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নায়াখালী জলার সকল মাদরাসার তািলকাঃ  

উপেজলা- সদর                                                                                                                        

িত ােনর নাম ডাকঘর ছা /ছা ীর সং া িশ ক/ 
িশি কার 

সং া 

ফান ন র 
ছা  ছা ী মাট 

নায়াখালী কারামিতয়া আিলম মাদরাসা সানা র ৪২৬ ৮৯ ৫১৫ ১৫ ৬১৬০৮ 
নায়াখালী ইসলািময়া আিলম মাদরাসা সানা র ৫৪১ -- ৫৪১ ১৮ ৬১৪৪৯ 
গারা র ইসলািময়া ফািজল মাদরাসা ব েধরহাট ২৭৩ ২৪৬ ৫১৯ ১২ ০১৭১৬-১২২৬৬০ 

খিলফারহাট ফািজল মাদরাসা খিলফারহাট ২৬২ ১৩৬ ৩৯৮ ১৪ ০১৭১৫-০৮০৪৯০ 
পাল র ইসলািময়া আিলম মাদরাসা খািলশ র ১৭০ ১৭৬ ৩৪৬ ১৪ ০১৮১৪-৫০০৫২৮ 

আ ারচর রহমািনয়া দািখল মাদরাসা চরম য়া ১২১ ৭০ ২৯১ ০৮ ০১৭২০-৪০৮০০৯ 
মজর মা ান দা ল উ ম দািখল মাদরাসা মা ান নগর ৪২৬ ২৮৮ ৭১৪ ১৩ ০১৭১৯-৮৭৯১৬১ 

বােগছােলহ পীর মাছেলহ উি ন দািখল 
মাদরাসা 

চরম য়া ১১৯ ১৬৭ ২৮৬ ১২ ০১৮১৭-৬৩১২৮৪ 

মহববত র মিদনা ল উ ম দািখল মাদরাসা কর া বাজার ৩৪৩ ২৫৮ ৬০১ ১১ ০১৭১৯-৬১৯৮৭০ 
ন নহাট বাবারকাি  দািখল মাদরাসা ইসলািময়া 

মাদরাস 
১৪৩ ১৬৮ ৩১১ ১০ ০১৭১৫-৩২১২২৬ 

ঈঃ চরম য়া সিফগ  দািখল মাদরাসা চরম য়া ৮৬ ৮৪ ১৭০ ১৩ ০১৭১১-২৭০৫১৫ 
ল উ ম িছি িকয়া দািখল মাদরাসা কর া বাজার ২৫৫ ২০৭ ৪৬২ ১২  

দি ণ িকয়া নামািনয়া দািখল মাদরাসা উ র ওয়াপদা 
বাজার 

৩২৯ ৪০২ ৭৩১ ১২ ০১৭১৫-৬৫৬৯৬০ 

মিজ ল হাক ইসলািময়া দািখল মাদরাসা চরম য়া ১১৯ ৮৫ ২০৪ ০৯ ০১৮১৩-১৯৪৮৩৬ 
উ র ওয়াপদা কারামিতয়া দািখল মাদরাসা উ র ওয়াপদা ৩৪৭ ৩৯৩ ৭৪০ ১২ ০১৭২৫-৫৬৫৩২ 
ওহমািনয়া দািখল মাদরাসা িশব র ১৩৫ ২৫৬ ৩৫১ ১৩ ০১৭১৭-৭৬৫১৮৭ 
উ  নেরা ম র হাজী হায়দও আলী  দািখল 
মাদরাসা 

পাক ি রহাট ৮৯ ৭৭ ১৬৬ ১১  

ওবায়িদয়া লতািনয়া দািখল মাদরাসা ধম র ১৫৩ ১৫৬ ৩০৯ ০৬  
চরকাউিনয়া লতািনয়া দািখল মাদরাসা চর কাউিনয়া ৮৭ ১২৩ ২১০ ০৮  
সাইেয় ল আবরার মিহলা আিলম মাদরাসা িমজানগর -- ১২৭ ১২৭ ০৯ ০১৭১২-৭৫২৮৩১ 

জা র মিহলা দািখল মাদরাসা জা র -- ২০৪ ২০৪ ০৮ ০১৮১৯-৮৩৩১৯২ 
গিফ র বািলকা দািখল মাদরাসা িবেনাদ র -- ১৬১ ১৬১ ০৮ ০১৮১৯-১৬৮৭৪২ 
আল-মাদরাসা ল ীিনয়া দািখল মাদরাসা নায়াখালী ১৭৬ -- ১৭৬ ০৬ ০১৭১২-২৮২৩৯৩ 
অ িদয়া ল উ ম ফা িকয়া দািখল মাদরাসা ীনমিনরহাট ১৫২ ১৮৬ ৩৩৮ ১২ ০১১৯-৫০৪৬৫৮৩ 

ব  মাইচরা বাংলা বাজার দািখল মাদরাসা চর কাউিনয়া ৩৭ ৮১ ১১৮ ১০  
মা ারতলী দািখল মাদরাসা কর া ২৬২ ২৬৪ ৫২৬ ১৩ ০১৭১৯-৮৮০৪৮৩ 
ন ন র ইসলািময়া দািখল মাদরাসা শা া শীতা ১৫৬ ১১৮ ২৭৪ ১১  
এইচ. এ. জনক াণ দািখল মাদরাসা চরম য়া ৫৭ ৪২ ৯৯ ১৪  
হযরত খািদজা ল বরা (রাঃ) মিহলা দািখল 
মাদরাসা 

চরম য়া -- ১৬৮ ১৬৮ ১০  

মাট = ৫২৬২ ৪৭৩২ ৯৯৯৪ ৩২৮  
 

উপেজলা- কিবরহাট                                                                                                       

িত ােনর নাম ডাকঘর 
ছা /ছা ীর সং া িশ ক / 

িশি কার 
সং া 

ফান ন র 
ছা  ছা ী মাট 

চাপরািশরহাট এ.রব ফািজল মাদরাসা চাপরািশরহাট ৫৩১ ৩১৯ ৮৫০ ২০ ০১৮১৫-০৫৬১৬১ 
কিবরহাট ইসলািময়া আিলম মাদরাসা কিবরহাট ১৪৯ ১২৩ ২৭২ ১০ 

 
ছনেখালা আলািময়া আিলম মাদরাসা নেরা ম র ১৭৫ ৭১ ২৪৬ ১৩ ০১৭১৮-৩৬৮৩৩৩ 

আব ািময়ারহাট হািমিদয়া দািখল মাদরাসা 
আব া 
িময়াবহাট 

১১৬ ৯৫ ২১১ ০৯ ০১৮১২-৪২১৪২৮ 

চর াখালী দািখল মাদরাসা চাপরািশরহাট ১৪৭ ১৯৩ ৩৪০ ০৯ 
 

আ া র রহমািনয়া দািখল মাদরাসা রামিদ ঁ ইয়ারহাট ৭৭ ৮৭ ১৬৪ ০৭ ০১৮১৮-৪৬১৭৩৯ 
দি ণ রােম র র আহমিদয়া দািখল মাদরাসা চাপরািশরহাট ২৯ ৩০ ৫৯ ১৪ 

 
মাট =  ১২২৪ ৯১৮ ২১৪২ ৮২ -- 
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উপেজলা- বণ চর                                                                                                          

িত ােনর নাম ডাকঘর 
ছা /ছা ীর সং া িশ ক/ 

িশি কার 
সং া 

ফান ন র 
ছা  ছা ী মাট 

চর বলী রববানীয়া ফািজল মাদরাসা চরবাটা ১৫৬ ১৪৮ ৩০৪ ১২ ০১৭১২-১১৬২৯৭ 
চরবাটা ইসমাইিলয়া আিজিজয়া আঃ মাদরাসা ছিমরহাট ১৬২ ১০৯ ২৭১ ১২ ০১৭২১-৩২৩৫১১ 
চরৈবশাখী থানারহাট দািখল মাদরাসা ধম র ১২৫ ১৩৫ ২৭০ ১০ ০১৭১৮-৫০০৪৯৪ 
লালিময়ারহাট ইসলািময়া আিজিজয়া দািখল 

মাদরাসা 
চরবাটা ১১৮ ৭৯ ১৯৭ ০৯ ০১৭১৪-৯২২৮৫৪ 

চর াক জনতা বাজার ফখ ল ইসলাম দািখল 
মাদরাসা 

চরল ী ৯৯ ১৪৭ ২৪৬ ০৮ 
 

চরজববর মাহ িদয়া দািখল মাদরাসা চরজববর ১৩৮ ১৪৫ ২৮৩ ১১ ০১৭১৯-৭০০০০১ 
চর াক ইসলািময়া দািখল মাদরাসা চরল ী ৮৯ ১১৩ ২০২ ০৯ ০১৭১৯-৬৯৬৯৫১ 
চরহাসান দািখল মাদরাসা পি মচর জববর ১৩০ ১৪৭ ২৭৪ ১১ ০১৭২০-৪৫৬৮৪২ 
জাহাজমারা চউয়াখারী দািখল মাদরাসা পি মচর জববর ১০৮ ১৩৫ ২৪৩ ১০ ০১৭২০-৪৫৬৮৪২ 
বায় স সাইফ ইসলািময়া দািখল মাদরাসা চর জববর ১০৬ ৯৬ ২০২ ০৯ ০১৭১৮-১১১৮৪৯ 
মাট =  ১২৩১ ১২৫৪ ২৪৮৫ ১০১ 

 

উপেজলা- বগমগ                                                                                                            

িত ােনর নাম ডাকঘর ছা /ছা ীর সং া িশ ক/ 
িশি কার 

সং া 

ফান ন র 
ছা  ছা ী মাট 

চ গ  কারামিতয়া কািমল মাদরাসা চ গ  ৪১৮ ০৭ ৪২৫ ১৯ ০১৯১৩-৬২১৫১৮ 
 চৗ হনী ইসলািময়া ফািজল মাদরাসা চৗ হনী ২৯৮ ৮৬ ৩৮৪ ১৪ ০১১৯৯-২৩১৬৫৫ 
রাজগ  দা ল উ ম ফািজল মাদরাসা রাজগ  ২৩৬ ১৪৯ ৩৮৫ ১৩ ০১৭১২-৫৩৩৪৫০ 
ছয়ানী ইমািময়া ফািজল মাদরাসা ভবানীিজবন র ৩১৮ ২০৬ ৫২৪ ১৩ ০১৮১৪-৩৬৬১৮৩ 
বস বাগ ইসলািময়া ফািজল মাদরাসা বাংলাবাজা ৩০৭ ১১৭ ৪২৪ ১৩ ০১৮১৯-৯৬২৮৬০ 
এীর আহা দ র ফািজল মাদরাসা জিমদারহাট ২০২ ১৫০ ৩৫২ ১৫ ০১৮১৭-০১৪৩৪৬ 
জয়নারায়ন র ইসলািময়া ফািজল মাদরাসা জয়নারায়ন র ২৩০ ২১ ২৫১ ১৪ ০১৮১৯-৪৭০১৪৩ 
একলাশ র ফািজল মাদরাসা একলাশ র ২০৭ ২৪১ ৪৪৮ ১৪ ০১৮১৩-৫২১১২০ 
দা ল ফালাহ ফািজল মাদরাসা খান র ১৯৭ ১৬৩ ৩৬০ ২২ ০১৭১২-৬৭০৪৬২ 
মীরওয়ািরশ র আিলম মাদরাসা মীরওয়ািরশ র ২৮৬ ১৯৭ ৪৮৩ ১২ ০১৮১৯-০৪১৭২২ 
িনত ান র মিহলা আিলম মাদরাসা খািলশ র -- ২৬১ ২৬১ ১৪ ০১৮১৬-৪৫৫৮৯৪ 

ব র ইসলািময়া আিলম মাদরাসা ব র ১৭৪ ২৮৩ ৪৫৭ ১১ ০১৮১৪-৩৭২৯৩৫ 
পিদপাড়া ইসলািময়া আিলম মাদরাসা পিদপাড়া ১৭৫ ১৮৫ ৩৬০ ১৩ ০১৮১৭-০২৩৪৭৮ 
পঃ  অন র ইসলািময়া আিলম মাদরাসা  নায়াখালী কেলজ ১২৭ ২০৬ ৩৩৩ ১৩ ০১৮১৩৬৭৬৭৯১১ 
ঘাটলা আিলম মাদরাসা ঘাটলা ১৭৭ ২৪৩ ৪২০ ১১ ০১৮১৫১৮১৩১৪ 
ইসলাম র দািখল মাদরাসা হাসানহাট ১৪৯ ১৮৮ ৩৩৭ ০৭ ০১৭১২০০৭৭৫৭ 
আমা া র দা স াহ মিহলা দািখল মাদরাসা কামাল র -- ২১৫ ২১৫ ০৮ ০১৮১৩৯২৪৩২৪ 
বা চরা হাছািনয়া আিলম মাদরাসা কামাল র ৯৮ ১০৫ ২০৩ ১৪ ০১৭২৫৪০৫৫৮৯ 
আলাইয়ার র কািজরহাট দািখল মাদরাসা আলাইয়ার র ১১২ ২২২ ৩৩৪ ০৭ ০১৭১৮০৯৯৩৭৩ 
উ র শরীফ র কারামিতয়া দািখল মাদরাসা শরীফ র ৩২৯ ১৫৫ ২৮৪ ১০ ০১৮১৬০৩২৪৮৮ 
কািছহাটা ইসলািময়া দািখল মাদরাসা পিদপাড়া ১১০ ৮৪ ১৯৪ ০৮ ০১৮১৪৮৯৬৫১৬ 
উ র হাজী র ইসলািময়া দািখল মাদরাসা হাজী র ২০৬ ১৬৬ ৩৭২ ১১ ০১৭২০১১৬০২৩ 
ধীত র দা ল উ ম দািখল মাদরাসা একাববর র ৬৪ ১৫০ ২১৪ ০৭ ০১৭১১৭২৫৩৬৭ 
বাকী র িছি কীয়া দািখল মাদরাসা িপব কা ১০২ ১৪১ ২৪৩ ০৯ ০১৮১৮৬২৮৬০৫ 
পঃ  ভবানী িজবন র দািখল মাদরাসা ভবানীিজবন র ৮৪ ১৪০ ২২৪ ১০ ০১৭২০০৩৮১৮২ 
উ র পি ম গ া র এম.এ মিতন দািখল 
মাদরাসা 

গ া র ১৬৬ ১৬৫ ৩৩১ ১২ ০১৮১৩-১৬০৪৭০ 

হযরত খািদজা ল কাবরা (রাঃ) মিহলা দািখল 
মাদরাসা 

একলাশ র -- ১৬৯ ১৬৯ ০৭ ০১৭১৪৪৩৮১৮৪ 

দা ল ফালাহ বািলকা দািখল মাদরাসা খান র -- ১২২ ১২২ ১০ ০১৭১৬৫৪৪৪৩৩ 
 ক.এম. ব খী আদশ  মিহলা দািখল মাদরাসা পিদপাড়া -- ৩০৭ ৩০৭ ০৯ ০১৮১৩৩৭৯৮৪৬ 
বাংলাবাজার মিহলা দািখল মাদরাসা বাংলাবাজার -- ৩৫৬ ৩৫৬ ১০ ০১৮১৭৭৬৩৭৫৩ 
শহীদ  আহেমদ আলী মেমাঃ মিহলা দািখল 
মাদরাসা 

সােহেবরহাট -- ১৮৮ ১৮৮ ১০ ০১৮১৯০৩১৫৬৭ 

 মাহা িদয়া ইসলািময়া দািখল মাদরাসা গ া র ৯৬ ১০৯ ২০৫ ১১ ০১৭১৫১৪৯৪৩৫ 
ম ম নািজর র আিজিজয়া ইসলািময়া দািখল 
মাদরাসা 

নািজর র ১০৬ ৯৬ ২০২ ১০  

মাট = ৪৯৭৪ ৫৪৯৩ ১০৪৬৭ ৩৮১ -- 



3 
 

উপেজলা- সানাই ড়ী                                                                                                     

িত ােনর নাম ডাকঘর ছা /ছা ীর সং া িশ ক/ 
িশি কার 

সং া 

ফান ন র 
ছা  ছা ী মাট 

সানাই ড়ী হািমিদয়া আিলয়া মাদরাসা সানাই ড়ী ৪২০ ২৭৩ ৬৯৩ ২৩ ০১৭১৬২৯১৯৬৬ 
খিল র রহমান আিলয়া মাদরাসা আিমশাপাড়া ৩৯১ ১৬২ ৫৫৩ ২১ ০১৭১২০৬৪৮৮২ 
কাশী র মাহা িদয়া ফািজল মাদরাসা মেহষগ  ২৯৯ ১২৩ ৪২২ ১৫ ০১৭১৭০৩৯৩৫৮ 
আব াহাট ফািজল মাদরাসা নােট র ১৯৬ ১৭৬ ৩৭২ ১৬ ০১৭১৬৭৩৫৬১৪ 
নাি য়াপাড়া আ া ল উ ম আঃ মাদরাসা নাি য়াপাড়া ১৫৭ ১৬৪ ৩২১ ১৪ ০১৭১০৮৪৭৯৩১ 
জয়াগ রিশিদয়া আিলম মাদরাসা জয়াগ ১৬৫ ১২৪ ২৮৯ ১৪ ০১৭১২২৪০২৫৯ 
থানারহাট ইসলািময়া আিলম মাদরাসা থানারহাট ১৮৪ ৩১০ ৪৯৪ ০৯ ০১৭১৫০৭১০৪৩ 
উ র ওয়ােসক র মাহাঃ বািলকা দািখল 
মাদরাসা 

ওয়ােসক র -- ২২৩ ২২৩ ১২ ০১৯১৫২৩৩৯৪১ 

ছ য়া নাজ ল উ ম আিলম মাদরাসা বজরা ২৮২ ৩৮৯ ৬৭১ ১৪ ০১৭১৫৪০৮৪৯৭ 
শাকতলা িছি িকয়া আিলম মাদরাসা নেদানাবাজার ১২১ ২২২ ৩৪৩ ১৬ ০১৭১৫৭২৩১৯২ 
মািনক  নগর মিহলা দািখল মাদরাসা আিমশাপাড়া -- ১৬৭ ১৬৭ ১০ ০১৭১৪৬৯৭৭১৮ 
হােসন র দা স াহ দািখল মাদরাসা মেহশগ  ১৭৫ ১২৬ ৩০১ ১৩ ০১৭২০২৭৭৮৭৮ 

আিবরপাড়া দািখল মাদরাসা আিবরপাড়া ১২০ ১০১ ২২১ ০৭  
 বগম খােলদা িজয়া মিহলা দািখল মাদরাসা সানাই ড়ী -- ১৯৪ ১৯৪ ০৯ ০১৭১৬২৮৪০৭৫ 
িপতা র র মৗলভী রিফক উ া দািখল 
মাদরাসা 

িপতা র র ৬৬ ৭৫ ১৪১ ০৯ ০১৮১৮৮৬১৯৭৯ 

আমকী মিহলা দািখল মাদরাসা আমকী বাজার -- ১২২ ১২২ ১০ ০১৭২৫০৫৫৮৫৯ 
ধ র মিহলা দািখল মাদরাসা নয়াহাটা -- ১৫৭ ১৫৭ ০৮ ০১৮১৩৩৬৬৫৮৮ 

মাট = ২৫৭৬ ৩১০৮ ৫৬৮৪ ২২০  

 

উপেজলা- চাটিখল                                                                                                            

িত ােনর নাম ডাকঘর ছা /ছা ীর সং া িশ ক/ 
িশি কার 

সং া 

ফান ন র 
ছা  ছা ী মাট 

চাটিখল আিলয়া মাদরাসা চাটিখল ৪৫২ ১১১ ৫৬৩ ১৭ ০৩২২২৭৫০৪৯ 
মি কার দীিঘরপাড় ফািজল মাদরাসা মি কার দীিঘরপাড় ২১৯ ৩৬ ২৫৫ ১৯ ০১৭১৬২৫০৬০৩ 
খায়ােজর িভ  ফািজল মাদরাসা  সামপাড়া ১৫৮ ৮৩ ২৪১ ১৫ ০১৭১৮০৫৪৯১৯ 

কিড়হা  ফািজল মাদরাসা কিড়হা  ২১৪ ১১৬ ৩৩০ ১৭ ০১৭১৬৭৭০৭৩৪ 
 মাহা দ র আেনায়ার আলী আিলম 
মাদরাসা 

মাহা দ র ২১৬ ১৬৬ ৩৮২ ১৮ ০১৭১০২৯৬৫২৬ 

ঘীরা র আিলম মাদরাসা হীরা র উ  িব ালয় ২৫৮ ১৪৭ ৪০৫ ১৫ ০১৮১৯৪২৭৬২৩ 
রায় মিহলা আিলম মাদরাসা মি কারদীিঘরপাড় -- ২৭৪ ২৭৪ ১৫ ০১৭১৬৩৬৭৭৫১ 

তালতলা মিহলা আিলম মাদরাসা তালতলা বাজার -- ১৫৭ ১৫৭ ০৯ ০১৭১৬৫৯৫২১৭ 
দি ন ঘাটলাবাগ মিহলা দািখল মাদরাসা নারায়ণ র -- ১৭০ ১৭০ ০৯ ০১৭১৫০৮৯২১৯ 
ঘাটলাবাগ ক রবাগ রহমতগ  আ ািফয়া 
দািখল মাদরাসা 

খািলশপাড়া ০৩ ১৬২ ১৬৫ ১০ ০১৭২০৩৭১৬১৩ 

ইসলাম র হাসাইিনয়া দািখল মাদরাসা রাম র ১৫৫ ১৪৯ ৩০৪ ১০ ০১৭১৮৯৪১৪৮৯ 
মিমন র দািখল মাদরাসা মিমনপর ৭৯ ১৩৯ ২১৮ ১২ ০১৭১১৩৫২০৭৯ 
সা রিখল এ.আই. দািখল মাদরাসা িখলপাড়া ১০২ ৭৩ ১৭৫ ০৮ ০১৭২০৬০৬৫২২ 
দি ন দিলয়াই হােসিময়া দািখল মাদরাসা দিলয়াই বাজার ১০০ ১০৩ ২০৩ ০৬ ০১৭১৭১১৯৪১৩ 
ফেতহ র িসরা ম মিনর দািখল মাদরাসা চাটিখল ৭৯ ১১৭ ১৯৬ ০৫ ০১৭১৯৩২৩৭৪৪ 
ফয় নে ছা মিহলা দািখল মাদরাসা নাহারিখল -- ১২০ ১২০ ০৮ ০১৭১২৯৬৭৮৪১ 

ারী ই ািহম মিহলা দািখল মাদরাসা দশঘিরয়া বাজার -- ২১৭ ২১৭ ০৭ ০১৭১৫০৬৮৬১৩ 
মাট =  ২০৩৫ ২৩৪০ ৪৩৭৫ ২০০  
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উপেজলা- সনবাগ                                                                                               

িত ােনর নাম ডাকঘর ছা /ছা ীর সং া িশ ক/িশ ার 
সং া 

ফান ন র 
ছা  ছা ী মাট 

 সনবাগ ইসলািময়া ফািজল মাদরাসা সনবাগ ২৯৫ ৩০৫ ৬০০ ১৬ ০১৭২১৪৩১১৬৩ 
কানিকরহাট ইসলািময়া ফািজল মাদরাসা কানিকরহাট ১৭৬ ১৮৯ ৩৬৫ ১৪ ০১৭১৫৬৭৭১৫৪ 
বীজবাগ রববানীয়া আিলম মাদরাসা বীজবাগ ৩২৫ ১৯৩ ৫১৮ ১৫  
রাজারাম র বিশিরয়া িসঃ মাদরাসা কািজরিখল ২০৩ ১৮২ ৩৮৫ ১২ ০১৮১২৩৫৮৭৫১ 
জয়নগর ওয়ােজিদয়া িসিনয়র মাদরাসা সবারহাট ১৪৩ ১৫৭ ৩০০ ১৭ ০১৭১৬২৪২২৭৯ 
টবী বারহা ল উ ম িসঃ মাদরাসা গািজরহাট ৮৭ ১৫৭ ২৪৪ ১১ ০১৭১৬৭৬৮৮৯৪ 

এনােয়ত র রহমিতয়া িসঃ মাদরাসা গািজরহাট ৮৮ ১৫০ ২৩৮ ১৩ ০১৭২২২২০৭৩৮ 
েবরহাট ইসলািময়া দািখল মাদরাসা েবরহাট ১৯৮ ১৯৫ ৩৯৩ ১০ ০১৮১৩৯৭৬৯৫৩ 

ক াি  ফয় ল উ ম দািখল মাদরাসা ক াি  ১৩৫ ২০৯ ৩৪৪ ০৮ ০১৮১৯৬৫৪৩২২ 
ছিমর ি রহাট দািখল মাদরাসা ছিমর 

ি রহাট 
৮৯ ১২৪ ২১৩ ১২ ০১৮১৮৫৭৪৩৩৯ 

ইবী র ফেয়িজয়া দািখল মাদরাসা ইবী র ১১৯ ১০২ ২২১ ১৭ ০১৮১৯০৬০৪৯২ 
কাদরা হািমিদয়া দািখল মাদরাসা সনবাগ ১৩৫ ১৩২ ২৬৭ ১১ ০১৮১৬০৫৫২৪৪ 
মইজদী র আ া ল উ ম দািখল 
মাদরাসা 

ছাতার পাইয়া ৮৮ ১২১ ২০৯ ১৩ ০১৮১২৩৫৮৭৫০ 

ছাতারপাইয়া ইসলািময়া দািখল মাদরাসা কািবল র ১৫২ ৩৩৯ ৪৯১ ১১ ০১৭১৪৪৯৬৪৩৬ 
তািহর র তািম ল উ াৎ দািখল মাদরাসা  সনবাগ ১২৪ ১৭৮ ৩০২ ১৪ ০১৮১৯৬৩৮০৩৮ 
আিজিজয়া বািলকা দািখল মাদরাসা কািজরিখল -- ১০৩ ১০৩ ০৯ ০১৮১৯০৮৫২৪৬ 
এশফা ল হক মা া আিলম মাদরাসা চে র হাট ২০৯ ২৮৪ ৪৯৩ ১৬ ০১৮১৫৮৪০৯০৫ 
কাদরা মিহলা দািখল মাদরাসা  সনবাগ -- ১৩৯ ১৩৯ ০৯ ০১১৯৯২৩৬৯১২ 
চ য়া হাজী আলী আকবর দািখল মাদরাসা মািনক র ৮৮ ১৯৩ ২৮১ ০৮ ০১৮১৭০০৮৩৪৯ 
বস র ঈদগাহ দািখল মাদরাসা বস র ৭৯ ১৬৪ ২৪৩ ০৭  

মাট =  ২৭৩৩ ৩৬১৬ ৬৩৪৯ ২৪৩  

 

উপেজলা- কা ানীগ                                                                                                    

িত ােনর নাম ডাকঘর ছা /ছা ীর সং া িশ ক/িশ ার 
সং া 

ফান ন র 
ছা  ছা ী মাট 

ব রহাট ইসলািময়া ফািজল মাদরাসা ব রহাট ৪১১ ১৮০ ৫৯১ ১৭ ০১৭১২৫৬৫৬৯১ 
হাজীরহাট ইসলািময়া আিলম মাদরাসা চরহাজারী ৩৮০ ১৬৭ ৫৪৭ ১৮ ০১৮১৯৪৬৮৫৪৪ 
ঊামনী আিছিরয়া আিলম মাদরাসা বামিনয়া ৫০২ ২৩৮ ৭৪০ ১৫ ০১৯১৫৯৯৮৫০১ 
রংমালা আিলম মাদরাসা মাওলানা বাজার ৫০৪ ১৬০ ৬৬৪ ২০ ০১৭১৫৮০৭৭৬৩ 
শাহজাদ র ইসলািময়া দািখল মাদরাসা পাটওয়ারীরহাট ১০৫ ৯১ ১৯৬ ০৭ ০১৭১৯৮৮১৭৭৪ 
সয়দ হােফজ আজগর আলী দািখল 

মাদরাসা 
চরফিকরা ৯১ ১২৯ ২২০ ১০ ০১৭১৫৫০৮৬৭৯ 

আ  মািঝরহাট এ. সাঈিদয়া দািখল 
মাদরাসা 

আ  মািঝরহাট ২৭৬ ১৬২ ৪৩৮ ১২ ০১৮১৯৯১৮২৪৯ 

জােময়া শরাফিতয়া ইসলািময়া আিলম 
মাদরাসা 

ছা র ২১৮ ১৫৬ ৩৭২ ১৩  

চর এলাহী চৗরা া দািখল মাদরাসা চরএলাহী 
বাজার 

৭২ ৭৯ ১৫১ ০৭ ০১৭১৩৬৩০১০৫ 

মাহা িদয়া ইসলািময়া দািখল মাদরাসা পশকারহাট ১৬০ ৬০ ২২০ ০৮ ০১৮১৮৯৪১৩০৭ 
ঁ ইয়া সিলনা আ ার মিহলা দািখল 

মাদরাসা 
পশকার হাট -- ৪২৮ ৪২৮ ১১ ০১৭১৬৬৬০২৮৭ 

ব  চর পাব তী মিদনা ল উ ম দািখল 
মাদরাসা 

চৗ রীরহাট ৪০ ২৬২ ৩০২ ০৮ ০১৮১৪২৫৪৬৯১ 

ফােতমা জ জ রা দািখল মাদরাসা ব রহাট -- ৮০ ৮০ ০৬  
চৗ রীরহাট এ ািজয়া দািখল মাদরাসা  চৗ রীরহাট ৩১৭ ২৯২ ৬০৯ ০৮ ০১৭১৫৬৪১১৯৯ 
পনগর তািল ল কারআন দািখল 

মাদরাসা 
চরক কড়া ৫৭ ৩৪ ৯১ ০৭ ০১৭২৬৬০৭৮৮৮ 

চর হাজারী মিহলা দািখল মাদরাসা চরহাজারী -- ৭৬ ৭৬ ১২  
মাট =  ৩১৩৩ ২৫৯৪ ৫৭২৭ ১৭৯  
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উপেজলা- হািতয়া                                                                                                

িত ােনর নাম ডাকঘর ছা /ছা ীর সং া িশ ক/  
িশি কার 

সং া 

ফান ন র 
ছা  ছা ী মাট 

হািতয়া দা ল উ ম আিলয়া মাদরাসা আফািজয়া বাজার ১৬২ ১৩৯ ৩০১ ১৬ ০১৭২০৬৯৮৭৬২ 
হািতয়া রহমািনয়া ফািজল মাদরাসা হািতয়া ২০৯ ১৪৫ ৩৫৪ ১৭ ০১৭১৭৯৪২৫২০ 
চর কলাশ হািদয়া ফািজল মাদরাসা ওচখালী ১৫৪ ৭২ ২২৬ ১৪ ০১৭১২৮১৬২১১ 
চর ছ া ইসলািময়া ফািজল মাদরাসা চরেছ  ১৮০ ১৮৬ ৩৬৬ ১৯ ০১৭১০৬১৬৩৪৬ 

খচর আজহা ল উ ম ফািজল মাদরাসা মিফিজয়া ১৮০ ৮২ ২৬২ ১৬ ০১৭১৪৮৫৪৬৭৫ 
তম ি  আহ িদয়া ফািজল মাদরাসা তম ি  ১৮৮ ১৫২ ৩৪০ ১৪ ০১৭২১৩২৫০৭৪ 
িড়র চর আহা িদয়া আিলম মাদরাসা িড়র চর ১৭৩ ১৮৬ ৩৫৯ ১৬ ০১৭১৬০৮৪৩৬১ 

 চৗ হনী তবারিকয়া আিলম মাদরাসা য খী বাজার ১১১ ১৯৭ ৩০৮ ১৭ ০১৭২১২৬৬৭৭৩ 
জাহাজমারা ছরা ল উ ম আঃ মাদরাসা জাহাজমারা ১৪৫ ১৬৯ ৩১৪ ১৪ ০১৭১৪৪৩২৫৫৫ 
মাইজচরা গিণয়া দািখল মাদরাসা  জাড়খালী ১১০ ১১০ ২২০ ০৯ ০১৭২১৭২৩৫৫১ 
চরিকং মাহা িদয়া দািখল মাদরাসা ধ িময়ারহাট ১৪৮ ১০৫ ২৫৩ ১০  
নলিচরা ছয়দ আহা দ দািখল মাদরাসা দােশরহাট ৯২ ১১৯ ২১১ ১১ ০১৭১৮৬৩৬১৭৪ 
 সানািদয়া এ. বারী দািখল মাদরাসা সানািদয়া ১৬০ ৩১৪ ৪৭৪ ১১ ০১৭২০৯১৮৪৯০ 
ডবরিবির আকবিরয়া দািখল মাদরাসা জাহাজমারা ১২১ ১৫৪ ২৭৫ ১২  
হাজী ফািজল আহা দ দািখল মাদরাসা নলিচরা ১০৪ ১৫১ ২৫৫ ০৯ ০১৭১৫০৭৯৫৮২ 
খােসরহাট মােজিদয়া বািলকা দািখল মাদরাসা মিফিজয়া খােসরহাট -- ১৭৬ ১৭৬ ০৮ ০১৭২১৭৩৩২৬৭ 
জাহাজমারা মিহলা দািখল মাদরাসা জাহাজমারা -- ৩৫৫ ৩৫৫ ১০ ০১৭২০১৮০৬২৫ 
চর ব লা সয়দ আরাফাত মাওলা দািখল 
মাদরাসা 

      

মাট =  ২২৩৭ ২৮৮২ ৫১১৯ ২০৬  
 


