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অংশ�হণকারী িবদ�ালয়
রামকৃ� িমশন িবদ �াপীঠ, পু�িলয়া
রামকৃ� িমশন িবদ�ালয়, নের�পুর
িব�ুপুর হাই �ুল
জগতলা সূয� কুমার িবদ�ালয় 
�বথুন কেলিজেয়ট �ুল
সাখাওয়াত �মেমািরয়াল গভ: গাল�স হাই �ুল 
�লক�ুল ফর গাল�স
�বলতলা গাল�স হাই �ুল
ইউনাইেটড িমশনাির গাল�স হাই �ুল
যাদবপুর এন �ক পাল আদশ� িশ�ায়তন
আদশ� বািলকা িশ�ায়তন
পেরশনাথ বািলকা িবদ�ালয়
আন� আ�ম বািলকা িবদ�াপীঠ
কামরাবাদ উ� িবদ�ালয় 
�গাপীব�ভপুর গভন�েম� মেডল হাই�ুল
ন�ী হাই �ুল
ন�ী বািলকা িবদ�ালয়
বাটানগর গাল�স হাই �ুল
চ�া কািলকাপুর সুিবদ আিল গাল�স হাই �ুল
বাঘাযতীন গাল�স হাই�ুল 
�বলঘিরয়া জাতীয় িবদ�ািনেকতন ফর গাল�স
�বলঘিরয়া যতীনদাস িবদ �ামি�র
কলাগািছয়া �কলাস কািমনী হাই �ুল
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অংশ�হণকারী িবদ�ালয়
চাকদহ পূব�াচল বািলকা িবদ�াপীঠ
চাকদহ পূব�াচল িবদ�াপীঠ
�কালাঘাট থাম�াল পাওয়ার � �া� হাই �ুল
আর িব এম গভ: গাল�স হাই �ুল
বােল�া গাল�স হাই �ুল
িব�ুপুর গাল�স হাই �ুল
�গারাবাজার িশ�মি�র গাল�স হাই �ুল
কুইেকাটা শ�রী িবদ�ািনেকতন
িভে�ািরয়া ইনি��উশন
রানাঘাট �দবনাথ ইনি��উশন ফর গাল�স
রায়গ� গাল�স হাই �ুল
�জাটকমল হাই �ুল
সে�াষপুর িশ�ায়তন
খিড়কা িব এম এস িস হাই �ুল
িগধিন এেলােকশী হাই �ুল
এ �ক িম� ইনি��উশন ফর গাল�স
�গিল �জ�ািতষ চ� িবদ�াপীঠ
চ�ননগর ঊষাি�নী বািলকা িবদ�ালয়
বজবজ সুভাষ গাল�স হাই �ুল
আজাদগড় বািলকা িবদ�ালয় 
বাংলা জাতীয় িশ�া মি�র
বিড়শা জনকল�াণ িবদ�াপীঠ ফর গাল�স
জলপাই�িড় �জলা �ুল
ফণী� �দব ইনি��উশন
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অংশ�হণকারী িবদ�ালয়
সুি�য়া হাই �ুল
ময়না�িড় সুভাষনগর হাই�ুল
কালনা মিহষম�দ�নী গাল�স ইনি��উশন
কা�ননগর িড এন দাস হাই �ুল
দিহজিুড় মহা�া িবদ �াপীঠ
�বতা এম এন হাই �ুল
রামকৃ� িমশন িবদ �াভবন
�মিদনীপুর টাউন �ুল 
শা�ময়ী গাল�স হাই �ুল
সাতমাইল হাই �ুল
এগরা ঝাটুলাল হাই �ুল
মুগকল �াণ হাই �ুল
বাঁকুড়া িমশন গাল�স হাই �ুল
কািলদহ �গায়ালদহ রিসকলাল �মেমািরয়াল হাই �ুল
কলস হাই �ুল
খ�েঘাষ হাই �ুল
সুনীিতবালা সদর গাল�স হায়ার �সেক�ারী �ুল

অংশ�হণকারী মহািবদ�ালয়
�বথুন কেলজ, কলকাতা 
�ীরামপুর কেলজ, �গলী
আন�েমাহন কেলজ, কলকাতা
রামেমাহন কেলজ, কলকাতা (শারীরিবদ�া িবভাগ)
সুের�নাথ কেলজ, কলকাতা
                      শারীরিবদ�া িবভাগ(IQAC)
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