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প্রাথমভক মক্ষা মফবাগ  

কুমিয়া 

 

মভাোঃ তমফবুয যহভান 

মজরা প্রাথমভক মক্ষা অমপসায 

কুমিয়া 



 

 

এক নজরয কুমিয়া মজরায প্রাথমভক মফদ্যাররয়য তথ্য 



 

 



প্রাথমভক মক্ষা সভানী যীক্ষা ২০১৯ 

উজজরা কেজেয 
সংখ্যা 

ছাত্র ছাত্রী কভাট 

সদর ২৩ 4357 4661 9018 

কুমারখালী ১৬ 2860 3102 5962 

খখাকসা ১০ 1234 1278 2512 

মমরপুর ১৫ 2362 2876 5238 

খেড়ামারা ৭ 1572 1882 3454 

খদৌলতপুর ২৪ 3761 4447 8208 

খমাট ৯৫ 16146 18246 34392 



ইফরতদায়ী মক্ষা সভানী যীক্ষা ২০১৯ 

উজজরা ছাত্র ছাত্রী কভাট 

সদর 270 270 540 

কুমারখালী 265 252 517 

খখাকসা 78 73 151 

মমরপুর 195 134 329 

খেড়ামারা 87 53 140 

খদৌলতপুর 255 103 358 

খমাট 1150 885 2035 



 

মজরা প্রাসক প্রাথমভক মক্ষা দক  

কুমিয়া-২০১৯ 

 

প্রফত তক :  জনাফ মভাোঃ আসরাভ মহারসন  

   মজরা প্রাসক, কুমিয়া 

 

সামফ তক সহরমামগতায় : জনাফ মভাোঃ তমফবুয যহভান 

                             মজরা প্রাথমভক মক্ষা অমপসায 

    কুমিয়া 

 

 

 



মজরা প্রাসক প্রাথমভক মক্ষা দক, কুমিয়া-২০১৯ 



মজরা প্রাসক প্রাথমভক মক্ষা দক, কুমিয়া-২০১৯ 



মজরা প্রাসক প্রাথমভক মক্ষা দক, কুমিয়া-২০১৯ 



মফজয় ফুর প্রমতরমামগতা-২০১৯ 

ক্রোঃ নং উরজরা অংগ্রহণকাযী 

মক্ষা প্রমতষ্ঠারনয 

সংখ্যা 

১ভ মথরক ৫ভ মেমণ ম তন্ত সফ তরভাট 

ছাত্র/ছাত্রী 

ছাত্র ছাত্রী 

1 সদয 151 16297 16222 32519 

2 কুভাযখারী 147 17600 16980 34580 

3 মখাকসা 87 5792 7997 13789 

4 মভযপুয 143 14875 16875 31750 

5 মবড়াভাযা 60 7052 7182 14234 

6 মদৌরতপুয 217 26006 28562 54568 

মভাট 805 87622 93818 181440 



মফজয় ফুর প্রমতরমামগতা-২০১৯ 



মফজয় ফুর প্রমতরমামগতা-২০১৯ এয মফবাগীয় ম তারয় মফজয়ী 

মদাত্মরফাধক সঙ্গীত কযাটাগযী ‘ক‘ মফবারগ 



প্রাথমভক মফদ্যাররয় ফঙ্গফন্ধু ও মুমিযুদ্ধ কণ তায স্থান  



প্রাথমভক মক্ষায জন্য উবৃমি প্রকল্প 

তবাগ মক্ষাথী উবৃমি ায়। 

মভাফাইর ব্াংমকং দ্ধমতরত মফতযণ কযা হয়। 

জুরাই-মসরেম্বয/২০১৯ মফতযরণয মযভান- ৪,১৬,৯৪,০০০/= 

মভাট সুমফধারবাগী মযফারযয সংখ্যা- ১,৫২,৪০২  



মফদ্যারয় মফহীন গ্রারভ ১৫০০ মফদ্যারয় স্থান 

জুন ২০১৯ ম তন্ত 

০৫ টি 



 ওয়া ব্লক 

জুন ২০১৯ ম তন্ত 

৫১৫ টি 



PEDP – 3 প্রকরল্পয আওতাভুি কাম তক্রভ জুন/২০১৯ ম তন্ত   

µt bs Kv‡Ri bvg eiv‡Ïi msL¨v Kvh©v‡`k cÖ`vb AMÖMwZ gšÍe¨ 

m¤úbœ Pjgvb ‡gvU   

1 we`¨vjq feb I Uq‡jU 100 100 100 - 100 100% 

2 evDÛvix Iqvj 49 49 49 - 49 100% 

3 cvwbi Drm 308 308 245 63 308 79.5% 

4 IqvkeøK 515 515 515 - 515 100% 



PEDP – 3 প্রকরল্পয আওতাভুি জুন/২০১৯ ম তন্ত  মনমভ তত ফাউন্ডাময ওয়ার ও মগইট ৪৯ টি 



ল্যাট ও ভামিমভমিয়া মফতযণ   

µt bs উজজরা eiv‡Ïi msL¨v ভন্তফ 

1 সদর ৬৬ 

2 কুমারখামল ৬৬ 

3 খখাকশা ৩৮ 

4 মমরপুর ৪৯ 

৫ খেরামারা ৩০ 

৬ খদালাতপুর ৫২ 

খমাট ৩০১ 



শুধুভাত্র ল্যাট মফতযণ   

µt bs উজজরা eiv‡Ïi msL¨v ভন্তফয 

1 সদর 78 

2 কুমারখামল 72 

3 খখাকশা 44 

4 মমরপুর 94 

৫ খেরামারা 30 

৬ খদালাতপুর 154 

খমাট 

 

472 



মভড-কড-মভর োম যক্রভ 

তবাগ মফদ্যাররয় (৮০৫ টি) মভি-মি-মভর চালু আরছ 

মশক্ষক মশক্ষার্থীদদর সাদর্থ মমড খড মমল খাদেন। মিদযালদের মশশুরা দুপুদরর খািার খাদে। 



নতুন বফন মনভ যাণ 

২০১৯ ম তন্ত 

১৫৮ টট মফদযারয় 

উজজরা মক্ষা অমপস বফন মনভ যাণ 

২০১৯ ম তন্ত 
৩ টট  



 অষ্টভ কেণী চারু মফদযারয় 

 ২০১৯ ম যন্ত 

৭ টট 



মশু মেমণয জন্য সমিত মেমণ কক্ষ  

bevMZ wkï‡`i eiY K‡i wb‡”Qb cÖvK-cÖv_wgK wkÿK mymw¾Z K‡ÿ cvV`vb 



  
 
 
 
 
 

 
কু্ষদদ ডাক্তার 



  
 
 
 
 
 

 
স্টুদডন্ট কাউন্সিল 



  
 
 
 
 
 

 
সততা খটার 



প্রাথমভে মক্ষা মযফায, 
েুটষ্টয়ায ক্ষ কথজে 
সেরজে ধনযফাদ 


