
ক্ষ্মীপুর সদর উজজাধীন দত্তাড়া ইউননয়জনর নলক্ষা প্রনিষ্ঠাজনর িানকা 
 

প্রনিষ্ঠাজনর ধরন: নকন্ডার গাজট েন 

ক্র:নং নকন্ডার গাজট েজনর নাম ওয়ার্ ে প্রধান নলক্ষজকর নাম মমাফাই নং 

1.  হন নকর্স একাজর্মী ০১ এম. এ. সামাদ ০১৭৯৮৮৬২৬৬৯ 

2.  মিািারখী নকন্ডার গাজট েন ০৩ মনহ উনিন ফাবু ০১৭২০১৬৪১৫৪ 

3.  দত্তাড়া নকন্ডার গাজট েন ০৪ কানত্তক চন্দ্র মদ ০১৭১১০১৯৬৪০ 

4.  সাকজসস নকন্ডার গাজট েন ০৪ মমা: রনপক উল্যা ০১৮১৪৪২৩২৮৯ 

5.  আউনর্য়া নকন্ডার গাজট েন ০৫ নানজম উনিন ০১৮৩২৯০৮৯১৬ 

6.  ব্রাইট নকন্ডার গাজট েন এন্ড মকানচং মসন্টার ০৬ হাজপজ মহাজসন আহম্মদ ০১৭৫৭৮৩৭৩৫৮ 

7.  সসয়দপুর আদ েল নকন্ডার গাজট েন ০৬ মমিাজ মফগম ০১৭১২২৮৬৭৩৭ 

8.  মরনর্রান্ট স্কু এন্ড কজজ ০৮ লাহাদাৎ মহাজসন সবুজ ০১৮১৬৮২৬৮৮২ 

9.  জ্ঞানদী নকন্ডার গাজট েন ০৯ জনসম উনিন ০১৭০৪৫৯০৯৯৯ 

 

প্রনিষ্ঠাজনর ধরন: কযাজর্ট মাদ্রাসা 

ক্র:নং কযাজর্ট মাদ্রাসার নাম ওয়ার্ ে প্রধান নলক্ষজকর নাম মমাফাই নং 

1.  নূরানী িাজমুন কুরআন কযাজর্ট মাদ্রাসা ০১ সাা উনিন ০১৭৫৭৫২৬১৮৩ 

2.  নমছফাহু উলূম ইসামীয়া একাজর্মী ০৫ মাও: হা: নমজানুর রহমান ০১৮১৬৬৩৩৩১৪ 

3.  আ আরাপাহ ইসামী কযাজর্ট মাদ্রাসা ০৫ হা: মাও: পজয়জ আহম্মদ ০১৭৮৭৩৫৮৯৭৫ 

4.  আ আরাপাহ নপ্র কযাজর্ট মাদ্রাসা ০৯ নমজানুর রহমান ০১৭১৫০৭০৯৮৬ 

 

প্রনিষ্ঠাজনর ধরন: নুরানী মাদ্রাসা 

ক্র:নং নুরানী মাদ্রাসার নাম ওয়ার্ ে প্রধান নলক্ষজকর নাম মমাফাই নং 

1.  ফড়ানয়া মনওয়াজ আী মুন্সী ফাড়ী মপারকাননয়া 

মাদ্রাসা 

০১ এম. এ. ওহাফ ০১৭২৫২৯২৫৫৯ 

2.  আ মনদনা মপারকাননয়া মাদ্রাসা ০১ মাও: জাহাঙ্গীর আম ০১৭৩১৩২৯১৮২ 

3.  মনদনাতু উলুম হানপজ উল্যা খাঁন হানপনজয়া মাদ্রাসা ০১ মাও: মুজানহদু ইসাম ০১৭৪৭৭২০৭৮২ 



4.  ফড়ানয়া নুরানী হানপনজয়া মাদ্রাসা ০১ মাও: ওমর পারম্নক ০১৮৭৯৪৪৪৮০৫ 

5.  ফরাড়া মচীরাসত্মা িাীমু মকারআন মজর্ মাদ্রাসা ০২ মাও: ইউসুপ ০১৩১২৬২৮৫৪০ 

6.  শ্রীরামপুর আনজনজয়া ইব্রাহীম নময়া নূরানী মাদ্রাসা ০৩ মাও: আবু মিয়ুফ ০১৭১৮১৪২০০২ 

7.  ফটিী আনজনজয়া নুরানী িানমু মকারআন মাদ্রাসা ০৭ হা: মাও: আব্দুর রহীম ভ ূঁইয়া ০১৭৩৬৫১৩৩৯১ 

8.  পুননয়ানগর মাষ্টার মনিউর রহমান নুরানী মাদ্রাসা ০৭ মমা: আবু নছনিক ০১৭৪০৫১৮৬১৩ 

9.  জগার ফাড়ী কানসমু উলুম মাদ্রাসা ০৮ মাও: মাহফুজুর রহমান ০১৮৮২০৬০৯৩৩ 

10.  কামার ফাড়ী নুরানী িাীমু কুরআন মাদ্রাসা ০৮ মাও: হাজপজ আহাম্মদ ০১৮১৮৩৪১১৫২ 

11.  মানপজু ইসামীয়া মপারকাননয়া ও নুরানী মাদ্রাসা ০৯ মওদুদ আহম্মদ ০১৭৯১২২০২০০ 

 

প্রনিষ্ঠাজনর ধরন: হাজপনজয়া মাদ্রাসা ও এনিম খানা 

ক্র:নং হাজপনজয়া মাদ্রাসা ও এনিমখানার নাম ওয়ার্ ে প্রধান নলক্ষজকর নাম মমাফাই নং 

1.  মারকাযি িাওকয়া লানপয়া ইসামীয়া মাদ্রাসা ০২ মুপনি লরীফু ইসাম ০১৭৪১১০০৯২০ 

2.  রমারখী মঈনু ইসাম এনিমখানা ০৩ মাও: হাজপজ আহম্মদ ০১৮১৮৩৪১১৫২ 

3.  আলরাফু উলূম নূরানী িাীমু মকারআন হানপনজয়া 

মাদ্রাসা 

০৩ হাজপজ ওমর পারম্নক ০১৮৬৪০২০৭৭২ 

4.  আ আনমন একাজর্মী এনিমখানা মাদ্রাসা ০৪ মমা: জনহরু ইসাম ০১৭৩৬৩৩৬৬২৬ 

5.  আমীরম্ন মুনমনীন এনিমখানা ও মাদ্রাসা ০৪ মাও: নুরু হক ০১৭১৫১২৭০১৯ 

6.  মকান্দার নদনগর াড় নুরানী হানপনজয়া এনিমখানা মাদ্রাসা ০৪ মমা: মফা হুসাইন ০১৮১৮০০৭০০৪ 

7.  মকরামি আী হাজী ফাড়ী নূরানী ও হাজপজীয়া মাদ্রাসা ০৫ মমা: আ: গফুর ০৭২১১৭৯২৬৯ 

8.  মনদনাতুর উলূম হানপনজয়া নূরানী মাদ্রাসা ও এনিম খানা ০৬ হাজপজ আব্দু আী ০১৭৪৩৮১৯৯৫৪ 

9.  মাদরাসাজয় আবু ফকর নসিীক রা: এফং এনিম খানা ০৬ হা: মাও: ইউসুপ ০১৭২৩২৬৪৯৬৩ 

10.  সসয়দপুর আনজনজয়া নছনিকীয়া জামানীয়া কাওমী মাদ্রাসাও 

এনিমখানা 

০৬ মাও: লরীফুল্যাহ 

আনিকী 

০১৮১২৫৮৭০৯১ 

11.  ফটিী আশ্রফু মাদ্রাসা ও এনিম খানা ০৭ মুপনি মামুনুর রনলদ ০১৭১৫০৮৬৫৯১ 

12.  পুননয়ানগর দারম্নস সাাম মাদ্রাসা ও এনিমখানা ০৭ হা: মাও: মমালাররপ 

মহাসাইন 

০১৭৮৯৩২১৮৫৯ 



13.  মাদ্রাসাই আফী হুরাইরা রা: ও এিীম খানা ০৮ হাজপজ মাও: লুৎফুর 

রহমান 

০১৭১৮০৪১০০৯ 

14.  হাজী িরাফ জমাদার ফাড়ী আনজনজয়া নূরানী ও হাজপজীয়া 

এনিমখানা 

০৮ মাও: জানকর মহাজসন ০১৭১৫৫৩২৫৭৪ 

15.  আনমর উনিন াজটা নূরানী ও হাজপজীয়া এনিমখানা ০৮ মফাজয়ি মহাজসন ০১৮৪৬১১৭০২৯ 

16.  মধ্য করইিা আদ েল নূরানী হাজপনজয়া মাদ্রাসা ও 

এনিমখানা 

০৯ হা: আফদু মাজক ০১৭৩১৬০৪২১১ 

 


