৬, ব্রাহ্মণফাড়ীয়া িট্টগ্রাভ 

১৫ শ্রতৌবকয অরভ শ্রভাঃ অবুর ফাায ৫ভ 7720 বফ-৩৬, ব্রাহ্মণফাড়ীয়া ঐ 

১৬ জহুযা শ্রফগভ যভজান অরী ৫ভ 2686 বফ-৭৪, সুনাভগঞ্জ বলরট 

১৭ শ্রভাঃ বাবুর আরাভ  শ্রভাঃ ভাসুদুয যভান ৫ভ 461 বফ-১৫৭, শ্রযপুয, ফগুড়া যাজাী 

১৮ জুবথকা যানী ফভ বন তন িন্দ্র ফভ বন ৫ভ 3825 বফ-৫৪, জয়পুযাট ঐ 

১৯ শ্রভাঃ বযয়ন বভয়া শ্রভাঃ অবুর কারাভ অজাদ ৫ভ 3266 বফ-১৩৮, ীযগঞ্জ, যংপুয যংপুয 

২০ শ্রভাছাঃ অলরাা অকফয দৃবি শ্রভাঃ দুলু বভয়া ৫ভ 1503 বফ-১৪০, ফুরফাড়ী, কুবড়গ্রাভ ঐ 

২১ শ্রভাছাঃ অআবযন খাতুন শ্রভাঃ অলনায়ায শ্রালন ৫ভ 6175 বফ-১৮৯, ফীযগঞ্জ, বদনাজপুয ঐ 

২২ শ্রভাছা: বফবফ কুরছুভ শ্রভাঃ কবফয ৫ভ 2559 বফ-১০৮, শ্রযৌভাযী, কুবড়গ্রাভ ঐ 

২৩ শ্রভাঃ তাজয়াক অলম্মদ যাজ শ্রভাঃ অব্দু ারাভ ৫ভ 2833 বফ-১৫১, বফযর, বদনাজপুয ঐ 

২৪ যবফবজত িন্দ্র ার রুন িন্দ্র ার ৫ভ 2834 বফ-১৫১, বফযর, বদনাজপুয ঐ 

২৫ শ্রভাছাঃ াবকফা নুযাত শ্রভাঃ অক্তারুজ্জাভান ৫ভ 3155 বফ-৭৭, শ্রকফপুয, মলায খুরনা 

২৬ াবকবুয যভান শ্রভাঃ ভবতয়ায যভান ৫ভ 3146 বফ-৭৭, শ্রকফপুয, মলায ঐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 


