
ঃ
নং  িশ েকর নাম ইনেড  ন র 

/আইিড নং পদবী িবষয় িবদ ালেয়র নাম জলা(কম ল) িনেয়ােগর তািরখ  এমিপও ভ র 
তািরখ জ  সন মাবাইল ন র

১
মৗলভী ফিকর মা: নূ ল ইসলাম

25327 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া িস ট কেল জেয়ট ু ল সদর, ময়মনিসংহ ০১/০১/১৯৮৫ ০১/০১/১৯৮৫ ০৪/০৩/১৯৬৫ 1925664943

২ মা: আিমনুল হক তালকুদার 107509 সহকারী িশ ক কৃিষ িশ ক লত ম ল উ  িবদ ালয় সদর, ময়মনিসংহ ২০/০৩/১৩ ০১/০৮/২০১৩ ২০/০৮/19৮২ 1719809594

৩ ী অ ন কুমার সরকার 165983 সহকাির িশ ক িহ  ুধম চর খিরচা উ  িবদ ালয় সদর, ময়মনিসংহ 01/04/1984 22/11/1984 31/12/1961 01745748235

৪ মাঃ মাছদুর রহমান 165984 সহকাির িশ ক জীব িব ান চর খিরচা উ  িবদ ালয় সদর, ময়মনিসংহ 17/04/1983 22/11/1984 30/12/60 01938010072

৫ মাঃ শামসু ামান আজাদ 174464 সহকাির িশ ক ইসলাম ধম চর খিরচা উ  িবদ ালয় সদর, ময়মনিসংহ 31/07/1986 17/03/1987 05/02/1967 01713680266

৬ মা.িসরাজলু ইসলাম 176514 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম উ র দাপুিনয়া উ  িবদ ালেয় সদর, ময়মনিসংহ ০২/০৮/১৯৮৭ ০২|০৮|১৯৮৭  ০৫|০৪|১৯৬৮ 1743803524

৭ মা: হায়দার কিরম 276336 সহকারী িশ ক বাংলােদশ ও িব.পিরচয় মােমনশাহী ইসলামী একােডমী এ  কেলজ সদর, ময়মনিসংহ 01/01/1988 01/07/1993 01/01/1968 01799652910

৮ মাঃ ইউসুফ আলী 277694 সহকাির িশ ক ইসলাম ধম চর গািব পুর মাধ িমক িবদ ালয় সদর, ময়মনিসংহ ০১/০১/১৯৮৪ ০১/০১/১৯৯৪ ০১/০৩/১৯৬৩ 1735050966

৯ মাঃ িব াল হােসন 485798 সহকারী িশ ক শরীর চচা আমলীতলা উ  িবদ ালয় সদর, ময়মনিসংহ 01/01/1995 01/03/2002 01/04/1971 01714880410

১০ নাজমা আ ার 486633 সহকাির িশ ক কৃিষ িশ া ব নবাড়ী উ  িবদ ালয় সদর, ময়মনিসংহ ০১/০৮/২০০১  ০১/০৫/২০০২ ০১/০১/১৯৮০ 1717222767

১১ মাঃ রিফকুল ইসলাম 486758 সহকাির িশ ক ইসলাম ধম রেনসা ঁবািলকা উ  িবদ ালয় সদর, ময়মনিসংহ ১২/০১/১৯৯৭ ০১/০৫/২০০২ ০৩/০১/১৯৭৬ 1718270875

১২ মা: সামসু ামান ভইয়া 488324 সহকাির িশ ক বাংলা শহীদ জয়া উ  িবদ ালয় সদর, ময়মনিসংহ ২৫/০৫/১৯৯৬ ০১/০৬/২০০২ ০১/০৫/১৯৬৬ 1925235403

১৩ খারেশদ আেনায়ার 1026069 সহকারী িশ ক  ক উটার মৃত য় ু ল সদর, ময়মনিসংহ 02/05/2004 01/09/2005 01/02/1977 01711076537

১৪ এ এফ এম জাবাইর 1030644 সহঃ িশ ক কৃিষ িশ া িবদ া  রাণীরাজবালা বহমূখী উচচ িবদ া. সদর, ময়মনিসংহ ২৯/০৪/২০০৩ ০১/১২/২০০৫ ৩১/০১/১৯৮৪ 1716567293

১৫ মুহা দ গালাম হক 1032881 সহকারী িশ ক আইিস ট ি িময়ার আইিডয়াল হাই সকুল সদর, ময়মনিসংহ ১৯/০৩/২০০৫ ৩০/০৫/২০০৬ ৩০/০৬/১৯৭৪ 1712663326

১৬ মা: রিফকুল ইসলাম 1036513 সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া খাগডহর হাসাইন মেমা. উ  িবদ ালয় সদর, ময়মনিসংহ ১৩/১২/২০০৭ ০১/০৫/২০০৮ ২৫/০২/১৯৮১ 1714747800

১৭ মাঃ ছাইদলু ইসলাম 1036514 সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ব নবাড়ী উ  িবদ ালয় সদর, ময়মনিসংহ ০১/০১/২০০৮ ০১/০৫/২০০৮ ০১/০৬/১৯৮২ 1745275027

১৮  আ লু বােসত 1048886 সহকারী িশ ক কৃিষ িশ া িস ট কেল জেয়ট ু ল সদর, ময়মনিসংহ ২০/০৫/২০১০ ০১/০৭/২০১০ ৩০/১০/১৯৭৪ 1734930176

১৯ িনমাই চ  দ 1052670 সহকারী িশ ক কৃিষিশ া অ ধার বহমুখী উ  িবদ ালয় সদর, ময়মনিসংহ ১৮/০৯/২০১০ ০১/১১/২০১০ ০৫/০৫/১৯৭৯ 1725552168

২০ রিহমা খাতন 1055223 সহকারী িশ ক ইসলাম ি িময়ার আইিডয়াল হাই সকুল সদর, ময়মনিসংহ ১৭/০২/২০১৯ ১৮/০৭/২০১৯ ১৫/০৩/১৯৮৪ 1783662303

২১ ফােতমা খাতন 1060243 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ময়মনিসংহ জটু িমলস্ আদশ িবদ াপীঠ সদর, ময়মনিসংহ 31/12/2011 01/11/2012 01/02/1985 01989225318

২২ মাহা দ আ ছ আলী আক 1060361 সহকাির িশ ক ক উটার চর খিরচা উ  িবদ ালয় সদর, ময়মনিসংহ 12/06/2011 01/11/2012 10/08/1978 01822904557

২৩ নাজমা বগম 1060399 সহকারী িশ ক ক উটার ভাবখালী উ  িবদ ালয় সদর, ময়মনিসংহ ২৮/০৬/২০১১ ০১/১১/২০১২ ০১/০১/১৯৮০ 1723197740

২৪ মাফেরাজা বগম 1076731 সহকারী িশ ক সামা জক িব ান শহীদ ক াে ন সালাহ উ ন উ  িবদ ালয় সদর, ময়মনিসংহ 20/10/2012 20/10/2012 27/12/1983 01727897745

২৫ মাঃ হা ন-অর-রিশদ 1079770 সহকারী িশ ক আইিস ট িবদ াগ  রাণী রাজবালা বহমূখী উচচ িবদ া. সদর, ময়মনিসংহ ০১/১২/২০১২ ০১/১১/২০১৩ ১১/১০/১৯৬৯ 1716531780

২৬ আবুল বাশার 1089814 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ময়মনিসংহ জটু িমলস্ আদশ িবদ াপীঠ সদর, ময়মনিসংহ 28/03/2013 01/11/2013 09/11/1990 01948379355

২৭ আশরাফ আলী 1107304 সহকাির িশ ক ক উটার িশ া কাউিনয়া উ  িবদ ালয় সদর, ময়মনিসংহ ১৫/০১/২০১৪ ১২/০৬/২০১৪ ০৩/০১/১৯৮৬ 1925739890

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
জলা িশ া অিফসােরর কাযালয়

ময়মনিসংহ।

জলাধীন ১৩ ট উপেজলার এমিপওভ  মাধ িমক িবদ ালেয়র িবএড িশ ণ িবহীন িশ কগেণর যাচাইকৃত নােমর তািলকা :



ঃ
নং  িশ েকর নাম ইনেড  ন র 

/আইিড নং পদবী িবষয় িবদ ালেয়র নাম জলা(কম ল) িনেয়ােগর তািরখ  এমিপও ভ র 
তািরখ জ  সন মাবাইল ন র

২৮ মাহা দ আ লু মােমন 1107328 সহকাির িশ ক ইসলাম ধম আমলীতলা উ  িবদ ালয় সদর, ময়মনিসংহ ০১/০২/২০১৪ ০১/০৫/২০১৪ ০১/০৩/১৯৮৭ 1937913762

২৯ মাহা দ এরশাদুল হক 1107351 সহকাির িশ ক ইসলাম ধম হাজী উসমান আলী উ  িবদ ালয় সদর, ময়মনিসংহ ১৫/১২/২০১৩ ০১/০৬/২০১৪ ২৩/০২/১৯৮৯ 1925584058

৩০
উে  সালমা

1110548 সহকাির িশ ক তথ  ও যাগােযাগ যু মাইজবাড়ী আ লু খােলক উ  িবদ ালয় সদর, ময়মনিসংহ ২৯/০৩/২০১৪ ০৫/০৮/২০১৪ ০১/০১/১৯৮৪ 1933674787

৩১ রজা এ মাঃ জােহদলু হাসান 1112014 সহকারী িশ ক কৃিষ িশ া ময়মনিসংহ জটু িমলস্ আদশ িবদ াপীঠ সদর, ময়মনিসংহ 06/05/2014 01/09/2014 31/12/1982 01712477166

৩২ মাঃ শিরফুল ইসলাম 1112027 সহকারী িশ ক শারীিরক িশ া িবদ াগ  রাণী রাজবালা বহমূখী উ/িব সদর, ময়মনিসংহ ০৫/০৫/২০১৪ ১৩/০৯/২০১৪ ০১/০১/১৯৮৫ 1724738376

৩৩ রােবয়া রা াক 1112043 সহকারী িশ ক কৃিষ মৃত য় ু ল সদর, ময়মনিসংহ 03/06/2014 01/09/2014 28/11/1983 01717049141

৩৪ মাহা দ আলী 1113360 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া িবদ াগ  রাণী রাজবালা বহমূখী উ/ িব সদর, ময়মনিসংহ ২৫/০৫/২০১৪ ০১/০২/২০১৫ ০৩/০১/১৯৮৫ 1768027959

৩৫ মা: জিহ ল ইসলাম 1117740 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম লত ম ল উ  িবদ ালয় সদর, ময়মনিসংহ ০২/০২/২০১৫ ০১/০৩/২০১৫ ০১/০২/১৯৮৮ 1723132291

৩৬ আিছয়া আ ার 1119841 সহকাির িশ ক কৃিষ িশ া কওয়াটখালী উ  িবদ ালয় সদর, ময়মনিসংহ ০১/০২/১৫ ০১/০৫/২০১৫ ১৫/১২/19৮৯ 1869023510

৩৭ মাঃ দেলায়ার হােসন 1121633 সহকাির িশ ক কৃিষ িশ া গাহাইলকা   উ  িবদ ালয় সদর, ময়মনিসংহ ১৩/৪/২০১৫ ০১/৭/২০১৫ ০৫/১০/১৯৮৬ 1724731686

৩৮ িলয়াকত িব াস 1121652 সহকারী িশ ক ক উটার িশ া নািসরাবাদ বািলকা উ  িবদ ালয় সদর, ময়মনিসংহ ২৪-১১-২০১৪ ০১-০৭-২০১৫ ০৫-০৩-১৯৮৫ 1571719052

৩৯
মা: আিমনুল ইসলাম

1133725 সহকাির িশ ক শারীিরক িশ া খাগডহর হাসাইন মেমািরয়াল উ  িবদ ালয় সদর, ময়মনিসংহ ৩০/১০/২০১৬ ০১/০৩/২০১৭ ০১/০২/১৯৮৫ 1757209860

৪০ মা: আল আিমন 1136517 সহকাির িশ ক ইংের জ ক া নেম  পাবিলক ু ল এ  কেলজ সদর, ময়মনিসংহ ৩১/১০/২০১৬ ০১/০৭/২০১৭ ২১/০৪/১৯৮৮ 1516700982

৪১
িবলিকছ আ ার

1141654 সহকারী িশ ক তথ  ও যাগােযাগ যু খাগডহর হাসাইন মেমািরয়াল উ  িবদ ালয় সদর, ময়মনিসংহ ১৩/০২/২০১৫ ০১/০৫/২০১৮ ০২/০৮/১৯৮৬ 01721086671

৪২
আসমা খাতন পা

1143888 সহকাির িশ ক তথ  ও যাগােযাগ যু হাজী জালাল উ ন উ  িবদ ালয় সদর, ময়মনিসংহ ০৬/০৯/২০১৪  ২৯/১১/২০১৮ ১০/০৩/১৯৮৫ 1684985900

৪৩
মাফা ল হােসন

1143897 সহকাির িশ ক তথ  ও যাগােযাগ যু ঘাগড়া ইউিনয়ন উ  িবদ ালয় সদর, ময়মনিসংহ ৩০/১২/২০১৩ ২৯/১১/২০১৮ ৩১/১২/১৯৮২ 1723789458

৪৪ সান জদা সুলতানা 1150103 সহকাির িশ ক গাহ  অথনীিত পাট দাম বািলকা উ  িবদ ালয় সদর, ময়মনিসংহ ০৭/০২/২০১৯ ১৭/০৫/২০১৯ ০৫/১০/১৯৯২ 1731293587

৪৫ তা চ ব 1150105 সহকাির িশ ক গিণত ও সা. িব ান ব নবাড়ী উ  িবদ ালয় সদর, ময়মনিসংহ ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ৩১/১২/১৯৮৫ 1723412081

৪৬ মাঃ মা ফ রায়হান তালকুদার 1150109 সহকারী িশ ক আইিস ট পাট দাম বািলকা উ  িবদ ালয় সদর, ময়মনিসংহ ০৭/০২/২০১৯ ১৭/০৫/২০১৯ ২৭/০৯/১৯৮৯ 1717337823

৪৭ ফাহিমদা জসিমন 1150111 সহকারী িশ ক সামা জক িব ান কুমার উেপ  িবদ াপীঠ উ  িবদ ালয় সদর, ময়মনিসংহ ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৭/০২/১৯৮৮ 1722406703

৪৮ রৗশনারা 1153458 সহকারী িশ ক শরীরচচা নািসরাবাদ বািলকা উ  িবদ ালয় সদর, ময়মনিসংহ ১১-০২-২০১৯ ০১-০৭-২০১৯ ০৬-০৭-১৯৮৯ 1626467258

৪৯
মাছা: আকিলমা খাতন

1153459 সহকারী িশ ক বাংলা খাগডহর হাসাইন মেমািরয়াল উ  িবদ ালয় সদর, ময়মনিসংহ ১৭/০২/২০১৯ 18/7/2019 ২৫/০২/1992 01792008117

৫০ কয়া রানী ঘাষ 1153461 সহকাির িশ ক িহ ধুম কাউিনয়া উ  িবদ ালয় সদর, ময়মনিসংহ ১২/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০১/০৬/১৯৮৬ 1745677799

৫১ মা ািরয়া খাতন 1153464 সহঃ িশ ক শারীিরক িশ া ি িময়ার আইিডয়াল হাই সকুল সদর, ময়মনিসংহ ১৭/০২/২০১৯ ১৮/০৭/২০১৯ ২৬/১১/২০৮৯ 1766392915

৫২ আবু হািনফ 1153467 সহকাির িশ ক ভৗত িব ান জিহর উ ন উ  িবদ ালয় সদর, ময়মনিসংহ ২/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০১/০১/১৯৯৩ 1554122284

৫৩ িনপা দ 1153468 সহঃ িশ ক কৃিষ ি িময়ার আইিডয়াল হাই সকুল সদর, ময়মনিসংহ ১৭/০২/২০১৯ ১৮/০৭/২০১৯ ৩০/১২/১৯৮৮ 1916061249

৫৪ তাহিমনা ইয়াসিমন 1153471 সহা-িশ ক বাংলা অ ধার বহমুখী উ  িবদ ালয় সদর, ময়মনিসংহ ২০/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ২১/১১/১৯৮৩ 1725136092

৫৫ তাহিমনা িস কী N১১৫৩৪৬৩ সহকাির িশ ক গাহ  িব ান মহাকালী গালস  ু ল ও কেলজ সদর, ময়মনিসংহ ১৮/০২/২০১৯ 1/7/2019 ১২/১২/১৯৯০ 1736327320

৫৬
িশমু আ ার

N১১৫৩৪৭ সহকাির িশ ক তথ  ও যাগােযাগ যু মহাকালী গালস ু ল ও কেলজ সদর, ময়মনিসংহ ১৮/০২/২০১৯ ১৫/০৭/২০১৯ ০১/১২/১৯৯১ 1742133559

৫৭ মাঃহমায়ুন কিবর N২১১৯৫৪০ সহকারী িশ ক ইংের জ মহাকালী গালস  ু ল ও কেলজ সদর, ময়মনিসংহ ১৮/০২/২০১৯ ১৫/০৭/২০১৯ ১৫/০৮/১৯৯০ 1677727181
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/আইিড নং পদবী িবষয় িবদ ালেয়র নাম জলা(কম ল) িনেয়ােগর তািরখ  এমিপও ভ র 
তািরখ জ  সন মাবাইল ন র

৫৮ মাঃ ওমর ফা ক ১০৭৯৭৭৪ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া িশবরাম র উ  িব ালয় লবাড়ীয়া, ময়মনিসংহ ১৪/০৮/২০১৩ ০১/১১/২০১৩ ১৫/০২/১৯৮৭ ১৭২৪৭৩৪৬৯৯

৫৯ মাঃ নািসর উি ন 1042209 সহকারী িশ ক কি উটার িশবগ  উ  িব ালয় লবাড়ীয়া, ময়মনিসংহ 8/7/2006 1/5/2010 25/02/1981 1731310790

৬০ মাঃ আঃ মিজদ 1015545 সহকারী িশ ক শারীিরক িবষয় িশবগ  উ  িব ালয় লবাড়ীয়া, ময়মনিসংহ 24/04/2003 1/11/2005 1/8/1977 1729747150

৬১ মাঃ আ ল কালাম আজাদ 1079762 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম িশবগ  উ  িব ালয় লবাড়ীয়া, ময়মনিসংহ 13/08/2013 1/11/2013 12/2/1982 1727857125

৬২ মা: িমজা র রহমান ১০৪৩৫৭৫ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া অে ষণ উ  িব ালয় লবাড়ীয়া, ময়মনিসংহ ১৬/০৯/২০০৪ ০১/০৫/২০১০ ১৯৮৩ ০১৭৪০৮৩৭৩৩৫

৬৩ মা: কাম ামান ১১2৬০৫৩ সহকারী িশ ক িষ অে ষণ উ  িব ালয় লবাড়ীয়া, ময়মনিসংহ ০৪/০২/২০1৫ ০১/০১/২০১৬ ১৯৮৩ ০১৭১৬৫৮৬২৬৪

৬৪ আিত ল ইসলাম 474749 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া লাহাশহর বাজার উ  িব ালয় লবাড়ীয়া, ময়মনিসংহ 28/12/1993 6/7/1998 24/02/1973 1718954740

৬৫ মী মী লতানা 1041912 সহকারী িশ ক কি উটার িত  উ  িব ালয় লবাড়ীয়া, ময়মনিসংহ 18/01/2005 1/3/2010 1981 1787598888

৬৬ িম ন ম ল 1150094 সহ: িশ ক িহ  ধম ভা কা র উ  িব ালয় গৗরী র, ময়মনিসংহ ০২/১১/২০১৯ ০৫/০১/২০১৯ 12/10/1989 01723-999405

৬৭ মা ন কবীর 1108329 সহ: িশ ক আইিস পাছার উ  িব ালয় গৗরী র, ময়মনিসংহ 6/10/2013 5/1/2014 27/6/1980 01713-592983

৬৮ সিমত কাি  চ 1113080 সহ: িশ ক িহ  ুধম িগধাউষা হাসন আলী উ  িবদ ালয় গৗরী র, ময়মনিসংহ 24/02/2014 1/11/2014 22/12/1978 01711-516812

৬৯ িস কুর রহমান 1150097 সহ: িশ ক ইসলাম ধম বতা র উ  িবদ ালয় গৗরী র, ময়মনিসংহ 6/2/2019 1/5/2019 5/2/1999 01733-259665

৭০ নািগস আ ার 1150096 সহ: িশ ক বাংলা বতা র উ  িবদ ালয় গৗরী র, ময়মনিসংহ 6/2/2019 1/6/2019 1/3/1989 01728-517087

৭১ ‡gvt †kL kvwKj 11533391 mnKvix wkÿK e¨emv wkÿv fvjyKvcvov †m›U‡Z‡iRvm& D”P we`¨vjq ‡avevDov, gqgbwmsn 16/02/2019 28/07/19 1987 1719630862

৭২ dqRyj Bmjvg 1141663 mnKvix wkÿK Kw¤úDUvi avBicvov D”P we`¨vjq ‡avevDov, gqgbwmsn 22/07/2015 1/5/2018 1987 1914389023

৭৩ bvwgqv ivmyj 488029 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© avBicvov D”P we`¨vjq ‡avevDov, gqgbwmsn 1/7/2002 1/7/2002 1976 1911759239

৭৪ ‡gvt kwdKzj Bmjvg 11411657 mnKvix wkÿK AvBwmwU K…òcyi eûgyLx D”P we`¨vjq ‡avevDov, gqgbwmsn 2/11/2014 1/5/2019 1984 1710629442

৭৫ kvnvbvR cvifxb 1136521 mnKvix wkÿK MwYZ PvwiqvKv›`v D”P we`¨vjq ‡avevDov, gqgbwmsn 1/11/2016 1/9/2017 1988 1737206976

৭৬ G‡KGg AvZvDi ingvb 1035997 mnKvix wkÿK Kw¤úDUvi ‡avevDov we›`yevwmbx evwjKv D”P we`¨vjq ‡avevDov, gqgbwmsn 15/10/2003 19/9/2007 1979 1914070720

৭৭ AwRZ Kzgvi miKvi 188335 mnKvix wkÿK wn› ỳ ag© ‡avevDov we›`yevwmbx evwjKv D”P we`¨vjq ‡avevDov, gqgbwmsn 30/10/2001 10/2/2002 1970 1718355010

৭৮ ‡nvmvBb †gvnv¤§` †mŠif 1150070 mnKvix wkÿK MwYZ ‡avevDov we›`yevwmbx evwjKv D”P we`¨vjq ‡avevDov, gqgbwmsn 28/02/2019 17/05/2019 1992 1636218043

৭৯ মাঃ মিন ামান ১১৫০১২২ সহকারী িশ ক িব ান িমচকীপাড়া নৗেজায়ান উ  িব ালয় ল র, ময়মনিসংহ ১৩.০২.২০১৯ ১৭.০৫.২০১৯ ১৯৯১ ১৬৭৩১২৫৪৬৮

৮০ খােলদা খা ন ১০৬০২৮১ সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া িমচকীপাড়া নৗেজায়ান উ  িব ালয় ল র, ময়মনিসংহ ১৬.০৭.২০১১ ০১.০৮.২০১২ ১৯৮৪ ১৬৮২৮৬৩২২

৮১ শবনম মাশতারী ১১৪৫৬৩৪ সহকারী িশ ক সমাজ  িব ান বাহা র র আ মান  উ  িব ালয় ল র, ময়মনিসংহ ০১.০৯.২০১৫ ০১.০৩.২০১৯ ১৯৯১ ১৭৩০৮৩৩৮২৫

৮২ মাহা দ আিজ ল হক ১১৪১৬৬৬ সহকারী িশ ক ইংেরজী িসংেহ র  উ  িব ালয় ল র, ময়মনিসংহ ১৪.০৩.২০১৫ ০১.০৫.২০১৮ ১৯৭৬ ১৯৪১৭০৩৬৬২

৮৩ হা. ের আলম িছি ক ১১৫৩৫০২ সহকারী িশ ক বাংলা িসংেহ র  উ  িব ালয় ল র, ময়মনিসংহ ১৪.০২.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯ ১৯৮৯ ১৯২২১৫০১৯৪

৮৪ মাঃ মক ল হােসন ২৮০৩১৫ সহকারী িশ ক  ইংেরজী চরিনয়ামত আদশ  উ  িব ালয় ল র, ময়মনিসংহ ০১.০১.১৯৯১ ০১.০১.১৯৯৫ ১৯৬৫ ১৭২১৬০৩২০৮

৮৫ মাঃ আ ল কালাম আজাদ ২৮০৩২০ সহকারী িশ ক  সমাজ  িব ান চরিনয়ামত আদশ  উ  িব ালয় ল র, ময়মনিসংহ ০১.০১.১৯৯১ ০১.০১.১৯৯৫ ১৯৭১ ১৭১২৩৭৫০৫১

৮৬ মালিত বগম ২৮০৩১৭ সহকারী িশ ক বাংলা চরিনয়ামত আদশ  উ  িব ালয় ল র, ময়মনিসংহ ০১.০১.১৯৯১ ০১.০১.১৯৯৫ ১৯৬৮ ১৭২৮১২৪৪৬

৮৭ মাঃ সােহল রানা ১১৫৩৫০১ সহকারী িশ ক ভৗত িব ান ছনধরা হাজী আঃ মিজদ উ  িব ালয় ল র, ময়মনিসংহ ১৬.০২.২০১৯ ০১.০৭.২০১৯ ১৯৮৬ ১৭৫৫৩৭৫৬৯১

৮৮ মাঃ এিব িসি ক ২৭৯১৯১ সহকারী িশ ক িষ িশ া ছনধরা হাজী আঃ মিজদ উ  িব ালয় ল র, ময়মনিসংহ ০২.০১.১৯৮৭ ০১.০১.১৯৯৪ ১৯৬১ ১৭৩২৯৯৩৮৪৯

৮৯ মাঃ জিহ ল ইসলাম ১১৪১৬৭৯ সহকারী িশ ক আইিস  বািলয়া ব খী উ  িব ালয় ল র, ময়মনিসংহ  ০১.০২.২০১৪ ০১.০৫.২০১৮ ১৯৮৭ ১৭৩৪৪০১২৮২

৯০ মাঃ মাশারফ হােসন ১১৪৩৮৭৬ সহকারী িশ ক আইিস  শািলয়া উ  িব ালয় ল র, ময়মনিসংহ ০১.০৬.২০১৫ ০১.১০.২০১৮ ১৯৮৬ ১৯১৬৪২৭৩৩২
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৯১ রা ক লতানা ১১৫৩৫০০ সহকারী িশ ক ইংেরজী তারপাড়া  উ   িব ালয়য় ল র, ময়মনিসংহ ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯০ ১৭২১৩৪৪২৩৩

৯২ মা্ধবী সাহা ১১৫৩৫০৩ সহকারী িশ ক বাংলা তারপাড়া  উ   িব ালয়য় ল র, ময়মনিসংহ ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৪ ১৭১৭৪৪৯৪৩৯

৯৩ মাঃ মাজাে ল হােসন 270078 সহ-িশ ক কৃিষ িশ া ধানীেখালা উ  িবদ ালয় শাল, ময়মনিসংহ 02.02.1996 16.10.88 ু লপিরবতন 1962 1767504649

৯৪ মাঃ আতাউর রহমান 280041 সহ-িশ ক সমাজ ধানীেখালা উ  িবদ ালয় শাল, ময়মনিসংহ 04.01.1995 04.01.1995 1968 1736975652

৯৫ সালায়মান কিবর 1119887 সহ-িশ ক ইসলাম ধানীেখালা উ  িবদ ালয় শাল, ময়মনিসংহ 02.02.2015 01.05.2015 1989 1922051145

৯৬ মাঃ হল আিমন 1064873 সহ-িশ ক ইংেরজী ধানীেখালা উ  িবদ ালয় শাল, ময়মনিসংহ 14.04.2012 01.11.2012 1978 1778682740

৯৭ আনছা ল হক 1153514 সহ-িশ ক ইংেরজী ধানীেখালা উ  িবদ ালয় শাল, ময়মনিসংহ 12.02.2019 01.07.2019 1993 1708722300

৯৮ মাঃ আবুল কালাম 284613 সহ-িশ ক ইসলাম সানকীভা া উ  িবদ ালয় শাল, ময়মনিসংহ 01.05.1993 01.01.1996 1969 1713579607

৯৯ হােজরা খাতন 1052680 সহ-িশ ক ক উার সানকীভা া উ  িবদ ালয় শাল, ময়মনিসংহ 10.06.2006 01.11.2010 1982 1771523011

১০০ িদল বা আ ার 2120322 সহ-িশ ক কৃিষ িশ া সানকীভা া উ  িবদ ালয় শাল, ময়মনিসংহ 12.02.2019 01.05.17 ু লপিরবতন 1986 1739256655

১০১ মাঃ হলাল উ ন 1060329 সহ-িশ ক ইংেরজী কতরবাড়ী উ  িবদ ালয় শাল, ময়মনিসংহ 03.08.2000 01.01.2012 1966 1717172164

১০২ ফিরদা ইয়াছিমন 1057252 সহ-িশ ক ইসলাম ঈদগাহ উ  িবদ ালয় শাল, ময়মনিসংহ 25.01.2011 01.05.2011 1978 1748103529

১০৩ মাঃ মিন ামান 1107318 সহ-িশ ক ক উার ঈদগাহ উ  িবদ ালয় শাল, ময়মনিসংহ 10.02.2014 01.05.2014 1988 1673227354

১০৪ মা: শহীদুল ইসলাম 276345 সহ-িশ ক ইসলাম বড়মা উ  িবদ ালয় শাল, ময়মনিসংহ 07.12.1991 31.07.1993 1972 1713680052

১০৫ মা: ফজলুল হক 480722 সহ-িশ ক ইসলাম রােয়র াম শহীদ িৃত উ  িবদ ালয় শাল, ময়মনিসংহ 18.11.1993  01.04.2000 1973 1744526416

১০৬ িনগার সুলতানা 1144554 সহ-িশ ক আইিস ট রােয়র াম শহীদ িৃত উ  িবদ ালয় শাল, ময়মনিসংহ 22.08.2015  28.01.2019 1983 1720610010

১০৭ আেনায়া ল হক 1107350 সহ-িশ ক আইিস ট দিড়কাঠাল উ  িবদ ালয় শাল, ময়মনিসংহ 15.02.2014  02.05.2014 1981 1753583765

১০৮ মা: শাহজাহান 1041129 সহ-িশ ক ইসলাম দিড়কাঠাল উ  িবদ ালয় শাল, ময়মনিসংহ 22.03.2009 22/03/2009 1981 1759274225

১০৯ আবু সাঈদ 277003 সহ-িশ ক বাংলা দিড়কাঠাল উ  িবদ ালয় শাল, ময়মনিসংহ 01.09.1993 1/9/1993 1966 1860641283

১১০ আিমনুল ইসলাম 1143375 সহ-িশ ক আইিস ট বাগান ইসলািময়া উ  িবদ ালয় শাল, ময়মনিসংহ 26.06.2014 01.09.2018 1989 1713579605

১১১ এনামুল হক 1153502 সহ-িশ ক গিনত বাগান ইসলািময়া উ  িবদ ালয় শাল, ময়মনিসংহ 16.02.2019 01.07.2019 1987 1739740590

১১২ কামাল হাসাইন 1153518 সহ-িশ ক ইসলাম বাগান ইসলািময়া উ  িবদ ালয় শাল, ময়মনিসংহ 16.02.2019 01.07.2019 1994 1950012007

১১৩ মা: আইয়ুব 275911 সহ-িশ ক ইসলাম পাড়াবািড় উ  িবদ ালয় শাল, ময়মনিসংহ 20.05.1993 20.05.1993 1970 1627653850

১১৪ আ: মােলক 488017 সহ-িশ ক ক উার পাড়াবািড় উ  িবদ ালয় শাল, ময়মনিসংহ 07.01.2002 01.05.2002 1978 1713960690

১১৫ খােলদা বগম 1055224 সহ-িশ ক কৃিষ িশ া পাড়াবািড় উ  িবদ ালয় শাল, ময়মনিসংহ 15.12.2010 15.12.2010 1987 1721085831

১১৬ ঝুমুর নাথ 1072330 সহ-িশ ক আইিস ট আলী আকবর ভইয়া উ  িবদ ালয় শাল, ময়মনিসংহ 19.07.2012 1/2/2013 1984 1746637309

১১৭ মা: শিফকুল ইসলাম 474283 সহ-িশ ক ইসলাম আলী আকবর ভইয়া উ  িবদ ালয় শাল, ময়মনিসংহ 28/12/1994 1/5/1998 2001 1759274225

১১৮ উে  হািববা 2023331 সহ-িশ ক কৃিষ িশ া আলী আকবর ভইয়া উ  িবদ ালয় শাল, ময়মনিসংহ 24.10.2013 1/3/2014 1981 1736637136

১১৯ মা ফা কামাল 280368 সহ-িশ ক ইসলাম ধানীেখালা ভা টপাড়া উ  িবদ ালয় শাল, ময়মনিসংহ 01.09.1991 1/7/1994 1972 1716883412

১২০ খােলদু ামান 1143878 সহ-িশ ক ক উার ধানীেখালা ভা টপাড়া উ  িবদ ালয় শাল, ময়মনিসংহ 15.03.2015 1/11/2018 1985 1718883462

১২১ মাঃ ম জবুর রহমান 470224 সহ-িশ ক ইসলাম ইসলামী একােডমী ু ল এ  কেলজ শাল, ময়মনিসংহ 06.01.1990 01.01.1997 1970 1558391154

১২২ মাঃ মানজু ল হক 1143364 সহ-িশ ক ইংেরজী ইসলামী একােডমী ু ল এ  কেলজ শাল, ময়মনিসংহ 01.11.2015 01.09.2018 1973 1718887939

১২৩ রায়হান আ ার 1154792 সহ-িশ ক সমাজিব ান ইসলামী একােডমী ু ল এ  কেলজ শাল, ময়মনিসংহ 20.02.2019 01.09.2019 1987 1796433955

১২৪ মািজয়া সরকার ১০৭৭৫৩৯ সহ: িশ ক ইংেরজী আ ল হােশম খান উ  িব ালয় গফরগ ও, ময়মনিসংহ ০৭/০৫/২০১৩ ০১/০৯/২০১৩ ১৯৮১ 01734667907
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/আইিড নং পদবী িবষয় িবদ ালেয়র নাম জলা(কম ল) িনেয়ােগর তািরখ  এমিপও ভ র 
তািরখ জ  সন মাবাইল ন র

১২৫ সাই ল ইসলাম ১১৪১৬৮৪ সহ: িশ ক ইংেরজী আ ল হােশম খান উ  িব ালয় গফরগ ও, ময়মনিসংহ ২৭/১২/২০১৬ ০৬/০৩/২০১৮ ১৯৮৩ 01712784399

১২৬ মা দ রানা ১১৫৪৭৯৯ সহ: িশ ক গিণত আ ল হােশম খান উ  িব ালয় গফরগ ও, ময়মনিসংহ ০২/০৭/২০১৯ ২৮/০৯/২০১৯ ১৯৯২ 01877360136

১২৭ ল ইসলাম ৪৮৯৬৪৬ সহ: িশ ক সমাজ িব ান পা য়া রােবয়া উ  িব ালয় গফরগ ও, ময়মনিসংহ ০১/০১/১৯৯৯ ০৪/০৩/২০০২ ১৯৭০ 01796322462

১২৮ নীলা ১১২৬০৬১ সহ: িশ ক ইসলাম ধম পা য়া রােবয়া উ  িব ালয় গফরগ ও, ময়মনিসংহ ০৭/০১/২০১৫ ০১/০১/২০১৬ ১৯৯০ 01685767866

১২৯ মাহা দ িসি র রহমান ১১৫০০৮৫ সহ: িশ ক গিণত লামকাইন বািলকা উ  িব ালয় গফরগ ও, ময়মনিসংহ ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৭ 01739764646

১৩০ আছমা আ ার ১১১৩৩৭২ সহ: িশ ক িষ িশ া রািজয়া িন  মা িমক িব ালয় গফরগ ও, ময়মনিসংহ ১১/০৬/২০১৪ ০১/১১/২০১৪ ১৯৮৭ 01760398909

১৩১ মাঃ ই ািহম খিলল ১১১৫১৭৪ সহ: িশ ক ইসলাম িশ া রািজয়া িন  মা িমক িব ালয় গফরগ ও, ময়মনিসংহ ২৬/১১/২০১৪ ০১/০১/২০১৫ ১৯৮৩ 01714262123

১৩২ মাঃ ওয়ািসম খান ১১৫০০৮৮ সহ: িশ ক গিণত ও িব ান জয়ধরখালী বািলকা উ  িবদ ালয় গফরগাওঁ, ময়মনিসংহ ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৪/২০১৯ ১৯৯২ 1734419440

১৩৩ মা:আজহা ল ইসলাম ৩৪২৫৬৪ সহ: িশ ক ইসলাম িশ া ঈ রগ  গালস ু ল এ  কেলজ ঈ রগ , ময়মনিসংহ ০১.০৪.২০০১ ০১.০৭.২০০১ ১৯৭১ ০১৭২৯১৬৭৭৬৪

১৩৪ সিলনা বগম ১০৩৮৩৩২ সহ: িশ ক ক উটার ঈ রগ  গালস ু ল এ  কেলজ ঈ রগ , ময়মনিসংহ ২১.১১.২০০৪ ০১.০৫.২০০৯ ১৯৭৬ ১৭১৮১৪৭৫৭০

১৩৫ আজহা ল ইসলাম ১০৬৪৮৭১ সহ: িশ ক ক উটার চরিনখলা উ  িবদ ালয় ঈ রগ , ময়মনিসংহ ২৫.০৬.২০১২ ০১.১১.২০১২ ১৯৭৮ ০১৯৪৯৯৬৩৯৪৯

১৩৬ মা:আ: রউফ ১০৬০৩৩২ সহ: িশ ক ইসলাম িশ া চরিনখলা উ  িবদ ালয় ঈ রগ , ময়মনিসংহ ১৪.০১.২০০৬ ০১.০১.২০১২ ১৯৮০ ০১৯৯৪২৭৬১৮১

১৩৭ মাৰ রিফকুল ইসলাম ভূঞা ১০৭৭৫৪৩ সহ: িশ ক বাংলা সাহাগী ইউ: উ  মাধ : িবদ া: ঈ রগ , ময়মনিসংহ ০১.০৬.২০১৩ ০১.০৯.২০১৩ ১৯৮৮ ০১৭২৮৮৭৬০০৫

১৩৮ মাসুদ রানা ১১৪৩৮৭৫ সহ: িশ ক ক উটার প াইল উ  িবদ ালয় ঈ রগ , ময়মনিসংহ ১৭.০৩.২০১৪ ০১.১১.২০১৮ 1986 1724360071

১৩৯ dviRvbv Bqvmwgb 1153453 সহ: িশ ক Bs‡iwR gwiPviPi D”P we`¨vjq ঈ রগ , ময়মনিসংহ 13/02/2019 1/8/2019 20/07/1992 1688076165

১৪০ ‡gv: wRbœvZ Avjx 1113361 সহ: িশ ক e¨Kmvq wkÿv gwiPviPi D”P we`¨vjq ঈ রগ , ময়মনিসংহ 7/1/2014 4/12/2014 11/11/1986 1914035300

১৪১ Aveyj gybmyi 1077576 সহ: িশ ক ক উটার gwiPviPi D”P we`¨vjq ঈ রগ , ময়মনিসংহ 3/11/2011 2/10/2013 8/12/1974 1724395734

১৪২ ‡gvt AvwRRyj nK 271984 সহ: িশ ক ইসলাম িশ া gwiPviPi D”P we`¨vjq ঈ রগ , ময়মনিসংহ 15/09/1990 15/09/1990 20/01/1967 1731403825

১৪৩ ‡gvt byiæj Bmjvg 152409 সহ: িশ ক ইসলাম িশ া KvwQgcyi D”P we`¨vjq ঈ রগ , ময়মনিসংহ 01.09.1981 01.07.1984 01.03.1963 1754796508

১৪৪ myjZvbv Av³vi 1143874 সহ: িশ ক ক উটার KvwQgcyi D”P we`¨vjq ঈ রগ , ময়মনিসংহ 30.05.2015 01.11.2018 04.10.1989 1715247153

১৪৫ nvweeyi ingvb 1072300 সহ: িশ ক ক উটার eownZ D”P we`¨vjq ঈ রগ , ময়মনিসংহ 24.10.2010 01.01.2013 1977 1724102270

১৪৬ jvBjx Av³vi †ncx 1154805 সহ: িশ ক kixiPP©v eownZ D”P we`¨vjq ঈ রগ , ময়মনিসংহ 09.02.2019 1/9/2019 1983 1719286998

১৪৭ Qvjgv LvZzb 487369 সহ: িশ ক ইসলাম িশ া Bmjvwgqv evwjKv D”P we`¨vjq ঈ রগ , ময়মনিসংহ 05.01.2002 01.05.2002 07.05.80 1739159998

১৪৮ ‡gvt Lvqiæj Bmjvg 1057192 সহ: িশ ক weÁvb CkîMÄ we‡kk̂îx miKvwi cvtDtwet ঈ রগ , ময়মনিসংহ 23.02.2011 1/5/2011 20.10.1979 1748983707

১৪৯ ‡gvt nvwiR DwÏb 1079815 সহ: িশ ক MwYZ CkîMÄ we‡kk̂îx miKvwi cvtDtwet ঈ রগ , ময়মনিসংহ 09.09.2013 1/11/2013 26.03.1984 1714351242

১৫০ KvRj P›`ª `vm 1126055 সহ: িশ ক ক উটার CkîMÄ we‡kk̂îx miKvwi cvtDtwet ঈ রগ , ময়মনিসংহ 01.08.2015 1/1/2016 31.12.1982 1724128261

১৫১ ‡gvt iwdKzj Bmjvg 483215 সহ: িশ ক K…wl wkÿv mvLyqv Av`k© D”P we`¨vjq ঈ রগ , ময়মনিসংহ 01.09.1995 1/1/2001 05.03.1971 1912537413

১৫২ ‡gvt Igi dviæK 1072326 সহ: িশ ক ইসলাম িশ া mvLyqv Av`k© D”P we`¨vjq ঈ রগ , ময়মনিসংহ 14.05.2012 1/2/2013 01.03.1982 1722245104

১৫৩ iægv ivbx miKvi 1127835 সহ: িশ ক wn›`y ag© mvLyqv Av`k© D”P we`¨vjq ঈ রগ , ময়মনিসংহ 10.10.2015 1/3/2016 22.11.1979 1718894298
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১৫৪ Zvmwjgv Zvnwgg 1040034 সহ: িশ ক ইসলাম িশ া g‡nkcyi D”P we`¨vjq ঈ রগ , ময়মনিসংহ 10.05.2009 01.11.2009 01.01.1985 1831333026

১৫৫ ‡gvnv¤§` gvmy` ivbv 1121678 সহ: িশ ক ক উটার g‡nkcyi D”P we`¨vjq ঈ রগ , ময়মনিসংহ 01.04.2014 01.07.2015 01.01.1985 1918893439

১৫৬ ‡ivKmvbv LvZzb 482383 সহ: িশ ক ইসলাম িশ া gvBRevM cvQcvov DP” we`¨vjq ঈ রগ , ময়মনিসংহ 04.09.2000 04.09.2000 01.03.079 1921771543

১৫৭ knx`yi Bmjvg gxi 152432 সহ: িশ ক kixiPP©v gvBRevM cvQcvov DP” we`¨vjq ঈ রগ , ময়মনিসংহ 24.01.2002 24.01.2002 01.01.1977 1781915565

১৫৮ ‡gvt Ryjnvm DwÏb 1138622 সহ: িশ ক K…wl wkÿv gvBRevM cvQcvov DP” we`¨vjq ঈ রগ , ময়মনিসংহ 06.11.2016 01.01.2018 15.02.1992 1906604366

১৫৯ ‡kL bvmwib Rvnvb 1141711 সহ: িশ ক ক উটার Zviæw›`qv RMr †g‡gvt D”P w¦e`¨vjq ঈ রগ , ময়মনিসংহ 28.04.2015 01.05.2018 24.02.1987 1745660455

১৬০ gvgybyi iwk` 1153455 সহ: িশ ক Bs‡iwR Zviæw›`qv RMr †g‡gvt D”P w¦e`¨vjq ঈ রগ , ময়মনিসংহ 14.02.19 18.07.2019 25.03.1990 1625438408

১৬১ ‡gvt Aveyj †nv‡mb 1153451 সহ: িশ ক ইসলাম িশ া Zviæw›`qv RMr †g‡gvt D”P w¦e`¨vjq ঈ রগ , ময়মনিসংহ 14.02.2019 18.07.2019 01.03.1985 1922840951

১৬২ ‡gvt byiæj Bmjvg 482382 সহ: িশ ক ইসলাম িশ া Kzgviæjx D”P we`¨vjq ঈ রগ , ময়মনিসংহ 05.07.2000 01.03.2001 01.01.1970 1904768118

১৬৩  †gvt kvgxbyj Bmjvg 1059030 সহ: িশ ক ক উটার Kzgviæjx D”P we`¨vjq ঈ রগ , ময়মনিসংহ 15.12.2010 01.05.2011 17/02/1978 7172304495

১৬৪ wmivRyj Bmjvg 1126041 সহ: িশ ক K…wl wkÿv Kzgviæjx D”P we`¨vjq ঈ রগ , ময়মনিসংহ 28.04.2015 01.01.2016 15.12.1974 178883779

১৬৫ ‡gvt gvneyeyj Avjg Lvb 1079791 সহ: িশ ক ক উটার ivqevRvi evwjKv D”P we`¨vjq ঈ রগ , ময়মনিসংহ 13.05.2013 01.11.2013 01.03.1983 1911507419

১৬৬ Av¦ãyi ie 1050215 সহ: িশ ক ইসলাম িশ া ivqevRvi evwjKv D”P we`¨vjq ঈ রগ , ময়মনিসংহ 01.08.2010 01.09.2010 01.01.1985 1725163832

১৬৭ nvwdRyi ingvb f~Tv 1052654 সহ: িশ ক K…wl wkÿv ivqevRvi evwjKv D”P we`¨vjq ঈ রগ , ময়মনিসংহ 01.08.2010 01.11.2010 01.06.1982 1911671306

১৬৮ ZvQwjgv Rvnvb wbcyb 1141700 সহ: িশ ক ক উটার Lvjejv evRvi evwjKv D”P we`¨vjq ঈ রগ , ময়মনিসংহ 07.05.2014 01.05.2018 1990 17970121912

১৬৯ ‡gvnv¤§` knx`yjøvn †kL 1076738 সহ: িশ ক K…wl wkÿv Lvjejv evRvi evwjKv D”P we`¨vjq ঈ রগ , ময়মনিসংহ 30.03.2013 28.07.2013 1983 1776624476

১৭০ ‡gvt mvLvIqvZ †nv‡mb 1143892 সহ: িশ ক weÁvb Lvjejv evRvi evwjKv D”P we`¨vjq ঈ রগ , ময়মনিসংহ 31/10/2016 01.11.2018 1989 1744526199

১৭১ bvwn`v Av³vi 1030310 সহ: িশ ক ক উটার RvwUqv D”P we`¨vjq ঈ রগ , ময়মনিসংহ 31.01.2005 01.11.2005 1982 1718904101

১৭২ ‡gvt RvwKi †nv‡mb 1117707 সহ: িশ ক K…wl wkÿv RvwUqv D”P we`¨vjq ঈ রগ , ময়মনিসংহ 28.12.2014 01.03.2015 1982 1855923440

১৭৩ ‡gvt kwdKzj Bmjvg 485013 সহ: িশ ক K…wl wkÿv cvBKziv wb¤œ gva¨wgK we`¨vjq ঈ রগ , ময়মনিসংহ 01.11.2000 01.10.2001 1966 1714581525

১৭৪ byiRvnvb †eMg 1026171 সহ: িশ ক ক উটার PiwR_i D”P we`ª¨vjq GÛ K‡jR ঈ রগ , ময়মনিসংহ 24.07.2004 01.09.2004 23.06.1981 1752694187

১৭৫ Gg.G wmwÏKx 1060976 সহ: িশ ক K…wl wkÿv PiwR_i D”P we`ª¨vjq GÛ K‡jR ঈ রগ , ময়মনিসংহ 20.06.2011 01.11.2011 06.12.1981 1712515564

১৭৬ Avt nvbœvb 1102861 সহ: িশ ক ইসলাম িশ া cvBKziv wb¤œ gva¨wgK we`¨vjq ঈ রগ , ময়মনিসংহ 23/12/2013 1/3/2014 1/3/1985 1738100055

১৭৭ মাঃ রাজা িময়া ১১৫৩৪৪২ সহ:িশ. িব ান েদশী এ, এইচ,এস উ  িব ালয় হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ 14/02/2019 ০১/০৭/২০১৯ ১৫/০১/১৯৯১ ১৭২৩১২২৫৭৫

১৭৮ আ  আিনস আল নামান ১১৪৪৫৪৭ সহ:িশ. আইিস িরয়া নড়াইল উ  িব ালয় হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ ০৩/১২/২০১৫ ১৫/০১/২০১৯ ৩১/১২/১৯৮৪ ১৭১৯৪৮৩০৩৩

১৭৯ মাঃ ইিলয়াস রহম াহ ১১৫৩৪৩৮ সহ:িশ. িব ান িত ড়া ক য়াপাড়া উ িব ালয় হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ ১৩/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ২৭/০২/১৯৮৯ ১৭২২১৮৫৬৬৬

১৮০ ফারহানা ইয়াসিমন ১১৫৩৪৪০ সহ:িশ. গিনত িত ড়া ক য়াপাড়া উ িব ালয় হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ ১৩/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১২/০৮/১৯৯৪ ১৭৮১৮০৯৮৭৮

১৮১ মাঃ মিম ল হাসান ১১৫৩৪৪৫ সহ:িশ. গিনত পািবয়া রী ল এ  কেলজ হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ ১৮/০২/২০১৯ ১৮/০৭/২০১৯ ৩১/১২/১৯৮৫ ১৭১০৪০২৭৮৮



ঃ
নং  িশ েকর নাম ইনেড  ন র 

/আইিড নং পদবী িবষয় িবদ ালেয়র নাম জলা(কম ল) িনেয়ােগর তািরখ  এমিপও ভ র 
তািরখ জ  সন মাবাইল ন র

১৮২ আ  ব র ি িদক ৪৭৫৫৬৪ সহ:িশ. ইসলাম ধম পািবয়া রী ল এ  কেলজ হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ ২১/০৬/১৯৯৮ ০১/১০/১৯৯৮ ০১/১১/১৯৬৯ ১৭২২০০০৮৭৩

১৮৩ রিফ ল  ইসলাম ১০৭৭৫৭৩ সহ:িশ. আইিস পািবয়া রী ল এ  কেলজ হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ ১৯/০৯/২০১২ ০১/০৯/২০১৩ ২৬/০৯/১৯৮১ ১৭১২৪৬৫৩৬২

১৮৪ তৗিফ ল ইসলাম আক  ১১৫৩৪৩৯ সহ:িশ. ইংেরিজ বািহর িশ ল উ  িব ালয় হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ ০৭/০২/২০১৯ ১৮/০৭/২০১৯ ০৫/০৭/১৯৯০ ১৭৩৪৯৮৪৬৪৯

১৮৫ আেনায়ার হােসন ১১৫৩৪৪১ সহ:িশ. গিনত বািহর িশ ল উ  িব ালয় হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ ০৭/০২/২০১৯ ১৮/০৭/২০১৯ ১২/১১/১৯৮৩ ১৯১৫৮২৮৬৯০

১৮৬ ফােতমা েজা রা ১৫৩৪৪৮ সহ:িশ. সামািজকিব ান বািহর িশ ল উ  িব ালয় হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ ০৭/০২/২০১৯ ১৮/০৭/২০১৯ ২১/০২/১৯৮৬ ১৬৮০০২৩৮০৮

১৮৭ িজ র রহমান ২৭৭৭৭৮ সহ:িশ. ইসলাম ধম িবল ◌ারা মা ার িইস আলী উ/িব হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ ০৮/১২/১৯৯৩ ২৬/০৬/১৯৯৪ ১২/১২/১৯৭১ ১৯২৬৭২০৭১০

১৮৮ র আহা দ ২৭১৯৮২ সহ:িশ. ইসলাম ধম মাজরা ড়া উ  িব ালয় হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ ০১/০৯/১৯৯০ ০১/০৯/১৯৯০ ০১/০১/১৯৬৯ ১৭৩১৪৪৪৬৬৪

১৮৯ মাঃ আশরা ল ইমলাম ১১৫৩৪৩৭ সহ:িশ. ইংেরিজ মাজরা ড়া উ  িব ালয় হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ ১২/০২/২০১৯ ০১/০৪/২০১৯ ১২/০১/১৯৯০ ১৯১৪৭২৪৩২৬

১৯০ মাঃ িমজা র রহমান ১১৫৩৪৪৩ সহ:িশ. িব ান ধারা উ  িব ালয় হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১১/১২/১৯৮৯ ১৬৩২৫৫৮৩৭৮

১৯১ মাজাে ল হােসন খান ১১৫৩৪৩৬ সহ:িশ. ইংেরিজ আ য়াজ ল জািমর উ্িদন উ িবঃ হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ ১৬/০২/২০১৯ ০৭/০৮/২০১৯ ০১/০৬/১৯৯১ ১৮৫১৯৭৬১০৮

১৯২ এ ক এম ল ইসলাম ১৫২০২৮ সহ:িশ. ইসলাম ধম িবড়ই ডা নী উ  িব ালয় হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ  ০৩/১১/১৯৮২ ০১/০৩/১৯৮৪ ০১/১০/১৯৬২ ১৭১০৪০৪২০১

১৯৩ নািসর আহেমদ ১১৩৮৬২৫ সহ:িশ. গিনত িবড়ই ডা নী উ  িব ালয় হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ ০২/০৯/২০১৬ ০১/০১/২০১৮ ১০/০৮/১৯৮৬ ১৭২২১৯৭৪৪৩

১৯৪ মাঃ আকরাম হােসন ৪৮৪৩৮৩ সহ:িশ. ইসলাম ধম কালাপাগলা উ  িব ালয় হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ ০১/০১/১৯৮৮ ০১/০৪/২০০১ ১৯৬৭ ১৯৩২২১৭০৮৭

১৯৫ মাঃ িলয়াকত আলী ১১৪১৬৫৮ সহ:িশ. ইংেরিজ শা য়াই  ব খী ল এ  হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ ২২/০৮/২০১২ ০১/০৫/২০১৮ ৩১/০৩/১৯৬৮ ১৭৩১২৯১৭১৭

১৯৬ েলখা খা ন ১০২৬০৪৫ সহ:িশ. ইসলাম ধম গলী ইউিনয়ন উ  িব ালয় হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ ১৫/০৩/২০০৫ ০১/০৯/২০০৫ ০১/০৩/১৯৮৩ ১৯৩০৯৬৭৯৯৪

১৯৭ মাঃ সা াদ হােসন ১০১৪৬৫২ সহ:িশ. আইিস স  এ জ  উ  িব ালয় হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ ১৪/০৭/২০০৪ ০১/০৯/২০০৪ ১৯৮০ ১৭১৭৩৫৩৮২২

১৯৮ মা রানী নাগ ১০৬৪৫৭ সহ:িশ. িহ  ধম স  এ জ  উ  িব ালয় হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ ০৫/০৭/২০১১ ০১/১১/২০১২ ১৯৭৯ ১৭১২৩০৪৭৪৬

১৯৯ এনা ল হক ১০৫৭১৩৪ সহ:িশ. ইসলাম ধম কচা র উ  িব ালয় হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ ০১/০১/২০১১ ০১/০৪/২০১১ ১৯৮৫ ১৭২১১১০২২৫

২০০ সিবতা ◌ভৗিমক ৪৪৮৬১৬ সহ:িশ. িষ কচা র উ  িব ালয় হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ ৩১/০১/২০০২ ০১/০৪/২০০২ ১৯৭৮ ১৭৩৬৩৬১৬০২

২০১ কাজী নওয়াজ শরীফ ১১৫০১০০ সহ:িশ. আইিস কচা র উ  িব ালয় হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ ১২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯১ ১৭২২০০০৫৬৩

২০২ এনােয়ত উ া ১০৬০৩১৮ সহ:িশ. ইসলাম ধম বেথল বত িড় উ  িব ালয় হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ ২০/০১/২০১১ ০১/১১/২০১১ ১৯৮৫ ১৯১৪৫১৫০২২

২০৩ আ ল বাশার ১১৫৩৪৪৬ সহ:িশ. আইিস আইিডয়াল হাই ল হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ ২৪/০৮/২০১৫ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৭৯ ১৭২৪৬৫৩৯২৩

২০৪ মাঃ আ ল কা‡সম শখ ২৭৬৮৫৬ সহ:িশ. ইসলাম ধম চর বা লীয়া এন এম আর এম উ/িব হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ ০৫/০১/১৯৮৮ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৭১ ১৯১৫৫৬৮১৬৪

২০৫ মাঃ শিফ ল ইসলাম ১০২৬০৪৮ সহ:িশ. শারীিরক িশ া চর বা লীয়া এন এম আর এম উ/িব হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ ১৫/০৮/২০০৪ ০১/০৯/২০০৫ ১৯৭৭ ১৭১৪৮৮৯৪৯৭

২০৬ িজ র রহমান ১১২৭৮২৯ সহ:িশ. িষ রাংরাপাড়া উ  িব ালয় হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ ১০/১০/২০১৫ ৩১/০৩/২০১৬ ১৯৮৫ ১৭১৮৩৪৩৫১৮

২০৭ মাঃ হািসম উ্িদন ১১১৩৩৫৪ সহ:িশ. ইসলাম ধম রাংরাপাড়া উ  িব ালয় হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ ০৯/০২/২০১৪ ৩০/১১/২০১৪ ১৯৮১ ১৭৬১১৩৫০৭৪

২০৮ আ জজলু হক ৪৮৩২৩১ সহঃিশঃ ইংেরজী চর উ র এম এইচ উ  িবদ ালয় না াইল, ময়মনিসংহ ০১/০১/১৯৯২ ০১/০৩/২০০১ ২০/০২/১৯৬০ ১৭৭৫৬৩৫৬২৪

২০৯ িরজন চ  দ ১১৫৩৪৯৫ সহঃিশঃ ইংেরজী দওয়ানগ  ইসলািময়া উ  িবদ ালয় না াইল, ময়মনিসংহ ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০১/১১/২০১৯ ১৮২১৫৮২৯৭৭
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২১০ আিনছর রহমান ১১৫৩৪৯৪ সহঃিশঃ ইংেরজী খা য়া উ  িবদ ালয় না াইল, ময়মনিসংহ ১৬/২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ৩১/১২/১৯৮৯ ১৭২৯৫৪৩৭৭০

২১১ সাইফুল ইসলাম ১১৪১৬৭৬ সহকারী িশ ক সামা জক িব ান কািলখা উ  িবদ ালয় তারাকা া, ময়মনিসংহ ১০/১১/২০১৫ ০১/০৫/২০১৮ ১৬/০৮/১৯৮৭ ১৮১২৩২০২৯১

২১২ মাঃ নজ ল ইসলাম খান ২৭৫১২৬ সহকারী িশ া ইসলাম িশ া বা া ভাটপাড়া এস.িস উ  িবদ ালয় তারাকা া, ময়মনিসংহ ১৫/০৯/১৯৯২ ০১/১০/১৯৯২ ০১/০৩/১৯৭১ ১৭৩১০৩৮৬৩৪

২১৩ আেনায়া ল ইসলাম ১০৫৭২৩৭ সহকারী িশ ক কৃিষ িশ া বা া ভাটপাড়া এস.িস উ  িবদ ালয় তারাকা া, ময়মনিসংহ ০১/০১/২০১১ ০১/০৩/২০১২ ০১/০৯/১৯৭৩ ০১৭১৭-৭১২৪১২

২১৪
আঃ রিশদ খান

১১৪০৩৭৭ সহকারী িশ ক ব বসা িশ া বা া ভাটপাড়া এস.িস উ  িবদ ালয় তারাকা া, ময়মনিসংহ ২৯/১২/২০১৬ ০১/০৩/২০১৮ ১২/০৯/১৯৮২ ০১৭২৯-৯৫৪৩২২

২১৫
শহীদু াহ

১০১৪৫৮১ সহকারী িশ ক তথ  ও যাগােযাগ চািড়য়া উ  িবদ ালয় তারাকা া, ময়মনিসংহ ০১/০৬/২০০২ ০১-০৩-২০০৩ ২৬/১২/২০৭৮ ০১৭৩৪-৬২৪০৯১

২১৬ মাঃ রিফকুল ইসলাম আক ২৮০৫০৩ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া চািড়য়া উ  িবদ ালয় তারাকা া, ময়মনিসংহ ০১/০১/১৯৯২ ০১-০১-১৯৯৫ ০১/০১/১৯৭২ ০১৭২৯-১৪৪২৫৭

২১৭ ‡gvQvt †dŠwRqv †Rmwgb 1077602 mnt wkÿK Kw¤úDUvi cvovMvuI D”P we`¨vjq ভালুকা, ময়মনিসংহ 22/06/2011 1/9/2013 1980 1715326269

২১৮ ‡nvm‡b Aviv 272003 mnt wkÿK kixiPP©v cvovMvuI D”P we`¨vjq ভালুকা, ময়মনিসংহ 21/10/1989 1/9/1990 1972 1945155012

২১৯ ‡gvt Avwgbyj Bmjvg 1049446 mnt wkÿK ag© cvovMvuI D”P we`¨vjq ভালুকা, ময়মনিসংহ 29/03/2010 1/9/2010 1985 1914489452

২২০ ‰mq` †gvt gwbiæ¾vgvb 1154785 mnt wkÿK K…wl eûjx ZwgR DwÏb wb¤œ gva¨wgK evwjKv we`¨vjq ভালুকা, ময়মনিসংহ 6/2/2019 1/9/2019 1985 1816247574

২২১ gwiqg 1154794 mnt wkÿK MwYZ mv‡qiv-mvdv‡qZ ¯‹zj GÛ K‡jR ভালুকা, ময়মনিসংহ 11/2/2019 1/9/2019 1992 1828597604

২২২ ‡gvr gwReyi ingvb 1052618 mnt wkÿK mgvR weÁvb wgiKv nvwmbv evby evwjKv D”P we`¨vjq ভালুকা, ময়মনিসংহ 26/05/2003 1/1/2004 1976 1722003704

২২৩ ‡gvt †`‡jvqvi †nv‡mb 1110569 mnt wkÿK ag© AvsMviMvov BDbvB‡UW D”P we`¨vjq ভালুকা, ময়মনিসংহ 17/01/2014 1/7/2014 1983 1716183636

২২৪ ¯ĉb P›`ª ivq 1153383 mnt wkÿK Bs‡iRx AvsMviMvov BDbvB‡UW D”P we`¨vjq ভালুকা, ময়মনিসংহ 17/01/2014 29/07/19 1985 1732744169

২২৫ ‡gvt nviæb Avi iwk` 276317 mnt wkÿK evsjv Uzsivcvov †K.‡R.Gg D”P we`¨vjq ভালুকা, ময়মনিসংহ 17/11/1985 1/7/1993 1965 177036982

২২৬ Cgvb Avjx 1150066 mnt wkÿK Bs‡iRx bviv½x D”P we`¨vjq ভালুকা, ময়মনিসংহ 6/2/2019 21/05/19 1984 1727061313

২২৭ ‡gvt LvBiæj Bmjvg 485034 mnt wkÿK ag© `xwß GKv‡Wgx ভালুকা, ময়মনিসংহ 2/6/2001 2/6/2001 1980 1710880293

২২৮ ggZv Av³vi 1150064 mnt wkÿK evsjv `xwß GKv‡Wgx ভালুকা, ময়মনিসংহ 14/2/2019 1/5/2019 1988 1768154301

২২৯ AvKwjgv Av³vi jvKx 1137996 mnt wkÿK K…wl ‡jvnveB G.GBP. miKvi evwjKv D”P we`¨vjq ভালুকা, ময়মনিসংহ 22/12/2016 1/11/2017 1989 1717567205

২৩০ wibv bvmwib 11211547 mnt wkÿK Z_¨ I †hvMv‡hvM ‡jvnveB G.GBP. miKvi evwjKv D”P we`¨vjq ভালুকা, ময়মনিসংহ 13/12/2014 1/5/2018 1985 1624532599

২৩১ ‡gvt nviæb Ai iwk` 175955 mnt wkÿK weÁvb KvwPbv D”P we`¨vjq ভালুকা, ময়মনিসংহ 1/12/1986 1/12/1986 1960 1770778630

২৩২ ‡gvt nviæb Ai iwk` 483229 mnt wkÿK Rxe ‡gw`jv Av`k© D”P we`¨vjq ভালুকা, ময়মনিসংহ 1/1/1995 1/2/2001 1979 1731175034

২৩৩
কািহনুর বগম

1141669 সহকারী িশ ক সমাজ িব ান খ য়াজানী উ  িবদ ালয় মু াগাছা, ময়শনিসংহ 2/5/2013 1/5/2018 ১৬/১২/১৯৮১ 01911-165197

া িরত/-
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( মাঃ রিফকুল ইসলাম )
জলা িশ া অিফসার

ময়মনিসংহ।



এসএসিস/দািখল এইচএসিস /আিলম াতক (পাস/স ান)
1 আিরফা আ ার 11532090 সহকারী িশ ক সামািজক িব ান এসএসিস-3.31/2005 এইচএসিস-4.50/2007 াতক (পাস)-২য়/1997 ভা কা উ  িব ালয় জামাল র ০৬/০২/২০১৯ 19/07/2019 ১৯৮৯ 01704510427

2 মাহা দ রজাউল কিরম ১০৪২৯৫৬ সহকারী িশ ক শারীিরক িশ া এসএসিস-১ম/১৯৯২ এইচএসিস- ২য়/১৯৯৪ াতক (পাস)-২য়/1997 গাদািশমলা উ  িব ালয় জামাল র ১২/০১/২০১০ ০১/০৫/২০১০ ১৯৭৬ ০1764262635

3 মিল খা ন ১১৪৪৪৯২ সহকারী িশ ক ইংেরিজ এসএসিস-৩.৫৬/২০০৩ এইচএসিস- ২.৯০/২০০৫ াতক (স ান)- ২য়/২০০৯ গাদািশমলা উ  িব ালয় জামাল র ২২/১২/২০১৫ ০১/০১/২০১৯ ১৯৮৭ ০1734149292

4 মাঃ রমজান আলী ১১৫৩২৭৮ সহকারী িশ ক বসায় িশ া এসএসিস-৪.৪৪/২০০৬ এইচএসিস- ৪.৮০/২০০৮ াতক (স ান)- ৩.০২/২০১৩ গাদািশমলা উ  িব ালয় জামাল র ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯১ ০1739737532

5 মাঃ আ ল হাই ২৮৪৭৮০ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল-৩য়/1982 আিলম- ২য়/1984 ফািজল- ২য়/1986 র নাথ র উ  িব ালয় জামাল র ১৮/০৭/১৯৯০ ০১/০৩/১৯৯৬ ১৯৭০ ১৭২৮৮৫৫৩৩৭

6 ই িজৎ অিধকারী ১১৫৪৭৭৫ সহকারী িশ ক িহ  ধম ১.৭৫/২০০৯ ৪.০৪/২০১১ ২য়/২০১৪ ভা য়াখালী এম এন এ উ  িব ালয় জা্মাল র ২৩/০২/২০২২ ০১/০৯/২০১৯ ২০/১১/১৯৯০ ১৭৬৩১৮৫৭৯৮

7 সাখাওয়াত হােসন ১১৪৪৫১০ সহকারী িশ ক সামািজক িব ান এসএসএস এইচএসিস াতক জামাল র রলওেয় উ  িব ালয় জামাল র ২২/০৬/২০১৩ ০১/০১/২০১৯ ১৯৮৫ ১৭২৮৬৯৫৪৯৭

8 মা: হযরত আলী ৩৩৪৪৪৪ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল-২য়/৮৫ আিলম-২য়/৮৭ ফািজল-৩য়/89 িসংহজানী বািলকা উ  িব ালয় জামাল র 1/12/1998 3/10/1991 1/2/1971 1916098572

9 সামা রানী দ 1117278 সহকারী িশ ক িহ  ধম এসএসিস-২য়/2000 এইচএসিস-৩য়/02 াতক (পাশ)-২য়/06 িসংহজানী বািলকা উ  িব ালয় জামাল র 1/1/2015 1/3/2015 30/08/1985 1736205158

10 মাছেলিমনা 1141553 সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস-২য়/97 এইচএসিস-২য়/৯৯ িষ িডে ামা-২য়/03 িসংহজানী বািলকা উ  িব ালয় জামাল র 1/1/2015 1/5/2018 11/7/1979 1718034024

11 ির  চ  শীল 1154772 সহকারী িশ ক ইংেরিজ এসএসিস-4.31/08 এইচএসিস-4.70/10 াতক (স ান)-2.86/14 িসংহজানী বািলকা উ  িব ালয় জামাল র 6/2/2019 1/9/2019 31/05/1991 1751856856

12 লায়লা ইয়াছিমন 1153279 সহকারী িশ ক ইংেরজী এসএসিস-4.00/2005 এইচএসিস- 4.50/2007 াতক (স ান)-২য়/2011 শংকর র উ  িব ালয় জামাল র 5/2/2019 1/7/2019 1/12/1989 1747752292

13 মাঃ মাখেল র রহমান 1153284 সহকারী িশ ক ইংেরজী এসএসিস-3.56/2004 এইচএসিস- 4.৪0/2006 াতক (স ান)-২য়/2010 রাম র ব খী উ  িব ালয় জামাল র 5/2/2019 1/6/2019 27/11/1987 1736111113

14 সা াদ হােসন (সা ) 1149981 সহকারী িশ ক বাংলা এসএসিস-২.88/200৩ এইচএসিস- ২.২0/2006 াতক (স ান)-২য়/2010 রাম র ব খী উ  িব ালয় জামাল র 5/2/2019 ০১/০৪/২০১৯ 1/1/1986 1728890740

15 মাহা দ সােহল রানা 1145617 সহকারী িশ ক ইংেরজী এসএসিস-4.00/2005 এইচএসিস-3.90/2007 াতক (স ান)-২য়/201১ রণরাম র উ্  িব ালয় জামাল র 5/2/2019 ০১/০৩/২০১৯ 6/11/1905 1775749979

16 মাঃ আমজাদ হােসন ৪৮৯৬১৫ সহকারী িশ ক সমাজ িব ান এসএসিস-2য়/1981 এইচএসিস- ২য়/1985 াতক (পাস)-3য়/1997 গেনশ র উ  িব ালয় জামাল র ০৫/০১/১৯৯৪ ০১/০৫/২০০২ ১৯৬২ 01728011417

17 মাঃ মাজাে ল হক ৪৮৩৫৩২ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল-2য়/1988 আিলম- 3য়/1990 ফািজল- ২য়/1992 গেনশ র উ  িব ালয় জামাল র 3/1/1995 ০১/০৫/২০০১ ১৯৭২ 01735525152

18 মাতােলব খান ১০৫৬৮১৭ সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস-২য়/১৯৯৮ িডে ামা- ১ম/২০০৫ িডি - ২.৭৬/২০১৮ সানার বাংলা উ  িব ালয় জামাল র ০৭/০৩/২০১১ ০১/০৫/২০১১ ১৯৮২ ০১৭২৩৩৭৭৬৫৬

19 মাঃ শাম ামান ১১১৭২৬৬ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল-২.৫৮/২০০৪ আিলম- ২.৩৩/২০০৬
ফািজল- ২.৩৩/২০০৯
কািমল- ৩.১৫/২০১১

সানার বাংলা উ  িব ালয় জামাল র ১৮/১২/২০১৪ ০১/০৩/২০১৫ ১৯৯০ ০১৭২৫৯৪৩৯৫৩

20 ল িময়া ১১৫৩২৮১ সহকারী িশ ক বসায় িশ া এসএসিস-২.৬৩/২০০৫ এইচএসিস- ৩.০০/২০০৭
াতক (স ান)- ২য়/২০১১
াতেকা ার- ২য়/২০১২

সানার বাংলা উ  িব ালয় জামাল র ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৯ ০১৯৩৪২৩৪৭৫০

21 মাঃ িরদওয়া ল ইসলাম ১৭৩৯৩৪ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল-৩য়/১৯৮৩ আিলম-২য়/১৯৮৫
ফািজল-২য়/১৯৮৭
কািমল-২য়/১৯৮৯

ছবাব আলী ইটাইল উ  িব ালয় জামাল র ০৯/১১/১৯৯১ ০৯/১১/১৯৯১ ১৯৭১ 01922682649

22 ফারজানা বগম ১০৫৬৮২৫ সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস-১ম/১৯৯৮ এইচএসিস- ২য়/২০০৩ াতক- ২য়/২০০৭ ছবাব আলী ইটাইল উ  িব ালয় জামাল র ১৩/০৪/২০১১ ০১/০৫/২০১১ ১৯৮৩ ০১৯১৬০৭১০৬২

23 মাঃ মাজহা ল ইসলাম ১১৪৪৫১১ সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস-৩.১৩/২০০২ এইচএসিস- ৩.২৫/২০০৪ াতক (স ান)- ৩.৫৮/২০১০ ছবাব আলী ইটাইল উ  িব ালয় জামাল র ১৬/১১/২০১৫ ০১/০১/২০১৯ ১৯৮৭ ০১৭৪৫০৩২৯৫২

24 ক না খা ন ১১০১১২ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া এসএসিস-১ম/২০০০ আিলম- ২.৬৭/২০০৪
ফািজল-১ম িবভাগ/২০০৬

কািমল-৩.৭৫/২০০৮
রামনগর উ  িব ালয় জামাল র ০২/১০/২০১৩ ০১/০১/২০১৪ ১৯৮৬ ০১৭৮৩৫৩৮২১৪

25 নািছমা পারভীন ১১৪১৫৪৮ সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস-২.৮৮/২০০৩ এইচএসিস- ৩.৬০/২০০৬ াতক (স ান)- ২য়/২০১০ রামনগর উ  িব ালয় জামাল র ২৬/০১/২০১৪ ০1/৫/201১৮ ১৯৮৫ ০১৭৩৯২৬৩৩২০

26 ফরেদৗসী বগম 1149975 সাঃ িশ ক ইসলাম িশ া ১ম- 1999 ি তীয়- 2002 ি তীয়- 2006 ছান য়া উ  িব ালয় জামাল র 9/2/2019 1/5/2019 1984 1914070843

27  মাঃ িসি র রহমান 471381 সহকাির িশ ক ইংেরজী এসএসিস-2য় এইচএসিস-2য় াতক-3য় িত থা সত পীর উ  িব ালয় জামাল র 17/02/1997 1/3/1997  01-02-1989 01725-003059

28 আছমা খা ন 1066961 ধম য় িশ ক ইসলাম িশ া দািখল-3.92 আিলম-3.75 ফািযল-3.75, কািমল িত থা সত পীর উ  িব ালয় জামাল র 5/5/2012 1/1/2012 ১৯৬৬ 01857-937848 

29 সীমা সরকার 1149978 সহকারী িশ ক বসায় িশ া এসএসিস-১ম/2000 এইচএসিস-1ম/200৩ াতক (স ান)-২য়/2007 ডৗয়াতলা এস.এইচ. উ  িব ালয় জামাল র ০৫/০২/২০১৯ ০৫/০২/২০১৯ ০৪/১২/১৯৮৪ 01719747236

30 হাসেন আরা ১১৪৯৯৭১ সহকারী িশ ক িব ান (পদাথ) এসএসিস-3.94/2003 এইচএসিস-4.00/2005 াতক (স ান)-২য়/2009 ডৗয়াতলা এস.এইচ. উ  িব ালয় জামাল র ০৫/০২/২০১৯ ০৫/০২/২০১৯ ০২/০১/১৯৮৮ 01737238744

31 মাঃ শখ সাদী ৪৬২০৯৫৭১৭৭ সহকারী িশ ক বসায় িশ া এসএসিস-3.94/2003 এইচএসিস-4.00/2005 িব.িব.এস ও এম.িব.এস িপয়ার র এম.এস. ক. ল এ  কেলজ জামাল র 16.02.2019 16/11/1990 01745-002551

32 ফরেদৗসী বগম ১১৪৯৯৭৫ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া এস.এস.িস-১ম/১৯৯৯ এইচ.এস.িস-ি তীয়-2002 িবএ-ি তীয়-2006 ছান য়া উ  িব ালয় জামাল র 9/2/2019 ০১/০৫/২০১৯ 1984 ১৯১৪০৭০৮৪৩

33 আ ল হািকম 484352 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল-৩য়/1992 আিলম-৩য়/1995 ফািযল-৩য়/1997 আর. ক.িড.এইচ. বািলকা উ  িব ালয় জামাল র 3/2/2000 1/7/2001 10/1/1978 1729414254

34 মাঃ মহিসন হােসন এন আরিস িনেয়াগ সহকারী িশ ক বসায় িশ া এসএসিস-১ম/2000 এইচএসিস-2.40/200৩ িব.কম (স ান) ২য়/2007 আর. ক.িড.এইচ. বািলকা উ  িব ালয় জামাল র 7/5/2013 6/6/1984 1924023980

35 নাসিরন জাহান ম ম এন আরিস িনেয়াগ সহকারী িশ ক ইংেরজী এসএসিস-4.31/200৫ এইচএসিস-4.30/2007 িব.এ (অনাস)-২য়/২০১১ আর. ক.িড.এইচ. বািলকা উ  িব ালয় জামাল র 12/2/2019 2/12/1990 1871030348

36 মাঃ আ ল খােলক 472221 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল- 2য়/1985 আিলম- 2য়/1987 ফািজল- 3য়/1991, কািমল (হািদস)- 2য়/1993 ড লীবাড়ী উ  িব ালয় জামাল র 24/12/1994 1/1/1998 15/11/1969 1747263267

37 মাঃ হাসমত আলী 474222 সহকারী িশ ক বাংলা এসএসিস-2য়/1981 এইচএসিস-3য়/19983 িব,এ (পাস)-3য়/1985 ড লীবাড়ী উ  িব ালয় জামাল র 24/12/1994 1/1/1998 29/06/1965 1727829020

38 মাহা দ িমকাইল হােসন 1112263 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম `vwLj- 4.30/2004 আিলম- 4.05/2006 ফািজল- 3.08/2010, কািমল- 4.00/2012 হাজী র উ  িব ালয় জামাল র 4/6/2014 1/9/2014 10/2/1990 01746-632769

39 মাঃ ফা ক হােসন 1153276 সহকারী িশ ক শরীরচচা িশ ক GmGmwm-3.19/2006 এস,এস,িস- 3.80/2008 াতক র- 2.97/2014 হাজী র উ  িব ালয় জামাল র 19/02/2019 1/5/2019 6/3/1990

40 মাঃ হা ন অর রিশদ 1153286 সহকারী িশ ক িব ান িশ ক GmGmwm-4.63/2004 এইচএসিস- 3.80/2006 িবএসিস (স ান)- 2য়/2011 হাজী র উ  িব ালয় জামাল র 19/02/2019 1/5/2019 30/11/1989

41 মাঃ মাশাররফ হােসন 1153288 সহকারী িশ ক সামািজক িশ ক GmGmwm- 4.13/2002 এইচএসিস- 2.90/2005 িবএসিস (স ান)- 2য়/2009 হাজী র উ  িব ালয় জামাল র 19/02/2003 1/5/2019 5/8/1987

42 মাঃ সাই ল ইসলাম ৪৮৫১৭৪ িসিনয়র িশ ক ইসলাম িশ া ২য় িবভাগ ২য় িবভাগ ৩য় িণ সিরষাবাড়ী সরকাির পাইলট  উ  মাঃ বািলকা িবঃ জামাল র ৩০/০৪/২০০১ ০১/০৬/২০০১ ০১/০৬/১৯৮০ 1743718526

43 মা এনা ল হক ১০০৬০৪৩ িসিনয়র িশ ক ইসলাম িশ া ২য় ৩য় ১৯৯২-২য় সিরষাবাড়ী সরকাির পাইলট  উ  মাঃ বািলকা িবঃ জামাল র ২৭/১২/২০০৩ ২৭/১২/২০০৩ ০১/১২/৭৮ 1721647646

44 জা াত-ই নাহার ১১৪৩৮৪৭ সহঃ িশ ক বাংলা ৩.২৫ ৩.৮০ ৩.২৪ সিরষাবাড়ী সােলমা খা ন বািলকা উ  িব ালয় জামাল র ২৮/১২/২০১৬ ০১/১১/২০১৮ ২৫/০৭/১৯৮৯ 1982911685

45 িনভা রাণী পাল এন আরিসএ সহঃ িশ ক িহ ৃ ধম ৩.৩ ৩.১০ ি তীয় সিরষাবাড়ী সােলমা খা ন বািলকা উ  িব ালয় জামাল র ১৭/০২/২০১৯ ০ ২০/০২/১৯৮৬ 1728176380

46 মাঃ ইম ল হক ৪৮৩১৪৬ িসিনয়র িশ ক আইিস ১৯৮৮-১ম ১৯৯০-২য় ২য় কাবািরয়াবাড়ী উ  িব ালয় জামাল র ২২/০৮/২০০০ ০১/০২/২০০১ ০১/০১/১৯৭৪ 1724892089

47 রীনা আ ার ১১২৯০৮৩ সহঃ িশ ক িষ ৪.০৫ ৩.৩৬ ০ কাবািরয়াবাড়ী উ  িব ালয় জামাল র ০১/১১/২০১৫ ০১/০৫/২০১৬ ২৭/১২/১৯৯৩ 1718137358

48 মাঃ িমজা র রহমান ১১৪৯৯৯৪ সহঃ িশ ক ধম ৪.৫৮ ৫.০০ ১ম কাবািরয়াবাড়ী উ  িব ালয় জামাল র ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০১/০৭/১৯৯১ 1728067914

49 মাহ দল হাসান ১১৪৯৯৯১ সহঃ িশ ক ইংেরজী ২০১৬ ২০০৮ এমএ বগারপাড় উ  িব ালয় জামাল র ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯১ 1717716232

এমিপও  মা িমক িব ালেয়র িবএড িশ ণিবহীন িশ কগেণর নােমর তািলকা ( িত ান িভি ক)
জলা : জামাল র

ইনেড  
ন র

িশ েকর নাম. নং িব ালেয়র নাম জলা (কম ল) জ সাল মাবাইল না ারিশ াগত যা তািবষয়পদবী িনেয়ােগর তািরখ এমিপও ি র তািরখ



50 মাঃ র মাহ দ ১১৪৯৯৯৩ সহঃ িশ ক ধম ২০০৪ ২০০৬ ২০০৯ বগারপাড় উ  িব ালয় জামাল র ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৯ 1712030761

51 মাঃ আজহার আলী ১৪৮৮৩৯ সহঃ িশ ক সাঃ িবঃ এসএসিস এইচএসিস িবএ পাস বগারপাড় উ  িব ালয় জামাল র ০৯/১২/১৯৮১ ০৯/১২/১৯৮১ ১৯৬১ 172768636

52 মিনরা আ ার ১১৪৪৫২৫ সহঃ িশ ক িব ান ৩.৮৮ ৩.৪০ ১ম াির ার আ স সালাম তা কদার উ  িব ালয় জামাল র ৩১/১০/২০১৬ ০১/০১/২০১৯ ৩০/১০/১৯৮৯ 1985779750

53 খািদজা আ ার িশ ী ১১৪৯৯৮৮ সহঃ িশ ক  পদাথ িব ান ৪.০৬ ৪.০০ ১ম িবভাগ পাগলিদঘা এসইএসিডিপ মেডল হাই ল জামাল র ১১/০২/২০১৯ ২১/০৫/২০১৯ ২৯/১২/১৯৮৮ 1925576931

54 ছানাউ াহ N২১১২০২৯৪ সহঃ িশ ক ইংেরজী ৪.৬৭ ৫.০০ ২য় িণ বাউসী বা ালী ল এ  কেলজ জামাল র ১১/০২/২০১৯ ১৭/০৫/২০১৭ ০১/০১/১৯৯২ 1922933772

55 মাঃ কাম ল হাসান N১১৩৩৩১৬ সহঃ িশ ক িষ ৩.৫০ ৩.৭০ ২য় িণ বাউসী বা ালী ল এ  কেলজ জামাল র ১১/০২/২০১৯ ১৮/০৭/২৯১৯ ১০/১০/১৯৯১ 1943584667

56 রিফ ল ইসলাম N১১৫৪৭৬৬ সহঃ িশ ক সমাজ িব ান ১ম ২য় ২য় বাউসী বা ালী ল এ  কেলজ জামাল র ২৮/০৪/২০১৪ ১৭/০৯/২০১৯ ০১/০৮/১৯৮৪ 1829300646

57 িবথী আ ার ১১৪৯৯৮৪ সহঃ িশ ক গিণত ৪.৫০ ৩.৫০ ৩.৫৮ য়াৈকর জমেশর আলী উ  িব ালয় জামাল র ১৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০১/১২/১৯৯২ 1738638895

58 িসি র রহমান ১১৪৯৯৮৬ সহঃ িশ ক সমাজ িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক ডায়াইল উ  িব ালয় জামাল র ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ৩০/১২/১৯৮৬ 1937862803

59 কবীর আহেমদ ১১৪৫৬২৩ সহঃ িশ ক ইেরজী ২০০৭ ২০০৯ ২০১৪ চর সিরষাবাড়ী উ  িব ালয় জামাল র ০২/০২/২০১৯ ০৪/০২/২০১৯ ১৯৯২ 1710575798

60 শামীমা আকতার ১০৭৭৮৮৪ সহ: িশ ক িব ান ১ম - ২০00 2004-2.50 ২য় ণী-২০১০ তঘিরয়া উ  িব ালয় জামাল র 9/19/2015 4/20/1984 1916954748

61 মাঃ শাহ আলম ১০৭৭৮৮৪ সহ: িশ ক ইংেরিজ 2008-4.38 2010- 4.80 2014-3.03 ভাবকী িজ.এম উ  িব ালয় জামাল র 16.02.19 01.07.19 1992 1755393620

62  বাইয়া ইয়াসিমন ১৫৩৩০৬ সহ: িশ ক  বসায় িশ া 2002-2.75 2004-2.60 ১ম ণী- ২০১০ খািশমারা য়া পাড়া উ  িব ালয় জামাল র ১৭.১০.২০১৬ ০১.০৭.২০১৯ ২১.১২.১৯৮৭ 1768585139

63 নািছমা আ ার ১১৪৯৯৮৩ সহ: িশ ক িব ান ২০০২-২.৭৫ ২০০৬-৩.০০ ২য় ণী-২০১০ বাঘােডাবা উ  িব ালয় জামাল র ০৮.০২.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯ ১৫.০৯.১৯৮৬ ১৭৬৫৬০৮৯৪৬

64  হপী খা ন ১১৫৩৩১০ সহ: িশ ক বাংলা ২০০৭- ২০০৯- ২০১৩- লেকাচা উ  িব ালয় জামাল র ২৩.০২.২০১৯ ০১.০৭.২০১৯ ১৯৯০ ১৯২৪২৫৬৬৯৫

65 মাঃ এনা ল হক ১০২০৬৪৮ সহঃ িশঃ কি উটার 1994 1997 1999 ৫ নং ইউিনয়ন জাহানারা উ: িব:   জামাল র 10/2/2002 1/2/2004 5/6/1979 ১৭২৯৩০১৮৭৪

66 িমজা জা া ল ফরেদৗস ১০০১৫০১০ সহঃ িশঃ ইসলাম ধম ১৯৯৭ ১৯৯৯ ১৯৯৯ ৫ নং ইউিনয়ন জাহানারা উ: িব   জামাল র ১০/০১/২০০৪ ১০/০১/২০০৪ ০১/০২/১৯৮৩ ১৭১৬৮০৯৬৯৮

67 রনবী মা ফা ১০৩১১৩১ সহঃ িশঃ িষ িশ া ১৯৯৩ ১৯৯৬ ২০১৫ ৫ নং ইউিনয়ন জাহানারা উ: িব   জামাল র ১০/০১/২০০৪ ০১/০১/২০০৪ ০১/০২/১৯৮৩ ১৭১৯৫৮২৪৪৩

68 মাহা দ সামউল ইসলাম ১১৫৩২৯২ সহঃ িশঃ বসায় িশ া ২০০৫ ২০০৭ ২০১২ ৫ নং ইউিনয়ন জাহানারা উ: িব   জামাল র ১১/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১২/০৩/১৯৮৯ ১৭২৪৬৩৯৮৮৭

69 জা া ল ফরেদৗস ১১৫৩২৯৫ সহঃ িশঃ বাংলা ২০০৬ ২০০৮ ২০১৩ ৫ নং ইউিনয়ন জাহানারা উ: িব   জামাল র ১১/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৫/১২/১৯৮৯ ১৭৯৬৩৪০৪০৯

70 মা: জািহদ হাসান ১১৫৩৩০০ সহঃ িশঃ িব ান ২০০৯ ২০১১ ২০১৫ ৫ নং ইউিনয়ন জাহানারা উ: িব   জামাল র ১১/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ৩১/১২/১৯৯৪ ১৭৪৬৯৪৪৮৩৬

71 মা: ম ল ইসলাম ১১৪৪৫০৪ সহঃ িশঃ সামািজক িব ান ১৯৯৬ ১৯৯৮ ২০০৩ ামগ  উ  িব ালয়   জামাল র    ১৫/০৭/২০১৪ ০১/০১/২০১৯ ২০/০৪/১৯৮০ ১৬২৩০০০৮৬৭

72 সিলনা খা ন ১১৪৪৫০৫ সহঃ িশঃ বাংলা ২০০০ ২০০২ ২০০৬ ামগ  উ  িব ালয়   জামাল র    ২৭/০৯/২০১২ ০১/০১/২০১৯ ১০/০৭/১৯৮৩ ১৭৩৬৪৪২৬৮৭

73 মাঃ রা  আহে দ ১১৫৩২৯৮ সহঃ িশঃ ইংেরজী ২০০৯ ২০১১ ২০১৫ নারীতলা উ  িব ালয়   জামাল র    6/2/2019 ১৮/০৭/২০১৯ ০১/০১/১৯৯৪ ১৭৮৯০৩২৫২৫

74  আশরা াহার ১১৪৩৮৫৫ সহঃ িশঃ বাংলা ২০০৬ ২০০৮ অনাস- ১২ মিহষবাথান আর,এম উ: িব:   জামাল র ৩১/১২/১৬ ৩০/১১/২০১৮ ২০/১/১৯৯০ ১৭৬২৩২৪৩৮৬

75 আল আিমন --------- সহঃ িশঃ সামািজক িব ান ১৯৯৮ ২০০৩ অনাস- ১০ মিহষবাথান আর,এম উ: িব:   জামাল র ৩১/১২/১৬              ------- ২০/০৩/৮৩ ১৭১৯৮৮৪০৩৩

76 মা: হািম ল ইসলাম ১১৫৩৩০৩ সহঃ িশঃ িষ িশ া ২০০৩ ২০০৫ অনাস- ০৯ চরপােকরদহ ডা: আ: জ ার উ: িব:   জামাল র ১৪/০২/২০১৯ ১৫/০৭/২০১৯ ০৫/১২/১৯৮৮ ১৭২৩৭৫৫৫৯৮

77 মাঃ আ স সালাম ১১২১১১৩ সহঃ িশঃ গিনত ২০০০ ২০০৩ অনাস- ০৯ পাটাদহ কয়ড়া উ  িব ালয়   জামাল র ০৭/০৬/২০১৫ ০১/০৭/২০১৫ ০১/০১/১৯৮৪ ১৭৭৮৩১৯৩৩৪

78 জিসম উি ন ১১৫৩৩০১ সহঃ িশঃ ইংেরজী ২০০৫ ২০০৭ অনাস- ১১ পাটাদহ কয়ড়া উ  িব ালয়   জামাল র ১৮/০২/২০১৯   ১৭/০৭/২০১১ ২০/০৯/৮৯ ১৯১৭০৪১৬৯১

79 িজয়াউল হক ১০৫৩৪৫৩ সহঃ িশঃ িষ িশ া ২০০০ ২০০৩ অনাস- ০৭ বািল ড়ী এফ.এম উ  িব ালয়   জামাল র ১৭/০৭/২০১১  ০১/১১/২০১২ ১৪/০৯/১৯৮৫ ১৯১৯৮৪৭৪৮৫

80 মা: সাই ল ইসলাম ১১৫৩২৯৬ সহঃ িশঃ বসায় িশ া ২০০৬ ২০০৮ অনাস- ১২ বািল ড়ী এফ.এম উ  িব ালয়   জামাল র ০২/০২/২০১৯ ১৮/০৭/২০১৯ ১০/০৭/১৯৮৩ ১৭৩৬৪৪২৬৮৭

81 তাসকীন জাহান ১১৫৩২৬৮ সহঃ িশঃ সমাজ িবঃ এসএসিস-২য় এইচএসিস-২য় াতক (পাস) -২য় পাচবাড়ীয়া আদশ উ  িবঃ জামাল র ১৬.৪.২০০০ ১.৭.২০১৯ ২৬.১১.৭৮ ১৭৪৯৪২৯৩৩১

82 জিহর উ ীন ১১৪৫৬২০ সহঃ িশঃ সমাজ িবঃ দািখল -২য় আিলম -২য় ফািজল -২য় গাইবা া সােজদা মাহ দ উঃ িব জামাল র ২০.৪.২০১৫ ১.৯.২০১৫ ১০.২.৮৯ ১৮২৭৬২৭৪৮৩

83 মা: রজাউল কিরম ১১৫৩২৭৪ সহঃ িশঃ িব ান এসএসিস-৩.৬৯ এইচএসিস-৩.১০ িব এস িস-২য় হাড়িগলা উ  িব ালয় জামাল র ১৪.২.২০১৯ ১.৭.২০১৯ ১.২.১৯৮৮ ১৭৫২৭২৭১০০

84 কাজী আজহা ল ইসলাম ১১৪২৬৮৮ সহঃ িশঃ সমাজ িবঃ এসএসিস-১ম এইচএসিস-১ম াতক (পাস) -২য় সভারচর উ  িব ালয় জামাল র ০৯.১০.২০১৫ ০১.০৭.২০১৮ ১৯.৯.৭৮ ১৭৭২৬১৫৬৩০

85 মা: িমজা র রহমান ১১৪৯৯৬ সহঃ িশঃ সমাজ িবঃ দািখল -১ম এইচএসিস-১ম াতক (স ান)-২য় সভারচর উ  িব ালয় জামাল র ০৯.১০.২০১৫ ০১.০৩.২০১৯ ১.২.৯০ ১৭১২৬৪৪০১৫

86 মা: নঈম উ ীন ১১৪৪৫০৯ সহঃ িশঃ সমাজ িবঃ এসএসিস-১ম এইচএসিস-২.৩৫ িব এস এস-২.৬৫ সভারচর উ  িব ালয় জামাল র ০৯.১০.২০১৫ ০১.০১.২০১৯ ২৮.১২.৭৯ ১৭৪৮২৪৫৮৩৪

87 রােকয়া আ ার ১১৪১৫৫৬ সহঃ িশঃ আইিস এসএসিস-২য় এইচএসিস-২য় াতক (পাস) -২য় ৪নং চর ল এ  কেলজ জামাল র ২২.১২.২০১৪ ০১.০৫.২০১৮ ২.১.৮৬ ১৭১৬৯৭৪২৭৫

88 মা: ল আিমন ১১৫৩২৫৯ সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দািখল -২য় আিলম -২য় ফািজল -২য় ৪নং চর ল এ  কেলজ জামাল র ০৪.০২.২০১৯ ০১.০৭.২০১৯ ০১.০১.৯০ ১৭৬০৩৮৯১৭০

89 জািকয়া লতানা ১০৩০৮২৫ সহঃ িশঃ আইিস এসএসিস-১ম এইচএসিস-২য় াতক (পাস) -২য় শহীদ িত এ িব এস উ: িব: জামাল র ২৫.১১.০৪ ১.১২.২০০৪ ১৪.১২.৭৮ ১৭১৬৪০৮৩৮৪

90 মা: বলাল হােসন ১১৫৩২৬৪ সহঃ িশঃ িব ান এসএসিস-৩.৬৯ এইচএসিস-৪.৬০ িব এস এস-২য় শহীদ ম: জ: খা: মা: গালস জামাল র ২০.২.১৯ ১৮.৭.১৯ ৩১.৩.৮৭ ১৭৫২১৯৭৬৯৩

91 সােহল রানা ১১৫৩২৬৯ সহঃ িশঃ ইংেরিজ এসএসিস-৩.০৬ এইচএসিস-৩.৪০ াতক(স ান)২.৫৯ িড ীরচর উ  িব ালয় জামাল র ০৫.২.১৯ ২৯.৭.১৯ ০১.০১.৯০ ১৯১১৬৩৬৫১৪

92 মা: লাভ  িময়া ১১৪৪৫৩০ সহঃ িশঃ সমাজ িবঃ এসএসিস-৩য় এইচএসিস-২য় াতক (পাস) -২য় িড ীরচর উ  িব ালয় জামাল র ১৫.১০.২০০৪ ০১.০১.১৯ ২৯.১২.৭৬ ১৭৫৭৮৯০৪৬২

93 নািছমা খা ন ১১৫৩২৭১ সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দািখল -৩.৩৩ আিলম -৩.৯২ ফািজল -২.৫৮ িড ীরচর উ  িব ালয় জামাল র ০৫.২.১৯ ২৯.৭.১৯ ১০.৩.৯০ ১৯২২২২৫৪৫৭

94 আলম িময়া 1144513 স: িশ ক সমাজ িব ান ২য় ২য় ২য় সান বাড়ী ব খী উ  িব: জামাল র। ১২/০৩/১২ ০১/০১/১৯ ০১/০২/৮১ ০১৭২২২৫৯৬১০

95 িজয়াউল ইসলাম 1144514 স: িশ ক সমাজ িব ান ২য় ২য় ৩য় সান বাড়ী ব খী উ  িব: জামাল র। ১২/০৩/১২ ০১/০১/১৯ ৩১/১২/৭৮ ০১৭৪৪৬৮৩১৫৮

96 তাসিলমা আ ার 1149559 স: িশ ক সমাজ িব ান ৩.৪৪ ৪.১ ২য় সান বাড়ী ব খী উ  িব: জামাল র। ০৪/০৬/১৫ ০১/০৫/১৯ ১০/০১/৮৮ ০১৭৬১০৫৪৯০৮

97 মা: আ: রউফ 1129097 স: িশ ক িব ান ৩.৩১ ৩.৪ ২য় দেলায়ার হােসন হাই ল জামাল র। ২৮/১২/১৫ ০১/০৫/১৬ ২৬/১১/৮৭ ০১৯৩৭১০১৪৬৫

98 মা: ওয়ািসউ ামান 1153247 স: িশ ক ইঙেরজী ৪.১৩ ৪.৮ ২য় দেলায়ার হােসন হাই ল জামাল র। ১৭/০২/১৯ ০১/০৬/১৯ ০৪/০৩/৮৯ ০১৭৩৮৩৬৪১৭৭

99 ওসমান গিন 1153246 স: িশ ক বসায় িশ া ৪.৩৮ ৩.৮ ২য় বােছত র ি - খী উ  িব: জামাল র। ২০/০২/১৯ ০১/০৭/১৯ ১৭/০৮/৮৫ ০১৮৪৯৮৯২৮৯১

100 মা: হািব র রহমান 1145618 স: িশ ক বসায় িশ া ৩ ২.৭ ২য় বাহা রাবাদ উ  িব: জামাল র। ৩০/০৫/১৫ ০১/০৩/১৯ ০১/০৩/৯০ ০১৭৭৬৫৫৯৯৮১

101 আ  নামান মা: ামান 1010675 সহ: িশ: ধম ইসলাম ধম 1980 1982 1986 ভা েখওয়ারচর উ  িব ালয় জামাল র 30-09-1999 1/5/2004 28-11-64 01782-912464

102 মা: মা দ রানা 1143345 সহ: িশ: কি উটার 3.53/2004 3.90/2006 3.54/2012(স ান) আলীরপাড়া এম.ইউ.ব খী উ  িব ালয় জামাল র 7/9/2015 1/9/2018 12/6/1989 01710-175049

103 মা: ইমরান মেহদী 1154767 সহ: িশ: গিণত 3.50/2008 2.20/2011 2.96/2015(স ান) বগারচর আদশ বািলকা উ  িব ালয় জামাল র 20-02-2019 15-09-2019 23-03-1992 01714-509434

104 রখা বগম 0 সহ: িশ: ইংেরজী 3.44/2007 4.60/2009 2.74/2014(স ান) সারমারা নািছর উি ন উ  িব ালয় জামাল র 5/2/2019 0 2/3/1991 01764-171586

105 মা: শওকত আকবর 0 সহ: িশ: বাংলা 3.25/2001 2.00/2005 3য়/2009 সারমারা নািছর উি ন উ  িব ালয় জামাল র 5/2/2019 0 20-09-1984 01717-837893

106 রােশদা বগম 0 সহ: িশ: ইংেরজী 2য়/1990 2য়/1992 2য়/1994 মািলরচর িজগাতলা মাহ বা ইসলাম উ  িব ালয় জামাল র 5/2/2005 0  04-10-1972 01816-779379



107 মা: মা াইন িব াহ 1044624 সহ: িশ: ইসলাম িশ া 2য়/1994 3য়/1996 2য়/1998/2য়/কািমল মািলরচর িজগাতলা মাহ বা ইসলাম উ  িব ালয় জামাল র 20-03-2004 1/5/2010 15-12-1978 01772-873134

108 মা: নজ ল ইসলাম 1070930 সহ: িশ: ইসলাম িশ া 2য়/94 3য়/96 2য়/98, কািমল-2য়/2000 ক.িব.মেডল সিসপ উ  িব ালয় জামাল র 24-02-2005 1/2/2013 20-01-1979 01735-710572

109 ফারহানা জসিমন 1153252 সহ: িশ: ইংেরজী 3.56/2003 4.00/2005 2য়/2009.এমএ-2য়/2011 রািহলা কািদর উ  িব ালয় জামাল র 5/6/2015 28-07-2019 30-12-1986 01717-563393

110 খিল র রহমান 1153250 সহ: িশ: বসা িশ া 3.00/2004 3.70/2006 2য়/2010.এমিবএস-2য়/2011 রািহলা কািদর উ  িব ালয় জামাল র 5/6/2015 28-07-2019 15-01-1990 01919-469268

111 মাহ র রহমান 1142694 সহ: িশ: সমাজ িব ান 3.08/2005 3.08/2007 2য়/2011(স ান),2য়/2012 সা রপাড়া নজ ল ইসলাম উ  িব ালয় জামাল র 11/10/2015 1/7/2018 1/10/1989 01729-527756

112 অিনল চ  বমন 0 সহ: িশ: কি ি◌উটার 1993 1996 1998 খওয়ারচর উ  িব ালয় জামাল র 9/8/2004 0 1978 01730-182595

113 আ: খােলক 474457 সহ: িশ: ধম 3য়/1985 3য়/1987 .3য়/1989,কারমল-3য়/1992 বগারচর আদশ বািলকা উ  িব ালয় জামাল র 9/1/1995 1/1/1998 16-12-1970 01734-752557

114 আ াম হাসাইন 1066971 সহ: িশ: ধম 1ম/1999 3.25/2003 1ম/2005,কািমল1ম/2007 জািগরপাড়া উ  িব ালয় জামাল র 14-06-2012 1/11/2012 1/1/1985 01967-274722

115 মা: শাম ি ন 0 সহ: িশ: কি উটার 1ম/1995 2য়/1997 3য়/1999 জািগরপাড়া উ  িব ালয় জামাল র 12/3/2005 0 1/3/1980 01787-234549

116 মাছা: ফারহানা মা ারী 1149960 সহ: িশ: বাংলা 2য়/1995 2য়/1998 3য়/2002(স ান) আইরমারী উ  িব ালয় জামাল র 12/10/2015 1/5/2019 5/2/1982 01913-156895

117 আহসা ামান 1154779 সহ: িশ: বাংলা 2য়/99 2য়/2003 2য়/2007(স ান)এমএ/2য়/2008 ধা য়া কামাল র কা-অপাের ভ উ  িব ালয় জামাল র 20-02-2019 1/9/2019 1/3/1985 01779-478111



এসএসিস/দািখল এইচএসিস/আিলম াতক (পাস)

1 মাঃ রািজব িময়া 1150042 সহঃ িশ ক গিণত 3.00,2002 3.00,2004 ২য়, ২০০৮ লতান র ল উ ম দািখল মা াসা িকেশারগ 17.2.2019 1.5.2019 1985 1724761172

2 মাঃ আসা াম মা ন 1150047 সহঃ িশ ক িষ িব ান এস.এ.িস 3.40/2004 এইচএসিস 3.4/2004 াতক (স ান) িব াটী আঃ মিজদ  মা া উ  িব ালয় িকেশারগ 11.2.20199 1.5.2019 1987 1719439828

3 িবজয় মার সাহা রায় 1153360 সহঃ িশ ক িহ  ধম এস.এস.িস 4.25/2002 এইচ এস িস5.00/2008 াতক িবিবএ িব াটী আঃ মিজদ  মা া উ  িব ালয় িকেশারগ 11.2.2009 1.7.2019 1988 1913063721

4 মাঃ জািকর আহা দ 1117501 সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ১ম িবভাগ/১৯৯৯ ২য় িবভাগ/২০০১ 4.00/2008 িকেশারগ  ট টাইল িমলস আদশ উ  িব ালয় িকেশারগ 26.1.2015 1.3.2015

5 মাঃ মেনায়া ল আলম 277773 সহঃ িশ ক ইসলাম ধম দািখল ২য়/১৯৮৩ আিলম ২য়/১৯৮৬ ফািজল ২য় কাটাবাড়ীয়া এ.আর খান উ  িব ালয় িকেশারগ 1.6.1992 9.1.1994 1970 1725802432

6 মাঃ আ ল হক 334709 সহঃ িশ ক সামািজক িব ান এস এসিস-৩য় ১৯৮০ এইচ এস িস-৩য়/১৯৮৪ িবএ-৩য় ন য়া আয়শা আহাদ দািখল মা াসা িকেশারগ 1.6.1991 29.6.1987 1963 1822586088

7 মাঃ আ  বকর িসি ক 59926 সহঃ িশ ক মৗলভীআরবী দািখল ৩য়/১৯৮১ আিলম ৩য়/১৯৮3 কািমল ৩য় ন য়া আয়শা আহাদ দািখল মা াসা িকেশারগ 1.1.1984 29.6.1987 1969 1727832797

8 এ ক এম ছানাউ াহ 344457 সহঃ িশ ক মৗলভীআরবী দািখল ১ম/1990 আিলম ২য়/1992 কািমল ২য় ন য়া আয়শা আহাদ দািখল মা াসা িকেশারগ 6.1.1998 1.5.1998 1976 1710095993

9 আছমা আ ার 2028396 সহঃ িশ ক কি উটার এস এসিস-1ম ১৯94 এইচ এস িস-২য়/১৯96 িবএ-৩য়, ১৯98 ন য়া আয়শা আহাদ দািখল মা াসা িকেশারগ 18.7.2006 1.7.2010 1978 1712445722

10 তােহরা আ ার 2126730 সহঃ িশ ক বাংলা এস.এ.িস 3.40/2004 এইচএসিস 4.4/2006 এম এড/২০১২ ন য়া আয়শা আহাদ দািখল মা াসা িকেশারগ 7.2.2019 1.5.2019 1989 1918510484

11 তাওিহদা 2126729 সহঃ িশ ক মৗলভীআরবী দািখল ৩.৬৭/2005 আিলম ২.67/2007 কািমল ২০১৪ ন য়া আয়শা আহাদ দািখল মা াসা িকেশারগ 7.2.2019 1.5.2019 1989 1710275942

12 রািবয়া 2110885 সহঃ িশ ক শরীরচচা এস.এ.িস 2.25/2003 এইচএসিস 2.52/2005 িব এ ২য়/2009 ন য়া আয়শা আহাদ দািখল মা াসা িকেশারগ 13.5.2015 1.7.2015 1987 1627945021

13 মাঃ আ  তােহর 46104 পার হািদস দািখল আিলম কািমল িবলক া আদশ দািখল মা াসা িকেশারগ 15.9.1985 1.11.1985 1962 1727997274

14 মাঃ নজ ল ইসলাম 2003151 সহঃ পার আরবী দািখল আিলম কািমল িবলক া আদশ দািখল মা াসা িকেশারগ 12.8.2002 1.1.2004 1976 1734039337

15 মাঃ আিশ ল কিরম 2124089 সহঃ িশ ক মৗলভীআরবী দািখল আিলম কািমল িবলক া আদশ দািখল মা াসা িকেশারগ 31.1.2019 1.3.2019 1984 1927680672

16 মাঃ কন উি ন 2028872 সহঃ িশ ক িষ িব ান এস এস িস িডে ামা িডে ামা িবলক া আদশ দািখল মা াসা িকেশারগ 29.6.2010 1.9.2010 1977 1623252999

17 মাশারফ হােসন ছাটন 2106279 সহঃ িশ ক শরীরচচা এসএসিস এইচএসিস িবএসএস িবলক া আদশ দািখল মা াসা িকেশারগ 31.5.2014 1.7.2014 1978 7823326236

18 মাঃ সাই ল ইসলাম 2110584 ইিব ধান আরবী দািখল আিলম কািমল িবলক া আদশ দািখল মা াসা িকেশারগ 27.6.2011 1.5.2015 1984 1915749315

19 মাঃ জয়নাল আেবদীন 313477 িনয়র মৗলভী আরবী দািখল আিলম কািমল িবলক া আদশ দািখল মা াসা িকেশারগ 29.6.10 1.11.2010 1974 1712015615

20 মাহ দা রজাহান 646123 ইিব ারী কারআন দািখল আিলম কািমল িবলক া আদশ দািখল মা াসা িকেশারগ 27.6.2002 1.2.2003 1978 1963881375

21 পািপয়া লাতানা 2128896 িনয়র িশ ক সামািজক িব ান এসএসিস এইচএসিস এম এ িবলক া আদশ দািখল মা াসা িকেশারগ 30.10.2016 1985 1739995980

22 মাঃ আছা ামান 2028859 সহঃ িশ ক িষ িব ান এস এস িস এইচ এস িস িব এ লতান র ল উ ম দািখল মা াসা িকেশারগ 25.3.2010 1.9.2010 1977 1742632029

23 মাঃ ছাই র রহমান 338756 সহঃ মৗলভী আরবী দািখল আিলম ফািজল লতান র ল উ ম দািখল মা াসা িকেশারগ 1.1.1995 1971 1898355980

24 মাঃ আঃ মােলক 338759 সহঃ মৗলভী আরবী দািখল আিলম ফািজল লতান র ল উ ম দািখল মা াসা িকেশারগ 20.9.1990 1.1.1995 1967 1848378376

25 মাঃ নজ ল ইসলাম 338758 সহঃ মৗলভী আরবী দািখল আিলম ফািজল লতান র ল উ ম দািখল মা াসা িকেশারগ 16.1.1994 1.1.1995 1970 1727757115

26 মাঃ াহ 2128891 সহঃ িশ ক ইংেরজী দািখল-3.58/2007 আিলম-4.00/2009 াতক (স ান) লিতবাবাদ আিতকীয়া  ছাবহানীয়া দািখল মা াসা িকেশারগ 20.2.2019 9.7.2019 1992 1736075997

27 মাঃ আ ল কাই ম 335303 সহঃ মৗলভী আরবী দািখল-১৯৪৪ আিলম-১৯৮০ ফািজল-১৯৯২ বড়ভাগ এমদা ল উ ম আিলম মাদরাসা িকেশারগ 22.9.1992 1.10.1992 1978 1716991635

28 মাঃ ামান 50720 সহঃ মৗলভী আরবী দািখল 3য়, ১৯78 আিলম ৩য়, ১৯৮০ ফািজল ৩য়, ১৯৮০ বড়ভাগ এমদা ল উ ম আিলম মাদরাসা িকেশারগ 21.12.1984 22.12.1984 1964 1724869248

29 জািকয়া আ ার 2020609 সহঃ মৗলভী আরবী দািখল 2য়, ১৯94 আিলম 2য়, ১৯96 কািমল ২য়, 2000 গাংগাইল ইমদা ল উ ম দািখল মাদরাসা িকেশারগ 5.10.2006 1.1.2007 1979 1963599085

30 মাঃ জিহ ল ইসলাম 336013 সহঃ মৗলভী আরবী দািখল আিলম কািমল হয়বত নগর এ ইউ কািমল মাদরাসা িকেশারগ 7.4.1993 1.5.1993 1970 1736056811

31 মা ফা হােসন িসরাজী 329983 সহঃ মৗলভী আরবী দািখল আিলম কািমল হয়বত নগর এ ইউ কািমল মাদরাসা িকেশারগ 27.4.1988 1.5.1988 1965 1926210592

িবষয়পদবী
িনেয়ােগর 

তািরখ
এমিপও ি র

 তািরখ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
জলা িশ া অিফসােরর কাযালয়

িকেশারগ ।

এমিপও  মা িমক িব ালেয়র িবএড িশ ণিবহীন িশ কগেণর নােমর তািলকা ( িত ান িভি ক)

ইনেড  ন র িশ েকর নাম: নং িব ালেয়র নাম
জলা

 (কম ল)
জ
সাল

মাবাইল না ার
িশ াগত যা তা



32 এস এম তৗিফক উ াহ 2016450 সহঃ িশ ক কি উটার এস এস িস এইচ এস িস িব এ হয়বত নগর এ ইউ কািমল মাদরাসা িকেশারগ 1702.2005 1.9.2005 1976 1714637863

33 রািজনা 2097195 সহঃ মৗলভী আরবী দািখল আিলম কািমল হয়বত নগর এ ইউ কািমল মাদরাসা িকেশারগ 8.11.2014 1.11.2012 1987 1771107432

34 ষমা আলম 2109349 সহঃ িশ ক বাংলা এস এসিস ২.88 এইচ এস িস ২.৩০ িব এ (পাস) হয়বত নগর এ ইউ কািমল মাদরাসা িকেশারগ 8.11.2014 1.1.2015 1985 1928706176

35 সািদয়া তাবাস ম 2124088 সহকারী িশ ক সামািজক িব ান 3.94/03 3.5/05 িব এ ১ম পাটধা র ল র আশরািফয়া দািখল মাঃ িকেশারগ 5.2.2019 9.3.2009 1987 1914185762

36 মা: আ ল হােসন ২৮০৪৯৮ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম দািখল-৩য় আিলম-৩য় ফািজল-৩য় ভা য়া উ  িব ালয় (কিরমগ ) িকেশারগ ০২.০১.১৯৯৩ ০১.০১.১৯৯৫ ০১.০১.১৯৬৯ ১৯১৭৭১৩৯৮৫

37 মা: িসরা ল ইসলাম ২৮০৫০১ সহকাির িশ ক বাংলা এসএসিস-৩য় এইচএসিস-৩য় অ য়নরত ভা য়া উ  িব ালয় িকেশারগ ০২.০১.১৯৯৩ ০১.০১.১৯৯৫ ০১.১১.১৯৬৬ ১৭২৪৬১৪৯১৯

38 মা: হা ন অর রশীদ ৪৮৪৩৭৬ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ২য়-১৯৯০ ২য়- ১৯৯২ ২য়- ১৯৯৫ চাতল এস.িস. উ  িব ালয় িকেশারগ ০৩.০২.১৯৯৮ ০১.০৪.২০০৪ ০১.০৩.১৯৭৬ ১৭২৪৭২৬৩২৮

39 মা: এনােয়ত উ াহ মািনক ১১৫০০২৫ সহকাির িশ ক গিণত ৪.১৯- ২০০৫ ৪.২০- ২০০৭ থম- ২০১২ চাতল এস.িস. উ  িব ালয় িকেশারগ ১৮.০২.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯ ০১.০১.১৯৯০ ১৯১৬৪৩১৫৩৮

40 শা  তির ল ইসলাম ১১৫০০২৪ সহকাির িশ ক েভৗত িব ান ৪.৩১- ২০০৬ ৩.৭০- ২০০৮ থম- ২০১২ চাতল এস.িস. উ  িব ালয় িকেশারগ ২০.০২.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯ ১৫.০১.১৯৯১ ১৭৪৯৬২৩৩৪৪

41 মা: ইমরান খান ১১৫৩৩৫০ সহকাির িশ ক ইংেরিজ ৫.০০- ২০০৬ ৪.৬০- ২০০৮ ২য়- ২০১২ চাতল এস.িস. উ  িব ালয় িকেশারগ ২০.০২.২০১৯ ০১.০৭.২০১৯ ২৮.১২.১৯৯০ ১৭১০০২১১৭২

42 মাহা দ রােসল িময়া সহকাির িশ ক ব: িশ া ৪.৩১- ২০০৬ ৪.৩০- ২০০৮ ২য়- ২০১২ চাতল এস.িস. উ  িব ালয় িকেশারগ ২০.০২.২০১৯ ১০.১১.১৯৯০ ১৭৪৮৩০৩৩৪৭

43 আছমা আ ার ২০১০৭৫৭ সহকাির িশ ক িষ িশ া ২য়- ১৯৯৪ ২য়- ১৯৯৯ দ া উ  িব ালয় িকেশারগ ০১.০৬.২০০৪ ০১.০৬.২০০৪ ০১.০৭.১৯৭৭ ১৭২৪১০০৪৫৫

44 তাহিমনা ১০৭৪৪৬৭ সহকাির িশ ক ধম ৩.১৭- ২০০২ ৩.০৮- ২০০৪ শাল- ০৭ দ া উ  িব ালয় িকেশারগ ২৯.১২.২০১২ ০১.০৫.২০১৩ ১৫.১০.১৯৮৬ ১৭৪৩৭৯৭৫৫২

45 ইমদা ল হক ১০৭৫৬৮২ সহকাির িশ ক আইিস ৩.৩৩- ২০০১ ২.৬৭- ২০০৫ শাল- ০৮ দ া উ  িব ালয় িকেশারগ ৩১.১২.২০১২ ০১.০৫.২০১৩ ০১.০১.১৯৮৭ ১৭১৩৫৬৫৩৮৩

46 জাহা ীর আলম বােছদ এন-১১৫৩৩৫১ সহকাির িশ ক গিণত ৩.৫৬- ২০০৬ ২.৭০-২০০৮ ২য়- ২০১৩ দ া উ  িব ালয় িকেশারগ ১১.০২.২০১৯ ০১.০৭.২০১৯ ০২.০৪.১৯৯১ ১৬৮৫৮৮২৬২২

47 আল মাহ দ এন-১১৫৩৩৪৬ সহকাির িশ ক বাংলা ৩.০০- ২০০২ ২.৬০- ২০০৩ ২য়- ২০০৭ দ া উ  িব ালয় িকেশারগ ১৩.০২.২০১৯ ০১.০৭.২০১৯ ২৪.১২.১৯৮৪ ১৭১৭৫৫১৭১২

48 মা: কাজল িময়া এন-১১৫৩৩৪৭ সহকাির িশ ক িব ান ৪.৫০- ২০০৯ ৩.৮০- ২০১১ ৩.১১- ২০১৫ দ া উ  িব ালয় িকেশারগ ১৩.০২.২০১৯ ০১.০৭.২০১৯ ৩১.১২.১৯৯৩ ১৬৮৫১৯১৯৮১

49 মা: শাহাব উি ন ঞা ৪৮৮৭৮৮ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম দািখল-৩য়-৮০ আিলম-৩য়-৮২ ফািজল-২য়-৮৪ ই াগ  মা িমক িব ালয় িকেশারগ 01.01.1995 ০১.০৬.২০০৩ ০৫.০২.১৯৬৬ ১৭২৬৮২৮৯৭০

50 মাহা দ ফজ র রহমান 2003140 সহকাির িশ ক িষ িশ া এসএসিস-১ম িষ িডে ামা ই াগ  মা িমক িব ালয় িকেশারগ 15.06.2010 ০১.০১.২০০৪ ৩০.০৯.১৯৭৯ ১৯১৮৫৭৩৩৭৭

51 শািহ র আ ার 1137209 সহকাির িশ ক সামা: িব ান 3.00- 2001 3.20- 2003 াতক-২য়-2003 ই াগ  মা িমক িব ালয় িকেশারগ 30.10.2016 ০১.০৯.২০১৭ ০১.১২.১৯৮৬ ১৬৭৭৬১০৬৬৮

52 মা: আ ল কািদর সহকাির িশ ক ব: িশ া 4.08-2004 3.50-2006 3.03-2010 ই াগ  মা িমক িব ালয় িকেশারগ 02.09.2015 ০১.১২.১৯৮৯ ১৯১৬১৮৪৩২৮

53 মা: আ ল হােসম ১৬৯০৩৮ সহকারী িশ ক ধম ২য় ৩য় ৩য় ধলা ইউিনয়ন উ  িব ালয় (তাড়াইল) িকেশারগ ০১/০১/১৯৮৩ ০১/০১/১৯৮৪ ০১/০৩/১৯৬০ ০১৭২১৬৩৬০৭৩

54 মা র রহমান সহকারী িশ ক কি উটার িস িব ২য় ধলা ইউিনয়ন উ  িব ালয় িকেশারগ ০১/০১/২০১৫ ১৪/০৬/২০৮৫ ০১৭১৪৫৪১২০১

55 শিফ ললাহ ১০০১৯০৩ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ১ম ২য় ২য় ড়া উ  িব ালয় িকেশারগ ০১/১০/২০০৩ ০১/০১/২০০৪ ০১/০৩/১৯৮০ ০১৭১৪৮৭১৮৬১

56 আব ল কািদর ১০৫৭৪৩৪ সহকারী িশ ক শরীর চচা ১ম ২য় ৩য় ড়া উ  িব ালয় িকেশারগ ২৩/১২/২০১০ ০১/০৫/২০১১ ২০/০১/১৯৭৯ ০১৭১৪৬৯৮৫৬৬

57 মিতউর রহমান ১০৭২৪৬২ সহকারী িশ ক কি উটার ২য় ২য় ২য় ড়া উ  িব ালয় িকেশারগ ২৬/১২/২০১০ ০১/০১/২০১৩ ০৪/০২/১৯৭৪ ০১৭২৭৮৩২৯৫৬

58 কায়সার আহে দ ১১৫০০৬২ সহকারী িশ ক বাংলা ৩.১৯ ৩.৮ ৩.০১ ড়া উ  িব ালয় িকেশারগ ১৭/০২/২০১৯ ১৫/০৫/২০১৯ ২৬/০৮/১৯৮৯ ০১৭২৫১৩৮০৯৯

59 সাই র রহমান ি য়াধীন সহকারী িশ ক ইংেরজী ২.৩৮ ৪.৩ ২.৮৬ ড়া উ  িব ালয় িকেশারগ ১৭/০২/২০১৯ ি য়াধীন ৩০/১২/১৯৯০ ০১৯৩১৬৩৬৯৪৬

60 মা: মাশাররফ হােসন ১০৪২০৪৯ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ১ম ২য় ২য় জাওয়ার উ  িব ালয় িকেশারগ ০৩/০২/২০১০ ০১/০৫/২০১০ ২৯/০১/১৯৮০ ০১৭১০৫৫৫৪৫৬

61 মা: আ ল কােসম ১০৪৮২৬৯ সহকারী িশ ক কি উটার ১ম ২য় ২য় জাওয়ার উ  িব ালয় িকেশারগ ০৩/০২/২০১০ ০১/০৭/২০১০ ১৮/১১/১৯৭৬ ০১৭৪০৫৪৩৪৬৪

62 মা: আিম ল হক ১১১৯৪৯১ সহকারী িশ ক িষ িশ া ৩.২৭ ৩.১১ জাওয়ার উ  িব ালয় িকেশারগ ২৬/০১/২০১৫ ০১/০৫/২০১৫ ০১/০১/১৯৮৬ ০১৭৩৯৭২২৪১২

63 খ কার মা: ইকবাল খান ১০০৫৯৬১ সহকারী িশ ক িষ িশ া ২য় ২য় ৩য় সিহলা  উ  িব ালয় িকেশারগ ১৮/০২/১৯৯৫ ১২/০৫/২০০৪ ২৪/০৮/১৯৬৯ ০১৭১৫৭৮৯০৬৭

64 মা: হািদস উি ন ১০৪৩৬৯২ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ২য় ২য় ৩য় বানাইল উ  িব ালয় িকেশারগ ৩১/১২/২০০৩ ০৫/০৫/২০১০ ১২/০১/১৯৭৮ ০১৭৩৪৮৩৭১২৮

65 মা: আতাউর রহমান ১০৪৩৭০৫ সহকারী িশ ক ধম ২য় ২য় ২য় প াম আদশ উ  িব ালয় িকেশারগ ১৫/০৭/২০০৬ ০১/০৫/২০১০ ১২/০৪/১৯৭২ ০১৭৫২২৫৫৮৩০

66 মা: মাজাহা ল হক ১১২৫৯৬২ সহকারী িশ ক িষ িশ া ৩.৬৮ ৩.২ ২য় প াম আদশ উ  িব ালয় িকেশারগ ১৬/০৬/২০১৫ ০১/০১/২০১৬ ০১/০২/১৯৮৬ ০১৯১৮১৩২০১৬

67 মা: েবল িময়া ১১৪২৭১১ সহকারী িশ ক কি উটার ২.৭৫ ২.৭ ২য় কাজলা উ  িব ালয় িকেশারগ ০১/১২/২০১৪ ০১/০৭/২০১৮ ১২/১০/১৯৮৬ ০১৭৩৭৪২১০৪২



68 মা: ইি স আলী ৪৮৫৯২৭ সহকারী িশ ক ধম ২য় ২য় ২য় কাজলা উ  িব ালয় িকেশারগ ২৪/১১/২০০১ ০১/০৩/২০০২ ১২/০৩/১৯৮১ ০১৯১৭২৯৭৭২৫

69 মা: নািজম উি ন ৪৮৫০০৪ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ২য় ২য় ৩য় তালজা া ইউিনয়ন বািলকা উ  িব ালয় িকেশারগ ১৭/১২/১৯৯৩ ১০/১০/২০০১ ২৭/০৫/১৯৬৭ ০১৭১৯৮৬৯০২২

70 শফািল রানী সরকার ১১১০০৭৬ সহকারী িশ ক িষ িশ া ৩.৩৮ ২.৪ ২য় তালজা া ইউিনয়ন বািলকা উ  িব ালয় িকেশারগ ১২/০২/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪ ০১/১২/১৯৮৫ ০১৬২৮২৩৪৬৬০

71 এনা ল কিবর ১১৪৩৩৬১ সহকারী িশ ক কি উটার ২.৫ ৩.২২ ২য় তালজা া ইউিনয়ন বািলকা উ  িব ালয় িকেশারগ ২৮/০৩/২০১৫ ০১/০৯/২০১৮ ২৮/১২/১৯৮৮ ০১৭০১০৮২৯১৬

72 অিণমা রাণী সরকার 489477 সহ:িশ ক িষ িশ া ২য় িষ িডে ামা িবএিজএড জড.রহমান ি িময়ার ব াংক ু ল এ  কেলজ ( ভরব) িকেশারগ 18/11/2002 1/7/2003 1/11/1972 1732407202

73  মাঃ তানভীর আহেমদ ১১৪১৬৩০ সহ. িশ. কি উটার ২.৬৩/২০০২ ২.০০/২০০৪ ২য়/২০০৯ সাদক র উ  িব ালয় িকেশারগ  ০১/০৬/২০১৪ 15/11/1986 1712709301

74 নাসিরন আ ার ৬৪৬২৮৩ সহ.িশ ক িষ এসএসিস এইচএসিস STC-course completed বাংলেদশ রল ওেয় উ.িব িকেশারগ ০৭.০৯.২০০২ ০৭.০৯.২০০২ ২২.০৬.১৯৭৭ ০১৯২৫-৩০৭০97

75 সাহাগ আহমদ ১১৫০০১১ সহ.িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল বাংলেদশ রল ওেয় উ.িব িকেশারগ ২০.০২.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯ ০২.০৪.১৯৯৪ ০১৯১১-৫৯২৭৩২

76 িশউিল আ ার ২০২৩৯৯০ সহঃিশ ক িষ ২য় ১ম ২য় হাজী ইউ ফ আলী ঊ/িব িকেশারগ ০৯/০৪/২০১৩ ০১/০৩/২০১০ ০৩/০৯/১৯৮০ ১৭২২৪৫৩৯৭৮

77 সাই ল ইসলাম ২১১৯৫১২ সহঃিশ ক ইসলাম ধম ৫. ৫. ৪. হাজী ইউ ফ আলী ঊ/িব িকেশারগ ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৭ ০৩/০২/১৯৯৩ ১৭২৫৫১৮৭৭১

78 এমরান হাসাইন ১১৩৫২২৫ সহঃিশ ক শরীরচচা ২.৫ ২.২ ২য় হাজী ইউ ফ আলী ঊ/িব িকেশারগ ০১/১১/২০১৬ ০১/০৫/২০১৭ ২০/১২/৮৩ ১৭৩২৭৯৮৯২০

79  আল-আমীন ১১৫৩৩৩৬ সহঃিশ ক  গিণত ২০০৬ ২০০৮ ২০১২ িশদ জীব উ  িবঃ িকেশারগ  ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯  ০৩/০৫/৯১ ১৯৩৬৫৬৭৬৫৬

80 রিহমা বগম ১০৩৪৭১৩ সহঃ িশঃ কি উটার ১৯৮৮ইং ১৯৯১ইং ১৯৯৪ইং র ল র উ  িব ালয় িকেশারগ ২৮/১২/২০০৪     ০১/১১/২০০৬ ০৮/০৯/১৯৭১ ১৯১২৩৯৩৯৫৯

81 মাঃ মঈন উি ন ১১২৭৪০৭ সহঃ িশঃ ইসলাম ১৯৯৯ইং ২০০৩ইং ২০০৫ইং র ল র উ  িব ালয় িকেশারগ ২১/১১/১৫ ০১/০৩/২০১৮ ০১/০১/১৯৮৪ ১৭১০১০৭৫৩১৯

82 মৗঃ মাঃ রিফ ল ইসলাম ৪৭৮০৯৭ সহঃ িশ ক (ধম য় িশ কইসলাম ও নিতক িশ া ২য়/৮৭ ৩য়/৮৯ ২য়/৯১ ওয়াড আদশ উ  িব ালয় িকেশারগ  

83 আিশষ মার দাস ৪৭৮০৯৬ সহকাির িশ ক  শারীিরক িশ া ও া  ২য়/৯১ ৩য়/৯২ ৩য়/৯৪ ওয়াড আদশ উ  িব ালয়  িকেশারগ

84 মাঃ আঃ হািফজ ৪৮৪৯২৬ সহকাির িশ ক ইসলাম দািখল ১ম ১৯৯৬ আিলম ২য় ১৯৯৮ ফািজল ২য় ২০০০ যােগ  চ  উ  িব ালয় িকেশারগ  ৩০/১২/০১ ০১/০৩/০২ ১৯৮২ ১৭৫৮৯৬৬৪৭৭

85 সায়লা ইয়াস িমন ১০৭২৬৫৪ সহকাির িশ ক কি উটার এস, এস, িস ১৯৯৭ এইচ, এস, িস ২য় ১৯৯৯ াতক  ২য় ২০০১ যােগ  চ  উ  িব ালয় িকেশারগ  ২৬/১২/১২ ০১/০২/১৩ ১৯৮০ ১৭২১৯০৭১২১

86 মার চ  িব াস ১১২১৩৬৪ সহকাির িশ ক িহ  ধম এস, এস, িস ১ম ১৯৯৩ এইচ, এস, িস ৩য় ২০০০ াতক ২য় ২০০৯ যােগ  চ  উ  িব ালয় িকেশারগ  ১৩/০৫/১৫ ০১/০৭/১৫ ১৯৭৭ ১৭১৭৮৯৯৬৭৫

87 মা বগম ১১৫৩৩৩৫ সহকাির িশ ক িহসাব িব ান এস, এস, িস ১ম ২০০৭ এইচ, এস, িস ১ম ২০০৯ াতক ১ম ২০১৩ যােগ  চ  উ  িব ালয় িকেশারগ  ১৩/০২/১৯ ০১/০৭/১৯ ১৯৯১ ১৬৪৬০৭৭২০৭

88 ফয়সাল আলম েযাজ  নয় সহকাির িশ কভৗত িব ানএস, এস, িস ১ম ২০০৫ এইচ, এস, িস ১ম ২০০৭ াতক ১ম ২০১২ যােগ  চ  উ  িবদ ালয় িকেশারগ  ১৩/০২/১৯ েযাজ  নয় ১৯৮৯ ১৭৮১৮৬০৯৬০

89 মা: ই ািহম ৪৮৯৪৭৮ সহঃিশ ক িষ 2য়-1978 2য়-1980 2য়-1985 আফছর উি ন উ. িব. িকেশারগ ০১/১১/২০০২ 01/11/202

90 মা: কামাল উ ন ১০৬১২৬৩ সহঃিশ ক  ইসলাম িশ. 2য়-1997 2য়-199 2য়-2002 আফছর উি ন উ. িব. িকেশারগ  20/06/2011 ০১/১১/২০১২

91 ‡gv: Rvnv½xi Avjg 1033533 mnKvixwkÿK kvwiixKwkÿv 1ম-95 2য়-98 2য়-2002 আলফাজ উি ন উ. িব. িকেশারগ ০২/০৬/১৩ ০২/০৫/৮১

92 ‡gv: g‡bvqvi †nv‡mb 1073858 mnKvixwkÿK Bmjvg ag© 2য়-95 2য়-97 2য়-99 আলফাজ উি ন উ. িব. িকেশারগ 06/02//13 ০২/০৫/৮১

93
LvqiæjAvjgfzuBqv 1138614 mnKvixwkÿK K…wlwkÿv 1ম-96 2য়-98 2য়-2001 আলফাজ উ ন উ. িব. িকেশারগ ১২/০১/১৬ 20/06/81

94 ‡gv: AvwRRyiingvb 1153330 mnKvixwkÿK MwYZ 3.58-2003 3.90-05 2য়-2009 আলফাজ উি ন উ. িব. িকেশারগ ০১/০২/২০১৯ ০১/০১/১৯৮৯

95 kvnvbvRcvifxb 1153331 mnKvixwkÿK Bs‡iRx 3.50-2004 4.40-2006 1ম-2010 আলফাজ উি ন উ. িব. িকেশারগ  ০১/০২/২০১৯ 31/12/87

96 জাবােয়র আহ দ ২৭৯৯৮৮ সহকাির িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া ৩য় ৩য় ৩য় িশ লকাি  উ  িব ালয় িকেশারগ ০১/১২/১৯৯৪ ০১/১২/১৯৯৪ ১৯৭২ ১৮২০৮৪৯৬৫৮

97 আহমদ কিরম ১৬৫৭৩১ সহকাির িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া ৩য় ৩য় ৩য় িশ লকাি  উ  িব ালয় িকেশারগ ১১/০৮/১৯৮৩ ১১/০৮/১৯৮৩ ১৯৬০ ১৬২৮৩১১৭৮০

98 মা ন িময়া ১১১৫৫৮৩ সহকাির িশ ক শারীিরক িশ া ও া ২.৪৪ ৩.১ ২য় িশ লকাি  উ  িব ালয় িকেশারগ ০১/০২/২০১৯ ১১/০১/২০১৫ ১৯৮৬ ১৭২১১২৬৯৫৩

99 ইমন চৗ রী ১১৫৩৩৩৭ সহকাির িশ ক িহ  ধম ও নিতক িশ া ২.৮৮ ৩.৪ ২য় িশ লকাি  উ  িব ালয় িকেশারগ ০১/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৯ ১৭১৬১৫৭০৬১

100 িজয়াউর রহমান ১১২৫৯৬৮ সহকাির িশ ক ত ও যাগােযাগ 1ম 1ম ২য় কমল র হাজী জিহর উি ন উ  িব ালয় িকেশারগ 21/4/2014 ০১/০১/২০১৬ ১৯৮১

101 িশেবশ চ  সরকার ১১৪৪৫৩৬ সহকাির িশ ক িহ  ধম ও নিতক িশ া ২.৩৮ ২.৭ ২য় কমল র হাজী জিহর উি ন উ  িব ালয় িকেশারগ ০১/০৮/২০১৫ ০১/০১/২০১৯ ১৯৮৬

102 ইমাম উি ন ১১৪৪৬৩৫ সহকাির িশ ক াব: িশ া 1ম 2য় ২য় িজ র রহমান ল এ  কেলজ িকেশারগ 29/07/15 ০১/০১/২০১৯ ১৯৭৪

103 মাঃ সাই ল ইসলাম ২১১০৫৬৯ সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া ৪.৯২ ৪.১৭ 3.75 িজ র রহমান ল এ  কেলজ িকেশারগ ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯২

104 রিফ ল ইসলাম ১১২১৩৮৯ সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া 4.00-2006 4.25-2009 3.17-2011 জামাল র টকিনক াল উ  িব ালয় িকেশারগ 25/03/15 ০১/০৭/২০১৫ ১৯৯০

105 মাঃ জািকর হােসন ১১৩৭১৯২ সহকাির িশ ক িব ান 3.13-2002 2.00-2005 2য়-2012 জামাল র টকিনক াল উ  িব ালয় িকেশারগ 20/12/15 ০১/০৯/২০১৭ ১৯৮৬



106 তাফা ল হােসন ১১৫৩৩২৮ সহকাির িশ ক MwYZ 4.32-2004 4.33-2006 2য়-2010 জামাল র টকিনক াল উ  িব ালয় িকেশারগ ০২/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৫

107 ‡gvt Aveyj Kv‡kg wgqv 1145633 mtwkt Bs‡iwR 4.13 3.6 2.66 knx` AvjvDwÏb D”P we`¨vjq (পাকু য়া) িকেশারগ 05.02.2019 01.03.2019 1992 1746713674

108 ‡gvt Aveyj Kv‡kg 271438 mtwkt mgvR 2q 2q 3q H িকেশারগ 08.02.1995 11.03.1995 1968 1712345451

109 mvw_ ˆeòe 1153377 mtwkt mgvR 3.88/2002 3.00/2004 1g/2008 gV‡Lvjv evwjKv D”P we`¨vjq িকেশারগ 20.02.2019 01.07.2019 1986 1760453246

110 ‡gvt gy³v`xi 1153376 mtwkt mgvR 2.81/2006 4.20/2008 2q/2012 nikx D”P we`¨vjq িকেশারগ 03.02.2019 01.07.2019 1989 1739439198

111 AKzzj miKvi 1153381 mtwkt Bs‡iwR 3.25/2002 3.70/2004 2q/2010 H িকেশারগ 03.02.2019 01.07.2019 1987 1724731859

112 রবী  আিধকারী ২৭২৫৩৬ সহ: িশ ক িহ  ধম ৩য় ৩য় ৩য় হাজী তােয়ব উ ীন উ.িব (িমঠামইন) িকেশারগ 16/09/1990 16/09/1990 1/4/1968 1913448622

113 কাউছার আলম ১১৫০০৪৮ সহ: িশ ক িষ িশ া ২.৮১ ৩.৯ ২য় হাজী তােয়ব উ ীন উ.িব িকেশারগ 18/02/2019 1/5/2019 6/6/1989 1925303475

114 মা: মাশারফ হােসন ১০৭২৪৪৯ সহ: িশ ক ইসলাম িশ া ২য় ২য় ২য় হাজী তােয়ব উ ীন উ.িব িকেশারগ 1/11/2011 1/2/2013 25/10/1983 1916079497

115 মা: সাই ল ইসলাম ১১৪০৩৫৬ সহ: িশ ক সমাজ িব ান ১ম ২য় ৩.৩৭ বরা  এসইিডিপ ম.উ.িব িকেশারগ ২১/০৯/২০১৩ ০১/০৩/২০১৮ ০১/০১/১৯৯২ ১৭৪৯১৮৩৫১৭

116 মা: ল হক ১১৩৮৬০৮ সহ: িশ ক ইসলাম িশ া ৩.৪৩ ২.২৫ ২য় বরা  এসইিডিপ ম.উ.িব িকেশারগ ০১/০২/২০১৪ ০১/০১/২০১৮ ০১/০১/১৯৮৭ ১৭৪০৬১৮২৩৬

117 হযরত আলী ১১৫৩৩৭৫ সহ: িশ ক ভৗত িব ান ৪.৫৬ ৩.৩ ২.৯২ ঢাকী লবািড়য়া মা.িব িকেশারগ ০১/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০৮/০৪/১৯৯৪ ১৯৬৩১৭৯৬৯১

118 িবধান চ ১১৫৩৩৭১ সহ: িশ ক ইংেরজী ৪.১৩ ৩.৮ ২.৯১ ঢাকী লবািড়য়া মা.িব িকেশারগ ১১/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১২/০৫/১৯৯০ ১৯১২৪১৭১২১

119 িজয়াউল হক ২৭৮৯৮১ সহ: িশ ক সামািজক িব ান ৩য ৩য় ৩য় চাির াম উ  িব ালয় িকেশারগ ২৫/০৬/১৯৯৪ ০১/০৭/১৯৯৪ ৩০/০৯/১৯৬৩ ১৭২৭৩০৪৪০৩

120 মাশারফ হােসন ১১৪২৭১৫ সহ: িশ ক কি উটার ২য় ২য় ২য় চাির াম উ  িব ালয় িকেশারগ ২৬/০৬/২০১৪ ০১/০৭/২০১৮ ০৩/০১/১৯৮২ ১৯২৩২৩৭৭৬০

121 মা: বাহাউি ন ১০৪১২১৫ সহ: িশ ক ইসলাম িশ া ২য ২য ৩য় ঘাগড়া আ: গিন উ:িব িকেশারগ ০১/১২/২০০৯ ০১/০১/২০১০ ০৩/০৪/১৯৭৯ ১৭৪৬২২৪৮৬৯

122 দয় চ  দাস ১১৩৩৭১৮ সহ: িশ ক শারীিরক িশ া ২য় ২য় ২য় ঘাগড়া আ: গিন উ:িব িকেশারগ ৩০/১০/২০১৬ ০১/০৩/২০১৭ ৩১/১২/১৯৮৮ ১৯১৮৭৭৬৪০৫

123 মা: ফখ ল হাসান ১১৩৭২০৩ সহ: িশ ক িষ িশ া ২য় ২য ২য ঘাগড়া আ: গিন উ:িব িকেশারগ ৩০/১০/২০১৬ ০১/০৯/২০১৭ ২৭/০৮/১৯৮৬ ১৯২০৬৮৪২৬৮

124 মা: মাহ ল আলম ১১০৩০৩৪ সহ: িশ ক সামািজক িব ান ৩য় ২.৬ ২য় গাপিদঘী জ এন উ:িব িকেশারগ ০৮/০৬/২০১৩ ০১/০৩/২০১৪ ০৬/০৬//১৯৮৫ ১৩০৮৫০২২৩৬

125 আ  হািনফা ১০৬১২৫৭ সহ: িশ ক ইসলাম িশ া ১ম ২য় ২য় কা ন র হাওর উ  িব: িকেশারগ ২৬//১২/২০১০ ০১/১২০২০১২ ০১/০২/১৯৮১ ১৭৩৪৬১৯১৫৯

126 মা; জন আহে দ ১১৫০০৫২ সহ: িশ ক িষ িশ া ৩.৪৪ ৩.৬৭ ২.৪৪ কা ন র হাওর উ  িব: িকেশারগ ১১//০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০৩/১১/২০১৯ ১৭৩৫৭৫৯৫৯৯

127 মাছা: মা মা আ ার ১১১৫০০৫১ সহ: িশ ক ইংেরিজ ৫ ২য় ২য় কা ন র হাওর উ  িব: িকেশারগ ১১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০৩/০৩/১৯৮৯ ১৭৭৮৩৯৫৯০৫

128 মা- জামান উি ন ১০৫২৭৫২ সহঃ িশঃ সমাজ িব ান ৩য় ৩য় ৩য় আ লু আ জজ উ  িব ( হােসনপুর) িকেশারগ ০১/০৬/১৯৯৭ ০১/১১/২০১০ ০৭/০৭/১৯৬১ ১৭৯৮৩৫৮৬৪৪

129 আ জজলু ইসলাম ১১৪৩৮৬৮ সহঃ িশঃ ব বসা িশ া ৪.২৫ ৩.৪ ২য় আ লু আ জজ উ  িব িকেশারগ ০১/০৭/২০১১ ০১/১১/২০১৮ ২৭/১২/৮৫ ১৮৫৪৯৩২৭৫১

130 মা- আ লু হক ১১৪৫৬৩০ সহঃ িশঃ ব বসা িশ া ২.৯৪ ৩.৫ ২য় মেছড়া উ  িবদ ালয় িকেশারগ ০১/০৭/২০১৫ ০১/০৩/২০১৯ ০১/০১/১৯৮৭ ১৭৫৯৪০৮০০১

131 মাহা দ শিফ ল ইসলাম ১১২৫৯৮০ সহঃ িশঃ িব ান ১ম ১ম ২য় হােসনপুর আদশ উ  িব িকেশারগ ১৩/০৭/১৫ ০১/০১/২০১৬ ০৮/০৩/১৯৭৭ ১৭৮৯৩৭৭৩৯৯

132 ফরেেদৗস বগম সহঃ িশঃ বাংলা ২য় ২য় ৩য় শামছল ইসলাম আইিডয়াল বািলকা উ  িবদ ালয় িকেশারগ ০৩/০১/২০০৫

133 মাহা দ আ ল কালাম ১০৪৩৬৮৫ সহঃ িশঃ ইসলাম ি◌শ া ২য় ৩য় ২য় শামছল ইসলাম আইিডয়াল বািলকা উ  িবদ ালয় িকেশারগ ০২/১০/২০০৪ ০১/০৫/২০১০

134 শরিমন সুলতানা ১০৪৩৬৮৭ সহঃ িশঃ কৃিষ ১ম ১ম শামছল ইসলাম আইিডয়াল বািলকা উ  িবদ ালয় িকেশারগ ০৩/০১/২০০৫ ০১/০৫/২০১০

135 মাঃসাখাওয়াত হােসন সহঃিশঃ ব বসায় িশ া ৩.৩৮ ৩.৪ ২য় শামছল ইসলাম আইিডয়াল বািলকা উ  িবদ ালয় িকেশারগ ২৬/১২/২০১৬

136 শিফ ল ইসলাম ১১৫০০৫৫ সহ: িশ ক গণত ২.৯৪ ৩.৫ ২য় জারইতলা উ  িব ালয় (িনকলী) িকেশারগ 4/2/2019 ০১/০৫/২০১৯

137 নাঈম ১১২৪১৫৩ সহ: িশ ক িব ান ১ম ১ম ২য় িনকলী িজ িস পাইলট মেডল উ  িব ালয় িকেশারগ 7/9/2015 ০১/১১/২০১৫

138 মাঃ জাহা ীর ২৭১৬৭৬ সহ: িশ ক িব ান ২য় ২য় ৩য় শহীদ রিণকাকা বািলকা উ  িব ালয় িকেশারগ 18/06/1990 18/06/1990

139 রজাউল কিবর সহ: িশ ক ইংেরিজ ২য় ৩য় ২য় ছািতর চর উ  িব ালয় িকেশারগ 4/9/2012

140 খাকন িময়া ২১২৬৭৩৯ সহ: িশ ক ইংেরিজ ১ম ১ম বয়ািতর চর দািখল মা াসা িকেশারগ 12/2/2019 ০১/০৫/২০১৯

141 wicb P›`ª eg©b 1150016 mnKvix wkÿK MwbZI weÁvb 4.38 3 2q jvBgcvkv D”P we`¨vjqg (BUbv) িকেশারগ 10/2/2019 17/05/2019 25/08/86 1744658877

142 wÎw`e Kzgvi `vm 138172 mnKvix wkÿK MwYZ 2q 2q 2q abcyi D”P we`¨vjq িকেশারগ 1/7/2091 1/7/1993 2/1/1968 1758656057

143 জিসম উি ন সহকারী িশ: বসায় 4.38 3 2q রইছ মাহ দ উ  িব ালয় (ক য়াদী) িকেশারগ

144 আেনায়ার হােসন সহকারী িশ: ইংেরিজ ২য় ২য় ৩য় আচিমতা জজ ইনি উশন িকেশারগ



145 আশরা ল ইসলাম সহ: িশ ক িব ান ২য় ৩য় ২য় বন াম আন  িকেশার উ  িব ালয় িকেশারগ

146 ডিল রাণী পাল সহ: িশ ক বাংলা ২য় ৩য় ২য় আচিমতা আদশ উ  িব ালয় িকেশারগ

147 অিনতা রাণী রায় সহ: িশ ক িব ান ২য় ২য় ৩য় আচিমতা আদশ উ  িব ালয় িকেশারগ

148 তাহিমনা লতানা সহ: িশ ক বাংলা ২য় ৩য় ২য় জালাল র ইউিনয়ন উ  িব ালয় িকেশারগ

149 আ ল বাশার সহ: িশ ক গিনত ১ম ১ম ২য় চর আলগী ইছা ি ন উ  িব ালয় িকেশারগ

150 ফারহানা সহ: িশ ক সমাজ 4.38 3 2q হাজী শামছ উি ন উ  িব ালয় িকেশারগ

151
‡dŠwRqv Av³vi 1153326 mnKvix wkÿK Bs‡iRx

4.38 3 2q
w`jvjcyi Avt Kwig D”P we`¨vjq (বা জতপুর)

িকেশারগ
16/02/2019 1/7/2019

152
Avãyi ingvb miKvi 1150006 mnKvix wkÿK ‡fŠZ weÁvb

3.94 4.5 3.34
bvwRiæj Bmjvg K‡iwR‡q‡U ¯‹zj

িকেশারগ
6/2/2019 1/5/2019 25/02/1991 1737791202

153
AvwRRyj nK 1150008 mnKvix wkÿK e¨emvq wkÿv

2.88 3.7 2.5
bvwRiæj Bmjvg K‡iwR‡q‡U ¯‹zj

িকেশারগ
6/2/2019 1/5/2019 15/08/1986 1734222507

154
‡n`v‡qZzj Bmjvg 1110090 mnKvix wkÿK weÁvb

3য় 3য় 3য়
wnjwPqv D”P w`¨vjq GÛ K‡jR

িকেশারগ
1/11/1987 8/6/1961 1718087614

155
kvnxbyi ingvb 1110090 mnKvix wkÿK e¨emvq wkÿv

1ম 1ম 3য়
wnjwPqv D”P w`¨vjq GÛ K‡jR

িকেশারগ
21/09/2013 21/12/1981 1712418045

156
‡mxif Kzgvi `Ë 1141596 mnKvix wkÿK Bs‡iRx

1ম 2য় 2য়
wnjwPqv D”P w`¨vjq GÛ K‡jR

িকেশারগ
1/11/2015 27/08/2019 1717837310

157
D‡¤§ nvweev wjRv 1153324 mnKvix 

wkÿK(‡fŠZweÁvb)
MwYZ,weÁvb

1ম 2য় 2য়
gwdRyi ingvb †ivKb D”P we`¨vjq

িকেশারগ
11/2/2019 1/7/2019 15/09/1993 1799524264

158
‡gvtGnmvbyj nK 2128858 mnKvix wkÿK ‡fŠZ weÁvb

১ম ১ম ২য়
wcwiRcyi Bmjvwgqv `vwLj gv`ªmv

িকেশারগ
12/2/2019 1/7/2019 20/05/1986 1717650278

159
gynv¤§` Avkivdzj nK 484073 mnKvix wkÿK Bmjvg ag©

2য় 2য় 2য়
w`Nxicvo wb¤œ gva¨wgK we`¨vjq

িকেশারগ
1/1/1995 1/1/2001 1/3/1975 1921958530

160 তামা া শারিমন এন 1153369 সহ: িশ ক গাহ ৪.৬৩ ৪.৪ ১ম িবভাগ বগম াহারপা:বািলকউ িলয়ারচর িকেশারগ 14/02/2019 1/7/2019 1992 1793653784

161 মা: ল আলম 1076804 সহ: িশ ক ইসলাম ৩.৮৩ ২.৭৫ ফািজল 2য়,কািমল 1ম ছা িময়া উ  িব ালয় িকেশারগ 19/04/2013 1/7/2013 1/12/1986 1920606017

162 তােহরা নািগস 1066380 সহ: মৗলভী ইসলাম ১ম ২য় ফািজল2য়,কািমল২য় গাবিরয়া উ  িব ালয় িকেশারগ 8/10/2011 1/11/2012 1984 1724379355

163 মা: জিহ ল ইসলাম 1103012 সহ: িশ ক িষ দািখল িষ িডে ামা ল ী র ি খী উ  িব ালয় িকেশারগ 28/12/2013 1/3/2014 1735682752

164 মা ম িময়া 1154781 সহ: িশ ক ইসলাম দািখল আিলম ফািজল,কািমল ল ী র ি খী উ  িব ালয় িকেশারগ 9/2/2019 1754585045

165 হের  চ  দাস 1153367 সহ: িশ ক সামািজক িব ান এসএসিস এইচএসিস/আিলম াতক (পাস/স ান) ল ী র ি খী উ  িব ালয় িকেশারগ 9/2/2019 1/7/2019 1923308944

166 মা:  ইকরা ল কবীর 2128900 সহ: িশ ক ইংেরজী ৫ ৪.২ ২.৮৮ সা য়া ফািজল মা াসা িকেশারগ 14/02/2019 1/7/2019 1992 172049386

167 ল আিমন 2110859 সহ: িশ ক িষ দািখল আিলম াতক(পাস) গাবিরয়া ইইউ ফািজল মা াসা িকেশারগ 25/02/2015 25/02/2015 1987 1731457405

168 মা ফা িময়া 335178 সহ: িশ ক বাংলা এসএসিস এইচএসিস াতক(পাস) গাবিরয়া ইইউ ফািজল মা াসা িকেশারগ 15/01/1992 15/01/1992 1965 1949987866

169 নজ ল ইসলাম 2128901 সহ: মৗলভী ইসলাম িশ া ৪.১৭ ৪.০৮ ৩.৫ সা য়া ফািজল মা াসা িকেশারগ 14/2/2019 1/7/2019 1989 1779957776

170 মা: জয় ল আেবদীন 174663 সহ: িশ ক ইসলাম ২য় ৩য় ৩য় এমাদ উি ন উ  িব ালয় িকেশারগ 30/10/1986 30/10/1986 5/19/1905 1724962015

171 ষার কাি  চ বতী 1103037 সহ: িশ ক িহ  ধম ২য় ৩.১ ২য় এমাদ উি ন উ  িব ালয় িকেশারগ 3/4/2013 1/3/2014 1985 1935983607

172 রনজন মার সাহা 1121386 সহ: িশ ক িষ ১ম ১ম ২য় এমাদ উি ন উ  িব ালয় িকেশারগ 29/04/2015 1/8/2015 1978 1817103768

173 আর  িময়া 1125961 সহ: িশ ক বাংলা ২.৭৫ ২.৯ ২য় এমাদ উি ন উ  িব ালয় িকেশারগ 18/08/2015 1/1/2016 1985 1735697917

174 মাহা দ দীন ইসলাম 1144543 সহ: িশ ক কি উটার ২য় ২য় ৩য় আগর র িজ.িস উ  িব ালয় িকেশারগ 4/1/2013 1/1/2019 1979 1922347430

175 সিলম আহমদ 1057450 সহ: িশ ক ইসলাম দািখল ১ম আিলম ২য় ফা জল ২য় আগর র িজ.িস উ  িব ালয় িকেশারগ 24/03/2011 1/5/2011 1980 1732434594

176 রীনা রানী দাস 1100807 র্ কাব তীথ ১ম ২য় াতক(পাস)৩য় আগর র িজ.িস উ  িব ালয় িকেশারগ 4/1/2013 1/1/2014 1977 1721237170

177 মাহ বা খানম ১০৭৬১৮৩ সহঃ িশঃ সামািজক িবঃ ১ম ১ম ২য় আদম র দওয়ান আলী উ  িব ালয়, অ াম িকেশারগ ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৩ ১৯৭৮ ১৭৭৫৫৬৪০২৩

178 শিফ ল ইসলাম ১১১০০৯৬ সহঃ িশঃ িষ িশ া ২.৮৮ ৩.৬৬ ২য় আদম র দওয়ান আলী উ  িব ালয়, অ াম িকেশারগ ১৮/০৭/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪ ১৯৯০ ১৭৯১৩৫৮০১৭

179 েরাধ দাস ১১৪১৬২৪ সহঃ িশঃ আইিস ৪.২৫ ৩.২ ২য় আদম র দওয়ান আলী উ  িব ালয়, অ াম িকেশারগ ০১/০৮/২০১৫ ০১/০৫/২০১৮ ১৯৮৭ ১৭৫৩৬৫৬২৩১

180 মাছাঃ রাকসানা আ ার ১১৪১৬৩৪ সহঃ িশঃ সামািজক িবঃ ১ম ২,৩ ২য় আদম র দওয়ান আলী উ  িব ালয়, অ াম িকেশারগ ০৮/০৯/২০১৪ ০১/০৫/২০১৮ ১৯৮১ ১৭৭৬৪৮৬৬৮৬

181 মাঃ মিনর হােসন ২১০২৮৮৮ সহঃ িশঃ ইসরাম িশঃ ৪.১৭ ৩.৭৫ ৩.৮৩ আদম র দওয়ান আলী উ  িব ালয়, অ াম িকেশারগ ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭৩৫৬১৩৫৯৫

182 হাসান জািকর ১১৫০০০০ সহঃ িশঃ ভৗত িবঃ ৩.৪৪ ৩.৭ ২য় আদম র দওয়ান আলী উ  িব ালয়, অ াম িকেশারগ ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৯ ১৭১৭৪৬১৬৯৭



183 মাঃ আেনায়ার হাসাইন ১১৪৯৯৯৬ সহঃ িশঃ ইংেরজী ২.৭৫ ২.৫ ২য় আদম র দওয়ান আলী উ  িব ালয়, অ াম িকেশারগ ১৭/০৫/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭১৫১৪৯৭২২

184 মাঃ আলাউি ন ১০৫৭৪৭০ সহঃ িশঃ ইসরাম িশঃ ২য় ২য় ২য় বাংলাপাড়া উ  িব ালয় িকেশারগ ০৭/-৩/২০১১ ০১/০৫/২০১১ ১৯৭৭ ১৭২৩৬৯৩৭৫৯

185 ত ল ইসলাম ১০৫৭৪৭০ সহঃ িশঃ িষ িশ া ২.৫৩ ৩.৩৩ ২য় বাংলাপাড়া উ  িব ালয় িকেশারগ ০৭/০৩/২০১১ ০১/১১/২০১৩ ১৯৯০ ১৭২৩৬৯৩৭৫৯

186 ই িজত দাস ১১১০০৮৯ সহঃ িশঃ িহ  ধম ৩.৭৫ ২.৩ ৩য় বাংলাপাড়া উ  িব ালয় িকেশারগ ২৪/০৪/২০১৪ ০১/০৯/২০১৪ ১৯৮৪ ১৭১২৭৫২৩১১

187 আ  কাউসার ১১৫৩৩২৩ সহঃ িশঃ শারীিরক িশ া ৩.১৩ ২.৫ ২য় বাংলাপাড়া উ  িব ালয় িকেশারগ ১৩/১১/২০১৪ ০১/০১/২০১৫ ১৯৮৭ ১৯২৫৩০৬৯৯৬

188 ামা চরন দাস ১১৫৩৩২৩ সহঃ িশঃ ইংেরজী ৪.৩১ ৩.৮ ২.৬৮ বাংলাপাড়া উ  িব ালয় িকেশারগ ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯৩ ১৭২৭৫৪৭০৪৯

189 জীবন রায় ১১৪৯৯৯৭ সহঃ িশঃ ইংেরজী 4 3.6 ২য় কািদর র এস,এম,নাথ উঃিবঃ িকেশারগ ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৯ ১৭৬৬৬০৩৭৪৭

190 মাহা দ মিনর হােসন ১১৪৯৯৯৮ সহঃ িশঃ সামািজক িবঃ ৪. ৪.৯ ৩.৩৭ আ া র ইি স আলী উঃিবঃ িকেশারগ ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯৩ ১৯৪৭৫৭১৪১৭

191 অ ন  দাস ১০৪২০৬৪ সহঃ িশঃ িষ িশ া ১ম িষ িডে ামা ২য় হক সােহব উঃ িবঃ িকেশারগ ১৪/১১/২০০৯ ০১/০৫/২০১০ ১৯৭৮ ১৭৪৫২৯১৭৫৪

192
মাঃ সাঈ র রহমান আলফাজ ১১১০০৯২ সহঃ িশঃ সামািজক িবঃ ৩.৩৮ ১.৬ ২য় হক সােহব উঃ িবঃ িকেশারগ ২৭/১০/২০১৩ ০১/০৭/২০১৪ ১৯৮৬ ১৯২১৭৮২২০৮

193 সাঃ সােহল রানা ১১২৫৯৭৮ সহঃ িশঃ গিণত ৩.৩৮ ৩ ২য় হক সােহব উঃ িবঃ িকেশারগ ০২/০৯/২০১৫ ০১/০১/২০১৬ ১৯৮৬ ১৭১৯৬০৩০৩৮

194 আ ল কিরম ১১২৫৯৬৯ সহঃ িশঃ ইসরাম িশঃ ২য় ৩য় ২য় হক সােহব উঃ িবঃ িকেশারগ ০২/০৯/২০১৫ ০১/০১/২০১৬ ১৯৮৪ ১৭২৮২৯৯১৯২

195 িরয়াদ িময়া ১১৫৩৩২২ সহঃ িশঃ ইংেরজী ৩.৫ ৩.৮ ৩. হক সােহব উঃ িবঃ িকেশারগ ১২/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯০ ১৭৮২১১০৪১৪

196 বীর চ  ঘাষ ১১৪৯৯৯৫ সহঃ িশঃ সামািজক িবঃ ৩.৫৬ ২.৭ ২য় হক সােহব উঃ িবঃ িকেশারগ ১২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭৩৪৪৯৪৯৪৯

197

মাঃ মাহ ব আলম ১১৪৯৯৯৫ সহঃ িশঃ ত  ও 
যাগােযাগ 

ি

৩.৪২ 2.7, ২য়,  
হক সােহব উঃ িবঃ

িকেশারগ ১২/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯১ ১৮৭১৮১৭৭২৩

198

জািহ ল ইসলাম ১১৪১৫৯০ সহঃ িশঃ িষ িশ া ২.৮৮

িষ িডে ামা ৩.৮৭

কা ল এসইএসিডিপ মেডল উ  িব ালয় িকেশারগ ২৯/০৮/২০১৫ 1/5/2018 ১৯৮৮ ১৭৪৫৪৪২৭৪৫

199 িবমল দাস ১১৪৯৯৯৯ সহঃ িশঃ শারীিরক িশ া ২.৮১ ২.৬ ২য়

কা ল এসইএসিডিপ মেডল উ  িব ালয়

িকেশারগ ২৪/০১/২০১৯ 1/5/2019 ১৯৯৫ ১৭৪২৯৫৬২২১

200

মাঃ সাই াহ ১১৫৩৩২১ সহঃ িশঃ কি উটার ৪.২৫

কি ঃিডে াঃ ৩.২৫

৩.৪৯ কা ল এসইএসিডিপ মেডল উ  িব ালয় িকেশারগ ২৪/০১/২০১৯ 1/7/2019 ১৯৯০ ১৭৬৩৫২৩৬৯৩

201 মাঃ মাহ র রহমান সহঃ িশঃ ইংেরজী ৩.১৩ ৪. ২.৬৬

কা ল এসইএসিডিপ মেডল উ  িব ালয়

িকেশারগ ২৪/০১/২০১৯ ১৯৯১ ১৭৪৭১৯৭৭১২

202 তাছিলমা সহঃ িশঃ বাংলা ৩. ৪.৩ ২য়

কা ল এসইএসিডিপ মেডল উ  িব ালয়

িকেশারগ ২৪/০১/২০১৯ ১৯৯১ ১৭৪৭১৯৭৭১২

203 মািজয়া বগম ৪৮৮৩০৪ সহঃ িশঃ ইসরাম িশঃ ২য় ৩য় ৩য় অ াম বািলকা উ  িব ালয় িকেশারগ ২৪/০১/২০০০ ০১/০৫/২০০২ ১৯৭৫ ১৭২৩১৫৯৪২৭

204 উ ল ইয়া ১১৪৩৮৬২ সহঃ িশঃ
ত  ও 
যাগােযাগ

২.৮১ ২.২ ৩য় অ াম বািলকা উ  িব ালয় িকেশারগ ১৫/১১/২০০৫ ০১/১১/২০১৮ ১৯৮৬ ১৯১১৫৯৩৭৯৮

205 শামিছদা আ ার ি য়াধীন সহঃ িশঃ বসা িশ া ৩.৬৯ ৪. ৩.০৭ অ াম বািলকা উ  িব ালয় িকেশারগ ২০/০২/২০১৯ ১৯৯১ ১৭৮০০৮৭১২৮

206 িবভাস মার ি য়াধীন সহঃ িশঃ িহ  ধম ৪.২৫ ৩.৪ ৩.২১ অ াম বািলকা উ  িব ালয় িকেশারগ ২০/০২/২০১৯ ১৯৮৬ ১৭২৩৩০৬৩০৭

 া িরত/-
( মাঃ লিফকার হােসন)

জলা িশ া অিফসার (ভার া )
িকেশারগ ।



এসএসিস/
দািখল

এইচএসিস/
আিলম

াতক
 (পাস/স ান)

১ Ryev‡qiæj †gv‡k©̀ 1143906 সহকাির িশ ক         AvBwmwU 2003 2005 2009 ‡gvnbMÄ Av`k© D”P we`¨vjq ন েকাণা। 8/3/2015 1/11/2018 1/1/1984 1725428146

২ Abyc KvwšÍ ZvjyK`vi 485091 সহকাির িশ ক mgvR weÁvb ১৯৯০ ১৯৯২ ১৯৯৪ bvivBP wbb¥ gva¨wgK we`¨vjq ন েকাণা। 4/1/1995 1/6/2001 6/10/1974 1751854511

৩ Rwniæj Bmjvg Gb1158577 সহকাির িশ ক mgvR weÁvb ২০০১ ২০০৫ ২০১০ gyw³‡hv×v ¯§„wZ D”P   we`¨vjq ন েকাণা। 1/2/2019 1/7/2019 15/10/1983 1995495278

৪ Wvwjg P›`ª eg©b 1150168 সহকাির িশ ক K…wl wkÿv ২০০৫ ২০০৭ ২০১১ cvjMvuI Av`k D”P   we`¨vjq ন েকাণা। 17/2/2019 1/5/2019 12/9/1989 1923369900

৫ Avwidzj Bmjvg 1126578 সহকাির িশ ক K…wl wkÿv ২০০০ ২০০৩ ২০০৭ myL‡`ecyi GmBGmwWwc g‡Wj D”P   we`¨vjq ন েকাণা। 23/2/2019 1/7/2019 15/12/1983 1713563578

৬ gvmy` ivbv 1150167 সহকাির িশ ক Bs‡iwR ২০০৮ ২০১০ ২০১৪ myL‡`ecyi GmBGmwWwc g‡Wj D”P   we`¨vjq ন েকাণা। 23/2/2019 1/5/2019 6/7/1991 1741705970

৭ মীর হফ ল বারী খাকন ####### সহ: িশ ক গিণত ৩.৬৩ ৪.৫ ১ম রাণীখং উ: িব: ন েকানা ######### ######### ১৯৯১ ০1515-659193

৮ মা: িমজা শিরফ উি ন ####### সহ: িশ ক ইংেরজী ২.৩১ ৩.৯ ২.৮৬ রাণীখং উ: িব: ন েকানা ######### ######### ১৯৯২ ০1996-624876

৯ সামা সরকার ####### সহ: িশ ক ব বসায় িশ া ২য় ৩য় ২য় রাণীখং উ: িব: ন েকানা ######### ######### ১৯৮৫ ০১৯৬০-৬১৭৯৭৯

১০ শা  চ বত ####### সহ: িশ ক সং ৃ ত ২.৮৮ ২.৪ ২য় রাণীখং উ: িব: ন েকানা ######### ######### ১৯৮৬ ০১৬৪৯-১২০৮৫২

১১ মা: আশরা ল ইসলাম ####### সহ: িশ ক ইসলাম ২য় ২য় ২য় রাণীখং উ: িব: ন েকানা ১৫/০৪/২০০৮ ######### ১৯৮১ ০১৭১৪-৫৩৬০০৪

১২ মা: শাম ল হক ####### সহ: িশ ক আইিস ট ২য় ২য় ২য় রাণীখং উ: িব: ন েকানা ######### ######### ১৯৭১ ০১৭২৫-৪০২৮১৪

১৩ মাঃ শাম ল আলম ১০২৫৭০৫ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ২য় ২য় ২য় জরেকানা উ  িবদ ালয় ন েকাণা ২৯.১২.২০০৪ ০১.০9.২০০৫ ১৯৮১ ১৭১৮৬৯৮৪৮০

১৪ আরশাদ িময়া ১০৫৫৪৭১ সহকারী িশ ক আইিস ট ২য় ২য় ২য় জরেকানা উ  িবদ ালয় ন েকাণা ০৯.০৩.২০০
৫

০১.০১.২০১১ ১৯৮১ ১৭২১৩৫৯৩৬৮

১৫ মাঃ মাহ র রহমান ৪৭১১৯১ সহকারী িশ ক সমাজিব ান ৩য় ৩য় 2.6 জরেকানা উ  িবদ ালয় ন েকাণা ২৫.১১.১৯৯৫ ০১.০১.১৯৯৭ ১৯৭১ ১৭৬৩৭৫৪৯৬৮

১৬ ‡gvt Gbvgyj nK -- mntwkt AvBwmwU GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK evigvix Dt wet ‡bÎ‡KvYv 12/1/2019 nq bvB 1987 01709-998944

১৭ Rxey‡bœQv 1127881 mntwkt Bmjvg wkÿv `vwLj Avwjg dvwRj wRGgGm Dtwet ‡bÎ‡KvYv 13/09/15 1/3/2016 1984 01740-159972

১৮ ‡gvt Avãyj nvwjg 484097 mntwkt Bmjvg wkÿv `vwLj Avwjg dvwRj AvBwWqvj Dtwet ‡bÎ‡KvYv 23/03/96 1/1/2001 1965 01999-736620

১৯ ‡gvt by‡i Avjg 1550146 mntwkt K…wl GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK AvBwWqvj Dtwet ‡bÎ‡KvYv 17/02/19 1/5/2019 1990 01925-421170

২০ ‡gvt AvwZKzjøvn 1058687 mntwkt Bmjvg wkÿv `vwLj Avwjg dvwRj ‡bvqvMuvI wb¤œ gvat,wet ‡bÎ‡KvYv 26/12/2010 1/5/2011 1987 01956-511761

২১ iIkbviv 1129905 mntwkt K…wl GmGmwm GBPGmwm mb¥vb ‡bvqvMuvI wb¤œ gvat,wet ‡bÎ‡KvYv 5/11/2015 1/7/2015 1985 01765-136592

২২ ‡gvt ‡gvdv¾j †nvmvBb 1150145 mntwkt Bmjvg wkÿv `vwLj Avwjg dvwRj Kv‰KiMov  Dtwe ‡bÎ‡KvYv 5/2/2019 1/5/2019 1995 01723-934226

২৩ ‡kL †gvt mwdKzj Kexi 1550146 mntwkt kvixwiK wkÿv GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK Kv‰KiMov  Dtwe ‡bÎ‡KvYv 3/10/2004 1/11/2012 1972 01937-483756

২৪ Dgi dviæK 1150143 mntwkt K…wl GmGmwm GBPGmwm K…wl wW‡cøvt ‡Kvbvcov D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 9/2/2019 1/5/2019 1999 01737-110792

২৫ ‡gvt kixdzj Bmj vg - mntwkt Bs‡iRx GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK AvMvi Awbe©vb wkÿvwb‡KZb ‡bÎ‡KvYv 28/08/14 nq bvB 1977 01711-129519

২৬ ‡gvt †iRvDj Kwig Lvb 478163 mntwkt Bmjvg wkÿv `vwLj Avwjg dvwRj AvMvi Awbe©vb wkÿvwb‡KZb ‡bÎ‡KvYv 1/4/2012 15/04/99 1968 01954-906312

২৭ Avey nvwbd †Pxayix 1136545 mntwkt K…wl GmGmwm GBPGmwm weGmwm AvMvi Awbe©vb wkÿvwb‡KZb ‡bÎ‡KvYv 23/10/16 6/8/2017 1987 01916-426488

২৮ wkwibv cvifxb 1034763 mntwkt K…wl GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK Kv‰KiMov BDt evwjKv Dtwet ‡bÎ‡KvYv 14/02/05 01/011/06 1981 01750-365895
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২৯ wkíx ivbx †mvg 1034764 mntwkt kvixwiK wkÿv GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK Kv‰KiMov BDt evwjKv Dtwet ‡bÎ‡KvYv 14/02/05 28/07/79 1979 01728-179042

৩০ Avki vdzj Avjg 1150142 mntwkt mgvR weÁvb GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK beviæb Dtwet ‡bÎ‡KvYv 17/02/19 ‡g/19 1984 01736-739159

৩১ RvwKqv myjZvbv nq bvB mntwkt Mvn©lÍ̈  weÁvb GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK beviæb Dtwet ‡bÎ‡KvYv 17/02/19 nq bvBv 1988 01822-698703

৩২ AvwRRyi ingvb Lvb 1036501 mntwkt kvixwiK wkÿv GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK K…‡òiPi Dtwet ‡bÎ‡KvYv 24/01/08 ‡g/08 1975 01911-562983

৩৩ nvwee Djøvn 1079212 mntwkt Bmjvg wkÿv `vwLj Avwjg dvwRj K…‡òiPi Dtwet ‡bÎ‡KvYv 22/09/13 b‡f¤̂i/13 1987 01911-236480

৩৪ wek¦ P›`ª ivq 1140446 mntwkt AvBwmwU GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK K…‡òiPi Dtwet ‡bÎ‡KvYv 17/10/15 gvP©/18 1979 01795-530040

৩৫ gvwbK P›`ª cvj 1072190 mntwkt wn›`y ag© GmGmwm GBPGmwm স ান Gb fvDiZjv Dtwet ‡bÎ‡KvYv 18/10/12 10/3/2013 1978 01706-482028

৩৬ ûgvqyb Kexi 0 mntwkt K…wò GmGmwm wW‡cøvgv Gb fvDiZjv Dtwet ‡bÎ‡KvYv 6/7/2014 0 1990 01913-159424

৩৭ iwdKzj Bmjvg 1144569 mntwkt AvBwmwU GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK Gb fvDiZjv Dtwet ‡bÎ‡KvYv 1/12/2015 1/1/2019 1980 01745-543232

৩৮ dviæK Avn‡g` 1150137 mntwkt kixiPP©v GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK Gb fvDiZjv Dtwet ‡bÎ‡KvYv 6/2/2019 1/5/2019 1995 01734-201089

৩৯
আেনায়ারা আ ার ৪৮৫৮৫৯ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ২য় িবভাগ ২য় িবভাগ ২য় িবভাগ 

(ফািজল)
চি গড় উ  িব ালয় ন েকানা ২৭/০৮/২০০১ মাচ/ ২০০২ #####

৪০
র মাহা াদ #####  সহকাির িশ ক ইংেরিজ ২য় িবভাগ ১ম িবভাগ ২য় িবভাগ 

(স ান)
চি গড় উ  িব ালয় ন েকানা ##### জলুাই/ ২০১৯ ##### ০১৭২৭ ৬৭৩২৬৩

৪১ wkixb Avnmvb 282878 mntwkt ÔmgvR weÁvb GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK bv‡MiMvZx evwjKv Dtwet ‡bÎ‡KvYv 15/08/94 1/6/1995 1975 01992-540352

৪২ mybxj P›`ª cwÛZ 282081 mntwkt mgvR weÁvb GmGmwm GBPGmwm  ¯œvZK bv‡MiMvZx evwjKv Dtwet ‡bÎ‡KvYv 6/2/1991 1/6/1995 1962 01728-506035

৪৩
 †nvmbv 1150149 mntwkt AvBwmwU GmGmwm wW‡cøvgv 

BwÄwbqvi
0 bv‡MiMvZx evwjKv Dtwet ‡bÎ‡KvYv 18/02/19 01/05819 1991 01734-315370

৪৪ myeªZ Kzgvi kxj 1150154 mntwkt evsjv GmGmwm GBPGmwm mb¥vb bv‡MiMvZx evwjKv Dtwet ‡bÎ‡KvYv 18/02/19 -- 1988 01688-032747

৪৫ Avwbmyi ingvb 1040136 mntwkt Bs‡Rx GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK ¸wRi‡Kvbv evwjKv Dtwet ‡bÎ‡KvYv 17/01/2019 1/5/2019 1990 01710-517987

৪৬ dv‡Zgv 1058751 mntwkt Bmjvg ag© `vwLj Avwjg dvwRj wewiwkwi wcwmbj †g‡gvt Dtwet ‡bÎ‡KvYv 7/2/2011 1/5/2011 1987 01949-197763

৪৭ wkDjx Av³vi mntwkt Bmjvg ag© `vwLj Avwjg dvwRj wewiwkwi BDwbqb Dtwet ‡bÎ‡KvYv 18/08/2008 0 1988 01904-251914

৪৮ Avmv`y¾vgvb mntwkt kixiPP©v GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK wewiwkwi BDwbqb Dtwet ‡bÎ‡KvYv 18/08/2008 0 1980 018103-496668

৪৯ ‡gvt kwn`yj Bmjvg mntwkt kixiPP©v GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK wewiwkwi BDwbqb Dtwet ‡bÎ‡KvYv 21/06/2006 0 1985 01791-482561

৫০ ‡gvt iv‡bj wgqv 1142769 mntwkt kixiPP©v GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK wewiwkwi BDwbqb Dtwet ‡bÎ‡KvYv 15/08/2015 1/7/2018 1989 01739-656005

৫১ ‡gvt Avj AvQv` 1068715 mntwkt Bmjvg ag© `vwLj Avwjg dvwRj SvbRvBj Dtwet ‡bÎ‡KvYv 23/06/2012 1/11/2012 1987 01715-108771

৫২ ‡gvtBeªvwngLwjj D-282810 mntwkÿK Bmjvgag© `vwLj-2q/87 Avwjg-3q/90 dvwhj-2q/92 K…òcyiAvwjgDwÏbAvi‡hi‡bQvcvewjK D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 1/6/1995 1/6/1995 20/06/1972 1713808377

৫৩ wchylKvwšÍ `vm N-1122058 mntwkÿK wn› ỳ ag© GmGmwm-
2.13/01

GBPGmwm-
2.4/06

¯§vZKweG/weG
mGm-

K…òcyiAvwjgDwÏbAvi‡hi‡bQvcvewjK D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 1/6/1995 1/6/1995 20/06/1972 1713808377

৫৪ fvby †PŠayix N-1153562 mntwkÿK weÁvb GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK K…òcyiAvwjgDwÏbAvi‡hi‡bQvcvewjK D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 4/4/2015 1/7/2015 6/6/1984 1724111729

৫৫ GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK K…òcyiAvwjgDwÏbAvi‡hi‡bQvcvewjK D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 30/10/16 1/7/2019 1/1/1986 1746006016

৫৬ GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK K…òcyiAvwjgDwÏbAvi‡hi‡bQvcvewjK D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 10/12/2014 1/1/2016 19/07/85 1721436970

৫৭ ‡Mvjvgwgqv 178356 mntwkÿK evsjv GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK KzZzecyicvewjK D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 1/6/1988 1/6/1988 19/00/63 01755-791299

৫৮ ‡gvnv¤§` †gvZvnvi 1150158 mntwkÿK Bmjvgag© GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK KzZzecyicvewjK D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 3/2/2019 1/5/2019 5/2/1991 01740-907300

৫৯ gwjøKvmiKvi mntwkÿK wn›`y ag© GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK KzZzecyicvewjK D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 4/2/2019 - 1/12/1992 01766-225209

Av‡bvqvi N-1126086 mntwkÿK Kw¤úDUvi



৬০ PÂjwgqv 1150563 mntwkÿK K…wlwkÿv GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK KzZzecyicvewjK D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 9/2/2019 1/7/2019 1/12/1995 01799-232675

৬১ DËgmiKvi 1153564 mntwkÿK weÁvb GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK AvãyjReŸviiv‡eqvLvZzbevwjKv D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 1/12/2016 1/7/2019 16/06/90 01734-556446

৬২ wjUb P› ª̀ `Ë 1153566 mntwkÿK wn› ỳ ag© GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK AvãyjReŸviiv‡eqvLvZzbevwjKv D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 18/02/19 1/7/2019 15/11/88 01744-346384

৬৩ `xwßivYx 1153559 mntwkÿK mvgvwRKweÁvb GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK cÖKvkbv_ cvewjK D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 14/02/19 1/7/2019 1/7/1987 01728-260035y

৬৪ wjUzmiKvi 1154836 mntwkÿK MwYZ GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK evNvwUqv D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 4/2/2019 1/9/2019 10/9/1991 1796611650

৬৫ ‡gvtiæûjAvwgb D-1153510 mntwkÿK Bs‡iRx GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK bqvMvIwb¤œgva¨wgK we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 4/2/2019 18/07/19 1990 01750858535y

৬৬ kvn †Zvdv¾j †nv‡mb 478175 mntwkÿK Bmjvgag© GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK wmwÏKziingvbevwjKv we`¨vwb‡KZb ‡bÎ‡KvYv| 1/1/1995 1/4/1999 1975 1709171792

৬৭ wegj P›`ª miKvi 481905 mntwkÿK wn› ỳ ag© GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK wmwÏKziingvbevwjKv we`¨vwb‡KZb ‡bÎ‡KvYv 28/06/2000 28/06/2000 1972 17273223345

৬৮ wgVzb †fŠwgK 1133767 mntwkÿK K…wlwkÿv GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK wmwÏKziingvbevwjKv we`¨vwb‡KZb ‡bÎ‡KvYv 1/11/2016 0103/17 1987 01737-878037y

৬৯ ‡gvt Rvnv½xi Avjg D-1064286 mntwkÿK Bmjvgag© GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK cvuPnvU D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 30/01/2012 1/11/2012 1/1/1987 01736-150505

৭০ ‡gvtAvwgbyjBmjvg N-115355 mntwkÿK mvgvwRKweÁvb GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK cvuPnvU D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 14/02/19 18/07/19 15/ 09/1984 01727-988053

৭১ b~iæjnK N-1114250 mntwkÿK MwYZ GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK cvuPnvU D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 14/02/19 1/1/2015 25/05/86 01745-190026

৭২ mv‡`Kzi iMgvb 1150166 mn. wkÿK MwYZ 2005-3.13 2007-3.20 2011-2q d‡Zcyi GmGwm D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 14/2/19 20/5/19 1989 1925580896

৭৩ Webq P›`ª miKvi 1153568 mn. wkÿK K…wl wkÿv 2002-3.13 2006-2.90 2010-2q d‡Zcyi GmGwm D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 14/2/19 28/7/19 1985 1735848856

৭৪ ibRq `vm 1153571 mn. wkÿK wn›`yag© 2005-4.50 2009-2.27 2012-2q d‡Zcyi GmGwm D”P we`¨vjqÕ ‡bÎ‡KvYv 14/2/19 28/7/29 1989 1724037532

৭৫ gvwiqv ingvb gybgyb 1150163 mn. wkÿK evsjv 2003-2.25 2006-2.60 2010-2q ‡Mvwe›`kÖx D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 7/2/2019 1/5/2019 1986 1723779546

৭৬ wbjy iwbx mvnv 1127877 mn. wkÿK wn›`yag© 1988-2q 1997-2q 2000-2q euvkix †g‡niæ‡bœQv D”P we. ‡bÎ‡KvYv 15/9/15 1/3/2016 1971 1724169564

৭৭ ‡gv.Av‡bvqvi †nv‡mb 280203 mn. wkÿK mv. weÁvb 1981-3q 1985-2q 1987-2q g`b Av`k© cvewjK D/we ‡bÎ‡KvYv 2/1/1993 1/7/1994 1966 1717898847

৭৮ ‡gv.Av‡bvqviæj Bmjvg 1043451 mn. wkÿK MwYZ 1985-1g 1998-2q 2001-2q Pv›`MuvI nuvmKzwo ˆgavg D/we ‡bÎ‡KvYv 21/12/03 31/12/10 1979 1753333514

৭৯ ‡gv.iæ‡ej wgqv 1140462 mn. wkÿK AvBwmwU 2000-2q 2005-3.67 2009-2q wZqkx Gb GBP Lvb GKv‡hgx ‡bÎ‡KvYv 1/9/2015 1/3/2018 1984 1913931855

৮০ ‡eex ivYx mvnv 1126116 mn. wkÿK wn›`yag© 1993-1g 1995-2q 2002-2q wZqkx Gb GBP Lvb GKv‡hgx ‡bÎ‡KvYv 1/9/2015 26/1/16 1976 1992918919

৮১
‡gvt Aveyj Kvjvg 1064326 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© 2001/3.67 Avwjg 2003-

2-17
dvwRj 2005- 

 2q 
‡bÎ‡KvYv P›`ªbv_ D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 25/07/11 9/12/2012 1986 1718883498

৮২ mvw`qv Avdwib 1140434 mnKvix wkÿK Kw¤úDUvi GmGmwm-
2001-3.33

GBPGmwm-
2004-

weG- 2009-
2q

‡bÎ‡KvYv P›`ªbv_ D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 1/1/2015 28/03/2018 1/7/1986 1757994826

৮৩ Av.d.g Rvgvj DwÏb Lvb 279327 mnKvix wkÿK Bmjvg wkÿv 1983- 2q 1985- 2q 1987-3q Kzwbqv dR‡i‡bœQv D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 1/1/1991 1/7/1994 1/3/1969 1721289203

৮৪ g‡bvqviv †eMg 284189 mnKvix wkÿK K…wl 1988-2q 1991-3q 1993-2q Kzwbqv dR‡i‡bœQv D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 1/10/1995 1/2/1996 3/9/1971 1734566724

৮৫ wbMvi myjZvbv cvifxb 476758 mnKvix wkÿK mvgvwRK weÁvb 1977-3q 1983-3q 1993-3q Kzwbqv dR‡i‡bœQv D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 1/1/1995 1/4/1998 15/06/1962 1913656767

৮৬ ‡kL †mvwbqv 1079202 mnKvix wkÿK Kw¤úDUvi 1999-2q 20001-1g 2005-2q Kzwbqv dR‡i‡bœQv D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 12/052013 1/11/2013 6/6/1983 998204907

৮৭ bvwM©m dv‡Zgv - mnKvix wkÿK e¨emvq wkÿv 2002-3.38 2004-4.00 2008-2q Kzwbqv dR‡i‡bœQv D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 17/02/2019 - 1987 183403758

৮৮ ‡gvnv¤§` Rmxg DwÏb 1153580 mnKvix wkÿK MwYZ 2009-3.95 2011- 4.50 2015-3.06 Gg. G nvwg` D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 11/2/2019 1/7/2019 1993 1751344996

৮৯ ‡gvnv¤§` †mvjvqgvb - mnKvix wkÿK weÁvb 2003-3.19 2011-3.20 2010-2q Gg. G nvwg` D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 17/10/2015 - - 1759403743

৯০ ‡gvt †gvkviid †nv‡mb 1144579 mnKvix wkÿK AvB wmwU 1999-1g 2003-3q 2008-2q Gg. G nvwg` D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 17/102015 1/1/2019 1983 1717892952

৯১ ‡gvt Gikv`yj nK 486821 mnKvix wkÿK Bmjvg wkÿv 1987-3q 1993-3q 1996-3q Gg. G nvwg` D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 12/12/1996 1/5/2005 - 1718795495



৯২
‡gvt †evinvb DwÏb 481262 mnKvix wkÿK Bmjvg wkÿv `vwLj-1988-

2q
Avwjg-1990-

3q
dvwRj-1992-

3q Kvwgj-
1994-2q

Kzgox D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 9/1/1994 15/05/2000 1971 1727788877

৯৩ ‡gvt b~‡i Avjg wmwÏKx 1144566 mnKvix wkÿK AvB wmwU 2001-3.25 2003-2.00 2008-3q Kzgox D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 18/03/2015 1/1/2019 1985 1710175687

৯৪ Av‡bvqviv LvZzb 276375 mnKvix wkÿK mvgvwRK weÁvb 3q 3q  3q ‡gŠjfxbMi D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 12/2/1989 1/7/1993 1969 1760957864

৯৫ ‡gvt Avãyj KÏyQ 276377 mnKvix wkÿK Bs‡iwR 2q 3q 2q ‡gŠjfxbMi D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 4/8/1992 1/7/1993 1973 1724381998

৯৬ ‡Rvev‡qi †nv‡mb 1117888 mnKvix wkÿK Bmjvg wkÿv 2.83 2.75 2q ‡gŠjfxbMi D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 24/112014 1/3/1915 1988 1726879028

৯৭ iæûj Avwgb 1144567 mnKvix wkÿK AvB wmwU 3.25 2.7 2q ‡gŠjfxbMi D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 31/12/2014 1/1/2019 1985 1794775908

৯৮ Rvgiæj Bmjvg - mnKvix wkÿK mvgvwRK weÁvb 2000 2003 2008 ‡WDUz‡Kvb evRvi D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 17/11/2015 - 1984 1717255267

৯৯ wnib wgqv - mnKvix wkÿK e¨emvq wkÿv 2002 2005 2009 ‡WDUz‡Kvb evRvi D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 17/11/2015 - 1985 1721522674

১০০ ‡gvt iwnQ DwÏb Zvs 474515 mnKvix wkÿK Bmjvg wkÿv `vwLj-1986-
2q

Avwjg-1988-
2q

dvwRj-1992-
3q

Picvov D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 1/1/1995 23/121994 1998 1729516781

১০১ ‡gv:Avãyj †nwjg 280379 mnKvix wkÿK mgvwRK weÁvb 1988- 1992- 2010 AveyAveŸvQ D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 14/4/93 1/1/1994 1971 1719072714

১০২ ‡gv:gvmy`yi ingvb 280375 mnKvix wkÿK ag© wkÿv `vwLj-88 Avwjg-90 dvwRj-92 AveyAveŸvQ D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 10/4/1993 1/1/1995 1974

১০৩ ‡gv:nvwmg DwÏb 280059 mnKvix wkÿK kixiPPv©       3q 3q 3q Picvov gnv‡`ecyiD”P we`¨vjh ‡bÎ‡KvYv 15/01/94 12/8/1994 1967 1720297050

১০৪ gvnveyeyj nK 1112717 mnKvix wkÿK Z_¨I †hvMv‡hvM cÖhyw³ gvbweK-3q gvbweK-2q weG-2q Picvov gnv‡`ecyiD”P we`¨vjh ‡bÎ‡KvYv 25/2/14 1/3/2018 1983 1721260206

১০৫
মা:মন্জু ল হক 

িব াস
১১১২৭১৭ mnKvix wkÿK Bmjvg wkÿv িব ান-৩.১৭ gvbweK-২.৮৩ dvwRj-2য় Picvov gnv‡`ecyiD”P we`¨vjh ‡bÎ‡KvYv ০৯/০৬/২০১৪ ০১/০৯/২০১৪ ১৯৮৭ ১৭২৫৪২৬১৫৮

১০৬ মাছা: হিসনা আ ার ১১৪০৪১২ mnKvix wkÿK ব বসা িশ া e¨emv-3.13 e¨emv-3.00 we Kg-2q Picvov gnv‡`ecyiD”P we`¨vjh ‡bÎ‡KvYv 25/02/14 1/3/2018 1987 1736764712

১০৭ ‡gvnv¤§v` Ryev‡q` †nv‡mb 1058973 mnKvix wkÿK Bmjvg wkÿv `vwLj-2q Avwjg-2.33 dwRj-2q `Ë D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 20/01/11 1/5/2011 1985 1749489671

১০৮ ‡mvgv mvnv 1058974 mnKvix wkÿK wn›`y ag© Gm Gm wm-2q GBPGmwm-3q weG-2q `Ë D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 20/01/11 1/5/2011 1982 1747064999

১০৯ ‡gv:nvwmg DwÏb 474554 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© 1987-3q 1987-3q 1990-3q wkgyjvwU D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 1/1/1995 1/3/1998 1969 1721143529

১১০
‡gv:jyrdzi ingvb 470096 mnKvix wkÿK Bmjvg ag©  `v-3q 1985 Avwjg-

3q1985
dvwRj-3q 

1994
ivRyi evRvi K‡jwR‡qU ¯‹yj  ‡bÎ‡KvYv 5/1/1994 1/1/1997 1971 1775795516

১১১ ‡gvQv:‡ivKmvbv cvifxb 1126088 mnKvix wkÿK K…wl wkÿv 1g 2q 2q ‡K.Gb.Gd D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 10/5/2015 1/1/2016 1983 1943743730

১১২ ‡gv:dwi`yj Bmjvg 1144565 mnKvix wkÿK AvBwmwU 2q 2q 2q ‡K.Gb.Gd D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 10/5/2015 1/1/2019 1982 1710544994

১১৩ ‡gv:‡mvjvqgvb Kwei - mnKvix wkÿK wnmve weÁvb G- G- 2q ‡K.Gb.Gd D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 18/10/15 - 1988 1721420652

১১৪ ‡gv:iwdKzj Bmjvg 10112883 mnKvix wkÿK Bmjvg ag©  1995-1g 1998-1g 2000-1g ‡bÎ‡KvYv D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 22/4/04 1/6/2004 1981 1916311416

১১৫ ggZv ivbx Kg©Kvi 1136542 mnKvix wkÿK wn›`y ag© 1997-1g 1998-1g 2000-1g ‡bÎ‡KvYv D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 18/9/16 1/7/2017 1981 1723477453

১১৬ ‡gv:iwdKzj Avjg Lvb 1068788 mnKvix wkÿK AvBwmwU 1992-1g 1995-2q 1999-2q ‡bÎ‡KvYv D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 8/12/2011 1/1/2012 1976 1916075537

১১৭ gvwdqv vv³vi LvZzb 1009595 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© 1996 1998 2000 wkgyjRvwb evwjKv D:we: ‡bÎ‡KvYv 1/5/2004 1982 1700979493

১১৮ myKzgvi miKvi 473911 mnKvix wkÿK mgvR weÁvb 1979-3q 1983-3q 1987-3q eoIqvix D”P we`¨jq ‡bÎ‡KvYv 20/2/93 1/1/1996 1963 1719720325

১১৯ Rvnvbviv Av³vi 1025730 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© 1995-2q 1997-2q 1999-3q eoIqvix D”P we`¨jq ‡bÎ‡KvYv 3/10/2004 1/8/2005 1980 17574070

১২০ ‡mv‡nj f’yBqv 1144573 mnKvix wkÿK evsjv 2003-3.81 2005-3.60 2010-2q eoIqvix D”P we`¨jq ‡bÎ‡KvYv 29/12/16 1/1/2019 1987 1723622783

১২১ ‡gv:Bwjqvm Lvb 1144574 mnKvix wkÿK K…wl 2003-2.90 2006-2.90 2010-2q eoIqvix D”P we`¨jq ‡bÎ‡KvYv 29/12/16 1/1/2019 1988 1712574273

১২২ wg›Uz P› ª̀ miKvi - mnKvix wkÿK mgvR weÁvb 2002-2.75 2006-3.00 2010-2q eoIqvix D”P we`¨jq ‡bÎ‡KvYv 29/12/16 ----- 1986 1723229222



১২৩ ‡gv:b~iæj Bmjvg mnKvix wkÿK MwYZ 2003-3.32 2005-3.32 2011-2q eoIqvix D”P we`¨jq ‡bÎ‡KvYv 29/12/16 ----- 1985 173665584

১২৪ তািনয়া নাসিরন 1067637 সহ: িশ. আইিস 2002 2004 2008 কানাপাড়া উ  িব ালয় ন েকাণা 02.07.2011 01.11.2012 04.07.1985 1920768522

১২৫ বাসি  রাণী সাহা 1030627 সহ: িশ. িবিপএড 1992 1994 1996 কানাপাড়া উ  িব ালয় ন েকাণা 19.039.2003 01.12.2006 01.07.1977 1920768522

১২৬ মা: আ ল গিণ 1110679 সহ: িশ. ইসলাম ধম 1996 1998 2000 কানাপাড়া উ  িব ালয় ন েকাণা 01.04.2014 01.07.2014 01.10.1984 1920768522

১২৭ মা: আকা র আলী 1153524 সহ: িশ. িব ান 2000 2003 2009 বাউসা উ  িব ালয় ন েকাণা 07.02.2019 01.07.2019 25.10.1985 1718006950

১২৮ সােহল উি ন এমিপও িবহীন সহ: িশ. িব ান 2008 2010 2014 নািজরগ  উ  িব ালয় ন েকাণা 13/02/2019কতৃক িনেয়াগ া 15.11.1991 1711449967

১২৯ কা  িব াস 1126117 সহ: িশ. িহ  ধম 2006 2008 2011 ন র র উ  িব ালয় ন েকাণা 11.11.2015 01.01.2016 23.10.1990 1718817487

১৩০ মা: হািব র রহমান 480735 সহ: িশ. ইসলাম ধম 1988 1993 1996 পাহাড় র উ  িব ালয় ন েকাণা 02.10.1999 01.05.2000 1972 1937864169

১৩১ িদন সরকার 1079209 সহ: িশ. িহ  ধম 1984 1988 1994 পাহাড় র উ  িব ালয় ন েকাণা 31.03.2004 01.09.2013 1967 1917786541

১৩২ মা: িরপন িময়া এমিপও িবহীন সহ: িশ. আইিস 2002 2004 2008 নই উ  িব ালয় ন েকাণা 07.02.2019কতৃক িনেয়াগ া 1985 1736635307

১৩৩ Zzlvi Avn‡g` 1140459 mn:wkÿK Kw¤úDUvi 2001-3.38 2006-4.28 2010-2q evDmx Aa©P›`ª D”Pgva¨wgK we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 26/1/15 1/3/2018 1985 1748700455

১৩৪ wc›Uz Kygvi ivq 1117903 mn:wkÿK K…wl 2003-3.63 2005-3.3 2009-2q evDmx Aa©P›`ª D”Pgva¨wgK we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 26/01/15 1/3/2015 15/09/88 1739159240

১৩৫ kvnve DwÏb 1112724 mn:wkÿK K…wl 2032-3.63 2004-2.9 2008-2q nviæwjqv D”P we`¨vvjq ‡bÎ‡KvYv 1/4/2014 1/9/2014 1/10/1986 1732321583

১৩৬ AvwRRyj nvwKg 1102715 mn: wkÿK Kw¤úDUvi 2003-3.17 2005-2.75 2007-2q nvRxMÄ D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 31/12/13 1/3/2014 1989 1729379350

১৩৭ dviæK Avn‡¤§` 1140464 mn: wkÿK Kw¤úDUvi 1995-1g 1997-2q 2003-3q ûRivevwo D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 11/8/2015 1/3/2018 10/7/1980 17555783941

১৩৮ dqmvj ZvjyK`vi 1153528 mn: wkÿK Bs‡iwR 2007-3.50 2009-4.80 2013-2.85 ûRivevwo D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 13/02/19 1/7/2019 14/01/90 1737748123

১৩৯ ‡ncx ivbx cvj 1153530 mn: wkÿK MwYZ 2008-4.94 2010-4.50 2014-3.65 ûRivevwo D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 13/02/19 1/7/2019 18/10/92 1760028948

১৪০ ‡gv: AvwbQzi¾vgvb 480208 mn: wkÿK mgvR weÁvb 1986-3q .1988-2q 1992-3q PwjøkKvnwbqv nvwdR DwÏb D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 2/5/1999 1/5/2000 1969 1740576171

১৪১ iwdKzj Bmjvg dwKi 480209 mn: wkÿK mgvR weÁvb 1991-2q 1993-3q 1995-3q PwjøkKvnwbqv nvwdR DwÏb D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 2/5/1999 1/5/2000 1976 1711488708

১৪২ nvweeyi ingvb 1124203 mn:wkÿK K…wl 2000-2q 2003-2q 2008-2q wbwðšÍcyi D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 22/07/15 1/11/2015 05/1284 1747756662

১৪৩ gwR©bv †eMg 1140440 mn: wkÿK Kw¤úDUvi 2002-2.50 2004-2.20 2008- 2q mvnZv D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 20/11/14 1/3/2018 1985 1713503534

১৪৪ cwc ivbx miKvi 1140443 mn: wkÿK Kw¤úDUvi 2003-2.31 2005-2.50 2009-2q wKkjq wkïwb‡KZb D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 1/12/2014 1/3/2018 1987 1728553126

১৪৫ bvRgv 1140452 mn: wkÿK Kw¤úDUvi  2000-2q 2004-2.6 2009-2.88 wPivg Zv‡niv gvbœvbm ¯§„wZ D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 24/12/14 1/3/2018 3/8/1984 1762511938

১৪৬ Lvqiæj Avgxb 1053529 mn:wkÿK K…wl 2006-4.50 2008-4.00 2012-2q wPivg Zv‡niv gvbœvbm ¯§„wZ D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 20/02/19 1/6/2019 1/12/1989 1747570971

১৪৭ wjwcKv `Ë gRyg`vi 1140465 mn: wkÿK Kw¤úDUvi .1999-2q 2004-2.5 2008- 2q Kvkeb we`¨vwb‡KZb D”P we`¨vjq  †bÎ‡KvYv 14/12/14 1/3/2018 1983 1797461523

১৪৮ Zcb P› ª̀ wmsn 475624 mn:wkÿK K…wl 1986-2q 1988-2q 1990-3q Kvkeb we`¨vwb‡KZb D”P we`¨vjq †bÎ‡KvYv 8/1/1996 1/9/1998 30/11/70 1746515817

১৪৯ ‡gv: bRiæj Bmjvg 1059323 mn: wkÿK mgvR weÁvb 1985-3q 1987- 2q 2000- 2q ‡cÖgbMi Qvwjcyiv D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 3/1/1994 1/5/2011 1966 1728982629

১৫০ ‡gv: Lvqiæj Bmjvg 1144585  mn: wkÿK Kw¤úDUvi 2003 2006 2010 ‡Wgyov Pvcvi‡KvYv D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 10/11/2016 1/1/2019 1986 1727995280

১৫১ ‡mv‡nj ivbv 14061693 mn:wkÿK K…wl 2002-3.50 2004-2.70 2008-2q ‡Wgyov Pvcvi‡KvYv D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 15/12/15 1/3/2016 1986 1735214372

১৫২ iweDj Bmjvg 1153597 mn.wk. K…wl GmGmwm wW‡cøvgv - mwi¯Íjv D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 18/2/19 17/5/2019 29/9/89 1715427974

১৫৩ Avkivdzb bvnvi - mn.wk. Bs‡iwR GmGmwm GBPGmwm ¯œvZ‡KvËi bex †nv‡mb Lvb D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 13/2/19 - 15/8/90 1921236521

১৫৪ ‡gvt gvmyg wejøvn 1154822 mn.wk. Bs‡iwR GmGmwm GBPGmwm ¯œvZ‡KvËi f~Mx RvIqvbx D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 24/1/19 17/8/19 15/12/84 1939186500

১৫৫ myRvZ wgqv 1150175 mn.wk. Bs‡iwR GmGmwm GBPGmwm ¯œvZ‡KvËi kvj_x D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 5/2/2019 ‡g/19 1/7/1991 1985848654

১৫৬ ‡kqv‡ge DwÏb 271081 mn.wk. Bmjvg ag© `vwLj Avwjg dvwRj kvj_x D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 20/2/90 ‡g/1990 1/9/1970 1717157995



১৫৭ Zzlvi KvwšÍ miKvi 1153590 mn.wk. wn›`y ag© GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK kvj_x D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 5/2/2019 RyjvB/19 1/5/1986 1902470033

১৫৮ ‡gvt †gvkviid †nv‡mb 1150175 mn.wk. kixiPP©v GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK RvjïKv Kzgy`MÄ D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 18/2/19 1/5/2019 1988 1740562218

১৫৯
‡gvnv¤§` †gv³vw`i ingvb 
Lvb

1150171 mn.wk. e¨emvq wkÿv GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK RvjïKv Kzgy`MÄ D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv H H 1986 1719251439

১৬০ Avey ivqnvb 1140385 mn.wk. MwYZ GmGmwm GBPGmwm ¯œvZ‡KvËi nvULjv GmBGmwWwc g‡Wj D.we. ‡bÎ‡KvYv 1/2/2014 1/3/2018 31/12/87 1725517593

১৬১ ‡gvt Rybv‡q` †nv‡mb Lvb 1141733 mn.wk. mvgvwRe GmGmwm GBPGmwm ¯œvZ‡KvËi nvULjv GmBGmwWwc g‡Wj D.we. ‡bÎ‡KvYv 14/2/13 1/5/2018 28/11/81 1719960825

১৬২ Amxg Kzgvi mvnv 1153594 mn.wk. wn›`y ag© GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK Gb Rvwiqv SvÄvBj D”P we`¨vjq ‡bÎ‡KvYv 20/2/19 RyjvB/19 1/7/1990 1719468127

১৬৩ মাঃ আ ল ওয়াহাব ১৪৯৬৭৯ সকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল আন পুর উ  িবদ ালয় ন েকাণা ১৭/১০/১৯৮১ ০১/০৬/১৯৮৪ ১৯৮১ ১৮২৪৪৩৭০৪৯

১৬৪ মাঃ হােছন আলী ৪৮৩২৮৬ সকারী িশ ক সমাজ িব ান এসএসিস  এইচ.এস.িস  িব.এ আন র উ  িব ালয় ন েকাণা ১৪/০৩/১৯৯৫ ০১/০১/২০০১ ১৯৬৮ ১৭২৫২৮৬৪৯৩

১৬৫ মা রানী সরকার ১১৫০১৫১ সকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস  এইচ.এস.িস িষ িডে ামা আন র উ  িব ালয় ন েকাণা ১০/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯২ ১৭৭৮৯৯৭৫৭৮

১৬৬ মাঃ আ র রউফ খ কার      নাই সকারী িশ ক বাংলা এসএসিস  এইচ.এস.িস  িব.এ আন র উ  িব ালয় ন েকাণা ০৫/১২/১৯৯৪ েযাজ  নেহ ১৯৬২ ১৭২৫১৩৫৬৬৭

১৬৭ িমজা মাঃ আশরা ল ইসলাম      নাই সকারী িশ ক িব ান এসএসিস  এইচ.এস.িস  িব.এস.িস আন র উ  িব ালয় ন েকাণা ০২/০৪/১৯৯৮ েযাজ  নেহ ১৯৬৯ ১৭২৭৩২৩০৬৯

১৬৮ অমল চ  দব ১০৬৮৭৬৬ সহঃ িশ ক িষ িশ া ১৯৮৭-১ম ১৯৮৮-২য় ১৯৯১-২য়   বরদল  উ  িব ালয় ন েকানা ২৪/০৬/১২ ০১/১১/১২ ২২/০২/৭০ ১৭১২৮৩৪০৬৮

১৬৯ রাই ল ইসলাম ১১১৩২৯৪ সহঃ িশ ক আইিস  ২০০১-৩.৬৩ ২০০৩-২.৪০ ২০১০-২.৮০  বরদল  উ  িব ালয় ন েকানা ২১/০৬/১৪ ০২/১১/১৪ ৩১/১২/৮৩ ১৭৩২০০১৬৩৩

১৭০ গার গািব  গা ামী ১১১২৭০৭ সহঃ িশ ক িহ  ধম ১৯৯৮-২য় ২০০০-২য় ২০১০-২য়  বরদল  উ  িব ালয় ন েকানা ২১/০৬/১৪ ০১/০৯/১৪ ১০/০৩/৮১ ১৯১২৬২৮৫৫৫

১৭১  আজহা ল ইসলাম ১০৬৪৩১২ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ২০০৩-৩.২৫ ২০০৫-৩.০০ ২০০৮-১ম  বরদল  উ  িব ালয় ন েকানা ১৯/০৬/১১ ০১/১১/১২ ০১/১২/৮৭ ১৭৩৮১৬৫৭৫৬

১৭২ মাঃ সাই ল ইসলাম ৪৭৮৭৬৩ সহঃ িশঃ ইসলাম ধম ১ম ২য় ফািজল-২য় িবশরপাশা হির  উ  িব ালয় ন েকানা ০১/০১/১৯৯৯ ০১/০৬/১৯৯৯ ০৩/০৪/১৯৭৫ ১৭৩৬৮৮০৪২০

১৭৩ সিলম খান ১১১২৭১০ সহঃ িশঃ আইিস ১ম ১ম  িব.এস.এস.স ানিবশরপাশা হির  উ  িব ালয় ন েকানা ০৩/০৮/২০১৪ ০১/০৯/২০১৪ ১০/০৭/১৯৮৮ ১৭২৮৫৪২৭৬৩

১৭৪ রমজান আলী ১১৫৩৫৪৩ সহঃ িশঃ িব ান ১ম ২য় িব.এস.িস স ান-িবশরপাশা হির  উ  িব ালয় ন েকানা ০৮/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৭/০৫/১৯৮৯ ১৯২৫৫৬২৪৩৯

১৭৫ মাঃ নয়ন িময়া   ১১৫৩৫৪১ সহঃ িশঃ বসায় িশ া    ১ম ১ম িব.িব.এস স ান-িবশরপাশা হির  উ  িব ালয় ন েকানা ০৮/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৮/০১/১৯৯০ ১৯১৫৯২৫৪১৮

১৭৬ কাম ল ইসলাম ১১৪৪৫৮৩ সহঃ িশ ক ত  ও যাগােযাগ২.৯১ ি ২.৯ ি তীয় িণ গািব পুর উ  িবদ ালয় ন েকাণা ২০/০৯/২০১৫ ০১/০১/২০১৯ ১৯৯০ ১৯২০১৭১৮৭০

১৭৭ দীপন হাজং ১১৩৮৬৪৪ সহকাির িশ ক িষ এসএসিস এইচএসিস াতক  উ র গাড়াগাও স জ িনকেকতন উ  িব ালয় ন েকানা ০৯/০৪/২০১৫ ০১/০১/২০১৮ ০৫/০৫/১৯৯০ ১৯১৮৫০১১৮৬

১৭৮ মাশারফ হােসন ১১৫৩৫৪৮ সহকাির িশ ক সামািজক িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক উ র গাড়াগাও স জ িনকেকতন উ  িব ালয় ন েকানা ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৬/২০১৯ ০৬/০৭/১৯৮৭ ১৭১৪৬৪০৯১০

১৭৯ মা:মািনক িময়া ১১৫৩৫৪৪ সহকাির িশ ক ইংেরিজ এসএসিস এইচএসিস াতক উ র গাড়াগাও স জ িনকেকতন উ  িব ালয় ন েকানা ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৬/২০১৯ ১৭/০৮/১৯৯৩ ১৭৪২৪১১৯৮৯

১৮০ আমা ল ইসলাম ১১৫৩৫৪৫ সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আিলম কািমল উ র গাড়াগাও স জ িনকেকতন উ  িব ালয় ন েকানা ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৬/২০১৯ ১২/০৯/১৯৯২ ১৭২১৪৬৭০৬১

১৮১  িজয়াউর রহমান ১১০২৭১৪ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম কািমল  নলছা া উ  িব ালয় ন েকানা ২৩/১২/২০১৩ ০১/০৩/২০১৪ ২০/০৩/১৯৮৭ ১৭২৮২৬৫০৪৫

১৮২ আ ল ন র ১১৪১৭৫০ সহকাির িশ ক ত  ি : এসএসিস এইচএসিস এম এস এস  নলছা া উ  িব ালয় ন েকানা ০৪/০৬/২০১৪ ০১/০৫/২০১৮ ০৩/০১/১৯৮৫ ১৭২৯৩০০২৮৫

১৮৩ নাজমা আ ার ১০২৫৭৫২ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম কািমল  নািজর র প ীজাগরণ উ  িব ালয় ন েকানা ২০/১১/20০৪ ০১/০৯/২০০৫ ০১/০১/১৯৮০ ১৭৪৫৬৫২৩৩৬

১৮৪ ‡gv: Avey Zv‡je wgqv 270505 mnevix wkÿK kixi PP©v GmGmwm-2q GBPGmwm-2q we.G-2.24 বটতলা উ  িব ালয় ন েকাণা ১৬/০৫/১৯৮৯ ০১/০৭/১৯৮৯ ১৯৬৩ ---

১৮৫ মা:ওমর ফা ক ১০৬৪৩৫২ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম দািখল-১ম আিলম-১ম ফািজল-১ম জনতা উ  িব ালয় ন েকানা ০১/০৮/২০১১ ০১/১১/২০১২ ১৯৮১ ১৭১৬৯৯২৭৪৮

১৮৬ িবমল চ  সরকার ১০৩৪৩৬৬ সহকাির িশ ক িহ  ধম এসএসিস-১ম এইচএসিস-২য় াতক-৩য় জনতা উ  িব ালয় ন েকানা ০১/০৯/২০১১ ০১/১২/২০১২ ১৯৭৮ ১৭২৭৪১৯৩৯৪

১৮৭ মা; হা র অর রিশদ ১১২৬০৭৭ সহকাির িশ ক কৃিষ িশ া এসএসিস-৩.কৃিষ িডে ামা-৩.২৪--- জনতা উ  িব ালয় ন েকানা ১০/০৯/২০১৫ ০১/০১/২০১৬ ১৯৯০ ১৭৪৫৫৪৩১০৫

১৮৮
উ ল িব াস ১১৪৪৫৮১ সহকাির িশ ক তথ  ও 

যাগােযাগ :
এসএসিস-২.২৫ এইচএসিস-২.২৫ াতক-(স ান)-২জনতা উ  িব ালয় ন েকানা ১০/১০/২০১৫ ০১/০২/২০১৬ ১৯৮৫ ১৭০৪৪৩৭২৬২

১৮৯ া সরকার ১১৫৪৮২৮ সহকাির িশ ক িহ  ধম এসএসিস এইচএসিস াতক  সে ড  হাট উ  িব ালয় ন েকানা ০৬/০৬/২০১৫ ০১/০৯/২০১৯ ১৫/০১/১৯৮৮ ১৭২২৪৮৫৯৯৪



১৯০ আ র রহমান ফা কী ১০৪০১৮৮ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম কািমল  সে ড  হাট উ  িব ালয় ন েকানা ০৭/০৬/২০০৯ ০১/১১/২০০৯ ০৭/০৪/১৯৭৮ ১৯১৭৮৩৯৮৫০

১৯১ আ র রহমান ১১৪০৪২৫ সহকাির িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক  সে ড  হাট উ  িব ালয় ন েকানা ০৬/০৬/২০১৫ 1/3/2018 ০৯/১১/১৯৮১ ১৭১৬১৫২৩১২

১৯২ আ  সােদক ৪৭৪৫২৮ সহকারী িশ ক ইসলাম ি◌শ া ৩য় ৩য় ৩য় উদয় র িমতালী উ  িব ালয় ন েকানা ১১/০২/১৯৯৩ ০১/০৫/১৯৯৮ ০১/০১/১৯৭১ ১৭৪৪৩৪৪৭৬৮

১৯৩ সীমা রানী সরকার ১০৫৯৩২২ সহকারী িশ ক িহ  ুধম ১ম ২য় ২য় উদয় র িমতালী উ  িব ালয় ন েকানা ২৯/১১/২০১০ ০১/০৫/২০১১ ১২/১১/১৯৭৮ ১৭২৭৮৭৩৩৬১

১৯৪ এ, ক,এম আ র রব ১১৪৪৫৮০ সহকারী িশ ক আইিস ২য় ২য় ২,৯০ উদয় র িমতালী উ  িব ালয় ন েকানা ৩০/০৮/২০১৫ ০১/০১/২০১৯ ২৬/১২/১৯৮১ ১৭১৬৮২৭৭২৭

১৯৫ সুজন চ  প ত ১১৪০৪২৯ সহকারী িশ ক সামা জক িব ান এসএসিস-৩৭৫ এইচএসিস-৩.২০ াতক-(স ান)-২কলমাকা া উ  বািলকা িবদ ালয় ন েকানা ০১/১১/২০১৫ 1/3/2018 ১৯৮৫ ১৯১৩৮৪৩৩৪২

১৯৬ বারহান উ ন ১১৪০৪২০ সহকারী িশ ক সামা জক িব ান এসএসিস-২.২৫ এইচএসিস-২.২৫ াতক-(স ান)-২কলমাকা া উ  বািলকা িবদ ালয় ন েকানা ০১/১১/২০১৬ 1/3/2018 ১৯৮৬ ১৯১১২৩২৩৯৭

১৯৭ মা জয়া আ ার ১১৫০১৫২ সহকারী িশ ক গাহ  অথনীিত এসএসিস-৪.৬৩ এইচএসিস-৫ াতক-(স ান)-১কলমাকা া উ  বািলকা িবদ ালয় ন েকানা ১৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯২ ১৩০২৩৭৪২৮৪

১৯৮ মা. ল ইসলাম ১০৪৩৪৭৯ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ১৯৮৮-২য় ১৯৯০-২য় ১৯৯২-২য় িমতালী বািলকা উ  িব ালয় ন েকানা ১৭/০১/৯৯ ০১/০৫/২০১০ ২৫/০২/১৯৭৪ ১৭৩৯৯৪২০৭০

১৯৯ নীিলমা রাণী কর ১১৪০৪৭১ সহকারী িশ ক বাংলা ১৯৮৮-২য় ১৯৯২-২য় ১৯৯৪-৩য় িমতালী বািলকা উ  িব ালয় ন েকানা ১৭/০১/৯৯ ০১/০৩/২০১৮ ০৬/০৮/১৯৭২ ১৭২৫৫৯১৫৯১

২০০ মা. শহী ল ইসলাম ১১৪০৪৭০ সহকারী িশ ক সামা.িব ১৯৮৬-২য় ১৯৮৮-২য় ১৯৯৭-৩য় িমতালী বািলকা উ  িব ালয় ন েকানা ০৯/০২/২০০০ ০১/০৩/২০১৮ ১০/০১/১৯৭০ ১৭৭৫৭৯৬৬৯১

২০১ আিমর আলী ১১৫৩৫৪৭ সহকারী িশ ক িহ  ধম ২০০৫-২য় ২০০৭-১ম ২০১১-১ম িমতালী বািলকা উ  িব ালয় ন েকানা ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১০/০৬/১৯৮৮ ১৭২৩৫১৯০৪৭

২০২ মা, ৎ র রহমান ১১১২৭০৩ সহকারী িশ ক িষ ২০০২-১ম ২০০৮-১ম িমতালী বািলকা উ  িব ালয় ন েকানা ২০/০৬/২০১৪ ০১/০৯/২০১৪ ০২/০১/১৯৮৬ ১৭২৪৭৩৫১২১

২০৩ মা: সােজদুল ইসলাম ১১৪০৪৪২৭ সহকারী িশ ক এসএসিস-১ম এইচএসিস-১ম াতক-(স ান)-২রাজনগর উ  িব ালয় ন েকানা ২৩/০৩/২০১৫ ২৭/০৩/২০১৮ ২৮/১১/১৯৭৯ ১৯৩৭০১০৬১৭

২০৪ মুনমুন আ ার ১১২৭৮৮৭ সহকারী িশ ক িব ান এসএসিস-১ম এইচএসিস-২য় াতক-(স ান)-২কলমাকা া সরকাির পাইলট উ  িব ালয় ন েকানা ১৭১৮৯০৪১৬৩

২০৫ হিরদাস সাহা ১৭১০৩০০৪ সহকারী িশ ক সামািজক িব ান এসএসিস-১ম এইচএসিস-২য় াতক-(স ান)-২কলমাকা া সরকাির পাইলট উ  িব ালয় ন েকানা ০১/১০/২০১৫ ০১/০৩/২০০১৭ ২৮/০৬/৮৩ ১৭১৯৫৯৯৮০১

২০৬
 মাঃ খিলল উ াহ ৩৪২৭৫২ সহকারী মৗলভী  আরবী দািখল/১৯৮৯ 

২য় িণ
আিলম/১৯৯২ 
২য় িণ

 ১৯৯৪ ২য় িণ িশবনগর কা াপাড়া দািখল মাদরাসা  ন েকাণা। ২৯/০৪/১৯৯৭ ০১/০৮/১৯৯৭ ১৫/০২/১৯৭৩ 01712342561

২০৭
 র মাহা দ ৩৩৭৯৮৫ সহকারী মৗলভী আরবী দািখল/১৯৭৬ 

৩য় িণ
আিলম/১৯৭৮ 
৩য় িণ

 ফািজল/১৯৮০ 
৩য় িণ

িশবনগর কা াপাড়া দািখল মাদরাসা  ন েকাণা। ১৪/০৭/১৯৯৪ ১৪/০৭/১৯৯৪ ০১/০৯/১৯৬১ 01736739333

২০৮
 মাহা দ আলী ২১২৪১১৩ সহকারী িশ ক ইংেরজী এসএসিস/২০০৪

িজিপএ- ৪.০৬
এইচএসিস/২০
০৬িজিপএ- 
৩.৬০

িবএ(অনাস)/২০
১০  ২য় িণ

িশবনগর কা াপাড়া দািখল মাদরাসা  ন েকাণা। ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৩/০৭/১৯৮৯ 017৬১৪৪২৯৪০

২০৯
 ফয় ে ছা সহকারী িশ ক আইিস এসএসিস/২০০৩

িজিপএ- ২.২৫
এইচএসিস/২০
০৬িজিপএ- 
৩.১০

িবএ/২০১১ ২য় 
িণ

িশবনগর কা াপাড়া দািখল মাদরাসা  ন েকাণা। ০৩/০৬/২০১৯ ০৬/০৬/১৯৮৭ ১৭৯৭৭৬১৯১৯

২১০ মাঃ ম ল হক ২১২৯১৩৭ সহকারী িশ ক সামািজক িব ান ৩.০০/২০০৫ ৩.৪০/২০০৭ ২য় িবভাগ/২০১১ িপ.িজ. দা ালাম দািখল মা াসা ন েকাণা ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১২/০৫/১৯৮৮ ০১৮৪৫৭৬০০৩২

২১১ মাঃ মাহফুজুর রহমান ২১২৯১৪০ সহঃ মৗলভী আরিব ২০০৯-৪.৭৫ ২০১১-৫.০০ ২০১৬-৩.৮৩ রিহম র দািখল মা াসা ন েকানা ০৯/০২/১৯ ০১/০৭/১৯ ১৪/১০/৯৪ ১৭৫৪৪৮৩৬২২



এসএসিস/ দািখল
এইচএসিস/

আিলম
াতক

 (পাস/স ান)

1 মাঃ আ র রিহম 1154856 সহঃিশ ক বাংলা 3 2.6 ি তীয় িন লৗহ জংগ উ  িব ালয় টা াইল ১৮/০২/২০১৯ ০ ০১/০২/১৯৮৬ ১৭২১৯৫৭৭২৮

2 মাঃ আ ল কালাম আজাদ 478431 সহঃিশ ক ইসলাম ধম ি তীয় িবভাগ ি তীয় িবভাগ তীয় িবভাগ জিশহা  উ  িব ালয় টা াইল ০৭/০২/১৯৯৫ ০১/০৪/১৯৯৯ ১২/০৩/১৯৬৯

3 মাঃ ওয়ােজদ আলী খান 338013 সহঃিশ ক ইসলাম ধম ি তীয় িবভাগ ি তীয় িবভাগ ২য় িন আইসড়া উ  িব ালয় টা াইল ১৯/০৮/২০১৭ ১০/০২/২০৭১ ১০/০২/১৯৭১ ১৭৫১৬৬৫৬৬৫

4 মাঃ হািব র রহমান 1153612 সহঃিশ ক সামািজক িব ান 3.25 3 ২য় িন আইসড়া উ  িব ালয় টা াইল ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০৩/০৪/১৯৮৭ ১৭২৫৭২৮০৯২

5 মাঃ রােসল িময়া 1150215 সহঃিশ ক কি উটার 4.81 3.65 0 পাটখা ির িবলিকছ মা ান বািলকা উ  িব ালয় টা াইল ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৬/২০১৯ ০৬/০৮/১৯৯৫ ১৭৪৮৪৮৪২১৫

6 পিরমল ধর 1048926 সহঃিশ ক িষ ১ম ২য় 0 কা ন র ক িজ আর ক উ  িব ালয় টা াইল ১৩/০৫/২০১০ ০১/০৭/২০১০ ১১/০৪/১৯৮০ ১৭৯৪০৫৬০৩৮

7 সােলহা আ ার 1068093 সহঃিশ ক ইসলাম ধম 3.17 2.75 ২য় িন কা ন র ক িজ আর ক উ  িব ালয় টা াইল ০২/০৫/২০১২ ০১/১১/২০১২ ১২/০২/১৯৮৮ ১৭৭৫৯৬৬৯৩১

8 মাঃ ইসমাইল হােসন 1142796 সহঃিশ ক কি উটার 2.81 4 ২য় িন কা ন র ক িজ আর ক উ  িব ালয় টা াইল ১৯/৮/২০১৯ ০১/০৭/২০১৮ ০৫/১১/১৯৮৬ ১৭২৭৮১১৯২৭

9 িশি◌উলী আ ার 1150223 সহঃিশ ক সামািজক িব ান 3.06 3.5 ২য় িন িসংগারডাক আদশ উ  িব ালয় টা াইল ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০৩/০৬/১৯৮৮ ১৯৮৩৭৭৫০৫২

10 সািবনা শাি 1150204 সহঃিশ ক বাংলা 3.13 3.4 ২য় িন িসংগারডাক আদশ উ  িব ালয় টা াইল ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২১/১১/১৯৮৬ ১৭৫০৯৭৪৮১২

11 মিজনা আ ার সহঃিশ ক কি উটার ১ম ২য় ২য় িন বেপৗল উ  িব ালয় টা াইল ০১/০৭/২০১৯ ০ ১৫/১১/১৯৮২ ১৭৪৫৭৯৩৭০৫

12 র া রানী গাসাল 1154852 সহঃিশ ক িহ  ধম 2.88 2.9 ২য় িন বা লী সাদী লাইলী বগম উ  িব ালয টা াইল ১৮/০২/২০১৯ ০ ০১/০৭/১৯৮৬ ১৭৪৭৬২৭৬৯১

13 ইসরাত জাহান ইিসতা সহঃিশ ক গাহ  িব ান ১ম ১ম ১ম িন কাউলজানী ৎফাশা া বািলকা উ  িব ায় টা াইল ১৩/০২/২০১৯ ০ ০৬/১১/২০১৯ ১৭৯৩৫৯০২৪৫

14 মাঃ লাল িময়া 1150216 সহঃিশ ক বাংলা 2.5 2.7 ২য় িন িমিরক র গ াচরণ তপিশলী উ  িব ালয় টা াইল ২০/০২/২০১৯ ২১/০৫/২০১৯ ১৩/১১/১৯৮৫ ১৭২২৮৭৫০৫০

15 বনানী সরকার 1126244 সহঃিশ ক কা  তীথ ২য় 2.4 ২য় িন িমিরক র গ াচরণ তপিশলী উ  িব ালয় টা াইল ০৯-Jul ২৮/০১/২০১৬ ০৭/০২/১৯৮০ ১৭২৩৭৮৭০২৭

16 িজয়াসিমন আরা 1150217 সহঃিশ ক কি উটার 5 5 3.22 বািলযা উ  িব ালয় টা াইল ১৬/০২/২১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২৩/১১/১৯৯২ ১৯৮৬১০৯১৭০

17 মাঃ সা াত হােসন সহঃিশ ক ইংেরজী 3.81 4.2 ২য় িন বািলযা উ  িব ালয় টা াইল ১৬/০২/২০১৯ ০ ১০/০৫/১৯৮৭ ১৭৩২৪৫৯৮১৬

18 মা আ ার 1150205 সহঃিশ ক গিণত 4.88 3.8 3.42 মনী বাড়ী উ  িব ালয় টা াইল ০৮/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২৬/১০/১৯৯২ ১৭৯২৪৫৯৫৭২

19 সািবনা ইয়াসিমন 1150214 সহঃিশ ক বসায় িশ া 3.5 3.8 ২য় িন ময়থা জনতা উ  িব ালয় টা াইল ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৫/১২/১৯৮৬ ১৯১৪৫৩১৪৮২

20 মাঃ শির ল ইসলাম 1110634 সহঃিশ ক কি উটার
2.38 2.4 ২য় িন

মাথা িল ম রজাহান বগম বািলকা উ  িব ালয় টা াইল ০৬/০৩/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪ ৩১/১২/১৯৮৫ ১৭২১২৯০৯২৯

21 ফারহানা হক খান 1110636 সহঃিশ ক গাহ  িব ান
4 3.7 ১ম িন

মাথা িল ম রজাহান বগম বািলকা উ  িব ালয় টা াইল ১০/০৩/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪ ২৮/০৬/১৯৮৭ ১৬৩৩৫০৮২২১

22 খাকন িময়া 1153610 সহঃিশ ক ইংেরজী
4.88 4.6 ২য় িন

মাথা িল ম রজাহান বগম বািলকা উ  িব ালয় টা াইল ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০৫/১০/১৯৯২ ১৭২০২৮৬১০২

23 মাঃআঃ হািমদ িময়া 277700 সহঃিশ ক ইসলাম িশ া ৩য় ২য় ২য় িন বািঘল লবাড়ী উ  িব ালয় টা াইল ০১/০১/১৯৯০ ০১/০১/১৯৯৪ ২৬/১০/১৯৬৫ ১৭১৬৮৩৬৬৪৪

24 মাঃ সালাইমান িময়া 1114086 সহঃিশ ক িষ 3.63 3.5 0 বািঘল লবাড়ী উ  িব ালয় টা াইল ০৯/০৯/২০১৪ ০১/০৫/২০১৮ ০৩/০২/১৯৮৫ ১৯৩২২১৪১৯৬

25 ল ীরানী সহঃিশ ক িহ  ধম 2.63 3.2 ২য় িন বািঘল লবাড়ী উ  িব ালয় টা াইল ০৪/০২/২০১৯ ০ ০৬/০২/২০১০ ১৭৭৯৯৬৪৬৫০

26 মাহ দা আ ার 1150207 সহঃিশ ক ইংেরজী
১ম ‘১ম ৩য় িন

হাবলােটং িরয়া পাড়া আ ােহল বাকী(এইচ  এ িব) 
উ  িব ালয় টা াইল ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৪ ১৭৭৬০৩৮৪৭১

মাবাইল না ার

িশ াগত যা তা
িবষয়পদবী িনেয়ােগর তািরখ

এমিপও ি র 
তািরখ

এমিপও ভ  মাধ িমক িবদ ালেয়র িবএড িশ ণিবহীন িশ কগেণর নােমর তািলকা ( িত ান িভি ক)
জলা : টা াইল

ইনেড  
ন র

িশ েকর নাম
িমক 
নং

িব ালেয়র নাম
জলা 

(কম ল)
জ সাল



27 মাঃ নজ ল ইসলাম 1142799 সহঃিশ ক কি উটার
১ম 2.8 ২য় িন

হাবলােটং িরয়া পাড়া আ ােহল বাকী(এইচ  এ িব) 
উ  িব ালয় টা াইল ০১/০৩/২০১৪ ০১/০৭/২০১৮ ১৯৮৩ ১৭৬৮২৯২৭১২

28 মাঃ ল ইসলাম 331032 সহঃিশ ক ইসলাম ধম ২য় ২য় ৩য় িন কাউলজানী নওেশিরয়া উ  িব ালয় টা াইল ১৬/০৭/১৯০৬ ০১/১২/১৯৮৮ ১৯৬৭ ১৭১৪৭৩৬৭৪৬

29 মাহা দ আলাউি ন িময়া 1110638 সহঃিশ ক কি উটার ১ম ২য় ৩য় িন কাউলজানী নওেশিরয়া উ  িব ালয় টা াইল ০৪/০৫/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪ ১৯৭৬ ১৭২১৯০৬৩২১

30 পারেভজ খান 1145707 সহঃিশ ক সামািজক িব ান 3.92 3.4 ১ম িন কাউলজানী নওেশিরয়া উ  িব ালয় টা াইল ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৯৯০ ১৭২৫৩৭১৮৩৫

31 মিনরা আ ার 1101423 সহঃিশ ক কি উটার 4.42 3.67 3.17 বাসাইল পাইলট বািলকা উ  িব ালয় টা াইল ০১/০৭/২০১৩ ০১/০১/২০১৪ ০৫/০১/১৯৯০ 174345790

32 মাঃ আিম র রহমান 1118290 সহঃিশ ক ইসলাম ধম ১ম ২য় ৩য় িন বাসাইল পাইলট বািলকা উ  িব ালয় টা াইল ১৫/০১/২০১৫ ০১/০৩/২০১৫ ০৫/০১/১৯৮০ ১৫৫৮৭৫৭৮২৬

33 আিখরানী দাস 1118289 সহঃিশ ক িহ  ধম 2.2 2.5 ২য় িন বাসাইল পাইলট বািলকা উ  িব ালয় টা াইল ০১/১২/২০১৪ ০১/১২/২০১৪ ২৭/১২/১৯৮৪ ১৯৩৫৭০০৬৪১

34 মাঃ আ  রায়হান 1141804 সহঃিশ ক কি উটার 2.88 1.8 ২য় িন বািঘল লবাড়ী উ  িব ালয় টা াইল 9/9/2014 1/5/2018 3/2/1985 1932214196

35 তারানা আিজজ 1150212 সহঃিশ ক বাংলা 3.25 4 3.44 া আ ািছয়া উ  িব ালয় টা াইল ১২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০১/১১/১৯৮৭ ১৯৫৫৭৩৭৬৫৯

36 নাজ াহার 1153611 সহঃিশ ক ইসলাম িশ া 3.44 3.5 ১ম িন া আ ািছয়া উ  িব ালয় টা াইল ১২/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ২৭/১১/১৯৮৯ ১৩০১৩৯০৯৫৫

37 সােহল রানা সহঃিশ ক কি উটার 2.88 3.7 ২য় িন আইসড়া উ  িব ালয় টা াইল 25/09/2019 ০ 1/7/1986 ১৭২৪৩১৩২১৩

38 মাহাঃ মাহ ল হক খান 477252 সহঃিশ ক ইসলাম ১ম ২য় ২য় িন  জ এফ উ  িব ালয় টা াইল ২৩/২/১৯৯৯ ২৩/০২/১৯৯৯ 25/01/1971 1714820153

39 কাম ন নাহার ই 1025356 সহঃিশ ক িষ ২য় ১ম 0  জ এফ উ  িব ালয় টা াইল 02/05/2005/ 1/9/2009 9/12/1982 1722154086

40   মাঃ শাহ আলম 1153624 সহ: িশ ক গিণত 4.06 4.1 3.24  গািব াসী উ  িব ালয টা াইল 9/2/2019 1/7/2019 12/12/1988 1660113240

41 নজ ল ইসলাম 1153615 সহ: িশ ক ইংেরিজ 2005/1ম 2008/1ম 2014/1ম ভারই ি খী উ  িব ালয় টা াইল 9/2/2019 1/9/2019 3/3/1990 1760835607

42  মাঃ িজ াহ িময়া 1055639 সহ: িশ ক ধম দািখল আিলম ফািজল, কািমল বাগবাড়ী উ  িব ালয় টা াইল 29/01/2011 1/5/2011 10/11/1985 1719155464

43 ফিরদা খা ন 1102310 সহ: িশ ক িষ
এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস/স ান)

বাগবাড়ী উ  িব ালয় টা াইল 28/12/2013 1/3/2014 1/1/1985 1725307879

44 ইিলয়াস হােসন 1153623 সহ: িশ ক গিণত 2008/4.80 2010/3.80 2016/3.26  কানাবাড়ী উ  িব ালয় টা াইল 14/02/2019 1/7/2019 1/2/1993 1987311341

45 আিমনা খানম 487162 সহ: িশ ক কি উটার ি তীয় িবভাগ ি তীয় িবভাগ তীয় িবভাগ বলরাম র উ  িব ালয় টা াইল 1/1/2000 31/05/2002 1/2/1974 1706162730

46 আসা ামান 1118325 সহ: িশ ক ইসলাম ধম 3.83 3 ধম িবভাগ বলরাম র উ  িব ালয় টা াইল 3/11/2013 1/3/2015 2/1/1987 1724636296

47 িশহাব উি ন 1126154 সহ: িশ ক িষ
ি তীয় িবভাগ িষ িডে ামা 2য়

বলরাম র উ  িব ালয় টা াইল 10/8/2015 1/1/2016 31/01/1983 1717703279

48 আঃ সা ার 477492 সহ: িশ ক ধম 2য় 2য় 2য় তা কদার িসরাজ আলী উ  িব ালয় টা াইল 1/1/1995 1/4/1999 1/4/1971 1726773595

49  সিলম রজা 1141737 সহ: িশ ক আইিস 3.13 3 2য় তা কদার িসরাজ আলী উ  িব ালয় টা াইল 16/06/2015 1/5/2018 1/1/1986 1718026414

50  মাঃ নজ ল ইসলাম 643442 সহ: িশ ক ধম 2য়/1989 3য়/1992 2য়/1994 িনকরাইল বগম মমতাজ বািলকা উ  িব ালয় টা াইল 15/05/2011 1/11/2012 0/0/1974 1713537212

51 হযরত আলী 1141827 সহ: িশ ক কি উটার 3.25/2004 2.92/2006 2.42/2009 িনকরাইল বগম মমতাজ বািলকা উ  িব ালয় টা াইল 12/12/2013 1/5/2018 0/0/1990 1735641749

52  মাঃ মক ল হােসন 1141780 সহ: িশ ক
ত  ও যাগােযাগ 

ি
3.25 4.52 2য়

য়া উ  িব ালয় টা াইল 31/07/2015 1/5/2018 2/1/1988 1718476325

53  মাঃ শিহ ল ইসলাম 1145706 সহ: িশ ক বসায় িশ া 3.38 3.6 2য় য়া উ  িব ালয় টা াইল 9/2/2018 1/3/2019 15/12/1990 1747554462

54 আলতাব হােসন 1149766 সহ: িশ ক কি উটার 3.38 2.9 2য় লী উ  িব ালয় টা াইল 9/2/2014 1/5/2018 1/1/1985 1724372897

55  মাঃ আ ল বারী 474378 সহ: িশ ক ধম দািখল/2য় আিলম/3য় ফািজল/3য় লী উ  িব ালয় টা াইল 1/1/1994 1/3/1998 2/1/1973 1708382011

56 িবজন মার গাপ 1106407 সহ: িশ ক শরীর চচা 2.9 2য় 2য় লী উ  িব ালয় টা াইল 9/2/2014 1/5/2014 5/8/1986 1683930309

57 তাহিমনা লতানা সহ: িশ ক বাংলা 2002/3.63 2004/2.90 2009/2য়  মাবারক মাহ দ মা িমক িব ালয় টা াইল 17/02/19 1/7/2019 1/6/1987 1725571855



58 রােবয়া 11553622 সহ: িশ ক ধম 2006/4.25 2008/4.33 2011/3.08  মাবারক মাহ দ মা িমক িব ালয় টা াইল 17/02/2019 1/7/2019 1/12/1991 1777998325

59  মােশদা 1153620 সহ: িশ ক ইংেরিজ 2009/4.44 2011/3.80 2015/2.89  মাবারক মাহ দ মা িমক িব ালয় টা াইল 17/02/2019 1/7/2019 1/10/1994 1746682731

60 হািব াহ খান 1143407 সহ: িশ ক আইিস 2002/3.17 2004/2 2006/1ম  মাবারক মাহ দ মা িমক িব ালয় টা াইল 2/7/2015 1/9/2018 1/1/1986 1723014142

61 আকতা ামান 1072249 সহ: িশ ক িষ 1993/1ম িষ িডে ামা ংগী র লীপাড়া উ  িব ালয় টা াইল 24/12/2012 1/2/2013 5/5/1978 1714289863

62  মাঃ হািব াহ 1072250 সহ: িশ ক ধম 1997/1ম 1999/3য় 2001/2য় ংগী র লীপাড়া উ  িব ালয় টা াইল 20/12/2012 1/2/2013 10/3/1982 1717838521

63 আসমাউল সনা 1153621 সহ: িশ ক িব ান 3002/3.5 2004/3.40 2008/2য় ংগী র লীপাড়া উ  িব ালয় টা াইল 9/2/2019 1/7/2019 23/6/86 1789280890

64 শারিমন খা ন 1153619 সহ: িশ ক ইংেরিজ 2008/3.63 2010/4 2014/2.99 ংগী র লীপাড়া উ  িব ালয় টা াইল 9/2/2019 1/7/2019 5/8/1992 1960126208

65  মাঃ আিম ল ইসলাম 1007960 সহ: িশ ক ধম
2য়/1992 2য়/1994 কািমল 2য়/2006

অেলায়া উ  িব ালয় টা াইল 1/1/2000 1/5/2004 18/02/1978 1918369112

66 সাহানারা লতানা 1143408 সহ: িশ ক কি উটার 2য় 2য় 3য় অেলায়া উ  িব ালয় টা াইল 26/1/2013 27/9/2018 1/4/1974 172336366

67 িলপা খা ন 1140537 সহ: িশ ক সামািজক িব ান 1999 2001 2004/2006 ঞা র পাইলট উ  বািলকা িব ালয় টা াইল 1/1/2015 18/3/2018 1/1/1984 1736919583

68 িশি  রানী দাস 1120343 সহ: িশ ক িহ  ধম 1999 2001 2004 ঞা র পাইলট উ  বািলকা িব ালয় টা াইল 1/1/2015 25/05/2015 9/1/1983 1756647429

69  মাঃ সাহােয়ল খান 1140539 সহ: িশ ক গিণত 1984 1987 1994 ঞা র পাইলট উ  বািলকা িব ালয় টা াইল 1/1/2015 18/03/2018 1/2/1968 1715028466

70 তাছিলমা খা ন সহ: িশ ক সামািজক িব ান 1997 2002 2008 ঞা র পাইলট উ  বািলকা িব ালয় টা াইল 1/1/2015 10/8/1981 1721195639

71  মাঃ ইকবাল হােসন 485387 সহ: িশ ক ইসলাম ধম 1994/2য় 1996/2য় 1998/2য় অ না মহসীন উ  িব ালয় টা াইল 14/9/2012 14/9/2012 1/1/1978 1712431578

72  মাঃ শাহানাজ আফেরাজ 1141795 সহ: িশ ক কি উটার 2002/3.38 2003/1.80 2007/2য় অ না মহসীন উ  িব ালয় টা াইল 25/1/2014 1/5/2018 10/12/1985 1732536118

73 িশ ী আ ার 1150219 সহ: িশ ক িব ান 2005/4.75 2007/4.30 2011/1ম পলিশয়া আর.িড. উ  িব ালয় টা াইল 16/02/2019 1/5/2019 20/08/1989 1749951876

74 ছােনায়ার হােসন 1153616 সহ: িশ ক সামািজক িব ান 2002/3.25 2005/3.40 2009/3.28 পলিশয়া আর.িড. উ  িব ালয় টা াইল 16/02/2019 1/7/2019 12/10/1987 1722430033

75  মাঃ কাম ামান 276391 সহ: িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল/কািমল চরিনকলা উ  িব ালয় টা াইল 1/1/1986 1/7/1993 1/1/1971 1719786949

76 বাদল চ  শীল 276393 সহ: িশ ক সামািজক িব ান এসএসিস এইচএসিস িবএ চরিনকলা উ  িব ালয় টা াইল 1/1/1986 1/7/1993 31/10/1962 1728013905

77  মাঃ মিজ র রহমান 282677 সহ: িশ ক িষ এসএসিস এইচএসিস িবএসিস চরিনকলা উ  িব ালয় টা াইল 3/4/1995 3/4/1995 11/4/1960 1738291133

78  মাঃ আ ল জিলল 474335 সহ: িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল িনকলা উ  িব ায় টা াইল 2/1/1995 1/2/1998 0/0/1976 1763605032

79  মা দ আ ল জিলল 1029721 সহ: িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসিস িবএ িনকলা উ  িব ায় টা াইল 30/12/2003 1/12/2005 0/0/1973 1721573752

80 ি  রানী ভ াচায 1131338 সহ: িশ ক িহ  ধম 1992/2য় 1995/3য় 1998/2য় ফলদা শির ন নছা বািলকা উ  িব ালয় টা াইল 1/11/2015 1/11/2016 6/6/1977 1728842684

81 শিফ ল ইসলাম 1142804 সহ: িশ ক আইিস 2002/3.88 2004/4 2008/2য় মমতাজ ফিকর উ  িব ালয় টা াইল 1/6/2015 1/7/2018 0/0/1986 1735883284

82  মাঃ আ র রা াক 277708 সহ: িশ ক ইসলাম ধম 1983/3য় 1985/3য় 1987/2য় মমতাজ ফিকর উ  িব ালয় টা াইল 31/12/1986 1/1/1994 0/0/1968 1850363840

83 শাহ আলম 1072260 সহ: িশ ক ইসলাম ধম 2003/3.75 2005/3.58 2008/1ম মা কাটা উ  িব ালয় টা াইল 1/10/2012 1/2/2013 1/2/1989 1738549116

84 িরনা মালা 1133806 সহ: িশ ক িষ 2003/2.94 2005/3.40 2009/2য় মা কাটা উ  িব ালয় টা াইল 1/11/2016 1/3/2017 21/12/1988 1941128954

85 মা ল ইসলাম 11422794 সহ: িশ ক সামািজক িব ান 98/2য় 2001/2য় 2004/2য় মা কাটা উ  িব ালয় টা াইল 12/3/2016 1/7/2018 5/8/1983 17781744615

86 মমতাজ পারভীন 1106426 সহ: িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক ফলদা রাম র উ  িব ালয় টা াইল 2/1/2014 1/5/2014 1/11/1987 1911148251

87  মাঃ আ ল ক ছ 1044719 সহ: িশ ক ইসলাম ধম 1988/3য় 1992/3য় 1994/3য় খ কার ল ম জামান উ  িব ালয় টা াইল 23/10/2000 1/5/2010 2/1/1974 1770092616

88  মাঃ ছালাম সরকার সহ: িশ ক িব ান 2001/3.75 2004/2.50 2008/3য় খ কার ল ম জামান উ  িব ালয় টা াইল 8/11/2015 1/6/1985 1725505035

89  মাছাঃ শােহরা খা ন সহ: িশ ক সামািজক িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক ফিকর মাঈন উি ন উ  িব ালয় টা াইল 4/9/2004 0/0/1979 1758616179

90 জন মাহ দ ১১৫৩৬৩২ সহ: িশ ক  ইংেরজী ৫. ৪.৩ ৩.২ এলািসন নািছ ে ছা বািলকা উ   িবঃ টা াইল ৪.২.১৯ ১.৭.১৯ ৯২ ১৭২৭০৬১২০৬



91 আঃ সামাদ আজাদ ১১৫৩৬২৯ সহ: িশ ক সাধারন িবঃ ৪.৬ ৩.৮ ২য় নী এরািসন তারকেযােগ  উ  িব ালয় টা াইল ১৩.২.১৯ ১.৭.১৯ ৮৭ ১৭১৪৮৫২৬৩২

92 সােজদা ১১৪৫৭০১ সহ: িশ ক সমাজ িবঃ ৪. ৪.৩ ১ম নী নলেশাধা বািলকা উ  িব ালয় টা াইল ২.২.১৯ ১.৩.১৯ ৮৬ ১৯৩২০৩০৪৩০

93 ল িল আ ার ১১৫০২২৫ সহ: িশ ক সাধারন িবঃ ৪.৩ ৩.৯ ১ম নী বাইল এস,এ,এস উ   িব ালয় টা াইল ১২.২.১৯ ১.৫.১৯ ৮৯ ১৭৪৫০৮৫৯৫৯

94 া আ ার ১১৩৫৩১৬ সহ: িশ ক বাংলা ২.৮ ২. ৩য় নী ড. আলীম আল রাজী উ  িব ালয় টা াইল ২৮.১১.১৬ ১.৫.১৭ ৮৯ ১৭৭৬৪১১১০০

95 রিফ ল ইসলাম ১১৫০২৩০ সহ: িশ ক  ইংেরজী ৫. ৪.৫ ২.৮ চকৈতল এ, ক,এ ছালাম  উ   িব ালয় টা াইল ১১.২.১৯ ১.৫.১৯ ৯১ ১৭৩৬৪৩২৩০৮

96 লাবনী ১১৫০২২৮ সহ: িশ ক গিনত ৫. ৪.৪ ৩.৬ বন   ীফয়া ওমর উ  িব ালয় টা াইল ১৭.২.১৯ ১.৫.১৯ ৯৩ ১৬৮২৬৮৪৬১৬

97 খােলদা আ ার ১১৫০২২৪ সহ: িশ ক ইংেরজী ৪.৬ ৪.৬ ৩য় নী মজর জনােরল মাহ ল হাসান উঃিবঃ টা াইল ১৯.২.১৯ ১.৫.১৯ ৯১ ১৯৩৮৭৭৪৫১৫

98 মাঃ আসা ল ইসলাম ১১৫৩৬২৮ সহ: িশ ক সমাজ িবঃ ৩.৭ ৩.৯ ১ম নী বা লী উ  িব ালয় টা াইল ৭.২.১৯ ১.৭.১৯ ৮৭ ১৭২৮৩০৭৫৫৭

99 উ ল সরকার ১১৫৪৮৪৭ সহ: িশ ক ইংেরজী ৩.৫ ৩.২ ২য় নী বা লী উ  িব ালয় টা াইল ৭.২.১৯ ১.৯.১৯ ৮৯ ১৭৯০৮৬৮৪২৭

100 মি রা দ ১১৫৩৬৩৪ সহ: িশ ক গিনত ৩.৯ ৩.৬ ৩.১ িপ. .এম উ  িব ালয় টা াইল ১৩.২.১৯ ১.৭.১৯ ৯৪ ১৭২৪৫৭১৮৪৩

101 নািহ ল ইসলাম ১১৫৩৬৩৭ সহ: িশ ক ভৗত িব ান ৩.৬৩, ২০০১ ২.৯০,২০০৪ ৩য় িণ িবএসিব উ  িব ালয় টা াইল ১০/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০১/০১/১৯৮৭ ১৭৭৭৩১৭১৯৮

102 াহার  ১০৬১৮৪৪ সহকারী িশ ক ইস:ধম ১ম িবভাগ ২য় িবভাগ ২য় িবভাগ মমতাজ আলী উ  িব ালয় টা াইল ২২/০২/২০১১ ০১/১১/২০১২ ০১/১২/১৯৮৩ ১৭৪৬৩১৮১০০

103 রজাহান ১১৫৩৬৪০ সহকারী িশ ক ভৗত িব ান ৫ ৪.৬ ৩.৬৬ মমতাজ আলী উ  িব ালয় টা াইল ১১/০২/২০১৯ ০১/০৮/২০১৯ ২৮/০১/১৯৯৩ ১৭৬৭৪৩৮৫৩৮

104 আ ল কালাম আজাদ ১১৫০২৩২ সহকারী িশ ক বাংলা ৩.৬৭ ৩.৭ ২য় িবভাগ মমতাজ আলী উ  িব ালয় টা াইল ১১/০২/২০১৯ ০১/০৬/২০১৯ ১১/১২/১৯৮৯ ১৯৬৪৭২০৮৩২

105 রািজনা আ ার ১১৪০৫০৫ সহকারী িশ ক ইংেরজী ১ম ১ম ২য় বািনয়াজান ি খী উ  িব ালয় টা াইল ০২/০৩/২০১৩ ০১/০৩/২০১৮ ১৯৭৫ ১৭০৩০২১১৮৮

106 শািফয়া খা ন ১১১৪০৬৯ সহকারী িশ ক ইস. ধম ১ম ১ম ১ম বািনয়াজান ি খী উ  িব ালয় টা াইল ০৭/০৮/২০১৪ ০১/১১/২০১৪ ১৯৮৮ ১৭০৩০২১১৮৮

107 মা: রিফ ল ইসলাম সহকারী িশ ক বসায় িশ া ১ম ১ম ২য় বািনয়াজান ি খী উ  িব ালয় টা াইল ১১/০২/২০১৯ ১৯৯১ ১৯৩০৮২৩৬৩৩

108 মাঃ সাম ল হক ৪৭২৩৮১ মৗলভী িশ ক 
ইসলাম ও নিতক 
িশ া

১৯৮৬/২য় ১৯৮৮/২য় ১৯৯১/৩য়
নির া পাবিলক উ  িব ালয় টা াইল ০১/০১/১৯৯৫ ০১/০১/১৯৯৭ ১৯৭২ ১৭২৭৮৯৫৭৪৭

109 ফােতমা ১০৭২২৫৭ সহকারী িশ ক কি উটার 
দািখল/২০০৪/৩.৯২ 

আিলম/২০০৬/৪.২
৫

ফািযল/২০০৯/৩.২৫
নির া পাবিলক উ  িব ালয় টা াইল ০৮/১০/২০১২ ০১/০২/২০১৩ ১৯৮৯ ১৯২২৪৭১২০৯

110 মাসিলমা খা ন ১১৫০২৩৩ সহকারী িশ ক ইংেরিজ 2007/4.56 2009/4.50 2013/3.00 নির া পাবিলক উ  িব ালয় টা াইল 17/02/2019 ০১/০৫/২০১৯ 1992 1737809747

111 মা: শাহজাহান ১৭৪৪০৬ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল, কািমল পানকাতা হােতম আলী উ  িব ালয় টা াইল ১৯/০৭/১৯৮৬ ২৬/০৭/১৯৮৬ ১৯৬২ ১৭৭৭৮৬১১৫১

112 মা: আ ল বারী ২৮২৬৯১ সহকারী িশ ক িব ান এস.এস.িস এইচ.এস.িস াতক িবএসিস পানকাতা হােতম আলী উ  িব ালয় টা াইল ১৫/০১/১৯৯৫ ০১/০৩/১৯৯৫ ১৯৬৩ ১৭৬৬৬২১৪৯৩

113 মাহা দ শামীম হােসন ১০৬৯৮১৯ সহকারী িশ ক িষ িশ া এস.এস.িস িডে ামা - পানকাতা হােতম আলী উ  িব ালয় টা াইল ২৮/১০/২০১১ ০১/১১/২০১২ ১৯৭৮ ১৭৯৮০৫৮৮৮৬

114 মাহা দ আিম ল ইসলাম ১১০১৪৩৭ সহকারী িশ ক কি উটার এস.এস.িস এইচ.এস.িস াতক িবএসএস পানকাতা হােতম আলী উ  িব ালয় টা াইল ২০/০৮/২০১৩ ০১/০১/২০১৪ ১৯৭৮ ১৭৪৪৪০৯৪৭০

115 মাঃ আ ছ ছালাম 1120368 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ১ম-১৯৯৮ ২য়-২০০১ ২য়-২০০৩ ভাইঘাট উ  িব ালয় টা াইল ১৮/০১/২০১৫ ০১/০৫/২০১৫ ১০/১১/১৯৮৩ ১৭৩৩১০৫৩২০

116 বা ল হােসন 1146702 সহকারী িশ ক শরীরচচা ২.৮৮-২০০৪ ৩.২০-২০০৭ ২য়-২০০১১ ভাইঘাট উ  িব ালয় টা াইল ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ০৫/০২/১৯৮৮ ১৭২২৪৩৬৯৩০

117 মাঃ রিবউল আলম 1150237 সহকারী িশ ক িষ ১ম-২০০০ ২.৫০-২০০৩ ২য়-২০১০ ভাইঘাট উ  িব ালয় টা াইল ১৮/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২৫/১২/১৯৮৪ ১৭২৫৮৬৬৩৩৬

118 া খা ন ১১৫০২৩৬ সহকারী িশ ক বাংলা ১৯৯৯- ২য় ২০০২-২য় ২০০৬-২য় সয়া উ  িব ালয় টা াইল ২০/০২/১৯ ০১/০৫/২০১৯ ৩১/১২/৮৪ ১৭৫৯০১৫৪৭৫

119 কামাল হােসন ১১৪৫৬৯৩ সহকারী িশ ক  ইংেরজী এস.এস.িস এইচ.এস.িস াতক িবএসিস ি  আফাজ উি ন উ:িব: টা াইল ০১/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ০১/০১/১৯৯০ ১৭১৯৯৫৯৫৩০

120 ফিরদ আহেমদ ১১৪৪৬০৬ সহকারী িশ ক সামা:িব: এস.এস.িস এইচ.এস.িস াতক িবএসিস ি  আফাজ উি ন উ:িব: টা াইল ৩০/১১/২০১৩ ০১/০১/২০১৯ ০১/১০/১৯৭০ ১৭২১৫৭০৮৪৬

121 িত রানী ঘাষ 1153654 সহ: িশ ক িহ  ধম ৪.০৬ ৩.৯ ২য় লমািলরচালা ছােকদ আলী উ  িবঃ টা াইল ০২/০২/২০১৯ ০৫/০১/২০১৯ ০৪/০৫/১৯৮৯ ১৭৩৬৪৩১১৬৬

122 িশউলী আ ার সহ: িশ ক বাংলা ২.৪৪ ২.২ ২য় লমািলরচালা ছােকদ আলী উ  িবঃ টা াইল ০২/০২/২০১৯ ০ ১১/৩০/১৯৮৬ ১৭৩৬৪৩১১৬৬

123 বােয়র আহেমদ 1153651 সহ: িশ ক জীব িব ান ৫ ৪.৯ ৩.৩৮ চথ  গণ উ  িব ালয় টা াইল ০২/১৩/২০১৯ ০৭/০১/২০১৯ ০৯/২৩/১৯৯৪ ১৭৬৬৯৩১৫১৯



124 মাঃ রিবউল ইসলাম 1135323 সহ: িশ ক িব ান ৩.৩১ ৩.৪ ২য় িসং িরয়া লােকরপাড়া ার আঃ হাঃ  উঃ িবঃ টা াইল ১০/৩১/২০১৬ ০৫/০১/২০১৭ ০৭/১৬/১৯৮৭ ১৯৭৭৭৭০৭৮৭

125 লায়লা ল রাকসানা 1141828 সহ: িশ ক বাংলা, ইংেরজী ৩.৮৮ ৩.৩ ২য় িসং িরয়া লােকরপাড়া ার আঃ হাঃ উঃ িবঃ টা াইল ০১/১৫/২০১৫ ০৫/০১/২০১৮ ১২/০১/১৯৮৫ ১৭১০৪০৩৩৩৪

126 দীপ চ  সরকার 1153652 সহ: িশ ক িহ  ধম ৩.৯৪ ৪.১ ১ম িসং িরয়া লােকরপাড়া ার আঃ হাঃ উঃ িবঃ টা াইল ০২/২০/২০১৯ ০৭/০১/২০১৯ ১১/১০/১৯৮৮ ১৭২৩১০৮৪২৫

127 জাফর আহমদ আক 131662 সহ: িশ ক বাংলােদশ ও িবঃ ৩য় ৩য় ৩য় গালা গণ উ  িব ালয় টা াইল ১১/০১/১৯৮৮ ১১/০১/১৯৮৮ ১১/১৬/১৯৬৬ ১৭৬১৩৯৬১০৫

128 মাঃ িমজা র রহমান 1150242 সহ: িশ ক বাংলা ৩.২৫ ৪.৪ ৩.০৭ কদমতলী হাসান পাবিলক উ  িব ালয় টা াইল ০২/১৭/২০১৯ ০৩/০১/২০১৮ ০১/০১/১৯৭৯ ১৭২৯৬৬৭৩৩৭

129 মািফদা লতানা 1153648 সহ: িশ ক ইংেরজী ৩.৫ ৪.৯ ২.৯২ কদমতলী হাসান পাবিলক উ  িব ালয় টা াইল ০২/১৭/২০১৯ ০৭/০১/২০১৯ ১২/৩১/১৯৯২ ১৭৪৪২৭৮৬২৮

130 ধীের  চ  পাল 277816 সহ: িশ ক সমাজ িব ান ৩য় ২য় ২.৩ মমেরজ গলগ া পাবিলক উ  িব ালয় টা াইল ০১/০১/১৯৮৮ ০১/০১/১৯৯৪ ১২/৩১/১৯৬৬ ১৭১৪৮৮০৪৬০

131 মাঃ আির ল ইসলাম 1226175 সহ: িশ ক িহসাব িব ান ২য় ১ম ৩য় শহীদ িত উ  িব ালয় টা াইল ০৯/২০/২০১৫ ০৯/২০/২০১৫ ০৮/২০/১৯৮৩ ১৭১৭৮৩৯১২৪

132 আেশকা আেরিফন 1153647 সহ: িশ ক গাহ  িবঃ ৪.৬৯ ৪.৬ ১ম গালা বািলকা উ  িব ালয় টা াইল ০২/১৬/২০১৯ ০৭/০১/২০১৯ ০২/০১/১৯৯২ ১৬১৯১১৮৯৯৮

133 রােশ ল ইসলাম 2119587 সহ: িশ ক গিণত ৪.৫৬ ৪.৫ ৩.৩২ া নশাসন এ.ইউ.উ  িব ালয় টা াইল ১১/১৬/২০১৬ ০৩/৩০/২০১৭ ০৩/০১/১৯৮৮ ১৭৩৫৪০৬৪৬৪

134 পন চ  বমন 1150239 সহ: িশ ক ইংেরজী ৪.৬৩ ৩.৯ ২.৮৫ া নশাসন এ.ইউ.উ  িব ালয় টা াইল ০২/১৪/২০১৯ ০৫/০১/২০১৯ ০৮/০১/১৯৯১ ১৭৬৭৪৬৯৯৭৮

135 ফরেদৗসী আরা তািনয়া 1150247 সহ: িশ ক বাংলা ৩.৯৪ ৩.৯ ৩.৩ া নশাসন এ.ইউ.উ  িব ালয় টা াইল ০২/১২/২০১৯ ০৫/০১/২০১৯ ১২/০১/১৯৯৩ ১৭১০৭৬৮৬৪৫

136 মাঃ হলাল উি ন 1150247 সহ: িশ ক ইংেরজী ৩.৭৫ ২.৬ ৩.৩৩ ভবনদ  গণ উ  িব ালয় টা াইল ০২/০৪/২০১৯ ০৫/০১/২০১৯ ১০/২৭/১৯৮৭ ১৭২৩০১৪০৫৯

137 িনমাই চ  আিদত সহ: িশ ক বসায় িশ া ২য় ২য় ২য় নকাইল আদশ উ  িব ারয় টা াইল ১০/২৯/২০১৫ ০ ১০/১১/১৯৮১ ১৭৭১১৮৯৫২৫

138 মা ম িময়া সহ: িশ ক ইংেরজী ৩.৩১ ৩.৩ ৩য় নকাইল আদশ উ  িব ারয় টা াইল ১০/২৯/২০১৫ ০ ০৮/০১/১৯৮৮ ১৭১৩৫৮০২৭৯

139 মাছাঃ িবউ  আ ার সহ: িশ ক বাংলা ২.৬ ২য় ২য় নকাইল আদশ উ  িব ারয় টা াইল ১০/২৯/২০১৫ ০ ০১/০১/১৯৮৫ ১৭১৭৮৪০০৫৪

140 সর তী শীল সহ: িশ ক সামাঃ িবঃ ৩.১৩ ২.৫ ২য় নকাইল আদশ উ  িব ারয় টা াইল ১০/২৯/২০১৫ ০ ১২/১৩/১৯৮৪ ১৭২৯৬১৯১৩৮

141 মাঃ তয় র রহমান 1143406 সহ: িশ ক কি উটার ২০০২-২য় ২০০৩-২য় ২০০৮-২য় মা া উ  িব ালয় টা াইল ০৬/০৪/২০১৫ ০১/০৯/২০১৮ ০৫/০২/১৯৮৬ ০১৭১৯-৫১১০৭৮

142 মাঃ তােল র রহমান 472349 সহ: িশ ক ইসলাম ১৯৮২-৩য় ১৯৮৪-২য় ১৯৮৬-৩য় ভা রীর চর উ  িব ালয় টা াইল ০১/০১/১৯৯৭ ০৫/০২/১৯৬৭ ০১৯১৭-০২১০৮১

143 হা দ ের মাক দ ১০১৪৮৫১ সহ: িশ ক িষ ১৯৯২ ২০০০-২য় ভা রীর চর উ  িব ালয় টা াইল ২৪/০৮/০৩ ০১/০৭/২০০৪ ০৩/০২/১৯৭৬ ০1712-729023

144 রিন তাপ পাল 1133827 সহ: িশ ক িহ  ধম ২০০২-৩.১৩ ২০০৪-৩.৪০ ২০০৮-২য় সাজান র উ  িব ালয় টা াইল ০৬/১১/২০১৬ ০১/০৩/২০১৭ ৩০/১২/৮৬ ০১৯১১-৮৬০৬৩০

145 মাঃ িসরা ল ইসলাম 1062651 সহ: িশ ক কি উটার ১৯৮৯-১ম ১৯৯৩-২য় ১৯৯৬-২য় সাজান র উ  িব ালয় টা াইল ০১/১০/২০০৪ ০১/০৫/২০০৬ ০১/০৪/১৯৭৪ ০১৯২১-৫৬৪৪১৫

146 মাঃ আব াহ 1067137 সহ: িশ ক ইসলাম ১৯৯২-৩য় ১৯৯৪-২য় ১৯৯৬-২য় সাজান র উ  িব ালয় টা াইল ১৫/০৭/১২ ০১/১২/২০১২ ০৫/০১/১৯৭৮ ০১৭৪৭-০২৪২১৫

147 ম ল চ  রায় …… সহ: িশ ক ব: িশ া ২০০০-২য় ২০০২-২য় ২০০৬-২য় সাজান র উ  িব ালয় টা াইল ১৩/১২/১৫ …… ১০/০১/১৯৮৪ ০১৭৪৬-৬৮৩৭৬২

148 নাজনীন নাহার ৪৮৯৫৭৯ সহ: িশ ক কি উটার জনতা ব খী উ  িব ালয় টা াইল ০১/০৭/২০০২ ০১/০৬/১৯৭৯

149 মাঃ শাহজাহান আলী ১০৬০৯০৬ সহ: িশ ক িষ জনতা ব খী উ  িব ালয় টা াইল ০২/০৫/২০১১ ১১/০৯/১৯৮৩

150 লহাস উি ন ৪৮২১১৬ সহ: িশ ক ,, ১৯৯২-১ম ১৯৯৬-২য় জয়নগর উ  িব ালয় টা াইল ২৩/০৮/০০ ০২/০৮/২০০০ ০৩/০৩/১৯৭৭ ০১৭২৯-৫৬৭২৯০

151 মাঃ হা ন-অর-রিশদ ১০৭৬২৩৪ সহ: িশ ক কি উটার ১৯৮৬-২য় ১৯৮৮-২য় ১৯৯৬-৩য় জয়নগর উ  িব ালয় টা াইল ০৪/০৫/২০১৩ ০১/০৭/২০১৩ ৩১/০৮/৭১ ০১৭৩৫-১৪৬০৯২

152 মাহা দ ইউ ফ হা ন ১০৩১০৩৬ সহ: িশ ক িষ ১৯৯৭-২য় ২০০৩-১ম ২০১১ বড়াডা রী আদশ উ  িব ালয় টা াইল ০৯/০৯/২০০৪ ০১/০২/২০০৬ ০৭/০১/১৯৮১ ০১৭১৮-৬৩৯৫৬২

153 মাহা দ িলয়াকত আলী ৪৭৭৪৮৬ সহ: িশ ক ইসলাম ১৯৯১-২য় ১৯৯৩-২য় ১৯৯৫-২য় বড়াডা রী আদশ উ  িব ালয় টা াইল ০১/০১/১৯৯৭ ০১/০৪/১৯৯৯ ০১/০২/১৯৭৭ ০১৭২১-৫৩০১১০

154 খািদজা আফিরন ১১৫৩৬৬১ সহ: িশ ক িব ান ২০০৫-৪.০৬ ২০০৭-৩.৪০ ২০১১-২য় বড়াডা রী আদশ উ  িব ালয় টা াইল ১৬/০২/১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯০ ০১৭৪৭-৭২৯০৭১

155 িমেসস শািহদা বগম ৪৭৪৮১৬ সহ: িশ ক ,, ধাপাকাি  আদশ  বািলকা উ  িব ালয় টা াইল ০১/০২/১৯৯৮ ০১/০১/১৯৬৮ ০১৮১৮-৪৯২৮০২

156 রািশদা আ ার ১০৫৫৬৬২ সহ: িশ ক িষ ন ন র রাধারাণী পাইলট বাঃ উ  িব াঃ টা াইল ০১/০৫/২০১১ ১৫/১১/৮৪ ০১৭১৭-০৫০৫৮৪

157 রিহমা খা ন ১০৭৯৬০৩ সহ: িশ ক ইসলাম ন ন র রাধারাণী পাইলট বাঃ উ  িব াঃ টা াইল ৩০/১১/১৩ ০১/০১/১৯৮৬ ০১৭৪৫-৬৮৮৪১১



158 কিনকা রাণী পাল ১০৭৯৬৩১ সহ: িশ ক িহ  ধম ন ন র রাধারাণী পাইলট বাঃ উ  িব াঃ টা াইল ০১/১১/২০১৩ ২১/০৫/৮৭ ০১৭৯০-৪৩০৪০৪

159 আিম ল ইসলাম ……. সহঃ িশ ক ব: িশ া ন ন র রাধারাণী পাইলট বাঃ উ  িব াঃ টা াইল …….. ০১/০১/১৯৮৪ ০১৭২৯-১৪৪১৯০

160 মাঃ নজ ল ইসলাম ১৭৭০১৪ সহ:িশ ক ইসলাম হমনগর শশী খী উ  িব ালয় টা াইল ০১/০৮/১৯৮৭ ০১/০৯/১৯৬৫ ০১৭৭০-৬৬২৩৮০

161 মাঃ আ বকর িসি কী ২৭৫১৪৮ সহ:িশ ক ,, হমনগর শশী খী উ  িব ালয় টা াইল ২২/০৭/৯২ ০১/০৩/১৯৭৩ ০১৭২১-৯৯২৫৬০

162 মাঃ আিন র রহমান ১১০৬৪৩৫ সহ:িশ ক গিণত হমনগর শশী খী উ  িব ালয় টা াইল ০১/০৫/২০১৪ ০১/০৯/১৯৭৫ ০১৭২০-৮৪৫৮৩৯

163 আশরা ল আলম ১১১৮৩৩৪ সহ:িশ ক িষ হমনগর শশী খী উ  িব ালয় টা াইল ০১/০৯/২০১৪ ০১/০৩/১৯৮১ ০১৮৩১-০০৯৮১৮

164 সি জত চ  পাল ১১১১৯১০ সহ:িশ ক িহ  ধম ঝাওয়াইল মহারানী হমঃ উ  িব ালয় টা াইল ২৬/০৬/১৪ ০১/০৯/২০১৪ ০১/০৩/১৯৮২ ০১৭৩৯-১৫৬৪৫২

165 মাঃ নািজম উি ন ১০৩৩২২৮ সহ:িশ ক িষ ১৯৯৪ ২০০০ ঝাওয়াইল আরেকএসিব বািলকা উঃ িব াঃ টা াইল ১৩/০৩/০৫ ০১/০৬/২০০৬ ০৬/১০/১৯৭৮ ০১৭৩৪-৬৩৬৫১৯

166 মাঃ রিফ ল ইসলাম ১০৭৯৫৭৫ সহ:িশ ক ইসলাম ১৯৯৯ ২০০২ ২০০৪ ঝাওয়াইল আরেকএসিব বািলকা উঃ িব াঃ টা াইল ২৮/০৪/১৩ ০১/১১/২০১৩ ০১/০৬/১৯৮৪ ০১৭২৬-২৭৪৭২৫

167 মরাজ হাসান তাং ১১৫২৬০ সহ:িশ ক ইংেরিজ ২০০৫ ২০০৮ ২০১৩ ঝাওয়াইল আরেকএসিব বািলকা উঃ িব াঃ টা াইল ১১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০২/০২/১৯৯০ ০১৬২১-৬৮১২৮০

168 আ  হাসান মাঃ ৎফর রহমান ১০৭৯৫৭৬ সহ:িশ ক কি উটার ১৯৯৩ ১৯৯৫ ১৯৯৯ ঝাওয়াইল আরেকএসিব বািলকা উঃ িব াঃ টা াইল ২৮/০৪/১৩ ০১/১১/২০১৩ ০১/০১/১৯৭৮ ০১৭২৫-৭৫৭৯১০

169 মাঃ আ ল কালাম ......... সহ:িশ ক ইসলাম নইম উি ন উ  িব ালয় টা াইল ০১/০৫/১৯৭১ ০১৭২১-৭৫১৩৮০

170 অলকা রাণী চ বত ১১২৯৯২৬ সহ:িশ ক িহ  ধম নইম উি ন উ  িব ালয় টা াইল ০১/০৭/২০১৬ ২৫/১২/৮৬ ০১৭৭৮-৫০০১১৪

171 হা দ আ  বােকর ২৮৩২৭০ সহ:িশ ক িষ নইম উি ন উ  িব ালয় টা াইল ২০/০৭/৯৫ ০১/১২/১৯৭৩ ০১৭১৯-৯২৭২৭০

172 শরাফ উি ন ১১১১৯১২ সহ:িশ ক ইসলাম ২০০৪-৩.৭৫ ২০০৬-৩.৫৮ ২০০৯-২.৫৮ মাহন র পাবিলক উ  িব ালয় টা াইল ১৭/০৬/১৪ ১৭/০৬/১৪ ১২/১২/১৯৮৯ ০১৭৫০-৬৭৭৫৫১

173 গালসান আরা বগম ১০৭৯০৯৬ সহ:িশ ক িষ ১৯৯৫-২য় সয়দ র উ  িব ালয় টা াইল ০৭/০৫/২০১৩ ০১/১১/২০১৩ ০১/০১/১৯৭৭ ০১৭০৫-৭৬৭৫১৭

174 মাঃ শিফ ল ইসলাম ৪৮২০২৮ সহ:িশ ক ইসলাম ১৯৯২-১ম ১৯৯৪-২য় ১৯৯৬-১ম সয়দ র উ  িব ালয় টা াইল ০১/০৭/২০০০ ১৫/০২/৭৮ ০১৬২৮-৯৩৪৬৭৭

175 আফেরাজা ১১০২২৯৮ সহ:িশ ক কি উটার ১৯৯৯-২য় ২০০১-২য় ২০০৫-৩য় সয়দ র উ  িব ালয় টা াইল ০১/০৩/২০১৪ ০১/০১/১৯৮৪ ০১৭৪৩-৬০১৯২৫

176 মাঃ আ বকর িসি ক ২৭৫১৪৭ সহ:িশ ক ইসলাম রামনগর উ  িব ালয় টা াইল ০৫/১১/১৯৯২ ৩০/১০/৬৭ ০১৭১৫-৩২৬৪০৭

177 শিহ াহ ১০২৫৪২১ সহ:িশ ক িষ রামনগর উ  িব ালয় টা াইল ০২/০৫/২০০৪ ০১/০৯/২০০৫ ০১/১১/১৯৭৩ ০১৭৩৬-৭০৩৪২৩

178 মাঃ শিফ ল ইসলাম ১০৬১৯০৪ সহ:িশ ক ,, ২য় ২য় ১ম নব াম উ  িব ালয় টা াইল ১১/১১/২০১১ ০১/১১/২০১২ ১৫/০১/৮৩ ০১৮৫৮-১৭৬৮৮৮

179 মাহন ১১৩৭২৬৭ সহঃ িশ ক িষ ২য় ২য় নব াম উ  িব ালয় টা াইল 10/28/2014 ০১/০৭/২০১৭ ০৯/০১/১৯৯০ ০১৯৬১-৭৩৮৫৬০

180 মাঃ নাজ ল হক ২৭৩৭৭৮ সহঃ িশ ক ইসলাম নিলন আদশ উ  িব ালয় টা াইল ০১/০৫/১৯৯১ ০১/০১/১৯৬৮ ০১৭১৬-৪৪৩৫৭১

181 মাঃ মহিস ামান খান ১০৭২২২৯ সহঃ িশ ক কি উটার নিলন আদশ উ  িব ালয় টা াইল ০১/০৩/২০১৩ ২০/০৭/৭২ ০১৭৩১-৮৫২২০০

182 মাহা দ র বী আক ১০৭৪২৬২ সহঃ িশ ক িষ ১৯৯৭ ২০০৭ ভ লা ব খী উ  িব ালয় টা াইল ৩১/০১/১৩ ৩১/০১/১৩ ০১/০১/১৯৮১ ০১৭২৬-২১০২২৮

183 তানিজনা ১০৭৪২৬১ সহঃ িশ ক ইসলাম ২০০৪ ২০০৬ ২০০৯ ভ লা ব খী উ  িব ালয় টা াইল ০১/০৮/১৯৯১ ৩১/০১/১৩ ১০/০২/১৯৯০ ০১৮১৪-৩৫৬৩৪৯

184 মাহা দ তাফা ল হােসন ১০৬৫৪০২ সহঃ িশ ক কি উটার িশমলা জািম ্ে ছা উ  িব ালয় টা াইল ০১/১০/২০১২ ০২/০৭/১৯৭৪ ০১৭৮২-২৫১২৫৪

185 তাহিমনা ১১২৬১৬৩ সহঃ িশ ক ইংেরিজ আলমনগর উ  িব ালয় টা াইল ০১/০১/২০১৬ ০১/০১/১৯৮৮ ০১৭১৪-৭৭৫০২১

186 খােলদা খা ন ৪৮৫২১২ সহঃ িশ ক িষ আলমনগর উ  িব ালয় টা াইল ২১/০৫/০১ ০১/০১/১৯৭৬ ০১৭২৪-৬৫৪০৭১

187 আ র রউফ ফা কী ৪৮১২২৫ সহঃ িশ ক ইসলাম আলমনগর ইউিনয়ন উ  িব ালয় টা াইল ০১/০১/১৯৯৫

188 মাঃ নািসর উি ন তাং ৪৮১২২৬ সহঃ িশ ক বাংলা আলমনগর ইউিনয়ন উ  িব ালয় টা াইল ০১/০১/১৯৯৭

189 মাঃ ৎ র রহমান ১১২৫১৬০ সহঃ িশ ক ইসলাম গাপাল র উ  িব ালয় টা াইল ০১/০১/২০১৬ ০৩/০১/১৯৭৯ ০১৭৩৬-৭৪১৯৯৭

190 মাঃ ার হােসন ১১৩৩৮৩৪ সহঃ িশ ক শাঃ িশঃ গাপাল র উ  িব ালয় টা াইল ০১/০৩/২০১৭ ০৭/০১/১৯৮৮ ০১৭১০-০১১৮০২

191 হািমদা ১১২২৩৪৭ সহঃ িশ ক িষ ভ লা উ  িব ালয় টা াইল ১১/০৩/২০১৫ ০১/০৭/২০১৫ ০১/০৩/১৯৯৩ ০১৭২৯-৭০১৮৪৪



192 মাঃ েশদ জামান ১১২২৩৪৯ সহঃ িশ ক কি উটার ভ লা উ  িব ালয় টা াইল ২১/০৫/১৫ ০১/০৭/২০১৫ ০৫/০৫/১৯৯০ ০১৭৪৯-৮৩৮১১৩

193 মাঃ হািব র রহমান ১১৫০২৫২ সহঃ িশ ক ইংেরিজ ভ লা উ  িব ালয় টা াইল ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ৩০/১২/৮৬ ০১৭৯২-০৯৬৬৩২

194 মাঃ জািহ ল ইসলাম ১১৫৩৬৬০ সহঃ িশ ক বাংলা ভ লা উ  িব ালয় টা াইল ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ২৫/১১/৮৯ ০১৭২৫-৪০৩০৫৩

195 মাঃ হািব র রহমান ৪৮৩৯৪৯ সহঃ িশ ক ,, বাইল আদশ গণ উ  িব ালয় টা াইল ০১/০৪/২০০১ ৩১/০৫/৬৯ ০১৮৪৮-০৪১৬৪৪

196 ইসমত জািকয়া ১১১১৯১৯ সহঃ িশ ক কি উটার বাইল আদশ গণ উ  িব ালয় টা াইল ০১/০৯/২০১৪ ০৮/০৩/১৯৮৪ ০১৭৩৬-২০৫৮৮১

197 মাঃ আ  তােহর ১১১১৯০৪ সহঃ িশ ক ইসলাম বড়িশলা উ  িব ালয় টা াইল ০১/০৮/২০১৪ 1/1/1990 ০১৭৪৭-৮৪২২১২

198 রনিজৎ চ  দাস ১০৭৯৬৩৫ সহঃ িশ ক িহ  ধম বড়িশলা উ  িব ালয় টা াইল ০১/১০/২০১৩ ১৫/০২/৮০ ০১৭৪৮-৯১১৩৭৯

199 মাঃ কািবল উি ন ১০২১৫৭০ সহঃ িশ ক িষ র উ  িব ালয় টা াইল ১৭/১০/০৪ ০১/০৯/২০০৫ ১৫/০১/৭৭ ০১৭৩১-২৬৩৩৬৫

200 রািশ ল ইসলাম ১০৩১০৪০ সহঃ িশ ক কি উটার র উ  িব ালয় টা াইল ১৭/১০/০৪ ০১/০২/২০০৬ ২১/০২/৭৭ ০১৭১৬-৭৯৮২৪২

201 মাহা দ মাফা ল হােসন ৪৮৫৩৯০ সহঃ িশ ক িষ এ এম িজ র রহমান উ  িব ালয় টা াইল ০১/০৯/২০০১ ৩১/০৭/৭৮ ০১৭১৯-৮৭৮৬৯৬

202 মাঃ হা ন-অর-রিশদ ৪৮৪১২৬ সহঃ িশ ক ইসলাম এ এম িজ র রহমান উ  িব ালয় টা াইল ০১/০২/২০০১ ০৩/০২/১৯৭৯ ০১৭৩৬-৪৩৮৮১৯

203 শফালী খা ন ১১১৪০৮৯ সহঃ িশ ক সমাজ খ কার আসা ামান একােডমী টা াইল ০১/১১/২০১৪ ১২/০৫/১৯৬৭ ০১৯১৯-৮৭৯৪৪৮

204 মাঃ মন ল ইসলাম …….. সহঃ িশ ক িব ান খ কার আসা ামান একােডমী টা াইল ........... ০২/০২/১৯৭৩ ০১৬২৮-৫৩২৩৬৩

205 ফরেদৗসজাহান ৪৮৫৯৩৫ সহঃ িশ ক িষ খ কার আসা ামান একােডমী টা াইল ০১/০২/২০০৩ ০১/১২/১৯৭৭ ০১৭২০-০৭৭৭৯৬

206 মাঃ আঃ মােলক ৪৮৫৩৯৩ সহঃ িশ ক ইসলাম খ কার আসা ামান একােডমী টা াইল ০১/০৬/২০০১ ০১/০৯/১৯৭৩ ০১৭১৯-৫২৮০৩৯

207 মাঃ ফরহাদ হােসন .......... সহঃ িশ ক কি উটার খ কার আসা ামান একােডমী টা াইল ............ ০৩/১১/১৯৭২ ০১৭২৫-১৩৬১৫৫

208 িনর ন চ  িব াস ১০৭২২১৮ সহঃ িশ ক িহ  ধম খ কার আসা ামান একােডমী টা াইল ০১/০২/২০১৩ ০৭/০২/১৯৭৮ ০১৭৩১-৯৯৭২৯৮

209 মাহা দ আেবদ আলী .......... সহঃ িশ ক ব: িশ া খ কার আসা ামান একােডমী টা াইল ............. ০১/০৯/১৯৭৯ ০১৭২৩-৩৫৫৫২১

210 জসমীন আ ার .......... সহঃ িশ ক ইংেরিজ খ কার আসা ামান একােডমী টা াইল ............. ১৫/০৯/৭৭ ০১৭৫৪-৭০৯২৫০

211 রােকয়া খা ন .......... সহঃ িশ ক বাংলা খ কার আসা ামান একােডমী টা াইল ............. ০১/১২/১৯৭৭ ০১৭৫১-৫৮২৫৩০

212 ইসরািফ খান ১০৩৫৭৬৪ সহঃ িশ ক িষ খ কার আ ল মা ান মেমাঃ উঃ িবঃ টা াইল ০১/০৫/২০০৭ ২০/০৭/৮১ ০১৭০৪-৬২৮৮৯২

213 মাঃ গালাম মা ফা ১০২১৫৬৪ সহঃ িশ ক ইসলাম খ কার আ ল মা ান মেমাঃ উঃ িবঃ টা াইল ০১/০৯/২০০৫ ০১/০৫/১৯৭৪ ০১৭২৩-৬২৮৭২৫

214 মাঃ মাশারফ হােসন ২৭১৭৩৯ সহঃ িশ ক ,, িশমলা পাবিলক উ  মা িমক িব াঃ টা াইল ০১/০৮/১৯৮৯ ০১/০২/১৯৯০ ১৫/০১/৬৫ ০১৭২৫-৭২০৬৫৪

215 ইিত চ ১১২৬২৫২ সহঃ িশ ক িহ  ধম িশমলা পাবিলক উ  মা িমক িব াঃ টা াইল ২০/০৯/১৫ ০১/০১/২০১৬ ০৫/০৩/১৯৮৫ ০১৭৮৯-৭৯৮৬০৭

216 আ বকর জামালী ১১৫০২৫৩ সহঃ িশ ক িষ ২০০২-৪.২৫ ২০০৫-৩.৪০ ২০১০-২.২৬৩ কােহতা উ  িব ালয় টা াইল ১৭/০২/১৯ ১৭/০৫/১৯ ০১/০৬/১৯৮৫ ০১৯১৮-২৬০৮২৭

217 জা া ল ফরেদৗস স া ১১৩৬৫৫২ সহঃ িশ ক কােহতা উ  িব ালয় টা াইল ০৭/১১/২০১৬ ১২/০৮/১৯৮৯

218 মাঃ িরপন িময়া ১১৫৩৬৫৮ সহঃ িশ ক ব: িশ া ২০০৭ ২০০৯ ২০১৩ তী এইচ এস এস উ  িব ালয় টা াইল ১১/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ২০/১২/৯২ ০১৭৫৭-৫৪৫৬৯৩

219 শািহদা খা ন ৪৭০২৯২ সহঃ িশ ক িষ ১৯৮৭-১ম ২০১২-২.৮১ তী এইচ এস এস উ  িব ালয় টা াইল ০৪/১১/১৯৯৫ ০১/০২/১৯৯৬ 1972 ০১৭৩৪-৬৩৬৫১৩

220 আ ল হােসন ৩৩২১৪১ সহঃ িশ ক ইসলাম ১৯৮৫-২য় ১৯৮৭-২য় ১৯৮৯-৩য় তী এইচ এস এস উ  িব ালয় টা াইল ০১/০২/১৯৯৫ ০১/০৬/১৯৯৫ 1971 ০১৭৩৬-৭০৪৮১২

221 খ ঃ আ ল মিজদ ১০০৩৫০৪ সহঃ িশ ক কি উটার ১৯৮৯-২য় ১৯৯১-২য় ১৯৯৩-২য় তী এইচ এস এস উ  িব ালয় টা াইল ০১/০৪/২০০২ ০১/০১/২০০৪ 1974 ০১৭৮৬-৫৩০৪০৭

222 মিরয়ম বগম ৪৭৯৪৬৯ সহঃ িশ ক িষ ১৯৯৪ ১৯৯৭ হািদরা হােতম আলী উ  িব ালয় টা াইল ০৭/০৪/১৯৯৯ ০১/০৬/১৯৯৯ ১৫/০১/৭৭ ০১৭৩৬-৭৮১৬৮৯

223 মাঃ বলােয়ত হােসন ১১০৬৪১৭ সহঃ িশ ক কি উটার ২০০৩ ২০০৫ ২০০৭ হািদরা হােতম আলী উ  িব ালয় টা াইল ১২/০৯/২০১৩ ০১/০৫/২০১৪ ০১/০১/১৯৮৮ ০১৭৩২-৩৫৯৫৩৬

224 আেনায়া ল ইসলাম ১১৫০২৬১ সহঃ িশ ক শাঃ িশঃ ২০০৬ ২০০৮ ২০১২ হািদরা হােতম আলী উ  িব ালয় টা াইল ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০১/০১/১৯৯১ ০১৭২৬-৬২৯৫০৭

225 মাহা দ শাহা ি ন ২০০৬৯৩৮ সহঃ িশ ক ইসলাম ১৯৯৫ ১৯৯৭ ১৯৯৯ হািদরা হােতম আলী উ  িব ালয় টা াইল ২৮/০১/১৪ ০৫/০১/২০০৪ ০১/০১/১৯৮১ ০১৯৪৭-৩২৩৫৮৪



226 রতন চ  ম মদার ১০৭২২২৬ সহঃ িশ ক িহ  ধম ১৯৯৪-২য় ১৯৯৭-৩য় ২০০৩-৩য় এস.এল.উ  িব ালয় টা াইল ০১/০৪/২০১২ ০১/০২/২০১৩ ১৮/০৫/৭৮ ০১৭৪৫-৭৪৭২১৫

227 খারেশদ আলম ১১১৪০৭৫ সহঃ াঃ …… চা য়া উ  িব ালয় টা াইল ১১/১০/২০১৪ ০১/১১/২০১৪ ০১/০২/১৯৮৯ ০১৭৪৭-৭৫২২৮৬

228 মা দ কিরম ১১২৭৯৭৮ সহঃিশ ক িষ চা য়া উ  িব ালয় টা াইল ২১/০৯/১৫ ০১/০৩/২০১৬ ০৩/০৭/১৯৮৫ ০১৭৩৮-০৫৭৯৯৩

229 মাঃ খােলদ মাশাররফ ৪৭০২৯৮ সহঃিশ ক সমাজ চা য়া উ  িব ালয় টা াইল ০৭/১২/১৯৯৪ ০১/০১/১৯৯৬ ২৮/০২/৭০ ০১৭২১-৭১০৭১৪

230 মাঃ সাই র রহমান ১০৬৮৮২৭ সহঃিশ ক িষ িমজা র হােতম আলী উ  িব ালয় টা াইল ২৭/০৮/১২ ০১/১১/২০১২ ১৫/০৫/৮৩ ০১৭৬৭-৪৬২৩৭৭

231 মাঃ আ ল আলীম ১০৬৮৮১৯ সহঃিশ ক ইসলাম িমজা র হােতম আলী উ  িব ালয় টা াইল ২৯/০৮/১২ ০১/১১/২০১২ ১৪/০২/৮৭ ০১৭২৮-৫২৮১৭১

232 ওয়ােরছ আলী ১১০৬৪১১ সহঃিশ ক কি উটার ২০০২ ২০০৪ ২০০৮ িমজা র হােতম আলী উ  িব ালয় টা াইল ২২/১২/১৩ ০১/০৭/২০১৪ ০১/০১/১৯৮৭ ০১৭২৫-৩২৯৪১৯

233 ৎ ননাহার ১১২৯১৯১ সহঃিশ ক সমাজ িমজা র হােতম আলী উ  িব ালয় টা াইল ০১/০৯/২০১১ ০১/০৫/২০১৬ ১০/১২/১৯৮৮ ০১৭৩৯-৬৬১০৯৬

234 মাঃ হািফ র রহমান সহঃিশ ক িমজা র হােতম আলী উ  িব ালয় টা াইল ২০/০২/১৯

235 মাঃ িজয়াউল হক ১০১৯১৭০ সহঃিশ ক িষ মাহ দ র উ  িব ালয় টা াইল ০৫/০৩/২০০০

236 মাঃ মহসীন ১০১০৭৭১ সহঃিশ ক ইসলাম মাহ দ র উ  িব ালয় টা াইল ০৬/০৩/২০০০

237 মা: আয়নাল  হক 1055627 সহঃিশ ক আইিস 1987-3.41 2006-3.40 2010 কােহতা উ  িব ালয় টা াইল 7/11/2016 1/7/2007 1989 1712279173

238 মা: ল  ইসলাম 178043 সহঃিশ ক ই: ধম কােহতা উ  িব ালয় টা াইল 21/03/1988 1965

239 মাঃ শিফ  উি ন ১০২১৫৪৭ সহকাির িশ ক িষ িশ া ২য়--১৯৯৬ ১ম--2003 2.89--2010 িখলদা উ  িব ালয় টা াইল ১৯/০৯/২০১১ ০১/০৯/২০০৫ ১৯৮০ ১৭১৮৯৮৯০৮০

240 ফােতমা খা ন ১০৬৫৪৩২ সহকাির িশ ক কি উটার িশ া ৩.২৫-2001 ৩.৭০--2003 ১ম--2007 িখলদা উ  িব ালয় টা াইল ০৫/০৫/২০১১ ০১/১১/২০১২ ১৯৮৬ ১৯১৮২৫৫৭১৩

241 মাঃআঃ মানঈম তাং ১১১৪০৬৩ সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া ৩.৫০--2003 ৩.৩৩--2005 ১ম--2007 িখলদা উ  িব ালয় টা াইল  ২০/০৯/২০১৪ ০১/১১/২০১৪ ১৯৮৯ ১৭৫৩৭১৪৯৩৫

242 মাঃ নািজম উি ন ১১৪৪৬০১ সহকাির িশ ক সামািজক িব ান 2.৩৮ -2001    2.40--2004 ২য়--২০০৮ িখলদা উ  িব ালয় টা াইল ২০/০৯/২০১৪ ০১/০১/২০১৯ ১৯৮৬ ১৯১৭৮৫৭৩৯১

243 গালাম  মা ফা ১১৫৩৬৭৪ সহকাির িশ ক বাংলা ৩.২৫--2005 ৪.০৮--2007 ২য়--2011 িখলদা উ  িব ালয় টা াইল ১৩/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৯ ১৯৩০০৯৩০৮৯

244 িব ব িব াস ১১৫০২৬৭ সহকাির িশ ক সামািজক িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক স ান ব া কেরােনশন হাই ল এ  কেলজ টা াইল ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০১/১২/১৯৮৭ ১৭৮০৩৮৩৪৩৭

245 মা.িমনহাজ উি ন িময়া 488200 সহকারী িশ ক কিষ িশ া ১ম িবভাগ ৩য় িবভাগ ৩য় িবভাগ লা লেজাড়া উ  িব ালয় টা াইল ০২/০২/১৯৯৬ ০১/০৬/২০০২ ০১/০৭/১৯৬৬ ১৭১৮৭১৫৯৫৬

246 পা ঘাষ ১১৫৪৮৭১ সহ িশ ক বাংলা
২০০৬-   ৪.৬৩ ২০০৮- ৪.৫০

স ান- ২০১২-
৩.০৭৫ গাপালদীিঘ কিপইউ:উ  িব ালয় টা াইল ১৪.০২.২০১৯ ০১.০৯.২০১৯ ১৯৯২ ১৭৫১৫০৪০২১

247 ফারজানা শাহীন ১১৫৪৮৭০ সহ িশ ক বাংলা
২০০৫-   ২.৮৮ ২০০৭-  ৪.৭০ স ান- ২০১১-  ২য়

গাপালদীিঘ কিপইউ:উ  িব ালয় টা াইল ১৪.০২.২০১৯ ০১.০৯.২০১৯ ১৯৮৮ ১৯১৬৪২৩৫০২

248 মাজাে ল হক ১১২৭৯৭২ সহ িশ ক ইসলাম
 ১৯৯৫-২য়  ১৯৯৮-২য় ফািজল- ২০০০-৩য়

গাপালদীিঘ কিপইউ:উ  িব ালয় টা াইল  ৩০.৯.২০১৫  ০১.০৩.২০১৬ ১৯৮০ ১৭৭৫১২৪০৪৯

249  মিনর হাসাইন ১১৫৪৮৭২ সহ িশ ক কি উটার  ২০০৩-১.৮৮  ২০০৬-২.০০  পাস-২০১০- ২য় গাপালদীিঘ কিপইউ:উ  িব ালয় টা াইল  ১.১০.২০১৫ ০১.০৯.২০১৯ ১৯৮৭ ১৭৯৪১৮৬৫৬৪

250 মাহা দ আসা ামান িমঞা ১০৫৫৭০৪ সহকারী িশ ক িষ ১ম ২য় ২.৯ পাইকড়া এম. ইউ. উ  িব ালয় টা াইল ৩০/১২/২০১০ ০১/০৫/২০১১ ১৯৭৪ ১৭১৮৪২৪৭১৫

251 শরীফ িময়া ১১৫০৬৭০ সহকারী িশ ক আইিস ১ম ২য় ২য় পাইকড়া এম. ইউ. উ  িব ালয় টা াইল ১৮/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৫ ১৭১৯৪৬০৫১৪

252 ছালমা আ ার ১১৫০৬৬৭ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ২.৪২ ২.১৭ ২.৫৮ পাইকড়া এম. ইউ. উ  িব ালয় টা াইল ১৮/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯০ ১৭৩৪০৯৮৮৬৮

253 মা. রােসল িময়া ১১৫০৬৬৮ সহকারী িশ ক বাংলা ৪.৩১ ৪.৩ ৩.১১ পাইকড়া এম. ইউ. উ  িব ালয় টা াইল ১৮/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯২ ১৫১৫৬০০৬৫৯

254 িনবীর গাপ 1153679 সহকারী িশ ক িহ  ধম এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) নাগবাড়ী হািসনা চৗ রী উ  িব ালয় টা াইল ১০.০২.২০১৯ ০১.০৭.২০১৯ ০১.০৪.১৯৯০ ১৭১০৪০৪৬৮১

255 আেমনা লতানা া 1141809 সহকারী িশ ক ইংেরিজ ২০০০ (১ম) ২০০২ (১ম) ২০০৬ (২য়) এেল া উ  িব ালয় টা াইল ০৫/০১/২০১৬ ০১/০৫/২০১৮ ১৯৮৪ ১৭৮৫০৯৬৯০৯

256 শামীম আল মা ন 1150274 সহকারী িশ ক ভৗত িব ান ২০০৫ (৪.৫৬) ২০০৭ (৪.০০) ২০১১ (১ম িবভাগ) এেল া উ  িব ালয় টা াইল ১৮/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯০ ১৭৫২৩৩৩৯৬১

257 মা: ল হক িময়া ১৭২৯৮২ িসিনয়র িশ ক ইসলাম ধম ১ম ২য় রাম র উ  িব ালয় টা াইল ১০/১০/১৯৮৫ ০১/০৬/১৯৮৬ ১৯৬০ ১৭১৬৭৪৩৭৭১



258 ক না আ ার ১১৪১৮২৯ সহকারী িশি ক কি উটার ২.৮৮ ৩.৫ ২য় রাম র উ  িব ালয় টা াইল ২৪/০৬/২০১৫ ৩০/০৫/২০১৮ ১৯৮৯ ১৬৮৬৯৯৬৪৮১

259 আিম ল ইসলাম খান ১১২৪২৫৫ সহকারী িশ ক িষ িশ া ২য় ১ম (িডে ামা) রাম র উ  িব ালয় টা াইল ২৪/০৬/২০১৫ ২৭/১১/২০১৫ ১৯৮৪ ১৭১০৫৬৭৭৩৩

260 মাঃ আেনায়ার হােসন ৩৩৩০৮১ সহকারী িশ ক
ইসলাম ও নিতক 
িশ া

দািখল আিলম ফািজল
মগড়া পাল   ইউিনয়ন উ  িব ালয় টা াইল ০২/০১/১৯৯০ ৩১/০৩/১৯৯০  ০৫/০৬/১৯৭১ ১৭৭০৫৯০৩৭৪

261 আরতী রািন ভ ১১০৬৪৪৭ সহকারী িশ ক
িহ ধম ও নিতক 
িশ া

এসএসিস এইচএসিস িবএ পাস
মগড়া পাল   ইউিনয়ন উ  িব ালয় টা াইল ০৬/০২/২০১৪ ০১/০৫/২০১৪ ০৬/০৬/১৯৮২ ১৭৫২৪৯৬১৭০

262 আিত ল ইসলাম ১১৫০২৭০ সহকারী িশ ক বসায় িশ া এসএসিস এইচএসিস  াতক (পাস) মগড়া পাল   ইউিনয়ন উ  িব ালয় টা াইল ১১/০২/২০১৯ ম ২০১৯  ২৩/০১/১৯৮৪ ১৭২২৩৩৫০০৮

263 মাঃ ওয়ােয়জ রনী ১১৫০২৭৩ সহকারী িশ ক ইংেরজী এসএসিস এইচএসিস  াতক (স ান) মগড়া পাল   ইউিনয়ন উ  িব ালয় টা াইল ১১/০২/২০১৯ ম ২০১৯ ০৭/১২/১৯৮৮ ১৭৮৩২৬৫৩৬৭

264 জন মাহ দ ১১৫৩৬৭২ সহকারী িশ ক আইিস ৩.৭৫ িব ান ৩.৪৪ কি : িব: ৩.২১ িস.এস.ই মিস া- য়া উ  িব: টা াইল ১১/০২/২০১৯ ০১/০৬/২০১৯ ২৫/১২/১৯৯২ ০১৭৩৩-২৮১১৯৫

265 মা র রহমান ১১৫০২৭২ সহকারী িশ ক িষ িশ া ৩.৬৯ িব ান ৩.৮০ িব ান ি তীয় াণী িব: মিস া- য়া উ  িব: টা াইল ১১/০২/২০১৯ ০১/০৪/২০১৯ ২৭/০৩/১৯৯০ ০১৭৩৭-৭২৭৬০৫

266 মা. শিফ ল ইসলাম 1140537 সহকাির িশ ক িষ ৩.১৯ ২.৪ ২য় ম র শহীদ িত উ  মা িমক িব ালয় টা াইল ০৬.১১.২০১৬ ০১.০২.১৮ ১৯৮৮ ১৬৭৬২৪৪৭৪৪

267 ল মার আচা 1141818 সহকাির িশ ক িহ  ধম ৩.৫ ৪.২ ২য় ম র শহীদ িত উ  মা িমক িব ালয় টা াইল ০৬.১১.২০১৬ ০১.০৪.১৮ ১৯৮৮ ১৭৫০৬১৭২৭৬

268 শামীমা লতানা 1153681 সহকাির িশ ক বাংলা ৩.৬৩ ৪.৬ ৩.২৪ ম র শহীদ িত উ  মা িমক িব ালয় টা াইল ১৭.০২.২০১৯ ০১.০৬.১৯ ১৯৮৮ ১৭৭৫৫৩৬৪৮৭

269 সিলনা খা ন 1150280 সহকাির িশ ক বাংলা ৩.৩১ ৩.৮ ২য় ম র শহীদ িত উ  মা িমক িব ালয় টা াইল ১৭.০২.২০১৯ ০১.০৪.১৯ ১৯৮৯ ১৭৪৫৬২৮৬৩৮

270 সিলম িময়া 1150284 সহকাির িশ ক গিণত ৪.১৩ ৪.২ ৩.৬৪ ম র শহীদ িত উ  মা িমক িব ালয় টা াইল ১৭.০২.২০১৯ ০১.০৪.১৯ ১৯৯১ ১৭৪৯৬২৫৬৫৫

271 খাকন িময়া 1150285 সহকাির িশ ক গিণত ৪.৪১ ৪.৯ ৩.৮ ম র শহীদ িত উ  মা িমক িব ালয় টা াইল ১৭.০২.২০১৯ ০১.০৪.১৯ ১৯৯২ ১৭৩৩৮৫৪৮৫৫

272 এনা ল হক 1150291 সহকাির িশ ক ভৗত িব ান ৪.৪৯ ৪.৩ ৩.১৯ ম র শহীদ িত উ  মা িমক িব ালয় টা াইল ১৭.০২.২০১৯ ০১.০৪.১৯ ১৯৯১ ১৭৪৪৭৬৯৫৬৯

273 বল লইস িরন 1150282 সহকাির িশ ক ি  ধম ৩.৪৪ ৩.৫ ২য় ম র শহীদ িত উ  মা িমক িব ালয় টা াইল ২৩.০২.২০১৯ ০১.০৪.১৯ ১৯৮৮ ১৭৬৮৯০৯৬৪৪

274 সনাত  473171 সহকাির িশ ক কি উটার ২য় ২য় ২য় পীরগাছা স  পৗলস হাই ল টা াইল ২০.১১.৯৫ ০১.০৮.৯৭ ০১.০২.৬২ ১৮৮৩২৪৭০৫২

275 রমা ং 172083 সহকাির িশ ক বাংলা ৩য় ৩য় ৩য় পীরগাছা স  পৗলস হাই ল টা াইল ১.৭.৮৫ ০১.০৩.৮৬ ২৫.০১.৬৪ ১৭৫১৬৯৪০৬১

276 মা. রনবী 1062546 সহকাির িশ ক কি উটার ১ম ১ম ২য় চাপড়ী ব খী গণ উ  মা িমক িব ালয় টা াইল ২৫.৭.১২ ০১.১১.১২ ০৯.১২.৮৪ ১৭৩৫১১৪৫৪৯

277 মাস ািফ র রহমান 1102331 সহকাির িশ ক কি উটার ২য় ২য় ২য় বানরগিছ গণ উ  িব ালয় টা াইল ১৯.৬.১৩ ০৩.০১.১৪ ০৩.০৭.৮২ ১৭৭২৮১০১৬৫

278 হার ণ অর রিশদ 1055665 সহকাির িশ ক মৗলভী ২য় ২য় ২য় আউশনারা উ  িব ালয় টা াইল ০১.০১.১৩ ০১.০৫.১১ ৪.০১.৮৬ ১৭৩৬৬৮১৪৮৯

279 ইমদা ল হক 1144602 সহকাির িশ ক কি উটার ৩.১৩ ২.৬ ২য় কালামািঝ উ  িব ালয় টা াইল ০১.০৪.১৪ ০১.১২.০৮ ৫.০২.৮৪ ১৭৩৪০০১৯৭৩

280 মা. আ. সা ার 487215 সহকাির িশ ক মৗলভী ২য় ৩য় ২য় এ.এইচ.িব বািলকা উ  িব ালয় টা াইল ৩১.০৮.৯০ ০১.০৫.০২ ০১.০৩.৭৭ ১৭৬৩৯৬২৬১৮

281 মা. আ ল কালাম 1150288 সহকাির িশ ক মৗলভী ৪.৫৮ ৩.৯২ ৩.২৫ আহা দ আলী মেমা. উ  িব ালয় টা াইল ০৭.০২.১৯ ০১.৫.১৯ ২১.০৩.৮৯ ১৭৪৫৭৪৫২৭৮

282 আিজ র রহমান 1120338 সহকাির িশ ক িষ ৩ ৩.২২ ৩০৮৫ আহা দ আলী মেমা. উ  িব ালয় টা াইল ০৯.০৮.১৫ ০১.০৫.১৫ ০১.০৭.৮৪ ১৭১৪৮৩২৯৫৬

283 সিফ ল ইসলাম 10655462 সহকাির িশ ক মৗলভী ৩.৫ ৩.০৮ ১ম য়া উ  িব ালয় টা াইল ১০.০৭.১২ ০১.১১.১২ ০৫.০১.৮৭ ১৭২৩০৯৮৪৬১

284  সিলম বাদল 1150289 সহকাির িশ ক কি উটার ১ম ৩.১৫ ২য় য়া উ  িব ালয় টা াইল ২০.০২.১৯ ০১.০৫.১৯ ০২.০২.৮৬ ১৯১১২৭১৮৬৪

285 মা. বারহা ল ইসলাম 470403 সহকাির িশ ক মৗলভী ২য় ৩য় ২য় শালা ড়ী উ  িব ালয় টা াইল ১৬.০৯.৯৬ ১৯৯৭ ৩০.১২.৭২ ১৭০৩০২০৩২৩

286 মিফ ল ইসলাম 1135309 সহকাির িশ ক ইংেরজী ৩.৩ ৩.৩ ১ম শালা ড়ী উ  িব ালয় টা াইল ২০.১০.১৬ ৩০.০৫.১৭ ১৯৮৭ ১৭৫৬৭৪৭২২০

287 মা. খিল র রহমান 474386 সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ২য় ২য় ৩য় আেলাকিদয়া উ  িব ালয় টা াইল ০৭.০২.৯৫ ০১.০২.৯৮ ০১.০৯.৭০ ১৭২৮৭৬৭৬৩৩

288 আেয়শা িসি কা 1025350 সহকাির িশ ক কি উটার ১ম ১ম ২য় আেলাকিদয়া উ  িব ালয় টা াইল ১৮.০৫.০৩ ০১.০৯.০৫ ০২.০১.৭৬ ১৭৩১৩০৯৮৭৩

289 অলন মার িসংহ রায় 1079593 সহকাির িশ ক িহ  ধম ১ম ২য় ২য় আেলাকিদয়া উ  িব ালয় টা াইল ১২.০৫.১৩ ০১.১১.১৩ ০১.০৯.৭৮ ১৭১৬৯০০৫৪১

290 সাহাগ নকলা 1124230 সহকাির িশ ক বসায় িশ া ৩.৫ ৩.১ ২য় রামজীবন িত উ  িব ালয় টা াইল ২৩.০৫.১৫ ৩০.১১.১৫ ০৩.৪০.৮৮ ১৭৬৬৭৫০২৬৬



291 মাহা দ জায়াদ আলী 1003516 সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ২য় ২য় ২য় া ণবাড়ী উ  িব ালয় টা াইল ২৩.০৩.০৩ ০৪.০৪.০৪ ১১.১২.৭১ ১৭২৩২৩০১৯৬

292 অ প মার হািগদক 175638 সহকাির িশ ক - ৩য় ২য় - কেপাস ি ি  উ  িব ালয় টা াইল ০১.৩.৮৭ ০১.০৩.৮৭ ২৭.০৭.৬৬ ১৭২৯৮৯৭০৪২

293 আ ল কােদর 1150281 সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ৫ ৫ ৩.২৫ কেপাস ি ি  উ  িব ালয় টা াইল ১৭.০২.১৯ ২১.০৫.১৯ ২৫.১২.৯২ ১৭৩৭২০৯৬২৬

294 সাহাগ িময়া 1150287 সহকাির িশ ক বাংলা ৩.৮১ ৩ ২.৯৪ কেপাস ি ি  উ  িব ালয় টা াইল ১৭.০২.১৯ ২১.০৫.১৯ ১০.০৭.৯৩ ১৭১৯৫৫৪৪৯৬

295 অসীমা িরিছল 1153685 সহকাির িশ ক ি  ধম ৪ ৩.৬ ২য় কেপাস ি ি  উ  িব ালয় টা াইল ১৭.০২.১৯ ২৯.০৭.১৯ ১৫.০৮.৮৬ ১৯১৬৯৭৬৭৫৬

296 বাদশা িময়া 1153683 সহকাির িশ ক গিণত ৩.৮১ ৩.৪ ১ম কেপাস ি ি  উ  িব ালয় টা াইল ১৭.০২.১৯ ২৯.০৭.১৯ ০৫.০৩.৮৭ ১৯১৮২৩৮৪৮৪

297 বংশী লাল গাপ 280992 সহকাির িশ ক িষ ২য় ২য় ২য় আ াড়ীয়া উ  িব ালয় টা াইল ০১.০১.৯৫ ০১.০৫.৯৫ ১০.০১.৬৮ ১৭৬০২০৫৪০৫

298 আই ব আলী 483361 সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ২য় ৩য় ৩য় আ াড়ীয়া উ  িব ালয় টা াইল ২৩.০৯.৯৯ ০১.০৫.০১ ০৯.১০.৭৪ ১৭২৭৯৭৮৩৫৫

299 কর না আ ার 105537 সহকাির িশ ক কি উটার ১ম ২য় ২য় আ াড়ীয়া উ  িব ালয় টা াইল ০৮.১২.০৪ ০১.০৫.১১ ০২.১১.৭৮ ১৭৪৭৩২১১৩১

300 সািমউল আলম 1150286 সহকাির িশ ক ভৗত িব ান ৩.৭৫ ৪.৫ ১ম আ াড়ীয়া উ  িব ালয় টা াইল ০৭.০২.১৯ ০১.০৫.১৯ ০৫.০৯.৯০ ১৯২৫৮৮৭৩০৫

301 খায়র ল ইসলাম 1052322 সহকাির িশ ক িষ ২য় ১ম ২য় ড়ািলয়া িব. ক উ  িব ালয় টা াইল ১৯.০৩.০৫ ০১.১০.১০ ১৫.১০.৮৩ ১৭১৪৫৮১৭৮৮

302 মা. সতাব আলী 1047955 সহকাির িশ ক িষ ১ম ১ম ১ম বড়ই িড় উ  িব ালয় টা াইল ০১.০৫.১০ ০১.০৫.১০ ৩১.১২.৭০ ১৭১২৪৩৪৬৮৭

303 িশিরনা আ ার 1145689 সহকাির িশ ক কি উটার ২.৬ ২য় ২য় বড়ই িড় উ  িব ালয় টা াইল ০৪.০৭.১৫ ০২.০৩.১৯ ২৫.১০.৯০ ১৭৯২২৬৭৮৩৪

304 মা. হার ন অর রিশদ 1143421 সহকাির িশ ক কি উটার ২য় ৩য় ২য় ধল র উ  িব ালয় টা াইল ০২.০৬.১৩ ০১.০৫.১৮ ০৬.০১.৮১ ১৭৪০৫৭৫৯২৭

305 মা. জাহা ীর আলম 1021594 সহকাির িশ ক িষ
২য় িষ িডেপ ামা-১ম

ধল র উ  িব ালয় টা াইল ২৬.০২.০৩ ০৫.০৯.০৫ ৩০.১২.৮৩ ১৭৬৮৯৪১৯৫০

306 ত মার ব ব 281653 সহকারী িশ ক ইংেরজী এসএসিস-1তম এইচএসিস-3য় াতক (পাস) ভাত াম ক.আর.এস.ইনি উশন টা াইল 15.11.1998 23.01.1995 1966 1725039724

307 মাঃরিফ ল ইসলাম 655814 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম
দািখল 1ম আিলম 2য়

ফািজল-2য়, কািলম-
2য় ভাত াম ক.আর.এস.ইনি উশন টা াইল 01.10.2002 01.03.2006 1985 1882701477

308 সিজব রায় 483377 সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস-1ম - - ভাত াম ক.আর.এস.ইনি উশন টা াইল 28.11.1999 01.02.2001 1979 1729157006

309 ন  লাল তরফদার 10671041 সহকারী িশ ক িহ  ধম এসএসিস-1ম আিলম 2য় াতক কা  তীথ ভাত াম ক.আর.এস.ইনি উশন টা াইল 15.03.2012 01.11.2012 1979 1724407270

310 স া সরকার 1136586 সহকারী িশ ক বাংলা এসএসিস-3.50 এইচএসিস-2.40 িব.এ-3য় বংশাই ল এ  কেলজ টা াইল 01.11.2011 13.08.2017 1984 1721406531

311 নাজমা আ ার 1136585 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল-3.67 আিলম 2.08 ফািজয়-2য় বংশাই ল এ  কেলজ টা াইল 01.11.2016 13.08.2017 1988 1775063277

312 মাঃ রওশন আলী 1150318 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল-3.50 আিলম 2.75 ফািজয়-1ম লিতফ র একতা উ  িব ালয় টা াইল 13.02.2019 01.05.2019 1988 1625994177

313 িজেত  চ  শীল 1153697 সহকারী িশ ক িহ  ধম
এসএসিস-2.88 এইচএসিস াতক-2য়কা তীথ

লিতফ র একতা উ  িব ালয় টা াইল 13.02.2019 01.07.2019 1987 1744709023

314 শািকল আহেমদ 1142786 সহকারী িশ ক কি উটার
এসএসিস-1তম এইচএসিস-1ম াতক (পাস)4.48

লিতফ র একতা উ  িব ালয় টা াইল 22.12.2016 01.07.2018 1983 1710690608

315 মাঃ ফজল আলীম 1153690 সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক(সম ান) বািলয়াজনা উ  িব ালয় টা াইল 16.02.2019 01.07.2019 1988 1773758222

316 ইিত সাহা 1143944 সহকারী িশ ক ভৗত িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক(সম ান) বািলয়াজনা উ  িব ালয় টা াইল 16.02.2019 01.05.2019 1990 1756801760

317 ছািবনা ইয়াছিমন 1154848 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল বািলয়াজনা উ  িব ালয় টা াইল 16.02.2019 01.09.2019 1992 1635490279

318 হেলনা আ ার 1153695 সহকারী িশ ক ইংেরজী এসএসিস এইচএসিস াতক মেহড়া আন  উ  িব ালয় টা াইল 23.02.2019 1994 1870691782

319 মাঃ শিফ ল ইসলাম 1150330 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল-, কািলম- মশা ড়া িব. ক. উ  িব ালয় টা াইল 04.02.2019 01.05.2019 1991 1723325166

320 আির ল ইসলাম 1118288 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল-, কািলম- রনী জালাল উি ন উ  িব ালয় টা াইল 15.12.2015 01.03.2015 1985 1962548007

321 মাঃ আ ল আউয়াল 1118287 সহকারী িশ ক িষ িশ া দািখল িষ িড মা িব.এ- রনী জালাল উি ন উ  িব ালয় টা াইল 15.12.2014 01.03.2015 1985 1832374251



322 ফিরদা পারভীন 1141793 সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক রনী জালাল উি ন উ  িব ালয় টা াইল 15.12.2014 01.05.2018 1979 1914794967

323 গীের  সরকার 1120347 সহকারী িশ ক িহ  ধম এসএসিস এইচএসিস াতক রনী জালাল উি ন উ  িব ালয় টা াইল 15.12.2014 01.05.2015 1985 1726109046

324 মাঃ ৎ ল হায়দার 1077518 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল িমজা র পাইলট বািলকা উ  িব ালয় টা াইল 11.03.2012 01.09.2013 1986 1814737804

325 রীনা আ ার 1130690 সহকারী িশ ক গাহ  অথঃ এসএসিস এইচএসিস াতক(সম ান) িমজা র পাইলট বািলকা উ  িব ালয় টা াইল 22.07.2015 01.09.2016 1983 1316958845

326 মাঃৈসকত মাহ দ 1150311 সহকারী িশ ক ইংেরজী এসএসিস এইচএসিস াতক(সম ান) িমজা র পাইলট বািলকা উ  িব ালয় টা াইল 12.02.2019 01.05.20169 1991 1951575859

327 মাঃিশবিল সািদক 1112587 সহকারী িশ ক আইিস এসএসিস এইচএসিস াতক(সম ান) িমজা র পাইলট বািলকা উ  িব ালয় টা াইল 05.06.2014 01.09.2014 1986 1818114019

328 আ ল আিজজ 1150314 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল চাকেল র উ  িব ালয় টা াইল 14.02.2019 21.05.2019 1993 1741276798

329 মাঃ ইয়ািমন হােসন 1150312 সহকারী িশ ক আইিস এসএসিস এইচএসিস াতক(স ান) চাকেল র উ  িব ালয় টা াইল 14.02.2019 21.05.2019 1991 1777866442

330 তাফােয়ল আহে দ 473179 সহকারী িশ ক বাংলা এসএসিস এইচএসিস াতক(পাস) দরানীপাড়া উ  িব ালয় টা াইল 12.4.1994 01.08.1997 1968 1724834668

331 মাঃ আলা উি ন িময়া 333186 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল ফেত র ময়নাল হক উ  িব ালয় টা াইল 22.1.1990 01.01.1990 1972 1717629286

332 রিহনা আ ার 1150323 সহকারী িশ ক িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক( াতক) ফেত র ময়নাল হক উ  িব ালয় টা াইল 14.2.2019 01.05.2019 1989 1623009956

333 মেহ ে ছা 1150294 সহকারী িশ ক গিণত এসএসিস এইচএসিস াতক( াতক) ফেত র ময়নাল হক উ  িব ালয় টা াইল 14.2.2019 01.05.2019 1994 1764834449

334 মাঃ মিতউর রহমান 1150299 সহকারী িশ ক শািররীক িশ. এসএসিস এইচএসিস াতক( াতক) ফেত র ময়নাল হক উ  িব ালয় টা াইল 14.02.2019 01.05.2019 1990 1712313845

335 িতিথ রায় 1153698 সহকারী িশ ক বাংলা এসএসিস এইচএসিস াতক(পাস) মেহড়া আন  উ  িব ালয় টা াইল 23.02.2019 1989 1870691788

336 মােমনা আ ার 1114831 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল বংশীনগর এস  উ  িব ালয় টা াইল 23.11.2014 01.01.2015 1980 1720043559

337 সনিজত সরকার 1127960 সহকারী িশ ক িহ  ধম
এসএসিস-2.88 এইচএসিস াতক-2য়কা তীথ

বংশীনগর এস  উ  িব ালয় টা াইল 01.03.2016 1990 1724453084

338 ফােতমা আ ার মিরয়ম 1150293 সহকারী িশ ক ইংেরজী এসএসিস এইচএসিস াতক(পাস) বংশীনগর এস  উ  িব ালয় টা াইল 18.02.2019 01.05.2019 1995 1866061517

339 াহার 1150300 সহকারী িশ ক আইিস এসএসিস এইচএসিস াতক(পাস) বংশীনগর এস  উ  িব ালয় টা াইল 18.02.19 01.05.2019 1992 162856334

340 মা: ল আিমন ১১৫৩৭০৯ সহকাির িশ ক আইিস
এস.এস.িস কি . িডেপ ামা

িব.এস.িস ইন-
িসএসই সারাং র িবলােত রী উ  িব ালয় টা াইল ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১০/০৬/১৯৮৪ ১৯১১১৪৭৬৮০

341 মাঃ শিফ ল ইসলাম 1061936 সহকাির িশ ক িষ িডে ামা এস.এস.িস - - মা দনগর উ  িব ালয় টা াইল ১২/১০/২০১১ ০১/১১/২০১২ ৩০/১২/১৯৮২ ১৭২৮৪৮৬২৬৯

342 মা: আরেশদ আলী িমঞা ২৭৭৬১৩ সহকাির িশ ক গিণত ২য়-১৯৮৩ ২য়- ১৯৮৭ ৩য়-১৯৮৯ বন াম শহীদ মেমািরয়াল উ  িব ালয় টা াইল ১৫/০৪/২০১৩ ১৫-০৪-২০১৩ ০৩/০৫/১৯৬৮ ১৭১৫১৩৫০৩৯

343 কািনজ ফােতমা ১১৩৩৭৯৪ সহকাির িশ ক িষ ৪.৩১-২০০৬ ৪.৩০-২০০৮ ১ম-২০১২ বন াম শহীদ মেমািরয়াল উ  িব ালয় টা াইল ০১/০১/১৯৯০ ০১/০৩/২০১৭ ০১/০১/১৯৯০ ১৭১৪২৯৯৬০৬

344 মা: রিবউল ইসলাম ২১০২৬৫৬ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ৪.০৮-2005 ৪.৩৭-২০০৭ ৩.৬৭-২০১০ বন াম শহীদ মেমািরয়াল উ  িব ালয় টা াইল ১৮-০২-২০১৯ ১৮-০২-২০১৯ ০৩/০৪/১৯৯০ ০1745-634210

345 জনাউল হক 1153412 সহকাির িশ ক পদাথ এমএসিস বাড়ী াম ল এ  কেলজ টা াইল ১১/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ২৫/১২/১৯৯১ ১৭৪৫১৬৬৭১৯

346 সাধন সরকার 1154882 সহকাির িশ ক কা  তীথ িবএসএস( াতক) বাড়ী াম ল এ  কেলজ টা াইল ১১/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ২০/১১/১৯৯২ ১৬৩৬৩০৬৬০৯

347 মা দ পারেভজ ১১৪৫৪৩ সহকাির িশ ক আইিস ২য়-২০০০ ২য়- ২০০৩ ২য়-২০০৮ পা য়া িব. িস. আর. িজ উ  িব ালয় টা াইল ০৮/১২/২০১৪ ০১/০৫/২০১৮ ১৩/১১/১৯৮৩ ১৭২৭২৫২২৬৮

348 মা: হািব াহ ১১৪৫৪৩ সহকাির িশ ক িব ান ১ম-১৯৯৯ ২য়-২০০৩ ২য়-২০০৭ পা য়া িব. িস. আর. িজ উ  িব ালয় টা াইল ১৮/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০৫/১২/১৯৮৪ ১৭১৮৬৯৯০৬৫

349 আ র রিশদ ১০৪৯৮৬১ সহকাির িশ ক আইিস ১ম-১৯৯৩ ২য়-১৯৯৫ ২য়-১৯৯৮ িনপাড়া আ র রিশদ ল এ  কেলজ টা াইল ০৭/০২/২০০৫ ০১/০৯/২০১০ ১৬/০১/১৯৭৮ ১৭৩৯২৯৫৪৮৭

350 মা: জাহা ীর আলম ১০১০৭২৬ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ২য়-১৯৯৫ ২য়-১৯৯৭ ২য়-২০১১ িনপাড়া আ র রিশদ ল এ  কেলজ টা াইল ০১/০১/২০০০ ০১/০৫/২০০৪ ০১/০১/১৯৮১ ০১৭২৫-২৪৮৮৭৫

351 তািলমা আ ার ১১৩৩৮১১ সহকাির িশ ক িষ িশ া এ-,২০০৫ এ-,২০০৭ ১স-২০১১ িনপাড়া আ র রিশদ ল এ  কেলজ টা াইল ১১/১২/২০১৬ ০১/০৩/২০১৭ ০২/১২/১৯৮৯ ১৭২৯৪১৩০৮৪

352 মা: উ ল হােসন ১১৩৩৬৭৯৩ সহকাির িশ ক ইংেরজী ৩.৮৮-২০০২ ৩.৪০-২০০৩ ২.৭৩-২০১৪ িনপাড়া আ র রিশদ ল এ  কেলজ টা াইল ৩০/১০/২০১৬ ০১/০৩/২০১৭ ০৫/০২/১৯৮৫ ১৭৭৭৯৩৬০৮৪

353 মাহা দ রিফ ল ইসলাম ১১৪১৭৫৮ সহকাির িশ ক আইিস এসএসিস এইচএসিস াতক অলহা  রমজান আলী উ  িব ালয় টা াইল ২২/০৬/২০১৪ ০১/০৫/২০১৮ ০২/০৩/১৯৮০ ১৭২৯৫৫৩৩১০

354 মাইশা ফাহিমদা শািহ র ১১৫৩৭১১ সহকাির িশ ক ইংেরিজ এসএসিস এইচএসিস াতক অলহা  রমজান আলী উ  িব ালয় টা াইল ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১০/১২/১৯৯৩ ১৭৬৫৬৩৭৯৭৯



355 শাহজাহান িময়া ৬৪৪৯০২ সহকাির িশ ক িষ এসএসিস িডপইনএড অলহা  রমজান আলী উ  িব ালয় টা াইল ২৪/০৬/২০১২ ০১/১০/২০১২ ০৫/০৭/১৯৭৮ ১৭২১১৪৮৩২৬

356 মা: শাম ল আলম ৪৭৮০৮২ সহকাির িশ ক ইসমাল িশ: দািখল আিলম কািমল জিরপন নসা বািলকা উ  িব ালয় টা াইল ০১/১০/১৯৯৭ ০১/০২/১৯৯৮ ০১/০১/১৯৭২ ১৭১৯০৭২৯২৫

357 ম দন রাজবংশী ১১১১৮৮৬ সহকাির িশ ক িষ এসএসিস এইচএসিস এমএসিস জিরপন নসা বািলকা উ  িব ালয় টা াইল ০৫/০৬/২০১৪ ০১/০৯/২০১৪ ০১/০৮/১৯৮৮ ১৭১১১৯৭২০৯

358 মা: েয়ল রানা ১১৫৪৮৮৫ সহকাির িশ ক গিণত এসএসিস এইচএসিস এমএসিস জিরপন নসা বািলকা উ  িব ালয় টা াইল ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ১০/০১/১৯৯২ ১৭৪২০৯৫৭৭৫

359 মাহা দ ই াহীম খ কার 347879 পার আরিব 
দািখল আিলম

কািমল/ াতক 
সমমান পাশ স জবাংলা বািলকা দািখল মা াসা টা াইল 16/11/99 15/05/2000 1/2/1974 1715414387

360 মা: শওকত আলী 347979 সহ: পার আরিব দািখল আিলম কািমল স জবাংলা বািলকা দািখল মা াসা টা াইল 20/5/2000 15/5/2000 27/2/79 1754850342

361 মা: মারেশদ আলম 347980 সহ: মৗলভী আরিব দািখল আিলম কািমল স জবাংলা বািলকা দািখল মা াসা টা াইল 22/5/99 15/5/2000 1/3/1973 1753892211

362 মােজদা আ ার 347982 সহ: মৗলভী আরিব দািখল আিলম কািমল স জবাংলা বািলকা দািখল মা াসা টা াইল 22/08/96 15/5/2000 9/2/1976 1736022361

363 হা ন অর রিশদ 1067975 সহঃ িশ ক ইসলাম ধম দািখল-১ম আিলম-১ম ফািযল-২য় সাড়ািসয়া বাসার চালা উ  িব ালয় টা াইল 23.07.12 1.11.12 01.03.83 1716282131

364 রতন 1127945 সহঃ িশ ক িষ এসএসিস-১ম এইচএসিস-২য় িবএসিস-২য় সাড়ািসয়া বাসার চালা উ  িব ালয় টা াইল 18.10.15 1.03.2016 01.03.84 1756517021

365 নািসমা আ ার 1143956 সহঃ িশ ক কি উটার এসএসিস-২য় এইচএসিস-৩য় িবএসএস-৩য় সাড়ািসয়া বাসার চালা উ  িব ালয় টা াইল 18.10.15 1.11.18 01.05.78 1782300665

366 আিছয়া সহঃ িশ ক বাংলা এসএসিস-৩.৩৮ এইচএসিস-৪.১ িবএ অনাস-৩.০১ সাড়ািসয়া বাসার চালা উ  িব ালয় টা াইল 7.02.19 0 11.10.91 1515616158

367 খারেশদ  আলম সহঃ িশ ক ভৗত
এসএসিস-3.88 এইচএসিস-2.8 িবএসিস অনাস-২য়

সাড়ািসয়া বাসার চালা উ  িব ালয় টা াইল 07.02.19 0 01.06.88 1920679216

368 মাঃ হািব র রহমান 2006162 পার রআন দািখল-১ম আিলম-১ম ফািযল-২য় কািলদাস পি মপাড়া দািখল মা াসা টা াইল 12.05.02 01.05.04 31.12.71 1736706164

369 মাঃ রিফ ল ইসলাম 2006163 সহঃ পার আরবী দািখল-২য় আিলম-২য় ফািযল-২য় কািলদাস পি মপাড়া দািখল মা াসা টা াইল 27.12.00 01.05.04 26.02.79 1718246949

370 মাঃ ইসমাইল হােসন 2006165 সহ: মৗলভী আকাইদ দািখল-২য় আিলম-২য় ফািযল-২য় কািলদাস পি মপাড়া দািখল মা াসা টা াইল 26.12.00 01.05.04 1.3.1979 1721530880

371 িমজা আেতায়ার হােসন 2006166 সহ: মৗলভী িফকাহ দািখল-২য় আিলম-২য় ফািযল-২য় কািলদাস পি মপাড়া দািখল মা াসা টা াইল 21.02.02 01.05.04 1.1.1983 1724729605

372 মাঃ আিম ল ইসলাম 2006169 সহঃ িশ ক িষ এসএসিস-১ম িষ িডে ামা কািলদাস পি মপাড়া দািখল মা াসা টা াইল 21.02.02 01.05.04 18.02.79 1727635140

373 মাঃ আসা ামান 2123476 সহঃ িশ ক িব ান এসএসিস-১ম এইচএসিস-২য় িবএসিস-৩য় কািলদাস পি মপাড়া দািখল মা াসা টা াইল 10.01.11 01.01.19 10.03.77 1726741434

374 সাহরাব আলী 2122536 সহঃ িশ ক আইিস এসএসিস-৩.২৫ এইচএসিস-১.৬ িবএসএস-২য় কািলদাস পি মপাড়া দািখল মা াসা টা াইল 01.09.14 01.07.18 01.03.85 1686836202

375 মাঃ দেলায়ার হােসন 2006170 সহঃ িশ ক শাঃ িশ া এসএসিস-১ম এইচএসিস-২য় িবএ-২য় কািলদাস পি মপাড়া দািখল মা াসা টা াইল 21.02.02 01.05.04 16.02.78 1721743364

376 মাঃ আ ল জা ার 330374 পার আরবী দািখল-২য় আিলম-৩য় কািমল-২য় চতলবাইদ কর য়াপাড়া দািখল মা াসা টা াইল 17.10.88 01.11.88 10.08.68 1736151792

377 মা: মাকেসদ আলী 336628 সহ:  পার আরবী দািখল-২য় আিলম-২য় কািমল-২য় চতলবাইদ কর য়াপাড়া দািখল মা াসা টা াইল 04.08.93 01.11.93 01.01.72 1732417616

378 মাঃ মিফজ উি ন 334368 সহ: মৗলভী আরবী দািখল-২য় আিলম-৩য় কািমল-৩য় চতলবাইদ কর য়াপাড়া দািখল মা াসা টা াইল 21.04.91 01.08.91 01.01.73 1713560323

379 মাঃ আ ল কালাম 336626 সহ: মৗলভী আরবী দািখল-২য় আিলম-৩য় ফািযল-২য় চতলবাইদ কর য়াপাড়া দািখল মা াসা টা াইল 06.09.93 01.11.93 01.03.73 1731263804

380 জয়নাল আেবদীন 2122529 সহঃ িশ ক বাংলা এসএসিস-3.13 এইচএসিস-3.2 এম.এ-2য় চতলবাইদ কর য়াপাড়া দািখল মা াসা টা াইল 19.04.14 01.07.18 01.12.86 1725427543

381 িবউ  আ ার 2021278 ইব: ধান আরবী দািখল-3.17 আিলম.2.75 কািমল-১ম চতলবাইদ কর য়াপাড়া দািখল মা াসা টা াইল 02.12.06 01.05.07 10.01.86 1756649535

382 এসএম িজ র রহমান 332798 ইব: িনয়র িশ: বাংলা এসএসিস-ক. পাশ এইচএসিস-৩য় িব.এ-২য় চতলবাইদ কর য়াপাড়া দািখল মা াসা টা াইল 05.05.90 05.05.90 11.02.64 1740510741

383 তাফােয়ল আহে দ 345292 ইব: িনয়র মৗ: আরবী দািখল-২য় আিলম-২য় কািমল-২য় চতলবাইদ কর য়াপাড়া দািখল মা াসা টা াইল 01.08.98 01.10.98 03.03.78 1859315523

384 আঃ কািদর 59845 ইিব: ারী আরবী দািখল-২য় আিলম-২য় কািমল-২য় চতলবাইদ কর য়াপাড়া দািখল মা াসা টা াইল 01.01.86 01.03.87 01.01.72 1762462840

385 মাঃ হাসাইন আলী 338503 পার আরবী দািখল-২য় আিলম-২য় কািমল-২য় শালা িতমা দািখল মা াসা টা াইল 07.03.91 07.03.91 01.03.68 1631675280

386 মাঃ আঃ হাই িময়া 331057 সহ: পার আরবী দািখল-২য় আিলম-২য় কািমল-২য় শালা িতমা দািখল মা াসা টা াইল 02.01.89 02.01.89 25.12.71 1710762404

387 মাঃ আঃ জ ার িময়া 333096 সহ: মৗলভী আরবী দািখল-৩য় আিলম-৩য় কািমল-৩য় শালা িতমা দািখল মা াসা টা াইল 05.05.90 05.05.90 31.12.70 1726831777



388 আঃ অ দ িময়া 646251 সহ: মৗলভী আরবী দািখল-২য় আিলম-২য় কািমল-২য় শালা িতমা দািখল মা াসা টা াইল 23.09.02 23.09.02 01.03.76 1718920930

389 মাঃ আলম  হােসন 2127086 সহঃ িশ ক ইংেরিজ এসএসিস-3.31 এইচএসিস-4.4 এম.এ-2য় শালা িতমা দািখল মা াসা টা াইল 10.02.19 01.05.19 20.11.89 1776038219

390 শারমীন লতানা িখ 2122531 সহঃ িশ ক আইিস এসএসিস-২.5 এইচএসিস-2.33  িবএ-২য় শালা িতমা দািখল মা াসা টা াইল 21.10.15 01.07.18 15.06.85 1880091432

391 মাঃ রিফ ল   ইসলাম 2127075 সহঃ িশ ক শারীিরক িশ া দািখল-4.67 আিলম-3.75 ফািযল-২য় শালা িতমা দািখল মা াসা টা াইল 10.02.19 01.05.19 18.12.92 1880091431

392 মাঃ আঃ খােলক িময়া 338020 সহ: মৗলভী আরবী
দািখল-1985-2য় আিলম-1987-2য় ফািযল-1989-3য়

ত ারচালা দািখল মা াসা টা াইল 9/5/1994 6/6/1994 1/1/1970 1795255795

393 মা জা আ ার 345675 সহ: মৗলভী আরবী
দািখল-1994-2য় আিলম-1996-2য় ফািযল-1997-2য়

ত ারচালা দািখল মা াসা টা াইল 04.01.1999 05.01.99 01.02.80 1782681584

394 মা: ইসমাইলেহােসন 644480 সহ: মৗলভী আরবী
দািখল-1991-2য় আিলম-1994-2য় ফািযল-1997-2য়

ত ারচালা দািখল মা াসা টা াইল 01.07.01 01.03.02 01.02.1977 1834530677

395 সয়দা রভী লতানা 2110893 সহঃ িশ ক িষ
এসএসিস-2006- 3.45

িষ িডে ামা-
2011- 3.66

িবএ-2016
ত ারচালা দািখল মা াসা টা াইল 12.05.15 01.07.15 10.07.90 1790783033

396 নাসিরন আ ার 2127084 সহঃ িশ ক ভৗতিব ান
এসএসিস-2001-3.88

এইচএসিস-2003-
3.20

িবএসিস স ান-
2008 2য় িণ ত ারচালা দািখল মা াসা টা াইল 12.02.19 01.05.19 07.03.85 1792220277

397 মাঃ আতাউর রহমান 474575 সহঃ িশ ক ইসলাম ধম
দািখল-1979-3য় আিলম-1981-3য় ফািযল-1985-3য়

লা িলয়া উ  িব ালয় টা াইল 20.01.95 01.02.98 01.03.65 1726796454

398  আিনস 1141788 সহঃ িশ ক আইিস
এসএসিস-১ম-৯৯ এইচএসিস-২য়-০৪ িবএ-২য়-০৮

লা িলয়া উ  িব ালয় টা াইল 01.06.13 01.05.18 03.08.83 1731829296

399 মাঃ ম ল হক 1150358 সহঃ িশ ক বসায়
এসএসিস-2002 এইচএসিস-২০০৪ িবিবএস-2009

বেহরাৈতল গণ উ  িব ালয় টা াইল 5.2.19 1.5.19 15.11.86 1845948551

400 জাহানারা আখতার 0 সহঃ িশ ক
এসএসিস-2য়-৯১ এইচএসিস-2য়-৯৩ িবএ-1996-3য়

ব য়া উ  িব ালয় টা াইল 06.10.98 0 01.02.76 1726625409

401 মাঃশাম ল আলম 334367 সহঃ িশ ক বাংলা 2য়-1991 3য়-1985 2য়-1987 ইছািদঘী দািখল মা াসা টা াইল 20.7.91 1.8.91 20.12.63 1718914660

402 মাঃ ইসিতয়াক হাসান বা ল 2110984 সহঃ িশ ক A- 2005 B 2008 2য়-2011 ইছািদঘী দািখল মা াসা টা াইল 24.12.14 1.7.15 10.11.90 1726919499

403 লাবনী আ ার 2127079 সহঃ িশ ক আইিস B 2006 B 2011 c 2016 ইছািদঘী দািখল মা াসা টা াইল 5.2.19 1.5.19 3.4.90 1620950384

404 তানিজনা হািমদ 2127081 সহঃ িশ ক ইংেরিজ A- 2006 A 2008 2য়-2012 ইছািদঘী দািখল মা াসা টা াইল 5.2.19 1.5.19 27.8.91 1779389006

405 মাঃ আঃ  রিশদ 333102 সহঃ িশ ক আরবী 2য়-1979 2য়-1982 2য়-1986 ইছািদঘী দািখল মা াসা টা াইল 1.3.90 1.3.90 1.12.66 1706471748

406 ক ামান সহঃ িশ ক গিণত 0 0 াতক মাওলানাপাড়া সালািফয়া আিলম মা াসা টা াইল 0 0 0 1798057842

407 আ ল হােশম সহঃ িশ ক সামািজক িব ান 0 0 াতক মাওলানাপাড়া সালািফয়া আিলম মা াসা টা াইল 0 0 0 171498762

408 িফ ল ইসলাম 1047960 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া দািখল-১৯৯৬ আিলম-১৯৯৯ ফািযল-২০০১ উদয়ন উ  িব ালয় টা াইল 1.7.03 1.5.10 10.2.82 1731008472

409 এসএম জিহ ল ইসলাম 1049867 সহঃ িশ ক িষ িশ া এসএসিস-1998 0 িষ িডে ামা উদয়ন উ  িব ালয় টা াইল 16.1.05 27.9.10 28.8.83 1731543990

410 মা দ রানা 1143947 সহঃ িশ ক আইিস
এসএসিস-2003 এইচএসিস-২০০৫ িবিবএস/সম-০৯

উদয়ন উ  িব ালয় টা াইল 19.5.15 16.11.18 23.12.88 1748922330

411 মাঃ িমজা র রহমান 477170 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া দািখল-19988 আিলম-1991 ফািযল-1993 ছাটেমৗশা আদশ উ  িব ালয় টা াইল 1.1.96 1.4.99 1.1.74 1798296443

412 কিহ র 1049852 সহঃ িশ ক িষ িশ া এসএসিস-1999 এসএসিস-2002 াতক-2006 ছাটেমৗশা আদশ উ  িব ালয় টা াইল 20.7.10 1.9.10 21.3.83 1706893328

413 ওমর ফা ক 270035 সহঃ িশ ক আরবী ফািযল কািলয়ান উ  িব ালয় টা াইল 1.1.89 1.1.89 1821481442



414 রা  মিন 1141721 সহঃ িশ ক আইিস আইিস কািলয়ান উ  িব ালয় টা াইল 28.1.15 1.5.18 1748373513

415 ইয়া ব আলী 1150346 সহঃ িশ ক িষ িশ া এমএসিস কািলয়ান উ  িব ালয় টা াইল 9.2.19 1.5.19 1918249174

416 মাঃ মিন ল ইসলাম 1153721 সহঃ িশ ক ইংেরিজ এমএ কািলয়ান উ  িব ালয় টা াইল 9.2.19 1.7.19 1762362008

417 রওশন আরা বগম 282947 সহঃ িশ ক সামািজক িব ান 3য় 3য় 3য় গাহাইলবাড়ী আঃ গিন উ  িব ালয় টা াইল 15.12.94 1.1.95 1.1.65 1716056215

418 নাজমন নাহার 1068247 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া 4.08 4.08 3.33 গাহাইলবাড়ী আঃ গিন উ  িব ালয় টা াইল 10.6.12 1.11.12 1.2.89 1773798179

419 মাঃ মিন ামান 2029292 সহঃ িশ ক িষ িশ া 1ম 1ম গাহাইলবাড়ী আঃ গিন উ  িব ালয় টা াইল 2.1.14 1.9.10 4.6.87 1722078152

420 মা ন কিবর 2119608 সহঃ িশ ক শরীরচচা 2.75 2.88 2য় গাহাইলবাড়ী আঃ গিন উ  িব ালয় টা াইল 11.2.19 1.3.17 15.1.88 1729302730

421 মাঃ ইউ ফ আলী 176571 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আিলম কািমল ব র রওশন আলী উ  িব ালয় টা াইল 14.7.87 1.6.84 1/6/1900 1683873339

422 মীর হ ফা আ ার 1110629 সহঃ িশ ক িষ িশ া এসএসিস এইচএসিস িষ িব ান ব র রওশন আলী উ  িব ালয় টা াইল 15.5.14 4.4.77 1746954539

423 হািব র 1136694 সহঃ িশ ক বাংলা এসএসিস এইচএসিস াতক স ান ব র রওশন আলী উ  িব ালয় টা াইল 15.12.15 1.1.86 1715813098

424 মাঃ মািন র রহমান 1153725 সহঃ িশ ক বসায় িশ া এসএসিস এইচএসিস াতেকা র স ান যত ণ িশ া ণ আবািসক ল এ  কেলজ টা াইল 16.10.16 1.7.19 25.2.89 1723684437

425 নাসিরন আ ার 1110643 সহঃ িশ ক আইিস 2য় 1ম 2য় ই ারজানী পাবিলক উ  িব ালয় টা াইল 11.5.14 1.7.14 13.12.78 1712953382

426 তাির ল ইসলাম 1138678 সহঃ িশ ক সামািজক িব ান 1ম 2য় 2য় ই ারজানী পাবিলক উ  িব ালয় টা াইল 1.3.15 1.1.18 1.1.81 1862965043

427 জেয়ন উি ন 1150343 সহঃ িশ ক িব ান 4.25 3.5 2য় ই ারজানী পাবিলক উ  িব ালয় টা াইল 7.2.19 1.5.19 28.11.89 1718921082

428 রেহনা আ ার 115350 সহঃ িশ ক বাংলা ই ারজানী পাবিলক উ  িব ালয় টা াইল 7.2.19 1.5.19 30.11.86 1784304214

429 আ ল হািমদ 1153726 সহঃ িশ ক ইংেরিজ ই ারজানী পাবিলক উ  িব ালয় টা াইল 7.2.19 1.7.19 15.4.90 1914794904

430 মাঃ রােসল আল মা ন 1118333 সহঃ িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক স ান কালেমঘা ইিলমজান উ  িব ালয় টা াইল 7.2.05 7.2.15 25.5.86 1719890717

431 হািব র রহমান 1150352 সহঃ িশ ক ইংেরিজ এসএসিস এইচএসিস াতক স ান কালেমঘা ইিলমজান উ  িব ালয় টা াইল 17.2.19 17.2.19 1.1.90 1914064298

432 রােশ ল ইসলাম 1150348 সহঃ িশ ক বসায় িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক স ান কালেমঘা ইিলমজান উ  িব ালয় টা াইল 17.2.19 17.2.19 2.3.99 1674937037

433 ল ল হাসান 1153718 সহঃ িশ ক ইংেরিজ এসএসিস এইচএসিস াতক স ান কালেমঘা ইিলমজান উ  িব ালয় টা াইল 17.2.19 17.2.19 10.11.92 1687049269

434 হািসনা আ ার 1150344 সহঃ িশ ক সামািজক িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক স ান কালেমঘা ইিলমজান উ  িব ালয় টা াইল 17.2.19 17.2.19 20.9.89 1778550459

435 নািফছা আ ার 1125377 সহঃ িশ ক িষ িশ া এসএসিস িষ িডে ামা 0 কালেমঘা ইিলমজান উ  িব ালয় টা াইল 10.11.04 10.11.04 3.7.89 1741048240

436 মাঃ আ ল কালাম আজাদ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া কািমল িতমাবংকী একতা উ  িব ালয় টা াইল

437 মাঃ নািজম উি ন সহঃ িশ ক আইিস এমএসএস িতমাবংকী একতা উ  িব ালয় টা াইল

438 মাঃ তাির ল ইসলাম সহঃ িশ ক ভৗত িব ান এমএসিস িতমাবংকী একতা উ  িব ালয় টা াইল

439 স য় রাজবংশী সহঃ িশ ক ভৗত িব ান 4.56-2009 4.3-2011 3.23-2015 রাজাবাড়ী আদশ উ  িব ালয় টা াইল 6.2.19 1/19/1900 1784104441

440 হা দ আলাউি ন আহে দ 2018214 সহঃ িশ ক শাঃ িশ া 2য় 2য় 2য় শাহা ি ন আহে দ (এসএ) উ  িব ালয় টা াইল 4.11.04 1.12.05 10.3.76 178559903

441 রিহমা আ ার 1150363 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া 2য় 2য় 1ম শাহা ি ন আহে দ (এসএ) উ  িব ালয় টা াইল 7.2.19 21.5.19 9.6.90 177239723

442 মাঃ আঃ লিতফ িমঞা 339141 পার ইস.িশ. দািখল আিলম াতক িদঘীরচালা জআই দািখল মা াসা টা াইল 1.1.95 1.3.71 1726678035

443 মাঃ আঃ গ র খান 47449 সহঃ পার হািদস দািখল আিলম কািমল িদঘীরচালা জআই দািখল মা াসা টা াইল 28.12.83 1.9.84 1.9.63 1716448648

444 মাঃ আঃ ছ র িময়া 327784 সহঃেমৗঃ হািদস দািখল আিলম কািমল িদঘীরচালা জআই দািখল মা াসা টা াইল 1.7.87 1.7.87 24.8.69 1750423558

445 মাঃ খারেশদ আলম 645818 সহঃেমৗঃ হািদস দািখল আিলম কািমল িদঘীরচালা জআই দািখল মা াসা টা াইল 19.7.02 1.8.02 5.1.78 1718915329

446 মা ািফ র রহমান 2092601 সহঃেমৗঃ ইস.িশ. াতক িদঘীরচালা জআই দািখল মা াসা টা াইল 28.4.12 1.11.12 10.12.85 1765701874

447 তাসিলমা আ ার 2127091 সহঃ িশ ক ইংেরিজ এসএসিস এইচএসিস স ান িদঘীরচালা জআই দািখল মা াসা টা াইল 7.2.19 1.5.19 9.9.92 1721146776



448 আকিলমা আ ার 2127087 সহঃ িশ ক গিণত এসএসিস এইচএসিস স ান িদঘীরচালা জআই দািখল মা াসা টা াইল 7.2.19 1.5.19 27.8.92 1766418667

449 কািহ র আ ার 2122533 সহঃ িশ ক সামািজক িব ান এসএসিস এইচএসিস িবএসএস িদঘীরচালা জআই দািখল মা াসা টা াইল 2.8.15 1.7.18 16.12.83 1764270223

450 মাঃ বাহা র িময়া 2127078 সহঃ িশ ক সমাজ ত এসএসিস এইচএসিস িবএসএস িদঘীরচালা জআই দািখল মা াসা টা াইল 7.2.19 1.5.19 15.10.92 1722865920

451 মাঃ নািছর উি ন 1010760 সহঃ িশ ক ইস.িশ. কািমল কাহারত উ  িব ালয় টা াইল 8.6.03 01.3.80

452 মাঃ ই াহীম খিলল 1040259 সহঃ িশ ক িষ িশ া িষ িডে ামা কাহারত উ  িব ালয় টা াইল 24.1.03 27.10.81

453 মাঃ আিন র রহমান 1143952 সহঃ িশ ক আইিস কািমল কাহারত উ  িব ালয় টা াইল 29.12.14 1.1.89

454 মাঃ আঃ হািমদ িময়া 338016 পার আরবী
দািখল-1981-২য় আিলম-1983-2য় ফািযল-1985-২য়

ক য়া ওয়ােজিদয়া দািখল মা াসা টা াইল 01.11.16 01.03.17 13.01.69 1720365987

455 মাঃ আঃ মােলক 645412 সহ: পার আরবী
দািখল-1994-২য় আিলম-1996-2য় ফািযল-1998-২য়

ক য়া ওয়ােজিদয়া দািখল মা াসা টা াইল 01.02.17 01.05.17 02.02.80 1740559836

456 আঃ কােদর িসি কী 2127090 সহঃ মৗলভী আরবী দািখল-2.83-০৫ আিলম-3.92-০৭ ফািযল-৩.৫-১০ ক য়া ওয়ােজিদয়া দািখল মা াসা টা াইল 11.02.19 01.05.19 01.03.91 1736005695

457 মারিজয়া আ ার 1550347 সহঃ িশ ক আইিস এসএসিস-৫-২০১০ কি -িডে ামা-15
িবএসিস ইি :   A-

০৯ ন য়া বােছত খান উ  িব ালয় টা াইল 8.02.19 01.05.19 03.10.94 1964526010

458 রািজনা 1147359 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া
দািখল-িব-২০০২ এইচএসিস-িব-০৬ িবএ স ান-২য়-১১

ন য়া বােছত খান উ  িব ালয় টা াইল 08.02.19 01.05.19 01.11.87 1722550212

459 মা. মনহাজ উি ন 644476 সহকারী িশ ক িষ িশ া ২য় ২য় িষ িডে া-১ম বাগবািড় চৗবািড়য়া ঊ  িব ালয় টা াইল ২৮/৪/২০০১ 1/3/2002 1977 1734148637

460 নাজ ন রশীদ 1011796 সহকারী িশ ক ত  ও যাগােযাগ ি ১ম ১ম ২য় বাগবািড় চৗবািড়য়া ঊ  িব ালয় টা াইল 2/3/2005 1/5/2010 1978                                                         

461 ইসমাইল হােসন 1150376 সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া ৩.৮৩ ২.৮৩ ১ম বাগবািড় চৗবািড়য়া ঊ  িব ালয় টা াইল ১৬/২/২০১৯ 1/5/2019 1987 1733599959

462 চ  দাস 1150367 সহকারী িশ ক গিনত ৩.৬৩ ৩.৪ ১ম বাগবািড় চৗবািড়য়া ঊ  িব ালয় টা াইল ১৬/২/২০১৯ 1/5/2019 1989 1746146656

463 মা. জািকর হােসন 1154878 সহঃ িশ ক ইংেরজী 
িজিপএ-২.৬৩/০৪ িজিপএ-৩.৭০/০৬ িজিপএ-৩.৪৩/১০

র ল র বািছরন নছা উ  িব ালয় টা াইল 12/2/2019 1/9/2019 1988 1719806516

464 স া পাল 1154877 সহঃ িশ ক বাংলা িজিপএ-৪.৬৯/০৭ িজিপএ-৪.৭০/০৯ িজিপএ-৩.৪৩/১৩ র ল র বািছরন নছা উ  িব ালয় টা াইল 12/2/2019 1/9/2019 1992 1749809061

465 সরাত লতানা 1150385 সহকারী িশ ক িবএসিস অ নী উ  িব ালয় টা াইল 1/6/1991

466 মা. মাশারফ হেসন 1150377 সহকারী িশ ক িষ অ নী উ  িব ালয় টা াইল 22/10/85

467 স জ রায় 1079627 সহারী িশ ক  গিণত রিমমােমেমািরয়াল উ  িব ালয় টা াইল 17/09/68

468 িব িজৎ চ ব ি◌◌ী 1068823 সহকারী িশ ক এস এস িস -১ম ২য় ২য় আিজমেমেমািরয়াল উ  িব ালয় টা াইল 27/08/2012 1/11/2012 05/03/198

469 মাঃ আ  তােলব 1150364 সহকারী িশ ক িষ ৩.৮৮/২০০৭ ২.৭০/২০০৯ 3.31/২০১৩ বড় বাশািলয়া উ  িব ালয় টা াইল 5/2/2019 5/2/2019 1/7/1992 1744900172

470 রানী মালাকার 1120339 সহকারী িশ ক িহ  ধম ১ম/১৯৯৯ ২য়/২০০২ ২য়/২০০৬ বড় বাশািলয়া উ  িব ালয় টা াইল 9/11/2014 9/11/2014 1/1/1981 17336068

471 মাঃ দেলায়ার হােসন 1145690 াগািরক াগািরক ২য়/২০০০ ১ম/২০০৪ ২য়/২০০৯ বড় বাশািলয়া উ  িব ালয় টা াইল 1/12/2018 12/12/2018 ১৫/১০/৮৩ 1759271099

472 চােমলী খা ন সহকারী িশ ক বসায় িশ া এমিব এস কা লী ইউিনয়ন উ  িব ালয় টা াইল 8/5/1985 1734297649

473 মাছা: পাারেভজ পারভীন সহকারী িশ ক গাহ  িব ান এম এস িস কা লী ইউিনয়ন উ  িব ালয় টা াইল 18/08/84 1636598053

474 মা. জাহা ীরেহােসন িময়া সহকারী িশ ক এম এস িস অধােবদা খানম গালস হাই ল এ  কেলজ টা াইল 01/0/1994 10/1/1967 17242780005

475 মানস চ বত সহকারী িশ ক িবএ অধােবদা খানম গালস হাই ল এ  কেলজ টা াইল 18/03/17 28/11/89 1912170023

476 ম দন বিণক 1153729 সহকারী িশ ক িহ ধম ১৯৮৩-২য় ২০০৩-২য় ২০০৭-২য় বািঘল ক, ক, উ  িব ালয় টা াইল 18/02/19 1/7/2019 12/10/1984 1745997911

477 মা. ন র রহমান 1141790 সহকারী িশ ক কি উটার ২০০০ -১ম ২০০৫-১ম ২০০৯-৩য় বািঘল ক, ক, উ  িব ালয় টা াইল 3/6/2014 1/5/2018 10/1/1983 1733121335

478 সয়দ আিম র রিশদ 475938 সহকারী িশ ক িষ িশ া ১৯৮৩-২য় ১৯৮৬-২য় বািঘল ক, ক, উ  িব ালয় টা াইল 1/3/1998 1/7/1998 15/09/1968 1723879754



479 িমেসস শাম াহার 1014784 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম
দািখল-১৯৯৬-১ম আিলম-১৯৯৮-১ম ফািজল-২০০০,১ম

বািঘল ক, ক, উ  িব ালয় টা াইল 24/05/2005 1/7/2004 10/2/1982 1720521329

480 কায়সার হািমদ 1150373 সহকারী িশ ক গিণত এম এস িস িব  এস িবে রী উ  িব ালয় টা াইল 12/12/1986 1718580481

481 রশমা আ ার সহকারী িশ ক এম এ িব  এস িবে রী উ  িব ালয় টা াইল 6/2/1991 1875634870

482 ক ান কমকর সহকারী িশ ক িব  এস িবে রী উ  িব ালয় টা াইল 11/12/1988 1725517836

483 মা. রােকা ান 1079596 সহকারী িশ ক িষ িশ া ১৯৯৮-২য় চ রী মাল  ছ উ  িব ালয় টা াইল 25/07/14 1/11/2013 5/5/1982

484 মা. ওসমান গিণ 1102297 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ২০০১-৩.৩৩ ২০০৩-২.৯২ ২০০৭-১ম চ রী মাল  ছ উ  িব ালয় টা াইল 26/12/2013 1/3/2014 20/01/86

485 আেলয়া খানম 1153740 সহকারী িশ ক আইিস  
২০০৫-.৫০ ২০০৮-৩.১০

িবিবএস-২০১২-
৩.৩২ চ রী মাল  ছ উ  িব ালয় টা াইল 10/2/2019 1/7/2019 20/11/90

486 মা. আশরা ◌ুল ইসলাম 1153736 হরকারী িশ ক বসায় িশ া এম িব এস ধেররবাড়ী সিলম হাই ল এ  কেলজ টা াইল 2/9/1989 1954585654

487 মা. র ল আিমন সহকারী িশ ক সহাজ এম এস এস ধেররবাড়ী সিলম হাই ল এ  কেলজ টা াইল 1/2/1993 1764789960

488 নজর ল ইসলাম 1150372 সহকারী িশ ক বসায় িশ া এম এ জাবায়দা উ  িব ালয় টা াইল 12/12/1990

489 কামর ন নাহার 1055671 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম কািমল জাবায়দা উ  িব ালয় টা াইল 1/5/2011 15/02/1989 1713126785

490 সজল চ  আ সহকারী িশ ক িহ ধম এম এ জাবায়দা উ  িব ালয় টা াইল 01/011986 1722879585

491 পলাশ মাহ দ 1114855 সহকারী িশ ক বসায় িশ া এম কম টা াইল বািলকা উ  িব ালয় টা াইল 20/09/1984 1813361562

492 মাহ দা পারভীন 1137264 সহকারী িশ ক বাংলা এম এ টা াইল বািলকা উ  িব ালয় টা াইল 3/5/1988 1709124442

493 ফােতমা জেজাহরা সহকারী িশ ক জলা সদর বািলকা উ  িব ালয় টা াইল 27/11/1985 1755386639

494 আিমনা িসি দকা সহকারী িশ ক জলা সদর বািলকা উ  িব ালয় টা াইল 17/11/1988 1732102906

495 আ র রিশদ ১০২১৫৬০ সহঃ িশ ক িষ িশ া
মানিবক িষ িডে ামা িব,এস,এস

শাহিরয়ার হাসান মেমািরয়াল বািলকা উ  িব ালয় টা াইল    ১৫/০১/২০০৫ ০১/০৯/২০০৫ ০১/০১/১৯৮৩ ১৭৬৮০৭৬২৩৫

496 মাঃ রিফ ল ইসলাম ৪৮৭২২১ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া
মানিবক মানিবক ফািজল

শাহিরয়ার হাসান মেমািরয়াল বািলকা উ  িব ালয় টা াইল ০১/১১/১৯৯৪ ০১/০৫/২০০২ ০১/০২/১৯৭২ ১৭২৮৩৮১৮২০

497 মাঃ আ ল কিরম ১১৫৩৭৪১ সহঃ িশ ক কি উটার
বসায় িশ া

কি উটার 
িডে ামা

িস,এস,ই
শাহিরয়ার হাসান মেমািরয়াল বািলকা উ  িব ালয় টা াইল ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০৬/০৭/১৯৯৫ ১৭৩১১৫২২২৭

498 মা. জািকর হােসন 1154878 সহঃ িশ ক ইংেরজী 
িজিপএ-২.৬৩/০৪ িজিপএ-৩.৭০/০৬ িজিপএ-৩.৪৩/১০

র ল র বািছরন নছা উ  িব ালয় টা াইল ১২/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭১৯৮০৬৫১৬

499 স া পাল 1154877 সহঃ িশ ক বাংলা িজিপএ-৪.৬৯/০৭ িজিপএ-৪.৭০/০৯ িজিপএ-৩.৪৩/১৩ র ল র বািছরন নছা উ  িব ালয় টা াইল ১২/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ১৯৯২ ১৭৪৯৮০৯০৬১

500 আ াহ আল মা ন 1061839 সহকারী িশ ক ইমলাম িশ া
দািখল-4.00-2002

আিলম-2.92-
2004

ফািযল-1ম-2006
কা লী ইউিনয়ন উ  িব ালয় টা াইল 1/6/2011 1/11/2012 1988 01747-422522

501 মাঃ আিন র রহমান 1124228 সহকারী িশ ক িষ িশ া
এসএসিস-2য়-1999

এইচএসিস-2য়-
2002

াতক (স ান)-3য়-
 2006 কা লী ইউিনয়ন উ  িব ালয় টা াইল 1/8/2015 1/11/2015 1984 01739-762227

502 চােমলী খা ন 1153745 সহকারী িশ ক বসায় িশ া
এসএসিস-1ম-2000

এইচএসিস-4.16-
2006

াতক (স ান)-2য়-
2010 কা লী ইউিনয়ন উ  িব ালয় টা াইল 6/2/2019 1/7/2019 1985 01734-297649

503 ফারজানা রহমান 1154862 সহকারী িশ ক শািররীক িশ া
এসএসিস-1ম- 1999

এইচএসিস-2য় -
2003

াতক (পাস)-2য়-
2008 কা লী ইউিনয়ন উ  িব ালয় টা াইল 6/2/2019 1/9/2019 1983 01790-971436



‡Rjv (Kg©̄ ’j wb‡qv‡Mi ZvwiL GgwcI fzw³i 

GmGmwm/`vwLj GBPGmwm/Avwjg
¯œvZK 
((cvm/m¤§vb)

ZvwiL

শরপুর

1 ‡gvt Rvnv½xi ~Avjg 1138658 mnKvix wkÿK mvgvwRK weÁvb 0 0 Gg G MeixKzov G.‡K D”P we`¨vjq শরপুর 18/01/2015 1/1/2018 10/2/1983 1820508202

2 gvmD ỳi ingvb 1025533 mnKvix wkÿK ag© 0 0 GgGg MeixKzov G.‡K D”P we`¨vjq শরপুর 14/02/2005 1/9/2005 15/01/1980 1714327736

3 ‡gvt Avãyj nvwjg 475861 mnKvix wkÿK ag© 0 0 GgGg MeixKzov G.‡K D”P we`¨vjq শরপুর 18/03/1998 1/9/1998 1/3/1971 1714717008

4 ‡gvt Avãyj Kwig mnKvix wkÿK Bs‡iRx
0 0 weG(m¤§vb)Bs‡iRx evwbevB` G.G.Gg wc Dt we`¨vt শরপুর 20/2/2019 0 1/12/1990 1975471471

5 ‡gvt AvgRv` †nv‡mb 1153609 mnKvix wkÿK mvgvwRK weÁvb 0 0 GgGmGm kÖxei`x G.wc wc AvB শরপুর 18/12/2019 1/7/2019 16/10/1987 1714599799

6 wgivRyj Bmjvg 1150201 mnKvix wkÿK ag© 0 0 dvwRj kÖxei`x G.wc wc AvB শরপুর 18/05/2019 1/5/2019 1/9/1982 1990530054

7 ‡gvt Avãym QvËvi 1140482 mnKvix wkÿK Kw¤úDUvi 0 0 GgGmGm evwjqvPwÛ G.G.wc D”P we`¨vjq শরপুর 31/1/2013 1/3/2018 1/1/1985 1916012569

8 bvRgv †eMg 1153607 mnKvix wkÿK mvgvwRK weÁvb 0 0 GgGmGm evwjqvPwÛ G.G.wc D”P we`¨vjq শরপুর 12/10/2011 1/7/2019 1/1/1984 1920746634

9 Rvwn` nvmvb 2120881 mnKvix wkÿK imvqb 0 0 GgGmwm(imvqb) ‡fjyqv Gg †K Avwjg gv`ªvmv শরপুর 31/10/2016 1/7/2017 31/12/1986 1942208039

10 ‡gvt gvneyeyj Avjg mnKvix wkÿK Bs‡iRx 0 0 Gg G ‡fjyqv Gg †K Avwjg gv`ªvmv শরপুর 2/2/2019 1/5/2019 31/12/1991 1925666610

11 ‡gvt kwn ỳj Bmjvg mnKvix wkÿK evsjv 0 0 Gg &G ‡fjyqv Gg †K Avwjg gv`ªvmv শরপুর 2/2/2019 1/5/2019 8/5/1986 1917384382

১২ মাঃ ামান ২৮০৯১৮ সহকারী িশ ক সমাজ িব ান দািখল আিলম কািমল আয়নাপুর উ  িবদ ালয় শরপুর ১৬/০১/৯৪ ম/১৯৯৫ ০৩/০২/৯৪ ০১৭১৩-৫২১২৯২

13 মা সাইফুল ইসলাম 1136558 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম কািমল আয়নাপুর উ  িবদ ালয় শরপুর ২৩/০৯/১৫ জলুাই/২০১৯ ০১/০৮/১৯৯১০১৯২৫-৪১৮৮৭১

১৪ মেনায়ার হাঃ ১১৪৫৬৬৪ সহকারী িশ ক সামা জক িব ান এসএসিস এইচএসিস শরপুর ২১/১০/১৪ মাচ/২০১৯ ৩০৯৬৯ ০১৯১১-৮২০২৭৩

১৫ মাঃনূ ল হক ২৭৮১৯২ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম এসএসিস এইচএসিস াতক(পাস) আহমদ নগর উ  িবঃ শরপুর ০১/১০/৯২ ০১/০৫/৯৪ ০১/০৩/৭০০১৮৩৬-৩৪১৮৬৯

১৬ মাঃসাইলুল ইসঃ ২৭৯৪৯৪ সহকারী িশ ক কৃিষ িডে ামা এসএসিস এইচএসিস াতক(পাস) আহমদ নগর উ  িবঃ শরপুর ০৪/০৭/৯৪ ০১/০৮/৯৪ ১৫/১০/৭০ ০১৯১৬-৩২৮৫৮৮

১৭ রৗশন জাহান ৪৮৩১৫৩ সহকারী িশ ক কিম্পউটার িডঃ এসএসিস এইচএসিস াতক(পাস) আহমদ নগর উ  িবঃ শরপুর ০২/০৫/০০ ০১/০২/০১ ১০/১০/৭১ ০১৭১৬-৩৭২৯৯২

১৮ মাঃহািফজরু রহঃ ১০৪৪০১৮১০৪৪০১৮ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম কািমল ভা য়া আদশ উ  িবঃ শরপুর ০২/০১/০৪ ৩১/০৫/১০ ০১/০১/৮৩ ০১৯২০-৯৫৬১৯৭

১৯ না জ ল ইসঃ ১১৪৪৫৯৬ সহকারী িশ ক কিম্পউটার িডঃ এসএসিস এইচএসিস িবএ ভা য়া আদশ উ  িবঃ শরপুর ১২/০৪/১৫ ০১/০১/১৯ ১০/১০/৮৭ ০১৯২৩-৭৫০১১৯

২০ মাঃনু ামান ২৭৯০১০ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম কািমল বাকাকুড়া উ  িবদ ালয় শরপুর ১২/০১/৯৪ ১৯৯৪ ১০/১২/৭১ ০১৭২০-০৫২৮৩১

২১ মাঃ মাশারফ ১০৫২৯১৪ সহকারী িশ ক কিম্পউটার িশ ক এসএসিস এইচএসিস এম,এ মািল ঝকা া উঃিবদ ালয় শরপুর ২৮/০৬/১০ ০১/১১/১০ ০৪/০১/৭৯ ১৯২৯৬২১১৩০

২২ আবু বকর িসঃ ১০৫৩৮১৪ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম এসএসিস এইচএসিস এম,এ মািল ঝকা া উঃিবদ ালয় শরপুর ১০/১২/১০ ০১/০১/১১ ২০/০১/৮৬ ১৯১৬২৩৯৬৪৪

২৩ সীমা রাণী চ ঃ ১০৬৪৫৪৮ সহকারী িশ ক িহ  ুধম এসএসিস এইচএসিস িবএসিস মািল ঝকা া উঃিবদ ালয় শরপুর ১১/০৩/১১ ০১/১১/১২ ০১/০১/৮১ ১৭৪৭৭৫৫৯৫২

24 মুইদু ামান ১১৫০১৭৯ সহকারী িশ ক পদাথ িব ান াতক স ান গনপ ী উ  িব ালয় শরপুর ০৬/০২/২০১৯ ম,২০১৯ ১৯৮৯ ১৯১৭৬৩৩৫১০

াতক (পাস))   বনগাওঁ জনতা উঃ িবঃ

GgwcI fz³ gva¨wgK we`¨vj‡qi weGW cÖwkÿYwenxb wkÿKM‡Yi bv‡gi ZvwjKv (cÖwZôvb wfwËK)

we`¨vj‡qi bvg R¤§ mvj ‡gvevBj b¤̂i
wkÿvMZ †hvM¨Zv

µtbs wkÿ‡Ki bvg Bb‡W· b¤î c`ex welq

জলার নাম : শরপুর



25 মাঃ ছািমউল হক ১০২১৮৬৫ সহকারী িশ ক ক উটার াতক নকলা িপলত মেদল উ  িব ালয় শরপুর ০১/০৬/২০১১ ০১/০৬/২০১১ ১৯৭০ ১৭১২৭০১৩৭৬

26 সািবনা ইয়াসিমন ১১৫০১৮০ সহকারী িশ ক সমাজ িব,এ (স ান) লয়খা নব উ  িব ালয় শরপুর ১৬/০২/১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৪ ##############

27 জানাকী বগম ১১৫০১৮৪ সহকারী িশ ক গিণত
িব,এসিস 
(স ান) লয়খা নব উ  িব ালয় শরপুর ১৬/০২/১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৬ ১৭৭১২১৯৯৩৮

28 শািহদা খায়ুন ১১৪০৪৮০ সহকারী িশ ক ক উটার াতক স ান
আফজালুন নসা বািলকা উ  
িব যালয় শরপুর ২৮/১২/১৪ ০১/০৩/২০১৮ ১৯৮৩ ১৭৯২২৬৬৬৪৭

29 মাহা দ আমজাদ হেসন ১০১৫৮৮১ সহকারী িশ ক ক উটার াতক মু েযা া ৃিত িবদ ািনেকতন শরপুর ০৩/১২/২০০৩ ০১/০৬/২০০৪ ১৯৭৬ ১৭২১৮২০৫৪৫

30 মামুন কিবর 1107561 সহকারী িশ ক ইংেরজী
াতক স ান, 

এম.এ িহর য়ী উ  িবদ ালয় শরপুর 7/2/2014 1/5/2014 1985 1714624462

31 ওমর ফা ক 1107560 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া কািমল, এম.এ িহর য়ী উ  িবদ ালয় শরপুর 7/2/2014 1/5/2014 1990 1885826632

32 মা: মকবুল হােসন 1133780 সহকারী িশ ক কৃিষ িশ া
কৃিষ িডে ামা, 

াতক িহর য়ী উ  িবদ ালয় শরপুর
29/10/20161/3/20

17 1/3/2017 1988 1717476767

33 হাসান মাহমুদ খান 1143930 সহকারী িশ ক বাংলা িব.এ (স ান) িহর য়ী উ  িবদ ালয় শরপুর 7/1/2015 1/11/2018 1984 1712575294

34 অ প চ  দবনাথ 1144592 সহকারী িশ ক ক উটার িব.এ (স ান) আ া পাড়া উ  িবদ ালয় শরপুর 20/7/2013 1/1/2019 1985 1712517894

35 মাহফুজরু রহমান 1129162 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া িব.এ (স ান) আ া পাড়া উ  িবদ ালয় শরপুর 1/1/2015 1/5/2016 1992 1936605439

36 হাছনাত নাছরীনা জাহান 1021845 সহকারী িশ ক কৃিষ িশ া কৃিষ িডে ামা
তারাগ  পাইলট বািলকা উ  
িবদ ালয় শরপুর 11/10/2004 1/9/2005 1977 1944986626

37 আসাদু ামান 1127907 সহকারী িশ ক গিণত াতক
তারাগ  পাইলট বািলকা উ  
িবদ ালয় শরপুর 26/04/2015 1/2/2016 1987 1778353735

38 নুর মাহা দ 1138648 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া কািমল
িনজপাড়া এসইএসিডিপ উ  
িবদ ালয় শরপুর 11/7/2013 1/1/2018 1987 1971714777

39 মা: সােহল রানা 1138649 সহকারী িশ ক ইংেরজী
িব.এ (স ান), 
এমএ

িনজপাড়া এসইএসিডিপ উ  
িবদ ালয় শরপুর 17/11/2014 1/1/2018 1986 1917164423

40 মাখলুবা আ ার 1138033 সহকারী িশ ক কৃিষ িশ া
িবএসিস, 
এসএসিস

িনজপাড়া এসইএসিডিপ উ  
িবদ ালয় শরপুর 9/7/2015 1/11/2017 1987 1717555418

41 মা: ফা ক হাসাইন 1143381 সহকারী িশ ক ক উটার কািমল
িনজপাড়া এসইএসিডিপ উ  
িবদ ালয় শরপুর 11/3/2014 1/9/2018 1987 1916780707

42 লািক বগম 1143382 সহকারী িশ ক ব বসায় িশ া
িবিবএস, 
এমিবএস

িনজপাড়া এসইএসিডিপ উ  
িবদ ালয় শরপুর 11/3/2014 1/9/2018 1986 1916012772

43 তপু চ বতী 1150188 সহকারী িশ ক ইংেরজী িবএ
নলেজাড়া ই াজ আলী উ  
িবদ ালয় শরপুর 5/2/2019 1/5/2019 1994 1672386167

44 মা: সােদকুল ইসলাম 1145669 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া
নলেজাড়া ই াজ আলী উ  
িবদ ালয় শরপুর 5/2/2019 1/5/2019 1994 1920746648

45 জ াত আরা 1145668 সহকারী িশ ক বাংলা িবএ নয়ািবল উ  িবদ ালয় শরপুর 3/2/2019 1/3/2019 1987 1757679530

46 ফিরদা নাছিরন 1140476 সহকারী িশ ক সামা জক িব ান াতক পলািশকুড়া জনতা উ  িবদ ালয় শরপুর 4/8/2015 1/3/2018 1983 1710578378



47 মা: নাজমুল হক 1140475 সহকারী িশ ক ইংেরজী াতক (স ান) পলািশকুড়া জনতা উ  িবদ ালয় শরপুর 4/8/2015 1/3/2018 1987 1632841770

48 মা: ফিরদুল ইসলাম 1150185 সহকারী িশ ক গিণত াতক (স ান) পলািশকুড়া জনতা উ  িবদ ালয় শরপুর 24/9/2019 17/5/2019 1992 1712859666

49 মা: জাকািরয়া 1143391 সহকারী িশ ক ক উটার
িবএসএসএস, 
এমএ রামচ েকারা উ  িবদ ালয় শরপুর 1/1/1990 1/9/2018 1986 1762244420

50 মা: শহীদ উ াহ 1139917 সহকারী িশ ক আইিস ট
াতক স ান, 

এম.এ মু েযা া উ  িবদ ালয় শরপুর 1/7/2015 1/11/2018 1985 1914812273

51 মজনু িময়া 1140493 সহকারী িশ ক বাংলা াতক স ান মু েযা া উ  িবদ ালয় শরপুর 1/7/2015 1/3/2018 1985 1913084078

52 নু ামান 1140494 সহকারী িশ ক সামা জক িব ান াতক স ান মু েযা া উ  িবদ ালয় শরপুর 1/7/2015 1/3/2018 1985 1710762806

া িরত-
মা: মাকেছদুর রহমান

জলা িশ া অিফসার (ভার া )
শরপুর

মাবাইল : ০১৯৭৫২৮১৫১২


