
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা মা িমক িশ া অিফসােরর কাযালয় 

িচিররব র, িদনাজ র। 
িবষয়: িশ া িত ােনর ত ঃ              িবভাগ: রং র                       জলা : িদনাজ র                    উপেজলা/থানা: িচিররব র 
িন  মা িমক িব ালয়ঃ ০৯ 

:নং িত ােনর নাম EIIN NO িত ান ধােনর নাম ও পদবী  িত ােনর ই- মইল কানা মাবাইল ন র 
০১ মাদারগ  িন  মা িমক িব ালয় ১২০৩১০ ধা র ন রায়, ধান িশ ক mothergonjjhighschool@gmail.com ০১৭৮৫৩৬০৪৮৪ 

০১৩০৯১২০৩১০ 
০২ িব া িড় িন  মা িমক বািলকা িব ালয় ১২০৩২৬ মা: আলতাফ হােসন, ধান িশ ক binnakurijuniorgirlaschool@gmail.com  

 
০১৭২৩৬৩১৫১১ 
০১৩০৯১২০৩২৬ 

০৩ আেলাকিডিহ িন  মা িমক বািলকা িব ালয় ১২০৩৪৪ মা: আ ল কাফী, ধান িশ ক 
 

alokdihibjgs@gmail.com ০১৭১৯৬৬৮১৬৫ 
০১৩০৯১২০৩৪৪ 

০৪ গলাহার শাহাপাড়া িন  মা িমক িব ালয় ১২০৩৪৭ িনবারন চ  রায়, ধান িশ ক golahersahaparajuniorschool@ 
gmail.com 

০১৭১৯৫১১৯০৬ 
০১৩০৯১২০৩৪৭ 

০৫ গলাহার িন  মা িমক িব ালয় ১২০৩৩০ চ কা  রায়, ধান িশ ক 
 

golaherjuniorschool@gmail.com ০১৭১৮৯৩৬৯৩৭ 
০১৩০৯১২০৩৩০ 

০৬ আদশ িন  মা িমক িব ালয় 
 

১২০৩৪৬ মা: শিফ ল ইসলাম, ধান িশ ক adorsojuniorschool@gmail.com 
 

০১৭৯৯১৮৫৭০১ 
০১৩০৯১২০২৭৮ 

০৭ সনৈকড় কাকড়া নদী রাবার ড াম িন  মা িমক 
িব ালয় 

১২১০১৪ িহের  নাথ রায়, ধান িশ ক 
 

raberdamjs@gmail.com ০১৭১৮৬২৭৭২৫ 
০১৩০৯১২০৩৩৩ 

০৮ উ র হযরত র িশ লতলী িন/মা িব ালয় ১২০৩৩৭ মাঃ আ  বকর িসি ক, ধান িশ ক 
 

uttorhstj@gmail.com ০১৭৪১৬৬০৪৬৩ 
০১৩০৯১২০৩৩৭ 

০৯ দি ণ কেদব র িন  মা ঃ িব ালয় ১২০৩৩৬ বগম লতানা আফ জা সরকার 
 

sspurjuniorhighschool@gmail.com  ০১৭১৭৬০১০২৯ 
০১৩০৯১২০৩৩৬ 

১০ উ র সাতনালা িন  মা ঃ িব ালয় ১২০৩৪২ মা : আ র রা াক, ধান িশ ক uttarsatnalajhschool@gmail.com 
rabdur2380@gmail.com 

০১৭১০১৪১৬৬৪ 
০১৩০৯১২০৩৪২ 

১১ খামার সাতনালা িন  মা ঃ িব ালয় ১২০৩৪১ মাঃ হািফ ল ইসলাম, ধান িশ ক khamarsatnalajuniorschool@gmail.com ০১৭৫৩০৫৫১৩৫ 
০১৩০৯১২০৩৪১ 

১২ ড াফিডল রিসঃ মেডল ল ১৩৯১৭৯ মাঃ মিশউর রহমান, অ  mr.mraju11@gmail.com ০১৬৪৪৬২৭৪৪৪ 
০১৩০৯১৩৯১৭৯ 

১৩ মেহর হােসন রিসঃ মেডল ল ১৩৯২৬২ মাঃ সাই ল ইসলাম, অ  sislam31@gmail.com ০১৭১৬৬৩২১৩৮ 
০১৩০৯১৩৯২৬২ 

১৪ একাই স রিসঃ ল এ  কেলজ ১৩৯৩৩১ অিমত সাহা echitesrsc@gmail.com ০১৭৩০৮৮১৭৭০ 
০১৭১৮৭৭৪৩৪১ 

 



মা িমকঃ ৬৪ 
:নং িত ােনর নাম EIIN NO িত ান ধােনর নাম ও পদবী  িত ােনর ই- মইল কানা মাবাইল ন র 

০১ দি ণ নশরত র উ  িব ালয়  ১২০৩০২ রনিজৎ মার রায়, ধান িশ ক dnhighschool1973@gmail.com 
dnhighschool1973@gmail.com 

০১৭৩৪১০৮০৫৬ 
০১৩০৯১২০৩০২ 

০২ রানীরব র নজ ল একােডমী বািলকা উ  িব ালয়  ১২০২৮৯ শাহ মা: মাখেল র রহমান, ধান িশ ক nigirlshighschool@gmail.com ০১৭১৪৫২৩৯৮১ 
০১৩০৯১২০২৮৯ 

০৩ সাতনালা ি - খী উ  িব ালয়  ১২০২৯৪  আ েতাষ চ  রায়, ধান িশ ক 
 

sdmhs7759@gmail.com ০১৭১৯৩০২৪৩৮ 
০১৩০৯১২০২৯৪ 

০৪ হািশম র মা া পাড়া উ  িব ালয়  ১২০২৯১  মা: জািকর হােসন, ধান িশ ক hashimpurmhs@gmail.com ০১৭৩২১৫৪৯৮৪ 
০১৩০৯১২০২৯১ 

০৫ হািশম র উ  িব ালয়  ১২০৬৪৬ মা: র ইসলাম, ধান িশ ক hashimpurhighschool@gmail.com ০১৭২৫১৮১৮৫৮ 
০১৩০৯১২০৬৪৬ 

০৬ উ র পলাশবাড়ী আিমরন িসরাজ মেমািরয়াল উ  
িব ালয়  

১২০২৯০  মা: শািহন পারেভজ আ ার, ধান িশ ক uttarpalashbariasmhighschool@gmail
.com 

০১৭১৬৪৫৫৫২৭ 
০১৩০৯১২০২৯০ 

০৭ ডাংগারহাট উ  িব ালয়  ১২০২৮২ শাহ মা: খােল ামান, ধান িশ ক dangarhathighschool@gmail.com 
dhsbiplop1991@gmail.com 

০১৭১২০৪৪৮৮৩ 
০১৩০৯১২০২৮২ 

০৮ ফেতজং র উ  িব ালয়  ১২০৩০৪ র মাহা দ শাহ, ধান িশ ক fatejungpurhs2000@gmail.com 
 

০১৭১৮৭৮৩৬৬৯ 
০১৩০৯১২০৩০৪ 

০৯ িব া িড় উ  িব ালয়  ১২০২৮৩  ি িতশ চ  রায়, ধান িশ ক 
 

binnyakurihschool@gmail.com ০১৭২৩৫৩২৫৩০ 
০১৩০৯১২০২৮৩ 

১০ নওৈখর বািলকা উ  িব ালয়  ১২০২৮৫ মা: শিফ র রহমান, ধান িশ ক nokhairghs@gmail.com ০১৭১৫৩৫৯৯১৯ 
০১৩০৯১২০২৮৫ 

১১ দগড়বাড়ী উ  িব ালয়  ১২০৩০৭ মা: তাজাে ল হােসন শাহ, ধান িশ ক dagarbarihs@gmail.com ০১৭১৮৯৩৮৫৮৮ 
০১৩০৯১২০৩০৭ 

১২ হিরষচ র উ  িব:  ১২০৩১১ আলী সােহল, ধান িশ ক harishchandrapurs@gmail.com 
hhs120311@gmail.com 

০১৭১৮২১৯২৭৮ 
০১৩০৯১২০৩১১ 

১৩ খীপীর উ  িব ালয়  ১২০২৮৪  মা: সাহরাব আলী, ধান িশ ক sukhipir.bl.highschool@gmail.com 
 

০১৭২৬৯২২১৯৮ 
০১৩০৯১২০২৮৪ 

১৪ িচিররব র সরকারী পাইলট উ  িব ালয়  ১২০২৭৭  ভাষ চ  রায়, (ভার া  ধান িশ ক) suvashroy15@gmail.com 
cbmphs1951@gmail.com 

০১৭৩৪৫৬০৩৩২ 
০১৩০৯১২০২৭৭ 

১৫ িচিররব র বািলকা উ  িব ালয়  ১২০২৭৩ মা: মাহাতাব উি ন সরকার, ধান িশ ক chirirbandargirlsschool@gmail.com ০১৭১৫৬৭২২৪৮ 
০১৩০৯১২০২৭৩ 

১৬ বা েদব র উ  িব ালয়  ১২০২৯৫ মা: হলাল উি ন সরকার, ধান িশ ক bhs7730@yahoo.com 
 

০১৭৮৮২৬৯৩৪৪ 
০১৩০৯১২০২৯৫ 

১৭ রাজা র তফশীিল উ  িব ালয়  ১২০২৯৭ রণিজৎ মার রায়, ধান িশ ক rajapurschschool@gmail.com ০১৭৬২৬০১২৪৬ 
০১৩০৯১২০২৯৭ 



:নং িত ােনর নাম EIIN NO িত ান ধােনর নাম ও পদবী  িত ােনর ই- মইল কানা মাবাইল ন র 

১৮ ছাট হািশম র উ  িব ালয়  ১২০৩১২ নি তা রাণী , ধান িশ ক pbkroy1993@gmail.com ০১৭৪৬৬৯৫৬৬৯ 
০১৩০৯১২০৩১২ 

১৯ কাের াতলী উ  িব ালয়  ১২০৩১৪ মা: শিরফ চৗ রী, ধান িশ ক(ভার া ) karengatolihs@gmail.com 
 

০১৭১৭৯৭৫৫৬৩ 
০১৩০৯১২০৩১৪ 

২০ জননী বািলকা উ  িব ালয়  ১২০৩২০  মা: হাসান আ ার, ধান িশ ক jananigirlshs2018@gmail.com ০১৭১৮৬৩৭৪৪১ 
০১৩০৯১২০৩২০ 

২১ সনৈকড় আ ল গ র উ  িব ালয়  ১২০২৮৬  মা: ইি স আলী শাহ, (ভার া  ধান িশ ক) sankairabdulgofurhighschool 
@gmail.com 
 

০১৭৫৭৯৫০৭৬৩ 
০১৩০৯১২০২৮৬ 

২২ বড়বাউল উ  িব ালয়  ১২০৩০৬ মা: আেনায়ার হােসন, ধান িশ ক barabaulhs@gmail.com  
 

০১৭২৩৪০৩৭৯৩ 
০১৩০৯১২০৩০৬ 

২৩ উ র ভালানাথ র উ  িব ালয়  ১২০৩০১ মাঃ আ স ছালাম, ধান িশ ক 
 

ubholanathpurhs@gmail.com  
 

০১৭২৭৯৬১২৬৯ 
০১৩০৯১২০৩০১ 

২৪ দি ণ পলাশবাড়ী উ  িব ালয়  ১২০২৭৯  মা: আ  সাইদ, ধান িশ ক  dpbhinfo@gmail.com ০১৭১৮৭২৭৪৫৫ 
০১৩০৯১২০২৭৯ 

২৫ ব সাইতাড়া উ  িব ালয়  ১২০২৭৪ জ ািতষ চ  রায়, ধান িশ ক 
 

purbasaitarahs@gmail.com ০১৭১৬৭৪৯৮২৪ 
০১৩০৯১২০২৭৪ 

২৬ জগ াথ র উ  িব ালয়  ১২০৫৪৮ মা: রিফ ল ইসলাম, ধান িশ ক 
 

jhschool8953@gmail.com ০১৭৪৬০৩৩৭২৯ 
০১৩০৯১২০৫৪৮ 

২৭ খাচনা নয়াপাড়া উ  িব ালয়  ১২০২৮৭ আহমদ আলী শাহ, ধান িশ ক 
 

khochnanphs.edu.bd@gmail.com 
 

০১৭২৩২৫৩৬০৭ 
০১৩০৯১২০৩৮৭ 

২৮ পি ম সাইতাড়া উ  িব ালয়  ১২০৩০৮ সে াষ মার রায়, ধান িশ ক 
 

paschimsschs@gmail.com 
 

০১৭৩৭৫৭২৯৮০ 
০১৩০৯১২০৩০৮ 

২৯ গাডা া তফশীিল উ  িব ালয়  ১২০২৯২ শা  মার রায় , ধান িশ ক durgadangascbl@gmail.com 
 

০১৭৯৪৯২৭৯৫৯ 
০১৩০৯১২০২৯২ 

৩০ কালীগ  উ  িব ালয়  ১২০২৮৮ মা: জয়নাল আেবদীন, ধান িশ ক kaligonjhighschool@gmail.com 
 

০১৭৩৩৭৯৩৮৮০ 
০১৩০৯১২০২৮৮ 

৩১ নািনয়া কর তফশীিল উ  িব ালয়  ১২০২৯৮ জগদীশ চ  রায়, ধান িশ ক 
 

naniatikarhs@gmail.com  
 

০১৭৯১৮৬৭৭৪০ 
০১৩০৯১২০২৯৮ 

৩২ খড়কা  উ  িব ালয়  ১২০৩০৯ মা: ইউ ফ আলী সরকার, ধান িশ ক kherkati.high.school@gmail.com 
 

০১৭৩১৮৪৬২০৬ 
০১৩০৯১২০৩০৯ 

৩৩ দ াবািনয়া খাড়ী উ  িব ালয়  ১২০৩১৩ িদেনশ চ  রায়, ধান িশ ক 
 

dallabhs@gmail.com 
 

০১৭২২১৯৬৯৬৮ 
০১৩০৯১২০৩১৩ 

৩৪ গিমরাহাট তফশীিল  উ  িব ালয়  ১২০৩০৫ মা: িসরা ল ইসলাম, ধান িশ ক (ভাঃ া ) gamirahats.chighschool@yahoo.com ০১৭২০৯৯২৩৫৪ 
০১৩০৯১২০৩০৫ 



:নং িত ােনর নাম EIIN NO িত ান ধােনর নাম ও পদবী  িত ােনর ই- মইল কানা মাবাইল ন র 
৩৫ আমতলী ব খী উ  িব ালয়  ১২০২৯৯ মা: িমজা র রহমান , ধান িশ ক amtalimhs@gmail.com 

 
০১৭১৬০৩৯৭৬৫ 
০১৩০৯১২০২৯৯ 

৩৬ িষরব র উ  িব ালয়  ১২০২৯৩ রনিজৎ মার িব াস, ধান িশ ক bhushirbandarhighschool7757@gmail
.com 

০১৭২২১৫৯১৬৪ 
০১৩০৯১২০২৯৩ 

৩৭ আেলাকিডিহ জ,িব উ  িব ালয়  ১২০২৮০ ন ন মার দাস, ধান িশ ক 
 

alokdihijbhighschool@gmail.com 
 

০১৭১৪৫৫০৯৩১ 
০১৩০৯১২০২৮০ 

৩৮ দি ণ আেলাকিডিহ উ  িব ালয়  ১২০২৯৬ মা: আ ল আিজজ, ধান িশ ক 
 

dakshinalokdihihighschool16@gmail.
com 

০১৭১৫০১৭৫০২ 
০১৩০৯১২০২৯৬ 

৩৯ শাশার র উ  িব ালয়  ১২০৩১৯ মা: ইসহাক আলী, ধান িশ ক 
 

sasarpurh.s@gmail.com ০১৭১৯২০৪৮১০ 
০১৩০৯১২০৩১৯ 

৪০ নশরত র প ী উ য়ন উ  িব ালয়  ১২০৩১৬ মা: মিছরত আলী, ধান িশ ক nppuadarshahighschool@gmail.com ০১৭১৮৫৮২৬৯২ 
০১৩০৯১২০৩১৬ 

৪১ ঘ াঘর আদশ বািলকা উ  িব ালয়  ১২০৩১৫ মা: মােজ র রহমান, ধান িশ ক ghantaghargirlsschool@gmail.com 
 

০১৭৫৫১৬৭৪৯৮ 
০১৩০৯১২০৩১৫ 

৪২ হরান র উ  িব ালয়  ১২০৩২৪ হের  নাথ রায়, ধান িশ ক 
 

haranandapurhighs@gmail.com ০১৭২২১৮৭৮২৯ 
০১৩০৯১২০৩২৪ 

৪৩ সাতনালা এম, এল উ  িব ালয়  ১২০২৭৫ মা: আ র রা াক মা , ধান িশ ক satnalamlhighschool@gmail.com ০১৭১৯২৪৯২৫২ 
০১৩০৯১২০২৭৫ 

৪৪ িসংগানগর উ  িব ালয় ১২০৩২৭ অজয় মার রায়, ধান িশ ক 
 

shinganagarhighschool@yahoo.com 
 

০১৭১৪৬৭৭৯২৩ 
০১৩০৯১২০৩২৭ 

৪৫ ব সাইতাড়া বািলকা উ  িব ালয় ১২০৩২৩ মা: মক ল হােসন, ধান িশ ক 
 

psghs71@gmail.com 
 

০১৭১৮০৬৬৮৬১ 
০১৩০৯১২০৩২৩ 

৪৬ িভয়াইল বািলকা উ  িব ালয়  ১২০৩১৭ িবনা রানী রায়, ধান িশ ক 
 

veailgirlshighschool@gmail.com ০১৭১৮৯৪৯৭৭২ 
০১৩০৯১২০৩১৭ 

৪৭ আমবাড়ী বািলকা উ  িব ালয়  ১২০৩২৯ মা: মারেশদ আলী শাহ, ধান িশ ক amghs1995@gmail.com 
 

০১৭১৯৮৫৭৯৫০ 
০১৩০৯১২০৩২৯ 

৪৮ িষরব র ছিমর উি ন মেমািরয়াল বািলকা উ  
িব ালয়  

১২০৩৩১ মা: আজগার আলী, ধান িশ ক 
 

jamazzoltqi8@gmail.com 
 

০১৭১৪৬০৭১৮৯ 
০১৩০৯১২০৩৩১ 

৪৯ তাল র উ  িব ালয়  ১২০৩১৮ দীপ মার রায়, ধান িশ ক 
 

prodipkumarroy597@gmail.com 
 

০১৭৬১৫৫৬৩১৪ 
০১৩০৯১২০৩১৮ 

৫০ ইছামিত উ  িব ালয়  ১২০৩২১ মা: কাম ামান , ধান িশ ক ichamotihs@gmail.com 
 

০১৭২০৪৩৬৬৭২ 
০১৩০৯১২০৩২১ 

৫১ নবী র উ  িব ালয়  ১২০২৭৮ মা: আশফা র রহমান সরকার, ধান িশ ক nabipurhschool@gmail.com 
 

০১৭৯৯১৮৫৭০১ 
০১৩০৯১২০২৭৮ 



:নং িত ােনর নাম EIIN NO িত ান ধােনর নাম ও পদবী  িত ােনর ই- মইল কানা মাবাইল ন র 
৫২ দগড়বাড়ী আদশ বািলকা উ  িব ালয়  ১২০৩৩৩ িবমল চ  সরকার, ধান িশ ক  dagarbariaghs.edu.bd@gmail.com ০১৭১৮৬২৭৭২৫ 

০১৩০৯১২০৩৩৩ 
৫৩ বঙেডাব উ  িব ালয়  ১২০৩২২ মা: সাম ল আলম ম ল, ধান িশ ক bdhighs@gmail.com 

 
০১৭১৮২৮৮৫৬৯ 
০১৩০৯১২০৩২২ 

৫৪ রাজা র িড়রহাট উ  িব ালয়  ১২০৩২৮ মা: আসগর আলী শাহ, ধান িশ ক rajapurbhs@gmail.com 
 

০১৭২৯১১৫৬১৩ 
০১৩০৯১২০৩২৮ 

৫৫ হিরহর র উ  িব ালয়  ১২০৩২৫ মা: আিম ল হক, ধান িশ ক hariharpurhs@gmail.com 
 

০১৭১৯৬৬৮১৯২ 
০১৩০৯১২০৩২৫ 

৫৬ ফিলমারী ডা া উ  িব ালয়  ১২০৩৩৫ মা: তােজ ল হক, ধান িশ ক fhalimaridhs@gmail.com 
 

০১৭২৮৩১৭১২১ 
০১৩০৯১২০৩৩৫ 

৫৭ বডা া বািলকা উ  িব ালয়  ১২০৩৩৪ মা: আ  হােসন, ধান িশ ক kutubdangaghs1995@gmail.com ০১৭১৩৭৭১৪০৭ 
০১৩০৯১২০৩৩৪ 

৫৮ বলতলী বািলকা উ  িব ালয়  ১২০৩৪০ ও এফ এম মারেশদ উল আলম, ধান িশ ক beltoligirls@gmail.com ০১৭১৭৫৪৬৪২২ 
০১৩০৯১২০৩৪০ 

৫৯ নওৈখড় আদশ উ  িব ালয়  ১২০৩৪৩ মাছা: তা ন নাহার, ধান িশ ক nawkhairhs@gmail.com 
nihs120343@gmail.com 

০১৮২৭১৭৯২০১ 
০১৩০৯১২০৩৪৩ 

৬০ কাের াতলী বািলকা উ  িব ালয় ১২০৩৩৯ মাঃ আ র রািকব সরকার, ধান িশ ক karangatolighs.edu.bd@gmail.com ০১৭১৮৬৫১১১৬ 
০১৩০৯১২০৩৩৯ 

৬১ িস  রিসঃ মেডল ল ১৩৮৪০১ িজত মার তা কদার, ধান িশ ক ctresidencialschool@gmail.com ০১৭১৫৩৬১৭৭৬ 
০১৩০৯১৩৮৪০১ 

৬২ সানলাইট ল ১৩৪৩৩৮ মাঃ আিন র রহমান, ধান িশ ক sunlight041@gmail.com ০১৭৪০৬২৯২৬৬ 
০১৩০৯১৩৪৩৩৮ 

৬৩ আইিডয়াল রিসঃ মেডল ল ১৩৭৬১৭ মাঃ িমজা র রহমান, ধান িশ ক irmsc.edu.bd@gmail.com ০১৮৮২০০২৫৬৪ 
০১৩০৯১৩৭৬১৭ 

৬৪ এইচ আর রিসঃ মেডল ল ১৩৭০৪২ এস এম সািমউর রহমান, ধান িশ ক dhsbiplop1991@gmail.com ০১৩০৯১৩৭০৪২ 



মা াসা: (মা িমক পযায়)- ৩৭ 
:নং িত ােনর নাম EIIN NO িত ান ধােনর নাম ও পদবী  িত ােনর ই- মইল কানা মাবাইল ন র 
০১ নাে ড়াই দা ল দা কািমল মা াসা ১২০৩৫১ আলহা  মা: একরা ল হক,অ  nanderimadrasha2004@gmail. 

com 
০১৭৪৭৬১৪২২০ 
০১৩০৯১২০৩৫১ 

০২ পলাশবাড়ী জ ািরয়া ফািজল (িড ী) 
মা াসা 

১২০৩৫০  মা: আ: হা ান সরকার,অ  palashbarijfm@gmail.com ০১৭১৬২২৯২৫৬ 
০১৩০৯১২০৩৫০ 

০৩ ইছামিত ফািজল (িড ী) মা াসা এ  
ভােকশনাল 

১২০৩৬৫  আলহা  মাখেল র রহমান,অ  120365@gmail.com ০১৭১৬৩৮৬৪৫৯ 
০১৩০৯১২০৩৬৫ 

০৪ বডা া িম া ল উ ম ফািজল 
(িড ী) মা াসা 

১২০৩৫২ মা: মঈনউদদীন,( ভার া  অ ) kutubdangmadrasah15023@gmail.com ০১৭১৯০৪০১৩০ 
০১৩০৯১২০৩৫২ 

০৫ আউিলয়া র হাই উল উ ম ফািজল 
মা াসা 

১২০৩৫৫  মা: আ: রা াক,,অ ,০১৭১৮৯৪২৭০৩ 
০১৭২৪৩৯৪৯৬০ 

awliapukur.fazilmadrasah@gmail.com ০১৭১৯৩৪৫৭৬৭ 
০১৩০৯১২০৩৫৫ 

০৬ জয় র ফেতহ আলী ফািজল (িড ী) 
মা াসা 

১২০৩৫৪ আলহা  মা: হায়দার আলী,অ   joypurmadrasha72@gmail.com ০১৭১৪৮৬৩৭০৯ 
০১৩০৯১২০৩৫৪ 

০৭ র সাহা র ব খী ফািজল 
(িড ী) মা াসা  

১২০৩৫৩ আলহা  আ স সালাম রী,অ   
 

bsbfmdinajpur@gmail.com ০১৭৯৩৫৪৭২৭৬ 
০১৩০৯১২০৩৫৩ 

০৮ দা ল ফালাহ আিলম মা াসা এ  
ভােকশনাল 

১২০৩৬৭ আলহা  মা: ইউ ফ আলী,অ  darulfalahmbm@yahoo.com ০১৭১২০৯৯৭৬২ 
০১৩০৯১২০৩৬৭ 

০৯ পীরগ  িড এস আিলম মা াসা ১২০৩৫৯ মা: আতাউলাহ সরকার,অ  pdsam.edu.bd@gmail.com ০১৭১৬২৬৪৭৪১ 
০১৩০৯১২০৩৫৯ 

১০ রাণীরব র দা ল ইসলাম আিলম 
মা াসা  

১২০৩৬৮ মা: ফজ ল হক 
( ভার া  অ  )  

ranirbandardialimmadrasha@gmail.com ০১৭৮০৮৪৬১৬১ 
০১৩০৯১২০৩৬১ 

১১ রান িব া িড় আিলম মা াসা  ১২০৩৬৯ মা: আ: মােজদ,অ   puranbinnakuri@gmail.com ০১৭২৮৭০৬৫৪৯ 
০১৩০৯১২০৩৫৮ 

১২ মাহ দ র র ল র হািমিদয়া দািখল 
মা াসা 

১২০৩৬৬ মা: মাকাররম হােসন, পার mahmudpurrham@gmail.com ০১৭৩২১৫৫৩৫৪ 
০১৩০৯১২০৩৬৬ 

১৩ জাতরামধন র দািখল মা াসা  ১২০৩৫৮ মা: আ স ছালাম, পার jatram358@gmail.com ০১৭২৮৭০৬৫৪৯ 
০১৩০৯১২০৩৫৮ 

১৪ সাতনালা িসরা ল দা জামািলয়া 
দািখল মা াসা 

১২০৩৬১ মা: আ স স র, পার satnalasirazulhudadm@gmail.com ০১৭৪০৮৭১৬৩৫ 
০১৩০৯১২০৩৬১ 

১৫ গািব র করামিতয়া দািখল 
মা াসা  

১২০৩৬০ মা: আ ল বােতন সরকার, পার gobindapurdm@gmail.com ০১৭২১৪৫৯০৬৯ 
০১৩০৯১২০৩৬০ 

১৬ দি ণ পলাশবাড়ী বািলকা দািখল 
মা াসা 

১২০৩৬৩ মা: আ ল কািফ, পার  
 

dpbdm1983@gmail.com ০১৭৩৬৮৯০২৩৪ 
০১৩০৯১২০৩৬৩ 

১৭ লশী র করামিতয়া দািখল মা াসা  ১২০৩৫৬ আ ল মিতন সরকার, পার 
 

tulshipurdm@gmail.com ০১৭১৬৩৮৬৪৫৯ 
০১৩০৯১২০৩৬৫ 

 
 



:নং িত ােনর নাম EIIN NO িত ান ধােনর নাম ও পদবী  িত ােনর ই- মইল কানা মাবাইল ন র 
১৮ বা েদব র বািলকা দািখল মা াসা  ১২০৩৭০ মা: মাকেছদ আলী, পার bashudebpurgdm@gmail.com ০১৭১৬২২৯২৫৬ 

০১৩০৯১২০৩৫০ 
১৯ ব সাইতাড়া দা ল হাদা দািখল মা াসা   ১২০৩৭১ মা: আলতাফ হােসন িসি কী, পার purbosaitara@gmail.com ০১৭৪৭৬১৪২২০ 

০১৩০৯১২০৩৫১ 
২০ আ ল র নাে ড়াই মহেছনা চৗ রী 

বািলকা দািখল মা াসা 
১২০৩৭৫ মা: মাজাে ল হক, পার 

 
abdurrazzaktqi28@gmail.com ০১৭৩২১৫৫৩৫৪ 

০১৩০৯১২০৩৬৬ 
২১ এ,েক,এম লািফ ি ন চৗ রী দািখল 

মা াসা  
১২০৩৭৩ আ ল কালাম আজাদ, পার  akmlcdmadrasha@gmail.com ০১৭১২০৯৯৭৬২ 

০১৩০৯১২০৩৬৭ 
২২ মা ফা র দািখল মা াসা  ১২০৩৮০ মা: আ ল হােসন, পার 

 
mdm12380@gmail.com ০১৭৪৪৫৭০০৩০ 

০১৩০৯১২০৩৫২ 
২৩ দি ণ কেদব র দা ন নাজাত দািখল 

মা াসা 
১২০৩৭২ মা: মেয়ন উি ন, পার 

 
dshukdebpur@gmail.com ০১৭১৬২৬৪৭৪১ 

০১৩০৯১২০৩৫৯ 
২৪ পি ম সাইতাড়া  তর খ  পীর দািখল 

মা াসা 
১২০৩৭৮ মা: িসরা ল ইসলাম, পার wsddm.edu.bd@gmail.com ০১৭২১৪৫৯০৬৯ 

০১৩০৯১২০৩৬০ 
২৫ উ র কেদব র দা স াত দািখল 

মা াসা  
১২০৩৭৯ মা: মসেলম উি ন, পার usdsdm@gmail.com ০১৭১৯৩৪৫৭৬৭ 

০১৩০৯১২০৩৫৫ 
২৬ নশরত র রহমািনয়া বািলকা দািখল 

মা াসা 
১২০৩৭৬ মা: রিফ ল ইসলাম, পার nrbdm11212@gmail.com ০১৭১৮৭৬২০৩২ 

০১৩০৯১২০৩৭৬ 
২৭ আ  বকর িসি ক (রা:) দািখল মা াসা ১২০৩৮২ মা: ফয়জার রহমান, পার  

( ভার: পার ) 
absdm.edu.bd@gmail.com ০১৭৭৩৭৪৮৭০৮ 

০১৩০৯১২০৩৮২ 
২৮ সাহা র দা ল দা দািখল মা াসা ১২০৩৮৫ মা: িমজা র রহমান, পার sdhdm.edu.bd@gmail.com ০১৭২০৪৭৭৬৭৬ 

০১৩০৯১২০৩৮৫ 
২৯ বা েদব র হাই-উল-উ ম দািখল মা াসা  ১২০৩৪৯ মা: রিফ লাহ সরকার, পার basudebpurhuudkmad@gmail.com ০১৭১২২২৮৬৭৯ 

০১৩০৯১২০৩৪৯ 
৩০ রাম র মহলবাড়ী দািখল মা াসা  ১২০৩৬৪ আ ল হক শাহ, পার 

 
rmdm.edu.bd@gmail.com ০১৭২৫৬৭৭০৮৬ 

০১৩০৯১২০৩৬৪ 
৩১ িসংগানগর দা ল হাদা দািখল মা াসা ১২০৩৮৭ মা: আ লাহ, পার 

 
singanagardakhilmadrasha@ 
gmail.com 

০১৭১৪৮২৩৬৮০ 
০১৩০৯১২০৩৮৭ 

৩২ পাটাই িড় দা ন নাজাত দািখল মা াসা ১২০৩৬২ মা: আেনায়া ল ইসলাম, পার(ভার া  
পার) 

pdndm.edu.bd@gmail.com ০১৭৩৬৬৯২৯১২ 
০১৩০৯১২০৩৬২ 

৩৩ তািল ল কারআন আদশ বািলকা দািখল 
মা াসা 

১২০৩৮৩ মা: রিফ ল ইসলাম, পার tqabdm.edu.bd@gmail.com ০১৭২৩৩০৮৬৪১ 
০১৩০৯১২০৩৮৩ 



:নং িত ােনর নাম EIIN NO িত ান ধােনর নাম ও পদবী  িত ােনর ই- মইল কানা মাবাইল ন র 
৩৪ ামনগর আহমািদয়া িসি িকয়া 

দািখল মা াসা 
১২০৩৭৪ মা: হাসান আলী, (ভার া  পার) sasdm@gmail.com ০১৭৩৯১৬২১১২ 

০১৩০৯১২০৩৭৪ 
৩৫ ম ম ল দািখল মা াসা ১২০৩৭৭ মাঃ আিশ র রহমান, (ভার া  পার) morttomdm@gmail.com ০১৭৩১৫০৯৫৪২ 

০১৩০৯১২০৩৭৭ 
৩৬ দি ণ নগর দা ন নাজাত দািখল 

মাদরাসা 
১২০৩৫৭ মাঃ গািজউল ইসলাম, (ভার া  পার) dakshinnagarmad@gmail.com ০১৭২৪৮৫৯৬৭০ 

০১৩০৯১২০৩৫৭ 
৩৭ বােজিদঘারণ বািলকা দািখল 

মাদরাসা 
১২০৩৮১ মাঃ সােদ ল ইসলাম, পার bajedigharongdkmad@gmail.com ০১৭২৬৬৩৭৩০৬ 

০১৩০৯১২০৩৮১ 
 



ল এ  কেলজঃ ০৩ 
:নং িত ােনর নাম EIIN NO িত ান ধােনর নাম ও পদবী  িত ােনর ই- মইল কানা মাবাইল ন র 
০১ খাচনা এস,িস ল & কেলজ ১২০৩৯৮ মা: আহসা ল হক ( ল), অ  

 
khochnasc2011@gmail.com 
 

০১৭১৬৪৫৬১৯৬ 
০১৩০৯১২০৩৯৮ 

০২ বডা া উ  িব ালয় & কেলজ ১২০৩৯৯ ামলী চ বত , অ  kutubdangasc@gmail.com 
 

০১৭১৮৪০৯২৯৪ 
০১৩০৯১২০৩৯৯ 

০৩ আেমনাবাকী রিসঃ মেডল ল এ  কেলজ ১২০৯৫০ িবনয় মার রায়, অ  (ভার া ) abschool08@gmail.com ০১৩০৯১২০৯৫০ 
 

 
কেলজঃ ১১ 

:নং িত ােনর নাম EIIN NO িত ান ধােনর নাম ও পদবী  িত ােনর ই- মইল কানা মাবাইল ন র 
০১ িচিররব র সরকাির কেলজ ১২০৩৯১ মা: জােহ ল ইসলাম 

(ভার া  অ ) 
chirirbandargoverment ০১৭৫১৯২৮০২৪ 

০১৩০৯১২০৩৯১ 
০২ ইছামিত িড ী কেলজ ১২০৩৯৩ মা: শিহ ল ইসলাম ichamoticollege1972@gmail.com ০১৭১৪৯০৯৯৩৬ 

০১৩০৯১২০৩৯৩ 
০৩ ইছামিত মিহলা িড ী কেলজ ১২০৩৮৮ মা: মা র রিশদ মা ন (ভার: অ ) ichamatimohilacollege@gmail.com ০১৭১৯২০৪৭৬২ 

০১৩০৯১২০৩৮৮ 
০৪ কাের হাট িড ী কেলজ ১২০৩৯৪ মা:জালাল উি ন সরকার currenthatcollege@gmail.com ০১৭৩৩২৬৯৬৭৮ 

০১৩০৯১২০৩৯৪ 
০৫ িচিররব র মিহলা কেলজ ১২০৩৯২ মাহা দ মিজবর রহমান 

(ভার া  অ ) 
chirirbandarwomencollege@gmail.co
m 

০১৭২৭২১৯৫৪৮ 
০১৩০৯১২০৩৯২ 

০৬ রাণীরব র মিহলা কেলজ  ১২০৩৯৬ মা: তিফ ল ইসলাম ranirbandarwomencollege@gmail.com ০১৭৮৭৫৮৭১১৮ 
০১৩০৯১২০৩৯৬ 

০৭ আমবাড়ী মিহলা কেলজ 
 

১২০৩৯০ মা: িমজা র রহমান ambari.mohilacollege@gmail.com ০১৭১৬২১০১৮৬ 
০১৩০৯১২০৩৯০ 

০৮ ফেতজং র মহািব ালয় 
 

১২০৩৯৫ িবনয় মার রায়  
 অ   

fategangpurcollege1999@gmail.com ০১৭১৬৩০৪৬১৯ 
০১৩০৯১২০৩৯৫ 

০৯ িব া িড় মহািব ালয় 
 

১২০৩৯৭ মা: মিজবর রহমান (ভার: অ ) mdmazibar-143@gmail.com ০১৭১৮৪৮০৮০৩ 
০১৩০৯১২০৩৯৭ 

১০ খীপীর কেলজ 
 

১৩১৯১০ মা:ওবায় র রহমান 
(ভার া  অ ) 

sukhipircollege99@gmail.com ০১৭৬১৩১৭৭৬০ 
০১৩০৯১৩১৯১০ 

১১ িস  কেলজ ১৩৮৪৯৭ এস ক তা কদার 
(ভার া  অ ) 

ctcollege2018@gmail.com ০১৭১৯৩১৩৪২৪ 
০১৩০৯১৩৮৭৯৭ 



কািরগরীঃ ০৩ 
:নং িত ােনর নাম EIIN NO িত ান ধােনর নাম ও পদবী  িত ােনর ই- মইল কানা মাবাইল ন র 
০১ িচিররব র টকিন: & িব.এম কেলজ ১৩৩১৭৭ মা: মিম ল ইসলাম 

 
ctbmiprincipal@gmail.com ০১৮২৮১৭৬৬০৭ 

০১৩০৯১৩৩১৭৭ 
০২ বক র টকিন: & িব.এম কেলজ ১৩২৯৫২ মা: আেনায়ার হােসন boikunthopurbm@gmail.com ০১৭৪০৮২৫৩৭৭ 

০১৩০৯১৩২৯৫২ 
০৩ িচিররব র মিহলা টকিন: & িব.এম  137989 মাছা: লাবনী ইয়াসিমন cmtbmc2016@gmail.com ০১৭১২২২৫৫১২ 

০১৩০৯১৩৭৯৮৯ 
 
 


