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নায়াখালী জলার সকল মা িমক িব ালেয়র তািলকাঃ 

উপেজলা- সদর                                                                       

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

সং া 

ফান ন র 
ছা  ছা ী মাট 

নায়াখালী িজলা ল নায়াখালী ১৪৪৮ -- ১৪৪৮ ৪৪ ৬১৩৫৪ 
নায়াখালী সরকাির বািলকা উ  িব ালয় নায়াখালী -- ১৮০১ ১৮০১ ৪৬ ৬১৫৯৮ 

আহ িদয়া আদশ  উ  িব ালয় সানা র ৪৮৯ ৫১৭ ১০০৬ ১২ ৬২৩৫৩ 
অ ণ চ  উ  িব ালয় মাইজদী বাজার ১১১১ -- ১১১১ ১৫ ৬১২৯৩ 
হিরনারায়ন র উ িব ালয় নায়াখালী ৮৩২ ৩৯৭ ১২২৯ ১১ ৬১২৮১ 
পৗরক াণ উ  িব ালয় নায়াখালী ২৩০ ২১৫ ৪৪৫ ১৫ ৬১২৮৩ 

 নায়া ই উ িব ালয় ব েধরহাট ৬৪৪ ৬০৩ ১২৪৭ ১৫ ৬১৯২২ 
াদার আে  ঁউ  িব ালয় সানা র ৭৯১ ৭৪৩ ১৫৩৪ ৩৫ ৬১১৬৫ 

মাইজদী গালস  একােডমী নায়াখালী -- ২৫২ ২৫২ ০৯ ০১৮১৮-৫৩২১৭৭ 
কািলতারা সিলম গালস  একােডমী পাকিকেশারগ  -- ৩৫১ ৩৫১ ০৯ ৬২৫৪৮ 
ধারহাট উ  িব ালয় ধারহাট ৪০৭ ২৬৬ ৬৭৩ ১০ ০১৭১৭-১৬০৯৭৪ 

রামভ ব র উ  িব ালয় রামভ ব র ৩২৩ ৩৬৭ ৬৯০ ১২  
মাইজদী বািলকা িব ািনেকতন মাইজদী বাজর -- ৯২১ ৯২১ ১০ ৬২১৭০ 
 নায়াখালী উ  িব ালয় নায়াখালী ২৪৯ ৩৫৯ ৬০৮ ১১ ৬১৪৮৭ 
 নায়াখালী উ িব ালয় পাকিকেশারগ  ২১৮ ৩৮১ ৫৯৯ ১০ ০১৮১২-৩৩১১১৪ 
পানািময়া .এফ উ  িব ালয় চরম য়া ৪৬৯ ৩৯৪ ৮৬৩ ০৯ ০১৮১৪-১০০৩৯৫ 
মহববত র বািলকা উ  িব ালয় সানা র -- ২৮৭ ২৮৭ ১০ ০১৭১৮-৬৮২২০২ 
খিলফারহাট উ  িব ালয় খিলফারহাট ৫১২ ৫২০ ১০৩২ ১২  
ওবােয়দ উ াহ মােমঃ উ  িব ালয় পাকিকেশারগ  ৪২৪ ১৭৫ ৫৯৯ ১০ ৬২৭৬৯ 
অ িদয়া বািলকা উ  িব ালয় িদন মিনরহাট -- ৫২৮ ৫২৮ ১৪ ০১৮১২-৩২৭১৮৪ 
জিমদারহাট উ  িব ালয় শা া িশতা ২৫৭ ৩০১ ৫৫৮ ১০ ০১৭১৬-৫৬৭২৬৫ 
নল র উ  িব ালয় আব া 

িময়াবাড়ী 
৩১৬ ৪১৪ ৭৩০ ১০ ০১৭১৬-৮১৬৫৪৬ 

ইসলামগ  জনতা উ  িব ালয় ব েধর হাট ২১৪ ২০৩ ৪১৭ ১১ ০১১৯৯-৪১৫৪১৩ 
ঠকারহাট হাজী আহা দ উ া উ/িব  ৩৮৭ ৩৮৯ ৭৭৬ ১১ ০১৮১১-১৯১৩৯৪ 

এম. এ. ছা ার উ  িব ালয় মাইজী বাজার ১৫৬ ২৫১ ৪০৭ ১২ ০১৮১৮-২৩৩১৩৯ 
আলমিদনা একােডমী উ  িব ালয় নায়াখালী ৩০৫ ৩৫৬ ৬৬১ ১১ ০১৮১১-৮৩৬৮৮৬ 
িশব র সিলম গালস  একােডমী িশব র -- ২২৫ ২২৫ ০৯  
িফেরাজশাহ মাইজ ভা ারী উ/িব দানািময়ার বাজার ১৪৮ ১৯৮ ৩৪৬ ১০ ০১৭১৯-৩৮৬৪১৭ 
এম. এ. রিশদ বািলকা উ  িব ালয় নায়াখালী -- ৩৫৬ ৩৫৬ ১১ ০১৮১৪-৩৫৭৯৮৫ 
আদশ  উ  িব ালয় নায়াখালী ১৬৪ ১৯১ ৩৫৫ ১০ ৬৩০৫৯ 
ইসহাক র মজর মা ান উ  িব ালয় মা ান নগর ২৪২ ১৯২ ৪৩৪ ০৬ ০১৮১৮-২৩৩১৩৭ 
নায়াখালী বাংলা বাজার উ  িব ালয় ধম র ৩১৪ ২৮০ ৫৯৪ ১০ ০১৮১৮-৬৩৮১১২ 
গৗররী র বািলকা উ  িব ালয় খিলফারহাট -- ৪১২ ৪১২ ০৯ ০১৭১৮-৪৫৯৩৬৫ 

িবেনাদ র উ  িব ালয় িবেনাদ র ২৩৯ ২৮৬ ৫২৫ ০৮ ০১৭২৫-০৫০১৬১ 
চরকাউিনয়া আেনায়ার হােসন িনয়র 
িব ালয় 

চরকাউিনয়া ১০৪ ৭০ ১৭৪ ০৫ ০১৭১৮-০০৪২৪৩ 

কর া উ  িব ালয় কর া বাজার ২৬২ ১৯২ ৪৫৪ ০৮ ০১৭১৫-৬৭৯৫৯০ 
আল-ফা ক একােডমী নায়াখালী ৩৯১ ১১১ ৫০২ ১৫ ০১৮১৪-৫০৪৭০২ 
জনাতাবাজার িন -মা িমক িব ালয় চাপরািশরহাট ৮০ ৭০ ১৫০ ০৫  
পি ম এওজ বািলয়া িনয়র িব ালয় শা া শীতা ৭৪ ১০২ ১৭৬ ০৩ ০১৭১৩-৬২১৪৫০ 
ভা রেটক িনয়র িব ালয় ধম র ১১৩ ৮৩ ১৯৬ ০৪ ০১৭১২-৩২৩১৩৬ 
ধম র হাজীরহাট িনয়র িব ালয় ঐ ৮৫ ৯০ ১৭৫ ০৫ ০১৭১৫-১৯৭৫৯৯ 
ন য়া ঁ ইয়ারহাট িনয়র িব ালয় আব া 

িময়াবাড়ী 
৯০ ৯৫ ১৮৫ ০৫  

সাই ল হক িনয়র িব ালয় কর া বাজার ৬৫ ৭০ ১৩৫ ০৪ ০১৭২০-৪৫৬৯৫১ 
পি ম চরউিরয়া আদশ  িনয়র িব ালয় মা ান নাগর ১৭০ ১২৫ ২৯৫ ০৫ ০১৭১৭-০৩০৬৩৯ 
কেলিজেয়ট ল (িন -মা িমক) সানা র ১১১ ৪২ ১৫৩ ০৫  
শাি রহাট িনয়র িব ালয় চর কাউিনয়া ৭০ ৮৫ ১৫৫ ০৫  
ইসলািময়া িনয়র বািলকা িব ালয় ব র -- ১৪০ ১৪০ ০৪  
িনউ মেডল জনতা িনয়র িব ালয় চরম য়া ৮০ ৭৫ ১৫৫ ০৫ ০১৭১৬-৫৬৬৪৫৬ 
ইসলামগ  জনতা িনয়র িব ালয় ব েধরহাট      

মাট =  ১২৫৮৪ ১৪৪৮১ ২৭০৬৫ ৫৩৫ -- 
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উপেজলা-  কিবরহাট                                               
                                                         

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

ফান ন র 
ছা  ছা ী মাট 

কিবরহাট উ  িব ালয় কিবরহাট ৫০৫ ৬০১ ১১০৬ ১৫ ০১৭১২-২৪৮৪৭৭ 
িময়ারহাট উ  িব ালয় আব া িময়ারহাট ৩৩৩ ৪৩২ ৭৬৫ ০৮  
হাজীরহাট হািমিদয়া উ  িব ালয় িনর ন র ১৮১ ২৩৬ ৪১৭ ০৯ ০১৭১৩-৬০১৬০১ 
বানদ  উ  িব ালয় বানদ  ২৮১ ৩৪৭ ৬২৮ ১৪ ০১৭১৮-৭৮০৪১৪ 
চাপরািশরহাট উ  িব ালয় চাপরািশরহাট ৪৩৫ ৪৩৭ ৮৭২ ১৪ ০১৭১৬-৬৬০৮৩০ 
ওটারহাট উ  িব ালয় রামিদ ঁ ইয়ারহাট ৩৭৫ ২২৫ ৬০০ ১০ ০১৭১৭-২৯৯৮২০ 
 নয়াজ র উ িব ালয় পা ারহাট ৩৪৮ ৫৬৯ ৯১৭ ১৩ ০১৭১৬-৩৪৩৪৫২ 
সদর নেরা ম র উ  িব ালয় নেরা ম র ২৫৬ ৩২৭ ৫৮৩ ১০  
রােম র র এম.এস. উ  িব ালয় চাপরািশরহাট ১৭৯ ২৯১ ৪৭০ ১০  

ঁ ইয়ার হাট উ  িব ালয় ঁ ইয়ারহাট ২১৪ ৩৭৫ ৫৮৯ ১১ ০১৭১২-০১৮৪৯০ 
ঘাষবাগ কােদিরয়া উ  িব ালয় ন ন শািজরহাট ৩৩৮ ৪৬৭ ৮০৫ ০৮ ০১৮১৬-৪৪৮৭৯৩ 

কালা ী উ  িব ালয় কালা ি  বাজার ৪০০ ২৪৩ ৬৪৩ ১০ ০১৮১৯-৮৪৩১৩২ 
লামিছ সাদ উ  িব ালয় লামিছ সাদ ন ন 

বাজার 
১৯৮ ৩১৫ ৫১৩ ১১ ০১৮১৪-৩০৪২৩৮ 

বাটইয়া মও দ আহেমদ উ  িব ালয় বাটইয়া ১৮০ ২৫৫ ৪৩৫ ০৮  
উ র রােম র র িনয়র িব ালয় চাপরািশরহাট ৯৬ ৪৭ ১৪৩ ০৫  
ব া ে ছা বািলকা উ  িব ালয় কিবরহাট -- ১৯৮ ১৯৮ ০৮ ০১৭১৫-৮১২১৫৪ 
তা ল ইসলাম মেডল একােডমী উ  
িব ালয় 

ফরাজী বাজার ১৩০ ১৯৪ ৩২৪ ০৭ ০১৭১৫-৩৫৫০৫২ 

আব র রিহম উ  িব ালয় কা ানীরহাট ১৯৬ ২৫৮ ৪৫৪ ০৮  
করমব  আদশ  মা িমক িব ালয় করমব  বাজার ২০০ ৩২০ ৫২০ ০৯ ০১৭১৮-৪০২৯৯৫ 
ব ব  শখ মিজ র রহমান িনয়র 
িব ালয় 

কা ানীরহাট ১০৭ ৪৮ ১৫৫ ০৫  

মাশারফ হােসন িনয়র িব ালয় কিবরহাট ১৩ ২১ ৩৪ ০৪ ০১৭১৭-৮৯৫৫৯৯ 
জনতা বাজার িনয়র িব ালয় চাপরািশরহাট ৮০ ৭০ ১৫০ ০৫ ০১৮১৩-৮৮৩০১২ 
নব ম িনয়র হাই ল মক ল চৗঃ হাট ৮০ ১৩৫ ২১৫ ০৫ ০১৭১৫-৪৮৬২৭২ 
ন য়া ইঁয়ারহাট িনয়র হাই ল আব া িময়ারহাট ৭৩ ৭৭ ১৫০ ০৪ ০১৮১৯-০০৪৬৮৩ 
 সৗিদয়া বাজার িব ালয় কিবরহাট ৯০ ৭০ ১৬০ ০৫  
হাজী ইি স িনয়র িব ালয় মক ল চৗ রীহাট ৭৫ ৮০ ১৫৫ ০৫  
  ৫৩৬৩ ৬৬৩৮ ১২০০১ ২২১ -- 

 

উপেজলা- বণ চর                                                                                                         

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

ফান ন র 
ছা  ছা ী মাট 

চরবাটা খােসরহাট উ  িব ালয় চরবাটা ২৯৫ ৭৩৮ ১০৩৩ ১৪ ০১৭১৭-৭৩৯৮৯৮ 
চরবাটা আর. িজ. উ  িব ালয় ছিমরহাট ২৭৬ ১৮১ ৪৫৭ ১৪ ০১৭১০-২৮২৪৬৮ 
শহীদ জয়নাল আেবদীন উ  িব ালয় চর জববর ৫১৫ ৩৩৫ ৮৫০ ১৪ ০১৭১৪-৮০৫০২৫ 
চর াক উ  িব ালয় চরল ী ২০৬ ২৭৮ ৪৮৪ ০৯ ০১৭১২-০৭২৪৫০ 
লড  িলউনাড  চশায়ার উ  িব ালয় চরল ী ২২৫ ২১০ ৪৩৫ ০৮ ০১৭১০-৩৯৪৯৪৩ 
চরবাটা বািলকা উ  িব ালয় চরবাটা -- ৩১০ ৩১০ ১১ ০১৭১২-১৪৩৪৪৯ 
চর আমা া উ  িব ালয় এ  কেলজ চর জববর ৭৭ ৮৩ ১৬০ ০৫ ০১৭১৬-৩৭৭৩০৬ 

ব  চরবাটা উ  িব ালয় ছিমরহাট ৩২১ ২৭২ ৫৯৩ ১০ ০১৭১৫-২৭৬৬১৮ 
বলী হািবব উ ািময়ারহাট উ  িব ালয় চর জববর ১৭৪ ২০৭ ৩৮১ ০৫ ০১৭১৯-৩১২৮১৪ 

করামত র এম.এস. উ  িব ালয় চরল ী ১৩৩ ২৩৮ ৩৭১ ০৮ ০১৭২০-১৯৮২৭৩ 
ছিমরহাট িন মা িমক িব ালয় ছিমরহাট -- ১৭৫ ১৭৫ ০৮ ০১৭২৬-০৮৩০০৭ 
থানারহাট মেডল উ  িব ালয় থানারহাট ১৭৬ ১৬০ ৩৩৬ ০৬ ০১৭১৭-১৯৩৩১৫ 
হাজী মাশারফ হােসন িনয়র িব ালয় চরবাটা ১০২ ১৫৭ ২৫৯ ০৫ ০১৭১০-২৭২৪৬১ 
চরবাটা সওদাগর হাট িনয়র িব ালয় চরবাটা ১৭৫ ১৪৬ ৩২১ ০৬ ০১৭১৮-১৭৮৫৪১ 
চর আমা াহ আদশ  িনয়র িব ালয় চরবাটা ৬০ ৮০ ১৪০ ০৫ ০১৭২০-২৭৮১১২ 
চর হাসান ঁ ইয়ারহাট িনয়র িব ালয় চর জববর ৫৫ ৮৫ ১৪০ ০৪ ০১৭২৮-১৪৬৪৫১ 
আব াহ িময়ারহাট িনয়র িব ালয় পঃ চর জববর ৭০ ৮০ ১৫০ ০৫  
পাংখার বাজার িনয়র িব ালয় চর জববর ৬৫ ৮৫ ১৫০ ০৫  
করামত র বাজার িনয়র িব ালয় জনতা বাজার ৬৪ ৮৩ ১৪৭ ০৪  

মাট =  ২৯৮৯ ৩৯০৩ ৬৮৯২ ১৪৬ -- 
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উপেজলা- বগমগ                                                                                                         

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

ফান ন র 
ছা  ছা ী মাট 

বগমগ  সরকারী পাইলট উ  িব ালয় বগমগ  ৩৯৪ ২৪৯ ৬৪৩ ১৫ ৫১৯০৩ 
বগমগ  কািরগির সরকাির উ  িব ালয় চৗ হনী ৩৫৫ ২০০ ৫৫৫ ২২ ৫১৮৯২ 
লতান র হািনফ ঁ ইয়া ল এ  কেলজ লতান র ৪০০ ৬৫৯ ১০৫৯ ১৫ ০১৭১৯-০৬৫৭৬৯ 
নায়াখালী পাবিলক ল এ  কেলজ বগমগ  ১০৩ ২৫২ ৩৫৫ ১৪ ৫১৬৪০ 

গিণ র পাইলট বািলকা উ  িব ালয় চৗ হনী -- ১১১৩ ১১১৩ ১৮ ৫১৪৯৬ 
 গাপাল র আলীহায়দার উ  িব ালয় গাপাল র ৪৫৫ ৬২১ ১০৭৬ ১১ ০১৮১৭-৫৪৬০১৮ 
আলাইয়ার র কািজরহাট পাবিলক উ/িব আলাইয়ার র ৫৮৩ ৭২৩ ১৩০৬ ১৫ ০১৮১৭-৭১৫৫৮৩ 
ছয়ানী উ  িব ালয় ভবানী জীবন র ৬৯৮ ৭৫৩ ১৪৫১ ১৪ ০১৮১৮-৯৯০৩০৩ 
ছয়ানী বািলকা উ  িব ালয় ঐ -- ২৮৫ ২৮৫ ০৯ ০১৭১৮-০৫৪৩০০ 
রাজগ  উ িব ালয় রাজগ  ৩২০ ২৯৬ ৬১৬ ১৩ ০১১৯৫-১৪৯২৫০ 
কািলকা র বা র উ িব ালয় বাংলা বাজার ৬৪৪ ৭৬৮ ১৪১২ ১৭ ০১৭১২-২৩০৩২৭ 
ঊা র িজরতলী উ িব ালয় রােয়রহাট ২৮৮ ৪৪৮ ৭৩৬ ১০ ০১৮১২-৩২৭২২০ 
গ া র উ  িব ালয় গ া র ৪৬৮ ৬৬৫ ১১৩৩ ১৭ ০১৮১৭-৩৮৭১২৪ 

চ গ  উ  িব ালয় চ গ  ৫৮৬ ৭৫৮ ১৩৪৪ ১৮ ০১৭১২-৪২২৭২৫ 
জিমদারহাট িব.এন. উ  িব ালয় জিমদারহাট ৪০৬ ৬১৪ ১০২০ ১৫ ০১৮১৭৫৬৭০০৪ 
নেরা র উ িব ালয় পাক ি রহাট ৩২৯ ৪১৬ ৭৪৫ ১১ ০১৮১২-৪২২৭৭৬ 
লিতফ র উ  িব ালয় জিমদারহাট ১৯৪ ৩০৪ ৪৯৮ ১০ ০১৮১৭-২২৭৯০৭ 
একলাশ র উ  িব ালয় একলাশ র ৫৮৭ ৮৬১ ১৪৪৮ ১৯ ০১৭১৪-৮০৫৩৫৯ 
হাজী র এ. মিজদ উ  িব ালয় হাজী র ২৬৮ ৪৭৪ ৭৪৬ ১৩ ০১৭২০-১৬৫৫৫৪ 
সাম াহার উ  িব ালয় বাংলাবাজর ৩৭৫ ৩৬৩ ৭৩৮ ০৯ ০১৭১৫-৩৫৫৭১৯ 
কািদর র উ  িব ালয় সােহেবরহাট ২৮৬ ৩০৯ ৫৯৫ ১১ ০১৭১১-১৯৯৩০৮ 
মীরকােশম উ  িব ালয় িমরওয়ািরশ র ৫৩৬ ৫৭৯ ১১১৬ ১৭ ০১১৯৯-৫৩৪০১০ 
ল ীনারায়ন র উ  িব ালয় স ভা া ২৬৪ ৩৫৮ ৬২২ ১১ ০১৭১৪-৬৫৬০৫০ 
ঘাটলা উ  িব ালয় ঘাটলা ৩৩৪ ৩৯৩ ৭২৮ ০৯ ০১৮১৭-৬৪৮৬৫২ 
ঘাটলা এ. রব উ  িব ালয় ঘাটলা ১৭৭ ২৫৭ ৪৩৪ ১০ ০১৮১৬-৮৬৮৭৫০ 
এ. ক.িজ ছয় ল হক উ  িব ালয় জয়নারায়ন র ২৯৪ ৩৩৩ ৬২৭ ১০ ০১৭১৬-৩৩৮৪২৮ 
হাসানহাট উ  িব ালয় হাসানহাট ৩২১ ৪০১ ৭২২ ১১ ০১৭১৯-৩৮৫৪৩৯ 
বা চরা ই ািহম িময়া উ  িব ালয় কামাল র ১৩০ ২১৬ ৩৪৬ ১০ ০১৮১৯-০০০০২০ 
 সানা র ল ইসলাম উ  িব ালয় হাসানহাট ২১৭ ২৩২ ৪৪৯ ১১ ০১৭১০-৮৪৪০৬৫ 
িমরওয়ারীশ র বািলকা উ  িব ালয় িমরওয়ারীশ র -- ৩৯৭ ৩৯৭ ০৭ ০১৮১৮-০৫৮৯০০ 
িজরতলী উ িব ালয় িজরতলী ২৯ ৫৪২ ৮৪০ ১৪ ০১৭১৫-৬৯২৮৯৮ 
ডশব র আদশ  উ  িব ালয় জিমদারহাট ১৯৬ ২৪২ ৪৩৮ ১০ ০১৭১২-৭৮৪৭০৮ 
অিভরাম র আফািজয়া বািলকা উ/িব জয়নারায়ন র -- ১৮৩ ১৮৩ ০৮ ০১৮১৮-৯৩৫১৮৭ 
 ড া টিমলস উ  িব ালয় চৗ হনী ২৬০ ২৬৯ ৫২৯ ০৯ ০১৮১৮-১৬৭৪৪০ 

রাম র উ  িব ালয় এধাব িসংহ ২২৫ ৩১৫ ৫৪০ ০৯ ০১৮১৩-২১৭৯২৪ 
জনক াণ আদশ  উ  িব ালয় জয়নারায়ন র ২৭৯ ২৯১ ৫৭০ ১১ ০১৮১৯-৭৮৪৫৩১ 
লাউতলী িনয়র িব ালয় রিফক র ১২০ ১৩০ ২৫০ ০৫ ০১৭১৩-৬০০৪৬৮ 
দওয়ান গালাম সারওয়ার (এন.এ) উ  

িব ালয় 
নািজর র ২১৬ ৩৭১ ৫৮৭ ১৫ ০১৭১৬-৮৪৩২৬১ 

রিশদা িন  মা িমক িব ালয় চ দ কািশ র -- ২৫০ ২৫০ ০৫ ০১৮১২-০৮২৪৩০ 
 চৗ হনী মদন মাহন উ  িব ালয় চৗ হনী ১০৩৫ ৪৬৫ ১৫০০ ২২ ৫২২৪০ 
এম. এ. মাতােলব িনয়র িব ালয় মীরওয়ািরশ র ১১৪ ৬৮ ১৮২ ০৫  

ব র আদশ  উ  িব ালয় ব র ৮৯ ১৫৪ ২৪৩ ০৭ ০১৭১৫-৯৬১৮৪৭ 
উ  ব  একলাশ র হা ন অর রিশদ িনয়র 
িব ালয় 

একলাশ র ৯৩ ৬১ ১৫৪ ০৬ ০১৮১৩-০৮৯৬১৫ 

 মাট= ১২৬৬৯ ১৭৬৩৮ ৩০৩০৭ ৫১৮ -- 
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উপেজলা- সানাই ড়ী                                                                                                     

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

সং া 

ফান ন র 
ছা  ছা ী মাট 

সানাই ড়ী উ  িব ালয় সানাই ড়ী ১০২৭ ৯০৭ ১৯৩৪ ১৭ ০১৭১২-৭৯৮৭৫০ 
সানাই ড়ী বািলকা উ  িব ালয় ঐ -- ৪৩০ ৪৩০ ০৭  

নােট ও আ ল খােয়র উ  িব ালয় নােট র ৪৬৫ ৭০৯ ১১৭৪ ১৩ ০১৭১৯-৬২০৭৪৮ 
আিমশাপাড়া ষক উ  িব ালয় আিমশাপাড়া ৫৬১ ৬৪৯ ১২১০ ১৮ ০১৭১৫-৫৭৩৪১৭ 
বজরা উ  িব ালয় বজরা ৯৮৮ ১১৯৬ ২১৮৪ ৩০ ০১৮১৮-৭৪৩১০১ 
প ী ম ল উ  িব ালয় নদ র ১১৪ ১৯৭ ৩১১ ০৯ ০১৭১২-১৬৮৭৩৫ 
কাশী র উ  িব ালয় মেহষগ  ৫৩১ ৬০১ ১১৩২ ১২ ০১৭১৬-৪৯১৬৩৬ 
জয়াগ ব খী উ  িব ালয় জয়াগ ৩৬৭ ৪০৩ ৭৭০ ১২ ০১৭১৬-৭৪৯১৪০ 
আিবরপাড়া মা িমক িব ািনেকতন আিবরপাড়া ৫৭৪ ৭০০ ১২৭৪ ১৯ ০১৭১৫-৩৯০৪০২ 
ওয়ােসক র উ  িব ালয় ওয়ােসক র ৩৬০ ৪১৭ ৭৭৭ ১৪ ০১৭১৮-১১২৫৬২ 
নাি য়া পাড়া উ  িব ালয় নাি য়াপাড়া ৩০৫ ৩১১ ৬১৬ ১৭ ০১৭১২-৮২৭৩২৮ 
আিমরাবাদ উ  িব ালয় আিমরাবাদ ৩৩০ ৪৫৪ ৭৮৪ ১২ ০১৭১৬-৯৫৮৪৩৮ 
বীরহাট ব ব  উ  িব ালয় প চবাড়ীয়া ৫৭৫ ২৪০ ৮১৫ ১৩ ০১৭১৬-৬৮৮১৯০ 

থানারহাট উ  িব ালয় থানারহাট ২৯২ ৩৯৩ ৬৮৫ ১৩ ০১৭১৬-২৫৭৬০৯ 
 সানা র আলী আকবর উ  িব ালয় নয়াহাট ৪৫২ ৪৪৭ ৮৯৯ ১০ ০১৮১৯-৬৯২১০৮ 
খিল র রহমান উ  িব ালয় আিমশাপাড়া ১৮২ ২৯৬ ৪৭৮ ১১ ০১৮১১-৯২৩৫০২ 
কািলকা র উ  িব ালয় খলাফত 

বাজার 
৩১৭ ৪২৭ ৭৪৪ ১১ ০১৮১৯-৬৬৬৯৩২ 

নজ ল একােডমী উ  িব ালয় পিদপাড়া ১৬০ ১৯৫ ৩৫৫ ১০ ০১৮১২-৬৭০৩৯২ 
নেদানা আদশ  উ  িব ালয় নেদানাবাজার ১৭১ ২৫৫ ৪২৬ ১১ ০১৮১৬-৮৭৪৩০১ 
রিশদ র উ  িব ালয় রিশদ র ১০৮ ১৪২ ২৫০ ০৯ ০১৭১৬-৯৪০২৩৪ 
ছনগ ও মা িমক বািলকা িব ালয় বজরা -- ১৯৯ ১৯৯ ০৭ ০১৭১৬-৩৫৩০১০ 
িপতা র র উ  িব ালয় িপতা র র ১৬৩ ১৯১ ৩৫৪ ১০ ০১৭২৬-৩৯০৫৬৫ 
মারেশদ আলম উ  িব ালয় নােট র ১৮৩ ৩৩৮ ৫২১ ১০ ০১৮১৯-১৬১৩৪৯ 

িনলামহাট উ  িব ালয় িনলামহাট ২০৮ ৩১৭ ৫২৫ ১১ ০১৭১৮-৫৯৮০২৫ 
বীরে  শহীদ ল আিমন একাঃ উ  
িব ালয় 

নাি য়াপাড়া ১২৯ ২২৬ ৩৫৫ ১৫ ০১৭১৫-১৪৯৩৬৪ 

মাহ েবে ছা বািলকা উ  িব ালয় নয়াহাট -- ২৫৮ ২৫৮ ১১ ০১৮১৭-০১৪৮৪০ 
রািজব র উ  িব ালয় সানাই ড়ী ১৮৫ ২৮০ ৪৬৫ ০৯ ০১৭১০-৮৮৮৯২৭ 
অ রনগর উ  িব ালয় অ রনগর ১১০ ২০৮ ৩১৮ ০৭ ০১৭১৬-৯০৩৮১৯ 
কশারিখল বািলকা িনয়র িব ালয় ঈদগা  

আিমন 
বাজার 

-- ২১২ ২১২ ০৭ ০১৭১১-২০৯৪৭৭ 

রীগ  বািলকা উ  িব ালয় দও  বাজার -- ২০৩ ২০৩ ০৯ ০১৮১৫-৩৩২৩১১ 
ঁ ইয়ার বাজার হ ফা খা ন িনয়র িব ালয় পারকরা ৮৯ ১৭২ ২৬১ ০৯ ০১৮১৯-৬৭০৬৬৭ 

গা ী মেমাঃ িনয়র ইনি উট জয়াগ ৬৩ ১৪০ ২০৩ ০৯ ০১৭১৪-৬৫৫০৭১ 
পালপাড়া িনয়র িব ারয় পালপাড়া ৭৬ ১২০ ১৯৬ ০৬  
শহীদ ি েযা া আদশ  িন মা িমক 
িব ালয় 

নাওড়ী ১৯৬ ১৪০ ৩৩৬ ০৮ ০১৭১৫-১৪৮৮৩২ 

 মাট =  ৯২৮১ ১২৩৭৩ ২১৬৫৪ ৩৯৬ -- 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

উপেজলা- চাটিখল                                                                                      

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

ফান ন র 
ছা  ছা ী মাট 

চাটিখল িপ.িপ সরকারী উ  িব ালয় চাটিখল ৩৮৫ ১৭৯ ৫৬৪ ১৬  
চাটিখল সরকারী বািলকা উ  িব ালয় চাটিখল -- ৪২৫ ৪২৫ ০৯  
সামপাড়া উ  িব ালয় সামপাড়া ৩৫০ ৭৬ ৪২৬ ১১ ০১৮১৮-৫৩৪৫৮০ 

কাহা র ব খী উ  িব ালয় কাহা র ৪৪০ ৫৯৮ ১০৩৮ ১৮ ০১৭২৪-১৫৭০৫৭ 
িখলপাড়া ব খী উ  িব ালয় িখলপাড়া ৫৫৯ ৬৩৬ ১১৯৫ ১৭ ০১৭১২-২৯২৭৪১ 
কিড়হা  উ  িব ালয় কিড়হা  ৩১২ ২৪৬ ৫৫৮ ০৯ ০১৭১৮-৪৫৭২৮০ 
কামাল র মাঃ হােশম উ  িব ালয় শা া ২৪৯ ২৭৪ ৫২৩ ১২ ০১৭১৬-১৭১৩২১ 
মাহা দ র জনতা উ  িব ালয় মাহা দ র ২৪৬ ৩৬৩ ৬০৯ ১২ ০১৭১৬-৯৫৮১১৯ 

জীবনগর উ  িব ালয় সানাচাকা ২৫৬ ৩৬৪ ৬২০ ১৩ ০১৯১৫-৩৭২৩১০ 
বদলেকাট উ  িব ালয় বদলেকাট ৩৩১ ৩৪৬ ৬৭৭ ১২ ০১৭১০-৯১৩৯৮৬ 
পরেকাট দশঘিরয়া উ  িব ালয় দশঘিরয়া 

বাজার 
৪২০ ৪৬৮ ৮৮৮ ১৩ ০১৭১২-৭৯০৭৯৬ 

হাট িরয়া উ  িব ালয় আিমনবাগ ১৪৫ ২৫১ ৩৯৬ ০৯ ০১৭১২-৩২৭০৪৪ 
ইারায়ন র আর. ক. উ  িব ালয় নারায়ন র ২১০ ২৫০ ৪৬০ ১১ ০১৭১৭-১৮৫৮৭৫ 
মি কার দীিঘরপাড় উ  িব ালয় মি কার 

দীিঘরপাড় 
১৮০ ২২০ ৪০০ ১০ ০১৭১৭-৩৮৩০৪৫ 

ঋীম র ব খী উ  িব ালয় চাটিখল ৫৮৭ ৫৮০ ১১৬৭ ২৫ ০১৭১৫-৪১১৬৩৪ 
ডসংবা ড়া বািলকা উ  িব ালয় িসংবা ড়া -- ২৯১ ২৯১ ০৯ ০১৭১২-০৩৭৪৩৭ 
 সামপাড়া বািলকা উ  িব ালয় সামপাড়া -- ৫৩২ ৫৩২ ১১ ০১৮১৮-০১৩১৫২ 
ঘীরা র আদশ  উ  িব ালয় হীরা র উ  

িব ালয় 
১৬৪ ২৫৪ ৪১৮ ১০ ০১৭১০-৫৯৪৯৮২ 

স গ ও আদশ  উ  িব ালয় রাম র ৩৮২ ২৭৬ ৬৫৮ ০৯ ০১৮১৭-৪৫৩০৯১ 
দা ল ইসলাম বািলকা ঊঃ িব ালয় বদলেকাট -- ২২৯ ২২৯ ০৭ ০১৭১৬-৯৮৭৩৪১ 
ফাওড়া উ  িব ালয় বানসাবাজার ১২৭ ১৫৭ ২৮৪ ০৯ ০১৭১৩-৬১২৮১১ 
তালতলা আদশ  বািলকা উ  িব ালয় তালতলা 

বাজার 
-- ১৯২ ১৯২ ০৬ ০১৭২১-৭৩৩৩৭৩ 

রামনারায়ন র উ  িব ালয় ক ান নগর ২০২ ২৯০ ৪৯২ ১১ ০১৭১৭-২৪৯৮৭৮ 
পা া মাহ ব আদশ  উ  িব ালয় পা া বাজার ২৭৭ ৩৬৮ ৬৪৫ ১৩ ০১৭১২-৯০৬৩৬৫ 
প চগ ও বািলকা উ  িব ালয় প চগ ও ৬০ ৩৬৭ ৪২৭ ১৪ ০১৭২০-১২৬২৯১ 
ওমর আলী উ  িব ালয় দরগাবাজার ১৮৬ ২১৮ ৪০৪ ০৯ ০১৮১৭-০৫০৮৬৪ 
ছয়ানী টবগা আজম বািলকা িনয়র 
িব ালয় 

ছয়ানী টবগা -- ১৫০ ১৫০ ০৬ ০১৭২১-৯৮৯৫৪৯ 

ঊািলয়াধর ে ছা বািলকা িনয়র 
িব ালয় 

দিলয়াই 
বাজার 

-- ১২৮ ১২৮ ০৪ ০১৭১৭-৮৫৬০৪২ 

িমজা র পৗর িনয়র িব ালয় িমজা র ৮৫ ১০৫ ১৯০ ০৫ ০১৭১৮-৪৬৬৪২৩ 
ডঃ খিল র রহমান বািলকা উ  িব ালয় শা া ৭০ ৯০ ১৬০ ০৪ ০১৭১৫-৫১৬০৭৮ 

মাট =  ৬২২৩ ৮৯২৩ ১৫১৪৬ ৩২৪ -- 
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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 সরকাির পাইলট উ  িব ালয়  সনবাগ ৪৪৬ -- ৪৪৬ ১৭ ০১৭১৫-০৪৭০৫৬ 
সনবাগ সরকাির বািলকা উ  িব ালয়  সনবাগ -- ৬২৮ ৬২৮ ১৫ ০১৭১১-৯৬০৪৫৮ 

বীজবাগ এন. ক. উ  িব ালয় বীজবাগ ৭০৬ ৯০৯ ১৬১৫ ২৩ ০১৭১৫-৫৩৩৮০৩ 
কানিকরহাট ব িখ উ  িব ালয় কানিকরহাট ৪০৮ ১৭৩ ৫৮১ ০৭ ০১৮১৭-৫২০৮৩০ 
মাহা দ র আর.এম. উ  িব ালয় ক াি  ৬১৬ ৮৬১ ১৪৭৭ ১৬ ০১৭১৮-২৬৬৪৫৫ 

ছাতারপাইয়া উ  িব ালয় ছাতারপাইয়া ৪০৪ ৫৫৬ ৯৬০ ১৩ ০১৭১৬-২৪৯২০৭ 
িসেলানীয়া উ িব ালয় মািনক র ৩৪৫ ৫৬৩ ৯০৮ ১২ ০১৭১৮-৩৭২৮৭৮ 
গাজীরহাট উ  িব ালয় গাজীরহাট ৩৪৮ ৩৭১ ৭১৯ ১২ ০১৭১৫-৩৭৬৩০৯ 

েবরহাট .এ. উ  িব ালয় েবরহাট ২১১ ২৮৯ ৫০০ ০৯ ০১৮১৯-৮৮৪০৫৪ 
ল য়া উ  িব ালয় ঠনারপাড় 

ল য়া 
১০৭ ১৯৫ ৩০২ ০৮ ০১৭১১-৫৫৩৩৯৬ 

শর-ই-বাংলা উ  িব ালয়  সবারহাট ৩০৫ ৪১৬ ৭২১ ১৩ ০১৮১৯-৯৩৩৬৪৩ 
জয়নগর উ  িব ালয় কাজীরিখল ২৫০ ৩৩৬ ৫৮৬ ০৯ ০১৭১৫-৫৯৯৪৩৪ 
ইয়ার র উ  িব ালয় ছিমর ি রহাট ৩৩৮ ৫১০ ৮৪৮ ১৬ ০১৭১২-৬১৫৭২৯ 
কানিকরহাট বািলকা উ  িব ালয় কানিকরহাট -- ৫৯৭ ৫৯৭ ১৩ ০১৭১৬-২৩২৮৮৫ 
ইবী র উ  িব ালয় ইবী র ৮৭ ১৯৭ ২৮৪ ০৯ ০১৮১৯-৬৯২৭৯৯ 
ত হনী আব র রিশদ ঁ ইয়া উ  িব ালয় বস র ২৬২ ৩৪৫ ৬০৭ ১১ ০১৭১২-৮৩৬২৭২ 

এম.এ. আলী উ  িব ালয় িজ য়া ২৯০ ২৯৫ ৫৮৫ ১০ ০১৭১২-১১২২৭৫ 
চ দ র আদশ  উ  িব ালয়  সনবাগ ২৬৮ ৪৬৮ ৭৩৬ ১০ ০১৭১৬-৫৬৮৪৩৯ 
পিরেকাট উ  িব ালয় পিরেকাট ১৪২ ২১৩ ৩৫৫ ০৯ ০১৭১৫-৪৮২৬৫৪ 
বাতা কাি  আদশ  উ  িব ালয় মািনক র ১৪৭ ২৬৭ ৪১৪ ০৯ ০১৮১৯-১৩৪৪৩৮ 
ড য়া বািলকা উ  িব ালয় গাজীরহাট -- ৩৮৫ ৩৮৫ ০৯ ০১৭১২-৬০৮৭৩৬ 
ইবী র বািলকা উ  িব ালয় নবী র -- ২৩৯ ২৩৯ ০৬ ০১৭২১-৩৭০৪৫৫ 

পি  আদশ  উ  িব ালয় চে রহাট ১০৭ ১৯৫ ৩০২ ০৮ ০১৮১৮-৮৮৬০৩০ 
হাজী মক র রহমান সিলম িনয়র 
িব ালয় 

কািবল র ১৪০ ৩৩৪ ৪৭৪ ০৬ ০১৮১২-৪৫২৭৫৮ 

ং  আব র রহমান িনয়র িব ালয় নজর র ৮৭ ১৯৩ ২৮০ ০৮ ০১৮১৯-৩৩৭১৪১ 
এম. এম চৗ রী মেমাঃ িনয়র িব ালয় সনবাগ ৮০ ১২৫ ২০৫ ০৭ ০১৮১৯-৬৩২৭৯৮ 
ই য়া আদশ  িনয়র িব ালয় কানিকরহাট ৬৫ ১০২ ১৬৭ ০৬ ০১৭১৫-৫৩২৫৩৯ 
খা িরয়া আিসরাখা ন িনয়র িব ালয় খা িরয়া ১৮৫ ২০০ ৩৮৫ ০৮  
ইউিনভােস ল একােডমী িনয়র িব ালয়  সনবাগ ২২১ ২০০ ৪২১ ১৭  

মাট =  ৬৫৬৫ ১০১৬২ ১৬৭২৭ ৩১৬     
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উপেজলা- কা ানীগ                                                                                             

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

ফান ন র 
ছা  ছা ী মাট 

ব রহাট এ.এইচ.িস সরকাির উ  িব ালয় ব রহাট ৩৯৪ ২৩০ ৬২৪ ১৭ ০৩২২৩-৫৬২১২ 
মাক দাহ সরকারী বািলকা উ  িব ালয় ব রহাট -- ৪৭৬ ৪৭৬ ১৩ ০১৭১২-১০৬১২৮ 
হাজারীহাট ল এ  িব.এম. কেলজ চরহাজারী ১৯৭ ১৪৯ ৩৪৬ ১১ ০১৭১১-৫৮৩৯৭১ 
বামনী উ  িব ালয় বামনীয়া ৩২৮ ৩৩৪ ৬৬২ ১২  
 চৗ রীরহাট িব.জামান উ  িব ালয়  চৗ রীরহাট ৩৩৮ ৩৭৩ ৭১১ ১৪ ০১৭১৪-৪৩৭৮২২ 
চরপাব তী এস.িস. উ  িব ালয় কদমতলা ২৩১ ৩১৯ ৫৫০ ১১  
যািগিদয়া উ  িব ালয় ব রহাট ১৮৮ ৭৯ ২৬৭ ১২ ০১৯১৪-৩৭৭২১৯ 

মািনক র উ  িব ালয়  ক. .এম.হাট ২৪৬ ৩৬৪ ৬১০ ১৩ ০১৮১৭-৭৫৭২৩৩ 
যািগিদয়া বািলকা উ  িব ালয় ব রহাট -- ৩৩০ ৩৩০ ১১ ০১৭১২-৮৮৩৮৪১ 
পশকারহাট উ  িব ালয়  পশকারহাট ৩৬৯ ৫১২ ৮৮১ ১৪  

িসরাজ র উ  িব ালয় িসরাজ র ২১৯ ৩১৯ ৫৩৮ ০৮  
আিছয়া কার ান বািলকা উ  িব ালয় চরহাজারী -- ২৩২ ২৩২ ০৯ ০১৮১৮-৭৩৫১১৯ 
কিব জিসম উি ন উ  িব ালয় চরফিকরা ২৮৯ ৩৯৬ ৬৮৫ ১৬ ০১৮১৮-০৯৯৫০৩ 
আ  মািঝরহাট উ  িব ালয় আ মািঝরহাট ১৬২ ২২৩ ৪৮৫ ১০ ০১৮১৯-৮৭৫৪৭২ 
ছা র উ  িব ালয় ছা র ২৯২ ৩৮৮ ৬৮০ ১৩ ০১৭১১-৭২৪৬০৪ 

ম  চর ক কড়া উ  িব ালয় চর ক কড়া ১৯৪ ৩১৬ ৫১০ ১১ ০১৭২৬-২৪৯৫১৯ 
চর পারব তী মেহ ে ছা উ  িব ালয়  চৗ রীর হাট ১২৮ ১৯৫ ৩২৩ ০৯ ০১৭১৫-০৫১৪৪৪ 
শাহাজাদ র উ  িব ালয় পাটওয়ারীর 

হাট 
১১৯ ১৯৪ ৩১৩ ১০ ০১৭১২-৯৭৪৯৪৫ 

চর ক কড়া একাঃ উ  িব ালয় চর ক কড়া ১৬৪ ১৩৫ ২৯৯ ০৯  
 কা ানীরহাট মেডল উ  িব ালয় ব রহাট ৩০৬ -- ৩০৬ ০৯ ০১৮১৫-৭২৪২০১ 
ি েযা া শহীদ কামাল উ  িব ালয় ব রহাট ১৫৫ ২৩২ ৩৮৭ ১০ ০১৮১৯-৬৮৫৩০০ 

নােছর উ  িব ালয় চৗ রীবাজার ২১৭ ১৫৪ ৩৭১ ০৮ ০১৮১৭-৭৮২৫১৬ 
রংমালা আদশ  উ  িব ালয় মাওলানা 

বাজার 
২৫০ ৩৫৮ ৬০৮ ১৩ ০১৭১৫-০০৯০৬৫ 

িসরাজ র িপ.এল. একােডমী িসরাজ র ১৬৬ ২৯৫ ৪৬১ ১১  
চর ফিকরা উ  িব ালয় উ  িব ালয় ১৫৬ ২০৬ ৩৬২ ০৯ ০১৮১৫-৪০৪৬০৯ 
রজাহান আজম চৗঃ বািলকা উ  িব ালয়  চৗ রীহাট -- ২৭৩ ২৭৩ ১০ ০১৮১৮-১৭১১০৪ 

চর এলাহী উ  িব ালয় চর এলাহী ১৩০ ১৯০ ৩২০ ০৮ ০১৭১৪-২৬৭১৫৫ 
আ  নােছর চৗ রী পৗর উ  িব ালয় ব রহাট ১০৬ ২০৮ ৩১৪ ০৮ ০১৭১২-৭৪৩৫৯৯ 
িবরািহম র িন -মা িমক িব ালয় ঘািবব র ৭০ ৮৭ ১৫৭ ০৪ ০১৯১২-৭৫১৮৭৮ 
গাংিচল কিব নজ ল ইসলাম িনয়র 
িব ালয় 

চর এলাহী 
বাজার 

৮০ ১৫৪ ২৩৪ ০৪ ০১৭১৯-০৫১১৪৮ 

অনীপাড়া িনয়র িব ালয় আ  মািঝর 
হাট 

৫৬ ৮৬ ১৪২ ০৫  

ম  ব  চর ক কড়া িন -মা িমক 
িব ালয় 

চর ক কড়া ৭৬ ৫৬ ১৩২ ০৪ ০১৭১৬-৭৮৩১৭৬ 

ি েযা া শহীদ এ.এস.আই িনয়র 
িব ালয় 

পশকারহাট ৮৮ ৬৬ ১৫৪ ০৫  

মাট = ৫৭১৪ ৭৯২৯ ১৩৬৪৩ ৩৩১  
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উপেজলা- হািতয়া                                                                                               

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

ফান ন র 
ছা  ছা ী মাট 

ওছখালী ক.এস.এস. সরকারী উ  
িব ালয় 

ওছখালী ১৮৫ ৩০ ২১৫ ১২  

হািতয়া শহর সরকারী বািলকা উ  িব ালয় ওছখালী -- ১৭৯ ১৭৯ ১৪ ০১৭১৮-৬৮২৯৫৩ 

হািতয়া উ  মেডল পাইলট উ  িব ালয় হািতয়া ৩৪৫ ৩০২ ৬৪৭ ১৬ ০১৭১২-৮০২২১৩ 

তমরি  উ  িব ালয় তম ি  ১৫৮ ১৪৭ ৩০৫ ০৯ ০১৭২১-৬৯৬৫৮৪ 
িস.আই.রায় আফািজয়া উ  িব ালয় আফািজয়া ২২০ ১৯০ ৪১০ ১২ ০১৭১৯-৮৭৭২৬২ 

িস.আই.রায় দােশর হাট উ  িব ালয় দােশরহাট ২৩৪ -- ২৩৪ ১১  

খচর মিফিজয়া উ  িব ালয় মিফিজয়া ২৭৯ ২৬৯ ৪৪৮ ১০ ০১৭১৮-৭৬০৫৭৭ 
এম.িস.এস. উ  িব ালয় চরেচ  ২১২ ২২০ ৪৩২ ১২ ০১৭২৪-৫৬২৬৫৫ 
িড়রচর শহীদ আলী আহ দ উ  িব ালয়  সয়দ িময়ার 

বাজার 
৩৭৩ ১৭৪ ৫৪৭ ১৩ ০১৭১৮-২৪৪২৪৬ 

জাড়খালী উ  িব ালয়  জাড়খালী ২২০ ১৭৩ ৩৯৩ ১২ ০১৭১৯-৮৭৯৩৪৪ 
জাহাজমারা উ  িব ালয় জাহাজমারা ৫২৭ ২৭৮ ৮০৫ ১৬ ০১৭১৯-৯০৫৮৪৯ 
এ.এম. উ  িব ালয় হািতয়া ৩৮৯ ২২০ ৬০৯ ১৬ ০১৭১৮-০২৯৩৭৯ 
ওছখালী এস. . বািলকা উ  িব ালয় ওছখালী -- ৫৫১ ৫৫১ ১৫  

অ ণী িনয়র বািলকা িব ালয় আফািজয়া ১৩৪ ২২৫ ৩৫৯ ১১ ০১৭১০-৮৬৯৬২৫ 
বায়ািলয়া উ  িব ালয় ধ িময়ারহাট ২৭১ ২৯৩ ৫৬৪ ১৫ ০১৭১৯-৬৯৭২৩৩ 
ড়ীরচর সয়িদয়া উ  িব ালয়  সয়দ িময়ার 

বাজার 
১৮২ ২৬২ ৪৪৪ ১৩ ০১৭১২-৬২৪০৩৭ 

খচর উ  ব ব  উ  িব ালয় সােহবানীর হাট ২৭৪ ২২৫ ৪৯৯ ১৩ ০১৭১২-২১৫৫৭১ 
চর িকং বািলকা উ  িব ালয় দােসর হাট -- ৫২১ ৫২১ ১৮ ০১৭১৫-১৬৪০৫৪ 
চর িকং উ  িব ালয় ধ িময়ারহাট ১৬২ ১৫৪ ৩১৬ ১৩ ০১৭১৮-০০৪২৩৩ 
চর ল য়া িনয়র িব ালয় ওছখালী ৯০ ৭৬ ১৬৬ ০৬ ০১৮১৬-৩৫৪০২৩ 
ন মার িনয়র বািলকা িব ালয় ওছখালী -- ১৮৮ ১৮৮ ০৮ ০১৭২১-১৭৬৪১০ 
ডবরিবির স ার বাজার উ  িব ালয় জাহাজমারা ১৩৫ ১৩২ ২৬৭ ০৮  

 চৗ হনী উ  িব ালয় য খী বাজার ৩১৬ ২৬৮ ৫৮৪ ১৬  
চর আমা াহ উ  িব ালয় রামচর বাজার ১৩৫ ২০৮ ৩৪৩ ০৭ ০১৭২৮-২৭৩২০৮ 
 রহািনয়া িনয়র িব ালয় য খী ৭১ ৬৯ ১৪০ ০৫ ০১৭২৪-১৮৫৬৬৯ 
এ. গিণ িনয়র বািলকা িব ালয় িড়রচর -- ২২৫ ২২৫ ১০ ০১৭১৬-৩৬৬০৯৪ 
মাইজদী িনয়র িব ালয় চর 

চ াবাজার 
৫০ ১৬৫ ২১৫ ০৫  

 সানািদয়া আদশ  িনয়র িব ালয়  সানািদয়া ২২৭ ১৩৫ ৪২২ ১০ ০১৭২১-৯০৮৯৮০ 
মাট = ৫৩২৪ ৫৯১১ ১১২৩৫ ৩৩৪ -- 

 


