
৭৪টি বেসরকারর বুরি প্ররিেন্ধী রেদ্যালয়ের নাম, ঠিকানা, বমাোইল ও ই-বমইল নম্বর 

 

ক্ররমক রেদ্যালয়ের ঠিকানা বমাোইল ইয়মইল 

1.  

জনাে বমাহাম্মদ মাহবুে আলম রিকদার, কয়ণ েল 

রনে োহী পররচালক ও অধ্যক্ষ 

প্রোস (রেয়িষারেি রিক্ষা প্ররিষ্ঠান) 

ঢাকা বসনারনোস, ঢাকা-১২০৬ 

০১৭৬৯-০১৭-৭২২ 

৮৭১৫২৩০ 
principal.proyash@yahoo.com 

2.  

জনাে জওোয়হরুল ইসলাম মামুন 

মহাসরচে 

সুইড োাংলায়দি (প্রধান কার্ োলে) 

৪/এ ইস্কাটন গায়ড েন, ঢাকা-১০০০। 

০১৭১২-১৫৮-৭২১ 

৯৩৩৪০০৯ 

৯৩৫৬৫৯২ 

৯৩৫০০২৬ 

swidbd@gmail.com 

niidbd@gmail.com 

 

3.  

জনাে বমাোঃ আরনছুল হক 

রসরনের সাইয়কালরজস্ট 

বকন্দ্রীে প্ররিষ্ঠান (এনআইআইরড) 

এ/২, সুেণ ে ভেন, রমরপুর-১৪, ঢাকা-১২০৬ 

০১৭২৮-২২৮-৭৮৮ 

০১৮১৯০৯৯০৯১ 
niidbd@gmail.com 

4.  

জনাে বমাোঃ ফজলুল কররম বরাকনী 

প্রধান রিক্ষক 

সুইড ল্যােয়রটরী ময়ডল স্কুল 

৪/এ ইস্কাটন গায়ড েন, ঢাকা-১০০০। 

০১৭১৬-৫৪৬-৫৭০ swidlmschool@gmail.com 

5.  

বমাসাম্মৎ িাহরমনা পারভীন 

প্রধান রিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) 

রমনা বুরি প্ররিেন্ধী রেদ্যালে 

রমনা িাখা, ৪ ইস্কাটন গায়ড েন, ঢাকা-১০০০ 

০১৭১৬-১৯২-০৮৯ bpsramna@gmail.com 

6.  

জনাে বমাোঃ মাসুদ লস্কর 

প্রধান রিক্ষক 

রমরপুর বুরি প্ররিেন্ধী রেদ্যালে 

১০/১০, ২ে িলা, রমরপুর-১১ ১/২, পল্লেী, ঢাকা। 

০১৭৫৪-২৮৮-১৮৮ 

০১৯৫০-৪৭৪-২১৩ 
bijan.sarker74@gmail.com 

7.  

ফায়িমা ফারহানা ইোসরমন (কান্তা) 

ভারপ্রাপ্ত প্রধান রিক্ষক 

ধানমরি বুরি প্ররিেন্ধী রেদ্যালে, 

ধানমরি িাখা ৮/১০ ব্লক-এ, লালমাটিো, ঢাকা। 

০১৯২০-৭৮৩-১৪৭ 

 
samia.swid@gmail.com 

8.  

জনাে নারিমুন নাহার 

প্রধান রিক্ষক 

বিজগাঁও বুরি প্ররিেন্ধী রেদ্যালে 

২৫৫ পরিম আগারগাঁও , বিয়র োাংলা নগর, ঢাকা। 

০১৭৫২-০৭৬-৫৫০ 

 

siraj10063@gmail.com 

 

9.  

জনাে ইফিারা বেগম 

প্রধান রিক্ষক 

বুরি প্ররিেরন্ধ রেদ্যালে, 

ধামরাই িাখা, পুরয়না রস, ভেন, র্াত্রাোড়ী, ধামরাই, ঢাকা 

০১৬৭৩-৯৪৯-০৯০ 
salimh150@gmail.com 

 

10.  

জনাে নারসমা সুলিানা 

প্রধান রিক্ষক 

রখলগাঁও বুরি প্ররিেন্ধী রেদ্যালে 

(রখলগাঁও সরকারর উচ্চ রেদ্যালে সাংলগ্ন) রখলগাঁও -

িালিলা, ঢাকা-১২১৯। 

 

০১৭৩২-৩৪১-৪৭৬ mskalpona@gmail.com 
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ক্ররমক রেদ্যালয়ের ঠিকানা বমাোইল ইয়মইল 

11.  

জনাে বমাোঃ আব্দুর রাজ্জাক 

প্রধান রিক্ষক 

বুরি প্ররিেন্ধী রেদ্যালে 

৩৫/২/রড দ্বীন নাথ বসন বরাড, ঘুরিঘর, বগিাররো, ঢাকা। 

০১৭২৪-০৯৫-১৩১ 

০১৯৩২-৪৪৬-১৭০ 

mrazmahim7@gmail.com 

mmahim347@gmail.com 

 

12.  

জনাে  বমাোঃ জাহাঙ্গীর বহায়সন 

প্রধান রিক্ষক 

কল্যাণী ইনক্লুরসভ স্কুল 

৬ েড়োগ, বসকিন-২, রমরপুর, ঢাকা-১২১৬ 

০১৯৯২-৮৪৩-৮৫৫ 

বফরয়দৌরস বমৌওলা 

০১৭১১-৯৩৪-৭৬১ 

 

jhossainbpf@gmail.com 

jhossain1970@gmail.com 

ferdausi_moula@yahoo.com 

 

13.  

জনাে বজবুন্নাহার বেগম 

প্রধান রিক্ষক 

কল্যাণী ইনক্লুরসভ স্কুল 

১২ রনউ সার্কেলার বরাড, পরিম মারলোগ, ঢাকা-১২০৭। 

০১৯১৪-৭৫১-৮৫৯ 
jabunnahar.begum@gmail.com 

 

14.  

জনাে বমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম 

প্রধান রিক্ষক 

কল্যাণী ইনক্লুরসভ স্কুল 

োরলথা িাহয়েলীশ্বর, ধামরাই, ঢাকা। 

০১৯৩৩-৯০৬-৮৩৪ 

০১৭১২-২৫১-৪২০ 

 

jahangir.bpf@gmail.com 

 

15.  

জনাে বমাোঃ িররফুল ইসলাম 

প্রধান রিক্ষক 

োাংলায়দি প্ররিেন্ধী ফাউয়িিন 

কল্যাণী ইনক্লুরসভ স্কুল 

নলাম (োগোড়ী), রমজোনগর, আশুরলো, সাভার,ঢাকা। 

০১৯১৫-৬২৭-৪১৯ 

sarifbpf@gmail.com 

sarifbpf@yahoo.com 

 

16.  

জনাে বমাোঃ কামরুল হাসান রমঞা 

প্রধান রিক্ষক 

কল্যাণী ইনক্লুরসভ স্কুল 

চরনগরদী, পলাি, নররসাংদী। 

০১৭১৮-১৬১-০৫৯ 
kamrulbpf@gmail.com 

 

17.  

জনাে বমাোঃ হারেবুর রহমান 

প্রধান রিক্ষক 

কল্যাণী ইনক্লুরসভ স্কুল 

মাররো, স্বল্পমাররো, রকয়িারগঞ্জ সদর, রকয়িারগঞ্জ। 

০১৯২১-৭০৮-২৬৭ 

০১৭১৮-৬১২-৩০৯ 

habibbpf@gmail.com 

 

18.  

জনাে আিাদুজ্জামান বমাল্যা 

প্রধান রিক্ষক 

কল্যাণী ইনক্লুরসভ স্কুল 

োগাট, মধুখালী, ফররদপুর। 

০১৯১৮-২১২-১৪২ 

০১৭১২-৯৪৬-৬২৫ 

asadbpf@gmail.com 

 

19.  

জনাে িানজীমা আফয়রাজ 

প্রধান রিক্ষক 

বুরি প্ররিেন্ধী স্কুল 

িারার বমলা সড়ক, র্কঠিোড়ী, কমলাপুর, ফররদপুর। 

০১৭৪০-৫৫৫-০৩৩ 
faridpurbrance.swid@gmail.com 

 

20.  

জনাে বমাোঃ ফজলুল আরমন 

প্রধান রিক্ষক 

বুরি প্ররিেন্ধী রেদ্যালে 

নারােনগঞ্জ িাখা, 

িাহয়নওোজ, বচম্বর-১৪৩, রে.রে বরাড, পরল রিরনক, 

নারােনগঞ্জ। 

 

০১৯৩৭-৯৩০-১৮৪ 
fajlulhaque240@gmail.com 
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ক্ররমক রেদ্যালয়ের ঠিকানা বমাোইল ইয়মইল 

21.  

জনাে রনলুফা আক্তার 

প্রধান রিক্ষক 

টাঙ্গাইল বুরি প্ররিেন্ধী রেদ্যালে, 

টাঙ্গাইল িাখা বস্টরডোম পাড়া, টাঙ্গাইল 

০১৭৩৬-৭৮১-৬১১ 

০১৭৩৬-০১৩-৭৬৮ 

 

tanbpaaschool@gmail.com 

 

22.  

খায়লদা নাসররন ডরল 

প্রধান রিক্ষক 

বুরি প্ররিেন্ধী ও অটিরস্টক রেদ্যালে 

মালাউরড়, মধুপুর, টাঙ্গাইল। 

০১৭২৫-০৬৪-৯০৯ 
khaledanasrin.swid@gmail.com 

 

23.  

জনাে সারওোর হাসান 

প্রধান রিক্ষক 

বুরি প্ররিেন্ধী রেদ্যালে 

পুোইল িাখা, েড় কয়ের, পুোইল, গাজীপুর। 

০৭২৬-৪০৭-৮৫৮ 
sarwarhassan1984@gmail.com 

 

24.  

জনাে আেীর মাহমুদ ইমরান 

প্রধান রিক্ষক 

প্ররিয়সস প্ররিেন্ধী রেদ্যালে 

িহীদ োচ্চু সড়ক, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর। 

০১৯৫১-৩৭৯-৮৫৯ 
proshises@gmail.com 

 

25.  

বগাপাল চন্দ্র আকািন 

প্রধান রিক্ষক 

েণ ে প্ররিেন্ধী রেদ্যালে 

৩২৯ পাওোর হাউজ বরাড, বগাপালগঞ্জ। 

০১৭২৭-৭৪১-৩৯১ 
bornass09@yahoo.com 

 

26.  

জনাে মমিাজ বেগম 

প্রধান রিক্ষক 

বুরি প্ররিেন্ধী ও অটিরস্টক রেদ্যালে 

মেমনরসাংহ িাখা, ৭ শ্যামাচরণ রাে বরাড, মেমনরসাংহ। 

০১৭১২-৩৬৪-৫০৮ 
bpaasmb@gmail.com 

 

27.  

নূর ইসলাম 

প্রধান রিক্ষক 

প্রভািী প্ররিেন্ধী রেদ্যালে 

বচচুোা্, উপয়জলা-মুক্তাগািা, বজলা-মেমনরসাংহ। 

০১৭২৫-৮৫৩-৭৬৩ 
mdh103296@gmail.com 

 

28.  

বমাোঃ আরনছুর রহমান 

প্রধান রিক্ষক 

সররষাোড়ী বুরি প্ররিেন্ধী ও অটিরস্টক রেদ্যালে, 

সররষাোড়ী িাখা, েীর ধানাটা, সররষাোড়ী, জামালপুর। 

০১৭১৮-২০২-৬০৩ 
swidsarishabari@gmail.com 

 

29.  

সীমা রানী 

ভারপ্রাপ্ত প্রধান রিক্ষক 

বুরি প্ররিেন্ধী ও অটিরস্টক রেদ্যালে 

জামালপুর িাখা, (রসাং হজানী কাচারীপাড়া ময়ডল সরকারী 

প্রাথরমক রেদ্যালে সাংলগ্ন), জামালপুর। 

০১৭৩৫-২৫৭-৮৭৬ 
swidschooljamalpur@gmail.com 

 

30.  

জনাে িাংকর চন্দ্র বসন 

প্রধান রিক্ষক 

কামরুয়ন্নিা আিরাফ বুরি প্ররিেন্ধী ও অটিজম রেদ্যালে। 

মুরক্তয়র্ািা বময়হর আলী সড়ক (চন্দ্রনাথ  উচ্চ রেদ্যালে), 

সদর, বনত্রয়কানা। 

০১৭১৭-৩৩৮-৫৯৯ 
shankorsen1977@gmail.com 

 

31.  
জান্নাতুন নাহার আভা 

প্রধান রিক্ষক 
০১৯২৬-৪৩৮-০৯৩ 

rbpa.school@yahoo.com 
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ক্ররমক রেদ্যালয়ের ঠিকানা বমাোইল ইয়মইল 

রাজিাহী বুরি প্ররিেন্ধী ও অটিরস্টক রেদ্যালে 

োয়জ কাজলা, বপাস্ট-কাজলা, থানা-মরিহার, বজলা-

রাজিাহী। 

32.  

বেরে েসক 

প্রধান রিক্ষক 

েগুড়া বুরি প্ররিেন্ধী ও অটিরস্টক রেদ্যালে, 

ডারলো হাউজ, মালরিনগর, মাটির মসরজদ বলন, েগুড়া। 

০১৭১৫-০৪১-৭৫৯ 
bog.bp.autisschool@gmail.com 

 

33.  

জনাে রািীদা আকিারী রীপা 

প্রধান রিক্ষক 

পােনা বুরি প্ররিেন্ধী রেদ্যালে 

আিাইর্কলা বরাড, িালগাড়ীো, পােনা। 

০১৭২৭-৩৯৪-০১০ 
pabnabpb@gmail.com 

 

34.  

জনাে কৃঞ্চা বভৌরমক 

প্রধান রিক্ষক 

বুরি প্ররিেন্ধী রেদ্যালে 

রাংপুর িাখা, লেন্স স্কুল এি কয়লজ, রজ এল রাে বরাড, 

রাংপুর। 

০১৭৪৪-৩২৬-৭৯৪ 
swidrangpur@gmail.com 

 

35.  
নাসররন রদলারা আফয়রাজ পল্লেী 

প্রধান রিক্ষক 

বুরি প্ররিেন্ধী রেদ্যালে, পােরােন্দ, রমঠাপুর্কর, রাংপুর। 

০১৭১৮-৮০৫-৭৪৬ 
nasrindilaraafroz@gmail.com 

 

36.  

জনাে বমাোঃ িররফুল ইসলাম 

প্রধান রিক্ষক 

বগায়লজা খাতুন বুরি প্ররিেন্ধী ও অটিজম রেদ্যালে 

বগাপীনাথপুর িাখা, পীরগঞ্জ, রাংপুর। 

০১৭১৩-৭৩৭-১২৮ golejakhatunotijomschool2009@gmail.com 

37.  

জনাে স্বপ্না জামান 

প্রধান রিক্ষক 

লালমরনরহাট বুরি প্ররিেন্ধী রেদ্যালে 

লালমরনরহাট িাখা, বেিন বরাড, লালমরনরহাট। 

০১৭১৬-৯৬৫-৮৫৯ shapna772@gmail.com 

38.  

হারলমা বেগম 

প্রধান রিক্ষক 

বুরি প্ররিেন্ধী রেদ্যালে 

আরদিমারী িাখা, সাাং-নায়েকটারী, বপা: সারিোড়ী, থানা: 

আরদিমারী, বজলা: লালমরনরহাট 

০১৭৪৫-২৩০-৭৮৬ swidadit@gmail.com 

39.  

সুভাষ েম েন 

প্রধান রিক্ষক  

নথ ে বেঙ্গল োক ও শ্রেণ প্ররিেন্ধী রেদ্যালে। 

বগািালা, বসাসাইটি চত্বর, সদর, লালমরনরহাট। 

০১৭৬১-৮৫৫-৩০৭ nddcl@yahoo.com 

40.  

জনাে বমাোঃ আবুল িাহয়নওোজ 

প্রধান রিক্ষক 

রদনাজপুর প্ররিেরন্ধ ও অটিরস্টক রেদ্যালে 

রদনাজপুর িাখা, বক্ষত্রীপাড়া, রদনাজপুর 

০১৭১৬-১৫৩-৪২৫ 

০৫৩১-৫২৮২১ 
autismdin14@gmail.com 

41.  

বমািাোঃ লাকী খাতুন 

প্রধান রিক্ষক 

বুরি প্ররিেন্ধী রেদ্যালে 

নায়গশ্বরী িাখা, মরহলা কয়লজ পাড়া, র্করড়গ্রাম। 

০১৭১৩-৭৩১-৭২৭ luckykhatunnag@gmail.com 
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42.  

বিখ বমাোঃ নজরুল ইসলাম 

প্রধান রিক্ষক 

বুরি প্ররিেন্ধী রেদ্যালে 

সরকারী রিশু পররোর সাংলগ্ন, কৃষ্ণপুর, হাসপািাল পাড়া, 

র্করড়গ্রাম। 

০১৭৫০-২৮৫-৭৬৫ smnazmul2011@gmail.com 

43.  

জনাে িারহন িাহ 

প্রধান রিক্ষক 

ররক্তা আক্তার োনু (লুৎফা) বুরি প্ররিেন্ধী রেদ্যালে 

রমনা, উপয়জলা-রচলমারী, র্করড়গ্রাম। 

০১৭১০-৪০০-২২০ ricktaakhterbanu@gmail.com 

44.  

জনাে বমাোঃ ইরিি আলী সরকার 

প্রধান রিক্ষক 

গাইোন্ধা বুরি প্ররিেন্ধী রেদ্যালে 

সুন্দরজাহান বমাড়, গাইোন্ধা। 

০১৭১৪-৭৫৫-০৯৪ mdidrisali918@gmail.com 

45.  

জনাে বমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম সরকার 

প্রধান রিক্ষক 

ভরিখালী অটিজম ও বুরি প্ররিেন্ধী রেদ্যালে। 

ডাকঘর: ভরিখালী, উপয়জলা: সাঘাটা, বজলা: গাইোন্ধা। 

০১৭১৮-৪৭৭-৬১০ bdsbharatkhali@gmail.com 

46.  

জনাে বমাোঃ ফজলুল হক 

প্রধান রিক্ষক 

আররফ আফজালুর রারি বুরি প্ররিেন্ধী রেদ্যালে। 

গ্রাম: উদাখালী,  বপা: ফুলিরড়, বজলা: গাইোন্ধা। 

০১৯১৮-১৬৬-৭৭৩ arifafzalurrbps@gmail.com 

47.  

বমাোঃ মুর্কল বহায়সন 

প্রধান রিক্ষক 

কারলকাপুর বুরি প্ররিেন্ধী রেদ্যালে 

ডাকঘর: কারলকাপুর, উপয়জলা: রকয়িারগঞ্জ, বজলা: 

নীলফামারী 

০১৭৩৭-৮৯৩-২৮৮ 

০১৭৬৮-৯৪০-৫০৮ 
kalikapurpb@gmail.com 

48.  

মাসহুরা বেগম (হুরা) 

প্রধান রিক্ষক 

ফ্রীড এি ফ্রীড মাতৃিাো অটিরস্টক রিশু রনয়কিন 

আশ্রম পাড়া, আট েগ্যালারী, ঠার্করগাঁও। 

০১৭১৬-৯২০-৪৩৯ freed.hura2021@gmail.com 

49.  

নাজমুল নাহার 

ভারপ্রাপ্ত প্রধান রিক্ষক 

বুরি প্ররিেন্ধী রেদ্যালে 

র্করেো িাখা, ৩০/১, েরদা রাে বরাড, ১৯ নাং ওোড ে,খুলনা। 

০১৭১৫-৩১২-৭৮২ 

০১৭১২-৯৮৪-১০৮ 

kamrul0bablu60@gmail.com 

 

50.  

আসমা আখিার োনু 

প্রধান রিক্ষক 

বুরি প্ররিেন্ধী রেদ্যালে 

র্করেো িাখা, রেচারপরি মাহবুে বমায়ি েদ সড়ক, বজলখানার 

বমাড়, র্করেো। 

০১৭১৮-৫০৪-৫৬৯ 
kstbpb@gmail.com 

 

51.  

এস এম আব্দুল ওোয়জদ 

প্রধান রিক্ষক 

মহল্লা প্ররিেন্ধী প্রাথরমক রেদ্যালে 

রিমুরলো, বখাকসা, র্করেো। 

 

০১৭৬১-৭১৯-২৮৬ mahollappb2008@gmail.com 
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52.  

জনাে বমাোঃ ররফর্কল ইসলাম 

প্রধান রিক্ষক 

বুরি প্ররিেরন্ধ ও অটিরস্টক রেদ্যালে 

সািক্ষীরা িাখা, কয়লজ বরাড, রাজার োগান, সািক্ষীরা। 

০১৭৪০-৮৫৮-০৪৬ mdrafiqsat2015@gmail.com 

53.  

জনাে বমাোঃ বসয়কন্দার আলী 

প্রধান রিক্ষক 

বুরি প্ররিেন্ধী রেদ্যালে 

উপয়জলা বমাড়, আিাশুরন সািক্ষীরা। 

০১৭২১-১৯৭-৪১৫ sopan.assa@yahoo.com 

54.  

জনাে রহমাাংি র্কমার পাল 

ভারপ্রাপ্ত প্রধান রিক্ষক 

সুইড বুরি প্ররিেন্ধী রেদ্যালে 

োয়গরহাট িাখা, বজলখানা বরাড, োয়গরহাট-৯৩০০ 

০১৯১১-১০৬-২০২ himangshupaul202@gmail.com 

55.  

জনাে বমাোঃ িাফায়নওোজ সরজে 

প্রধান রিক্ষক 

আলহাজ্ব ডা: বমা: বমাজায়ম্মল বহায়সন বুরি প্ররিেন্ধী 

রেদ্যালে, বমায়ড়লগঞ্জ, োয়গরহাট। 

০১৭১৯-৫০৫-১২৭ sajibdc707@gmail.com 

56.  

জনাে বমাোঃ আরমনুর ইসলাম 

প্রধান রিক্ষক 

বুরি প্ররিেন্ধী রেদ্যালে 

বঘাপ নওোপাড়া বরাড, (স্যালাইন অরফয়সর পায়ি), 

র্য়িার। 

০১৭১৬-৪৩৪-৪৬৭ milonjsr@gmail.com 

57.  
জনাে ইসমি জাহান 

প্রধান রিক্ষক 

বুরি প্ররিেন্ধী রেদ্যালে, মরল্লক বরাড, েররিাল। 

০১৭১২-০৮৭-৪৩৪ buddhiprotibondhi33@gmail.com 

58.  

জনাে বমাোঃ আলী বহায়সন 

প্রধান রিক্ষক 

বুরি প্ররিেন্ধী ও অটিজম রেদ্যালে 

রপয়রাজপুর িাখা, বজলা স্কাউট ভেন, রপয়রাজপুর। 

০১৯৯২-৯৮৪-৪২৬ ali.hossain17557@gmail.com 

59.  

জনাে অমল চন্দ্র কৃিরনো 

প্রধান রিক্ষক 

সুইড োাংলায়দি বুরি প্ররিেরন্ধ রেদ্যালে, ভািাররো, 

রপয়রাজপুর। 

০১৭২০-৩৫৩-২৮৬ bhandaria.school@gmail.com 

60.  

নুয়র ই ররিদ মাকসুদা লাইজু 

প্রধান রিক্ষক 

পটুোখালী বুি প্ররিেরন্ধ রেদ্যালে 

সরকারী কয়লজ বরাড,(সমাজয়সো অরফস সাংলগ্ন), 

পটুোখালী। 

০১৭১৯-০৫৮-৬৫৪ nrmlaiju@gmail.com 

61.  
জনাে বমাোঃ জরহরুল হক 

প্রধান রিক্ষক 

োাংলা স্কুল, সদর বরাড, বভালা। 

০১৭১১-৯৫২-৪১৯ 

০১৬২৯-৭৯৩-৪০৯ 

 

bpoabbla@gmail.com 

62.  

জনাে এইচ এম কামরুজ্জামান 

প্রধান রিক্ষক 

কানুদাসকাঠি প্ররিেরন্ধ রেদ্যাল্যে গালুো োজার, থানা: 

রাজাপুর, বজলা: ঝালকাঠী। 

০১৭১১-৩৮৩-১৫২ 

 
kanudaskhatips@gmail.com 

file:///C:/Users/RifatMahmood-NDDPT/Downloads/mdrafiqsat2015@gmail.com
mailto:sopan.assa@yahoo.com
mailto:himangshupaul202@gmail.com
mailto:sajibdc707@gmail.com
mailto:milonjsr@gmail.com
mailto:buddhiprotibondhi33@gmail.com
mailto:ali.hossain17557@gmail.com
mailto:bhandaria.school@gmail.com
file:///C:/Users/RifatMahmood-NDDPT/Downloads/nrmlaiju@gmail.com
mailto:bpoabbla@gmail.com
mailto:kanudaskhatips@gmail.com


ক্ররমক রেদ্যালয়ের ঠিকানা বমাোইল ইয়মইল 

63.  

িামীম আহয়মদ 

প্রধান রিক্ষক বুরি প্ররিেরন্ধ রেদ্যালে 

চট্টগ্রাম িাখা, রমো আমান উল্লযাহ ভেন, জারকর বহাসাইন 

বরাড, চট্টগ্রাম -৪২০২। 

০১৭১৮-০০৪-৯১৫ shameem73@gmail.com 

64.  

প্ররিমা রারন বভৌরমক 

প্রধান রিক্ষক 

বুরি প্ররিেন্ধী রেদ্যালে 

চাঁদপুর িাখা, সালাম মরঞ্জল, রেপুরনোগ, চাঁদপুর। 

০১৭২১-২৫৬-১০৮ 

০১৭৫৪-২৮৫-৮৯০ 
swidbdchand@gmail.com 

65.  
নুর জাহান বেগম 

প্রধান রিক্ষক 

বুরি প্ররিেরন্ধ স্কুল, বফনী িাখা, রমজান বরাড, বফনী। 

০১৯৯৯-০৪২-১২৭ bpaschoolsswidfeni@gmail.com 

66.  

িামীমা রসকদার 

প্রধান রিক্ষক 

আিমাতুয়ন্নিা বুরি প্ররিেন্ধী ও অটিরস্টক রেদ্যালে 

গ্রাম:  কালাই শ্রীপাড়া, বজলা:ব্রাহ্মণোরড়ো। 

০১৭২৭-২৭৯-৭৭৯ mobarakhossain178@gmail.com 

67.  

িািরলমা বেগম 

প্রধান রিক্ষক 

সরন বুরি প্ররিেন্ধী রেদ্যালে 

রেয়জশ্বর, উলচাপাড়া, ব্রাহ্মণোরড়ো। 

০১৭১২-৩৬৬-০২৮ enanbhuiyan@gmail.com 

68.  

জনাে মাহাবুে আরা হক 

প্রধান রিক্ষক 

বুরি প্ররিেন্ধী ও অটিরস্টক রেদ্যালে 

বনাোখালী িাখা, বনাোখালী বজলা রিল্পকলা একায়ডমী 

০১৭১৪-৬৫৩-৫৭৩ nbpaas@gmail.com 

69.  

জনাে আবু জাফর মজুমদার 

প্রধান রিক্ষক 

নাঙ্গলয়কাট বুরি প্ররিেন্ধী রেদ্যালে 

নাঙ্গলয়কাট িাখা, নাঙ্গলয়কাট বপৌরসভা, র্করমল্লা। 

০১৯১৩-৯৮০-১০৮ nangalkotbpaschool@gmail.com 

70.  
রিখা সরকার 

প্রধান রিক্ষক 

র্করমল্লা বুরি প্ররিেন্ধী ও অটিরস্টক রেদ্যালে। 

০১৭৫১-৫৫৫-৭০০ 

 
bpaascb@gmail.com 

71.  
জনাে সুরাইো নাসরীন 

প্রধান রিক্ষক 

বুরি প্ররিেরন্ধ রেদ্যালে, রসয়লট িাখা, বিখ ঘাট, রসয়লট। 

০১৭৩৯-৯৯৬-৯৬৭ suriyanasreen@yahoo.com 

72.  
জনাে ইসমাইল গরন ইমন 

প্রধান রিক্ষক 

রসয়লট আট ে এোং অটিরস্টক স্কুল, র্কমারপাড়া, রসয়লট। 

০১৭১২-৭৩৭-৩৯৯ 

 
syl.autistic.school@gmail.com 

73.  
জনাে ফারজানা ইসরাি 

প্রধান রিক্ষক 

রসয়লট ইনক্লুরসভ স্কুল, োগোড়ী, রসয়লট। 

০১৭৭২-২২৭-৫৯৫ sylhetinclusive@yahoo.com 

74.  

মরল্লকা রানী বগাস্বামী 

প্রধান রিক্ষক 

ব্লুরমাং বরায়জস বুরি প্ররিেন্ধী ও অটিরস্টক স্কুল 

বমৌলভীোজার িাখা, উপয়জলা সাংলগ্ন, বমৌলভীোজার সদর, 

বমৌলভীোজার। 

০১৭১২-৪৫৯-৮৬৮ bloomingroses11@gmail.com 
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