
এসএসিস/দািখল এইচএসিস/আিলম াতক (পাস/স ান)

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১0) (১১) (১২) (১৩) (১৪) (১৫)
১ আফেরাজা বগম ১১৫২৯৮৮ সহকারী িশ ক বাংলা ৪.৫৬ ৪.৭ ৩.১৯ সােহবগ  ল এ  কেলজ রং র রং র ০২/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯১ ১৭৫০৫০৫৮০৫
২ মাছাঃ আেনায়ারা পারভীন ১০০৪৫৭৭ সহকারী িশ ক কি উটার ২য় ২য় ২য় চ েদরহাট উ  িব ালয় রং র রং র ২৩/০৪/২০০৩ ০১/০১/২০০৪ ১৯৮০ ১৭২৫৫৪৭০০১
৩ ভেবশ চ  রায় ২৫০৪৫০ সহকারী িশ ক সামািজক িব ান ৩য় ৩য় ২য় লাল দাই উ  িব ালয় রং র রং র ০১/০২/১৯৯০ ০১/১০/১৯৯০ ১৯৬২ ১৭৩৮৪৬৫১০৬
৪ দয়া রানী ১১৫৩৯৮৯ সহকারী িশ ক গিনত ৪. ৪.৫ ৩.৫৪ কারমাইেকল কেলিজেয়ট ল এ  কেলজ রং র রং র ২০/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯৩ ১৭৮০৬৯৪৪৮৯
৫ ধন য় মার রায় ৫৫৩১৬০ সহকারী িশ ক িহ  ধম ২য় ৩য় ৩য় িড়রহাট উ  িব ালয় রং র রং র ০৯/০৪/২০০০ ০৯/০৪/২০০০ ১৯৬৮ ১৭২৬৭৫৯৮৫৭
৬ কমল  সরকার ১১৩০২৬৬ সহকারী িশ ক িহ  ধম ১ম ৩.৩২ ২.৮১ লাল দাই উ  িব ালয় রং র রং র ০৬/০৫/২০১৫ ০১/০৭/২০১৬ ১৯৮৩ ১৭০৭৩৬৫৭৪১
৭ মাঃ আ ল মিজদ ১০৪৬১৯২ সহকারী িশ ক িষ ১ম ২য় ২য় তালতলা বািলকা উ  িব ালয় রং র রং র ০৩/০৫.২০০৬ ০১/০৫/২০১০ ১৯৮০ ১৭১০০৪৮৮৮২
৮ মাঃ আ া িহল িবল মাহ দ ১১৪২২০৭ সহকারী িশ ক কি উটার ৪. ৩.৩ ২য় আন েলাক িব াপীঠ উ  িব ালয় রং র রং র ০৫/১১/২০১৪ ০১.০৩.২০১৮ ১৯৮৬ ১৭২৭৮১৫১৭৩
৯ মাঃ আ র রিহম ১১৩৭৪৮৩ সহকারী িশ ক কি উটার ২. ৩.৩ ২য় িড়রহাট উ  িব ালয় রং র রং র ৩১/১২/২০১৬ ০১/০১/২০১৮ ১৯৭৯ ১৭৯৫৯৫০৩২
১০ মাঃ আকরা ল আলম ৫৪৪২৬০ সহকারী িশ ক িষ ১৯৭৯. ১৯৮৩. ১৯৮৫ আল- হরা ই উট(উ  িব ালয়) রং র রং র ০২/১২/১৯৯৫ ০১/০৬/১৯৯৮ ১৯৬৩ ১৭৬৩২১৩৭২১
১১ মাঃ আিজ ল ইসলাম ২৯৬০২১ সহকারী িশ ক িব ান ১৯৭৬. ১৯৭৫. ১৯৮২ আল- হরা ই উট(উ  িব ালয়) রং র রং র ০২/০৯/১৯৮৪ ০১/০৬/১৯৯৫ ১৯৬০ ১৯২৪৩৭৬১১২
১২ মাঃ জালাল উি ন ওয়ােরস ১০৬৭১৯২ সহকারী িশ ক িষ ১ম ২য় ৩য় িড়রহাট উ  িব ালয় রং র রং র ১০/০৩/২০১২ ১০/০৩/২০১২ ১৯৭৯ ১৭১৮২৮১২২০
১৩ মাঃ রজাউল কিরম ১১০৮২৮৮ সহকারী িশ ক সামািজক িব ান ২য় ২য় ২য় আজীজ নগর বািলকা উ  িব ালয় রং র রং র ২১/০৩/২০১৩ ০১/০৫/২০১৪ ১৯৮৪ ১৭০১৯১৪৫৩৬
১৪ মাঃ সা াদ হােসন ১১৪২১১০ সহকারী িশ ক গিনত ১ম ৩.২ ২স লাল  বািলকা উ  িব ালয় ও কেলজ রং র রং র ২৬//১১/২০১৫ ০১/০৫/২০১৮ ১৯৮৪ ১৭৩৭৪৭৪০২৬
১৫ মীজা মাঃ এনা ল হক ২৫৩৩২৪ সহকারী িশ ক িষ ১৯৭৮. ১৯৮০. সনপাড়া িস  কেপােরশন উ  িব ালয় রং র রং র ১৫.০২/১৯৯০ ০১/০৭/১৯৯৩ ১৯৬২ ১৭৩৯৬৬৪১৪৪
১৬ মাছাঃ জা া ল মাওয়া ১১৫৩৯৯৫ সহকারী িশ ক কি উটার ২০০৯. ২০১১. ২০১৫ আল- হরা ই উট(উ  িব ালয়) রং র রং র ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯৩ ১৭৯৬৭৪৪৮৫০
১৭ মাছাঃ রাজিমলা বগম ৫৬৮৭২০ সহকারী িশ ক কি উটার ২য় ২য় ২য় লাল দাই উ  িব ালয় রং র রং র ২৯/০৬/২০০২ ০১/০৯/২০০২ ২/০৯/১০৮০ ১৭৫১২০৬৩০৭
১৮ ারা বগম ১১৪৫৮৯৬ সহকারী িশ ক সামািজক িব ান ৩. ৩.৩ ২স লাল দাই উ  িব ালয় রং র রং র ২৬/০৮/২০১৫ ০১/০৩/২০১৯ ১৯৮৭ ১৭৪৪৮৭৩১৪৫
১৯  চ  রায় ৫৬০৬৯৯ সহকারী িশ ক িহ  ধম ২য় ৩য় ২য় চ েদরহাট উ  িব ালয় রং র রং র ০৫/০৩/১৯৯৪ ০১/০৫/২০০২ ১৯৮৭ ১৭২৫৯৯৭৬৪৯
২০ রািবয়াত আ ার ১১১১৫৪১ সহকারী িশ ক সামািজক িব ান ২য় ২য় ৩য় িড়রহাট উ  িব ালয় রং র রং র ২৫/০৮/২০১৩ ২৫/০৮/২০১৩ ১৯৮১ ১৭১৮০২৮৫০২
২১ স রা জাহান রভী ১১৫৩৯৯১ সহকারী িশ ক ইংেরিজ ৫. ৪.৯ ২.৮১ কারমাইেকল কেলিজেয়ট ল এ  কেলজ রং র রং র ২০/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯১ ১৭৩৫৯৯৩৪২৭
২২ শিহ ল ইসলাম ১০০৪৫৬৫ সহকারী িশ ক কি উটার ১৯৯৩. ১৯৯৭. ২০০০ আমা  গিত উ  িব ালয় রং র রং র ০৭/১০/২০০২ ১২/০৪/২০০৪ ১৩/১১/১৯৭৭ ১৭৯২৯৮৯৫০
২৩ উষা রানী রায় ৫৫৮৬ সহকারী িশ ক িহ  ধম ১৯৯৩. ১৯৯৭. ১৯৯৯ আমা  গিত উ  িব ালয় রং র রং র ০৭/০৫/২০০১ ১৭/১১/২০০১ ১৯৭৭ ১৭৪৮২২৭০৭৪
২৪ সািহদা বগম ২২৫৯৩০ সহকারী িশ ক বাংলা ৩য় ৩য় ৩য় িমি পাড়া িস  কেপােরশন উ  িব ালয় রং র রং র ১২/০২/১৯৯০ ০৯/০৮/১৯৯৪ ১৯৬২ ১৭২৪৬৭৪৭৪৭
২৫ িবলাশ মার সরকার ১১১৮৫৪০ সহকারী িশ ক িহ  ধম ১ম ২.৯৫ ৩.৪ িমি পাড়া িস  কেপােরশন উ  িব ালয় রং র রং র ১০/১২/২০১৪ ০১/০৩/২০১৫ ১৯৮৩ ১৭৫৬১৯২৩১৬
২৬ আিত র রহমান ১১৫৩৯৮৭ সহকারী িশ ক আইিস ৪.৭৫ ৪.৫ ৩.২১ িমি পাড়া িস  কেপােরশন উ  িব ালয় রং র রং র ২০/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯০ ১৭২৩৪৮৭৮২৪
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২৭ মাঃ ৎফর রহমান ৫৫২২৫৮ সহকারী িশ ক বাংলা ৪.৫৬ ৪.৭ ৩.১৯ সােহবগ  ল এ  কেলজ রং র রং র ২৪/০৮/১৯৯৬ ২১/১১/২০১৯ ১৯৭১ ১৭৪০৯৭৫৩৫৯

২৮ মাঃতাজ ল ইসলাম ১০২৯৬৯৩ সহকারী িশ ক কি উটার ৪.৫৬ ৪.৭ ৩.১৯
কিব িদল বা িভ.আই.িপ.শাহাদৎ 
স ারহাট উ  িব ালয়

রং র ১৫/০৮/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮২ ১৭৭৩২২৫০৭৭

29 মাঃ এরশা ামান ১১৫৫১৮২ সঃিশঃ ইংেরজী ২য় ২. ২য় শাহ আ ল কােশম উঃ িবঃ রং র রং র ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৪ ১৮৬৫৮৫৮৮৭৩
৩০ মাছাঃ জসিমন আ ার ১১৫৫১৮২ সঃিশঃ ইংেরজী ৩.৬৩ ২.৪ ২য় ফিরদ র উ  িব ালয় রং র রং র ১৬/০২/১৯ ০১/০৯/২০১৯ ১৯৮৫ ১৭৫২৩৭৮৩৪২
31 শিরফা জাহান ১১৫৪০০০ সঃিশঃ ইংেরজী ২.৫৬ ৩.৯ ২য় জ ক তাজ র আদশ উ  িব ালয় রং র রং র ১৩/০২/১৯ ১৬/০২/১৯ ১৯৮৮ ১৩১৮৯১৭১৫৭
৩২ শাপলা রানী ২১২১০১২ সঃিশঃ সমাজিব ান ৩.৫ ৩.৩ ২য় িমজা র বািলকা উ  িব ালয় রং র রং র ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭২২৭১৩১২০
33 মাঃ মা দ রানা ১১৪৩০৫৫ সঃিশঃ গিনত ৩.৫ ৩.৭ ১ম শ বাড়ী ব খী উ  িব ালয় রং র রং র ০৮/০১/২০১৩ ০১/০৭/২০১৮ ১৯৮৬ ১৭৩৮০৯৯৩২১
৩৪ মাঃ মাহ বী ১১৫০৬৫৮ সঃিশঃ বাংলা ৩.২৫ ৩.১ ২য় শ বাড়ী ব খী উ  িব ালয় রং র রং র ১১/০২/২০১৯ ০১/০৬/২০১৯ ১৯৮৫ ১৭১৮৯৭২৮০১
35 মাঃ মা ািফ র রহমান ১১৫০৬৬০ সঃিশঃ ইংেরজী ৪.৫ ৪.১ ২.৭৭ শ বাড়ী ব খী উ  িব ালয় রং র রং র ১১/০২/২০১৯ ০১/০৬/২০১৯ ১৯৯১ ১৭৭৩৫০৫৩৩৯
৩৬ মাঃ আিশ র রহমান ১১৫০৬৫৯ সঃিশঃ িব ান ৪.৪৪ ৪. ২য় শ বাড়ী ব খী উ  িব ালয় রং র রং র ১১/০২/২০১৯ ০১/০৬/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭৩৭৮৮৮৪৭৯
37 স  মার ১১৫৫১৬৯ সঃিশঃ িহ  ধম ৩.২৫ ৩.১ ২য় ইমাদ র ি - খী উ  িব ালয় রং র রং র ১৬/০২/১৯ ০১/০৯/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭২৪৫৬৩৮৩২
৩৮ মাঃ আ  ব র িসি ক ৫৪১৭৯৭ সঃিশঃ িব ান ৩য় ৩য় ৩য় রাধা ষ র উ  িব ালয় রং র রং র ০১/০৮/১৯৯৪ ০১/০৫/১৯৯৮ ১৯৬৮ ১৭৩৫৯৭৫৯০৬

৩৯ মাঃ মাহা েব আলম ২১২১০২৮ সহঃ িশ ক ইসলাম ৩.৬৭-২০০২ ৩.৯২-২০০৪ ১ম-২০০৬ সাহা র বািলকা ই  িব ালয় রং র রং র ১২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০৮/০১/১৯৮৬ ১৭১০১৪২১৮১
৪০ মাছাঃ ফিজলা ন নছা ৫৫৮৭৫৪ সহঃ িশ ক বাংলা ২য়-১৯৮৬ ২য়-১৯৮৮ ৩য়-১৯৯০ সাহা র বািলকা ই  িব ালয় রং র রং র ১৫/০১/১৯৯৫ ০১/০৬/২০০১ ১৫/০১/১৯৭০ ১৭৪৬০৮৮১৭৫
৪১ মাঃ নজ ল ইসলাম ১০৭৩৮১২ সহঃ িশ ক ইসলাম ১ম-১৯৯২ ২য়-১৯৯৯ ৩য়-২০০৩ হািতবা া উ  িব ালয় রং র রং র ২৩/১২/২০১২ ০১/০৫/২০১৩ ৩০/০১/১৯৮৩ ১৭২২৬৪৯০২৩
৪২ মাছাঃ নহার বা ১১৪১০৯০ সহঃ িশ ক গিনত ১ম-১৯৯৯ ২য়-২০০৩ ২য়-২০০৮ হািতবা া উ  িব ালয় রং র রং র ২৯/১২/২০১৫ ০১/০৩/২০১৮ ১০/০৮/১৯৮৪ ১৭৩৭৬৪৫০৪৮
৪৩ মাঃ আমজাদ আলী ৫৪৩৬৬১৬ সহঃ িশ ক ইসলাম ৩য়-১৯৮৩ ২য়-১৯৮৫ ২য়-১৯৮৭ চক কিরম আদশ উ  িব ালয় রং র রং র ১৮/০৫/১৯৯৮ ০১/০২/১৯৯৯ ০১/০৪/১৯৭০ ১৭২৩১৪৯০৮৯
৪৪ মাঃ নও ল ইসলাম ৫৫১৪০৭ সহঃ িশ ক ইসলাম ৩য়-১৯৮৫ ২য়-১৯৮৭ ৩য়-১৯৮৯ জাফরপাড়া উ  িব ালয় রং র রং র ২৮/১২/১৯৯৪ ০১/০৪/২০০০ ০১/০৬/১৯৭০ ১৭৪৪৩২৩৬৭৪
৪৫ রীপন চ  ১১৫৪০১৮ সহঃ িশ ক গিনত ১ম-২০০৮ ১ম-২০১১ ১ম-২০১৫ হলিদবাড়ী মেডল উ  িব ালয় রং র রং র ১৩/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ৩১/১২/১৯৯৩ ১৭৯৪৯৪১৪৮৮
৪৬ মাঃ আ ল মা ান ৫৪৯৪২১ সহঃ িশ ক ইসলাম ৩য়-১৯৮৬ ৩য়-১৯৮৮ ৩য়-১৯৯০ রাজারাম র িন  মা িমক িব ালয় রং র রং র ১৫/০১/১৯৯৫ ০১/০৪/২০০০ ০১/০৩/১৯৭২ ১৭২৩৯৯৪২০৪
৪৭ মাঃ মা ােমল হক ২৫৫৯১৭ সহঃ মৗলভী ইসলাম ৩য়-১৯৮১ ২য়-১৯৮৪ ৩য়-১৯৮৬ িজ কিপ ি - খী উ  িব ালয় রং র রং র ২৯/০৫/১৯৯৪ ৩১/০৬/১৯৯৪ ১৫/০১/১৯৬৮ ১৭৪৪৩৪৭২৪১
৪৮ মাঃ রমজান আলী সরকার ২৪৯০৩৪ সহঃ িশ ক ইসলাম ২য়-১৯৭৯ ২য়-১৯৮১ ৩য়--১৯৮৩ ভ াবািড় ব খী উ  িব ালয় রং র রং র ১৯/০১/১৯৮৯ ১৯/০১/১৯৮৯ ০১/১১/১৯৬৬ ১৭৩৯৯৬০৫৭২
৪৯ মাঃ মন ১১৩৭৪৭৪ সহঃ িশ ক ইংেরিজ ৫.০০-২০০৬ ৫.০০-২০০৮ ২য়-২০১২ ভ াবািড় ব খী উ  িব ালয় রং র রং র ০১/১১/২০১৬ ০১/০৯/২০১৭ ০৮/০২/১৯৯১ ১৭৩৭৪৮৭২০৯

৫০ উষা রানী রায় ১১৩০২১২ সহকারী িশ ক কা তীথ ১ম -১৯৯৪ ২য়-১৯৯৭ ২য়-২০০০ লালদীিঘ ও/এ ি - খী উ  িব ালয় রং র রং র ২৩/০৩/২০১৫ ০১/০৭/২০১৬ ০৭/০৭/১৯৭৯ ০১৭১৬-২৫৮৬০২
৫১ মাছা: নািদরা বা ১১২৯৪১৫ সহকারী িশ ক আইিস ২য়-১৯৯৪ ৩য়-১৯৯৭ ২য়-১৯৯৯ লালদীিঘ ও/এ ি - খী উ  িব ালয় রং র রং র ০১/০৬/২০১৫ ০১/০৫/২০১৬ ২৪/১০/১৯৭৯ ০১৭৩৫-০২৫৯৯৯
৫২ মা: আিজ ল হক ১১৩৫৯২১ সহকারী িশ ক ইংেরজী ৪.১৩-২০০৫ ৩.৬০-২০০৭ ২য়-২০১১ লালদীিঘ ও/এ ি - খী উ  িব ালয় রং র রং র ২৯/১০/২০১৬ ০১/০৫/২০১৭ ০৫/০৭/১৯৯০ ০১৭২৩-১৫১৪৪২
৫৩ মা: আ র রউফ ১১৫০৬৩৪ সহকারী িশ ক শরীর চচা ৩.৬৯-২০০৬ ৩.৯০-২০০৮ ২য়-২০১২ লালদীিঘ ও/এ ি - খী উ  িব ালয় রং র রং র ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৫/১২/১৯৮৮ ০১৭৩৩-২৫৫৮২৭
৫৪ মাহা দ আলী 1150626 সহকারী িশ ক ইংেরজী ৪.৬৩-২০০৬ ৪.৫০-২০০৮ ২য়-২০১২ পাঠানপাড়া উ  িব ালয় রং র রং র 17/02/2019 1/5/2019 1991 1737474852
৫৫ মাছাঃ আফসানা তাছিমন 1153972 সহকারী িশ ক িব ান ৪.৬৯-২০০৫ ৩.৮-২০০৭ ২য়-২০১১ বখশীগ  উ  িব ালয়

রং র রং র 4/2/2019 28/07/2019 25/08/1990 1737796613

৫৬ মা:মািহ ল ইসলাম ১১৫৩৯৭৬ সহকারী িশ ক শরীর চচা ১ম-২০০০ ২.৪২-২০০৩ ২য়-২০০৭ বখশীগ  উ  িব ালয়
রং র রং র 4/2/2019 28/07/2019 ০৩/০১/১৯৮৬ ১৭২২৫৮৮৪২০

৫৭ শাহানাজ বগম 1029645 সহকারী িশ ক আইিস ১ম-১৯৯৫ ২য়-১৯৯৯ ২য়-২০০১ ম র কাজীরহাট উ  িব ালয় রং র রং র 9/2/2005 1/12/2005 31/12/1979 1735977935
৫৮ তপন মার বমন 1153968 সহকারী িশ ক িহ  ধম ৩.৬৯-২০০৫ ২.৯০-২০০৭ ২য়-২০১১ ম র কাজীরহাট উ  িব ালয় রং র রং র 11/2/2019 18/07/2019 3/5/1989 1738651089



৫৯ মাঃ আখতার হােসন 1155186 সহকারী িশ ক গিণত ১ম-২০০০ ৩.০০-২০০৫ ২য়-২০০৯ নাটারাম উ  িব ালয় রং র রং র 4/2/2019 1/10/2019 3/5/1985 1736231456
৬০ মা: সাবােয়ল হােসন ১১৫৩৯৭১ সহকারী িশ ক ভৗত িব ান ১ম-২০০০ ২.৫০-২০০৩ ২য়-২০০৭ নাটারাম উ  িব ালয় রং র রং র 4/2/2019 1/7/2019 ১০/০৯/১৯৮৪ ১৭২১৪১৭৬০৮
৬১ মাছাঃ সাম ন নাহার বগম 561954 সহকারী িশ ক সমাজ িব ান ১ম-১৯৯৪ ২য়-১৯৯৭ ২য-২০০২ ব র িব,এল ল এ  কেলজ রং র রং র 29/11/2000 1/5/2001 21/11/1979 1751141555
৬২ মতাহীনা শ  হাসান 1155176 সহকারী িশ ক ইংেরজী  ৪.০০-২০০৫ ৩.৯-২০০৭ ২য়-২০১২ লাহানীপাড়া উ  িব ালয় রং র রং র 7/2/2019 1/9/2019 12/6/1990 1751085371
৬৩ অিনি তা িব াস 1155177 সহকারী িশ ক ইংেরজী ৩.৬৩-২০০৫ ৩.১-২০০৭ ২য়-২০১২ লাহানীপাড়া উ  িব ালয়

রং র রং র 7/2/2019 1/9/2019 16/08/1990 1723975068

৬৪ মাঃ আশরা ল ম ল 1155178 সহকারী িশ ক বাংলা ২.৭৫-২০০২ ৩.২-২০০৪ ২য়-২০১০ লাহানীপাড়া উ  িব ালয়
রং র রং র 7/2/2019 1/9/2019 26/05/1987 1723526260

৬৫ মাছাঃ সিলনা খা ন 1046219 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ২য়-১৯৯০ ২য়-১৯৯২ ২য়-১৯৯৫ মৗয়াগাছ বািলকা উ  িব ালয় রং র রং র 29/01/2004 1/5/2010 3/1/1975 1751135515
৬৬ মাঃ মিশউল আলম চৗ রী 542289 সহকারী িশ ক সমাজ িব ান ২য়-১৯৮৩ ২য়-১৯৮৯ ৩য়-১৯৯৫ চৗ রী পাড়া বািলকা উ  িব ালয়

রং র রং র 18/03/1994 1/9/1998 15/07/1967 1735977831

৬৭ মাঃ আ ল বাকী সরকার 558661 সহকারী িশ ক ইংেরজী ১৯৮৭-২য় ১৯৯২-২য় ১৯৯৫-৩য় িদলাল র উ  িব ালয় রং র রং র 18/02/1997 2001 9/1/1972 1750823256
৬৮ মাঃ মাছাে ক হােসন 558662 সহকারী িশ ক সমাজ িব ান ১৯৮৯-২য় ১৯৯১-৩য় ১৯৯৪-৩য় িদলাল র উ  িব ালয় রং র রং র 1/1/1996 2001 28/11/74 1728331266
৬৯ ¯প র ন রায় 556602 সহকারী িশ ক ইংেরজী ২য়-১৯৮৭ ৩য়-১৯৮৯ ৩য়-১৯৯৩ দােমাদর র ক িকরহাট উ  িব ালয় রং র রং র 9/4/1995 1/4/2001 9/3/1972 1729612457
৭০ মাঃ মসিফ র রহমান 243319 সহকারী িশ ক িষ ২য়-১৯৭৭ ১৯৭৯-৩য় ১৯৮২-২য় ব র অ েনèছা ল এ  কেলজ রং র রং র 10/11/1984 1/9/1985 1/1/1962 1705811411
৭১ মাঃ কাম ামান 1061589 সহকারী িশ ক কি উটার ২য়-১৯৯৫ ২য়-১৯৯৭ ২য়-১৯৯৯ ব র অ েনèছা ল এ  কেলজ রং র রং র 12/8/2010 1/11/2012 4/1/1981 1710142427
৭২ অিনতা রানী রায় 1061590 সহকারী িশ ক িহ  ধম ২০০১-৩.৩৮ ২০০৪-২.২০ ২০০৮-২য় ব র অ েনèছা ল এ  কেলজ রং র রং র 8/9/2012 1/11/2012 12/10/1986 1796711186
৭৩ মাঃ মিফ ল ইসলাম 247187 সহকারী িশ ক জীব ৩য়-১৯৭৭ ৩য়-১৯৭৯ ৩য়-১৯৮২ গাপাল র শেখরহাট উ  িব ালয় রং র রং র 18/12/1986 1/6/1987 3/10/1962 1745084954
৭৪ আফেরাজা আফিরন 1135924 সহকারী িশ ক ইংেরজী ৩.৭৫-২০০২ ৪.৩০-২০০৪ ২য় -২০০৮ ক চাবাড়ী উ  িব ালয়

রং র রং র 1/9/2015 1/5/2017 14/06/1987 1737533971

৭৫ দীেনশ চ  রায় ১০৩৫৮১১ সহঃ িশ ক কা ত থ ১৯৯২-২য় ১৯৯৫-২য় ১৯৯৯-২য় ল ী র িবড়াবাড়ীহাট উ  িব ালয় রং র রং র ১২.০৮.২০ ০১.০৯.১৪ ১৯৭৭ ১৭৪৮২২৯৬৯০
৭৬ মাঃ ছােদ ল ইসলাম ১৭৩৮২০ সহঃ িশ ক ইংেরিজ ২০০২-৩.৬৩ ২০০৫-২.৮০ ২০১১-৩.৫১ ডা ীরহাট ল ও কেলজ রং র রং র ১২.০১.১৩ ০১.০৪.২০ ১৯৮৬ ১৭২২৩০৪৯৮৬
৭৭ িচ া রানী রায় ১১৫৫১৭১ সহঃ িশ ক কা ত থ ২০০৯-৪.৫০ ২০১১-৪.৩০ ২০১৫-৩.১৮ ফািজল র ি - খী উ  িব ালয় রং র রং র ১৪.০২.১৯ ১৫.০৩.০১ ১৯৯৩ ১৭৮০৯৫৫৯৪৪
৭৮ মঘনাথ রায় ১০৩৩৮২০ সহঃ িশ ক ইংেরিজ ১৯৯৫-১ম ১৯৯৭-২য় ২০০০-৩য় কািশয়াবাড়ী ল এ  কেলজ রং র রং র ০৫.০৯.০৪ ০১.০৩.১৮ ১৯৭৯ ১৭৪৩৯৬১৯২০
৭৯ মাঃ আল হািবব ১১৪১০৯৭ সহঃ িশ ক ICT ২০০০-১ম ২০০৫-৩.৩৮ ২০০৯-২য় কািশয়াবাড়ী ল এ  কেলজ রং র রং র ২০-৩-১৩ ২৭.১১.১৬ ১৯৮৪ ১৭৩৭৪৭৮৩৯০
৮০   েপন মহ ১১৫৫১৫৭ সহঃ িশ ক ইংেরিজ ২০০৮-৩.১৯ ২০১০-৫.০০ ২০১৪-২.৮৩ লতলা উ  িব ালয় রং র রং র ২৩.০২.১৯ - ১৯৯১ ১৭৪০০০৮৭২১

81 আ ল  কালাম  মা দ ৫১৩১৫২ সহঃ  িশ ক িষ  িশ া ২য,  ১৯৮৮ ৩য,  ১৯৯২ ৩য,   ১৯৯৫ গংগাচডা  আদর্শ  উচচ  িব ালয রং র রং র 17.06.2000 01.07.2000 01.07.1973 1712340189
82 শাহীন  হাসান ৫৬১৯৭৯ সহঃ  িশ ক ICT ১ম,  ১৯৯৫ ২য,  ১৯৯৭ ২য,  ২০০০ গংগাচডা  আদর্শ  উচচ  িব ালয রং র রং র 07.07.2001 01.05.2002 05.12.1980 1815532246
83 কাকলীী  রানীী সরকার ১০৬৪৭০৮ সহঃ  িশ ক িহ  ধম ১ম ১ম ১ম মে◌ণযা  উচচ  িব াালয রং র রং র 12.09.2011 1/11/1980 1980 1717423145
84 মাঃ  িমজা র  রহমান ১০৭৩৮১৮ সহঃ  িশ ক িহ  ধম ১ম ২য ২য মে◌ণযা  উচচ  িব াালয রং র রং র 01.02.2010 1/5/2013 1979 1832451295
85 তাপ  চন  সরকার ১০৪১১০০ সহঃ  িশ ক সমাজ  িব ান ২য, ১৯৯৭ ২য,  ২০০০ ২য,  ২০০৫ বতগাডী  উচচ  িব ালয রং র রং র 17.11.2014 01.02.2018 1981 1722458547
86 শলী  বগম ৫৬৮৭০৯ িসিনঃ   িশ ক ICT ২য,  ১৯৯৩ ২য,  ১৯৯৭ ২য,  ২০০১ বতগাডী  উচচ  িব ালয রং র রং র 16.11.2002 01.05.2003 1978 1762627808
87 মাঃ  মাহ জা ল  র“জা ১১৩০২৪৩ সহঃ  িশ ক ইংেরজী ১ম ২.৮ ৩য আলমিবিদতর   উচচ  িব ালয রং র রং র 27.12.2015 27.12.2016 08.07.1985 1761571527
88 মাঃ  মিম র  রহমান ১১৩৭৪৮০ সহঃ  িশ ক শািররীক  িশ া ১ম ২য ২য আলমিবিদতর   উচচ  িব ালয রং র রং র 28.10.2019 01.09.2017 19.04.1984 1722667653
89 মাঃ  ফজ ল  হক ১১৫৫১৭২ সহঃ  িশ ক িষ  িশ া ৪ ৪.১৭ ৩ আলমিবিদতর   উচচ  িব ালয রং র রং র 16.02.2019 01.09.2019 05.02.1990 1723207562
90 মন  চন ১১৫৫১৭৪ সহঃ  িশ ক িহ  ধম ৩.৮১ ৪.১ ১ম আলমিবিদতর   উচচ  িব ালয রং র রং র 16.02.2019 01.09.2019 25.02.1989 1737590275



91 অেশাক  মার ১০১৬৫৩৪ সহঃ  িশ ক িহ  ধম ১ম ২য ২য ধা র  প ◌ুরপাডাা  ব খী উচচ  িব ালয রং র রং র 29.04.2002 29.04.2002 1977 1716669479
92 মাঃ  শিফ ল  ইসলাম ৫৬৬১৭৮ সহঃ  িশ ক ICT ১ম ২য ২য ধা র  প ◌ুরপাডাা  ব খী উচচ  িব ালয রং র রং র 15.14.2002 29.04.2002 01.03.1980 1719823036
93 মাঃ  শাহ  আলম ১০৬৮৯৪৫ সহঃ  িশ ক ICT ২য ২য ২য কালেকান  আঃ  সামাদ  উচচ  িব ালয রং র রং র 25.11.2003 01.11.2012 20.02.1971 1723862740
94 মাছাঃ  নাছিরন  আও“◌ার ১১২৮৪০৩ সহঃ  িশ ক সমাজ  িব ান ৩.৩৮ ১.৮ ২য কালেকান  আঃ  সামাদ  উচচ  িব ালয রং র রং র 15.06.2015 01.03.2016 05.07.1987 1716437242
95 মাঃ  ব ল  িমযা ৫৫১২৩১ সহঃ  িশ ক ইংেরজী ২য ৩য ৩য উওর  পানা র  উচচ  িব ালয রং র রং র 01.01.1996 01.05.2000 23.3.1973 1792738231
96 মাঃ  সিলম  িমযা ১১৫৫১৬৩ সহঃ  িশ ক ইংেরজী ২য ২য ২য ক  িজ  ব  উচচ  িব ালয রং র রং র 18.02.2019 23.09.2019 27.12.1988 1723439243
97 ামল  চ ◌্দ  সরকার ১০০৫৮৫৭ সহঃ  িশ ক িষ  িশ া ১ম ৩য ৩য বাগ র  মা ম  আলী  উচচ  িব ালয রং র রং র 26.05.2002 01.01.2004 26.08.1982 1718429520
98 মিত  চ ◌্দ  রায ১০২৮২১৭ সহঃ  িশ ক িহ  ধম ১ম ২য ২য বাগ র  মা ম  আলী  উচচ  িব ালয রং র রং র 31.12.2003 01.10.2004 15.06.1978 1723279026
99 মাঃ  শাহী র  ইসলাম ১০০৪৬৪১ সহঃ  িশ ক আই  িস  ১ম ২য ২য গজঘনট  ¯ ল  ও  কেলজ রং র রং র 24.04.2003 01.01.2004 05.01.1982 1719770335
100 মাছাঃ  মাহ ◌ুদা  ◌ুল ম ১১৫০৬৩৬ সহঃ  িশ ক িব ান ৫ ৪ ৩.৪৩ গজঘনট  ¯ ল  ও  কেলজ রং র রং র 18.02.2019 01.05.2019 30.12.1991 1737728355
101 তািসি◌মযাহ  সরকার ১১৫৩৯৭৭ সহঃ  িশ ক  িব ান ৩.৭৫ ৩.০১ ২য বডাইবাডী  উ   িব ালয রং র রং র 14.02.19 01.07.19 1985 1719206223
102 মাঃ  িশি◌ফ ল  ইসলাম ১১৫৩৯৭৮ সহঃ  িশ ক সমাজ  িব ান ৩.২৫ ২.৭ ২য বডাইবাডী  উ   িব ালয রং র রং র 16.02.19 01.07.19 1986 1722950086
103 মাঃ  ওবায াহ ১১১৮৪৮১ সহঃ  িশ ক শািররীক  িশ া ৩.১৯ ৩.১ ৩.৫ বডাইবাডী  উ   িব ালয রং র রং র 12.11.2014 10.03.2015 1988 1737322512
104 দীি◌ি◌লপ  রায ১১১৮৩৭৩ সহঃ  িশ ক িহ  ধম ২য ২য ২য বডাইবাডী  উ   িব ালয রং র রং র 16.11.2014 10.03.2015 1980 1729831670

105 এ .এইচ.এম.মাহ দ িফেরাজ ১১৪১০৯৬ সহকারী িশ ক আইিস  ২০০৫ ২০০৭ ২০১১ সারাই পা ার পাড়া উ  িব ালয় রং র রং র ০৩/০৭/২০০১৫ ০১/০৩/২০০৮ ১২/০৫/১৯৮৯ ১৭২৩২৭১২০৯
106 মাঃ হা ন অর রিশদ 1118795 সহ: িশ ক শারীিরক িশ া ২য়-1988 ২য়-1992 ২য়-1997 মদা দন উ  িব ালয় রং র     রং র 8/3/2015 1/4/2015   20/1/1972  1713718365
107 কাজল  চ   মহ 1130223 সহ: িশ ক কি উটার 4.63-2008 3.54- 2012 মদা দন উ  িব ালয় রং র রং র 9/11/2015 1/7/2016 7/6/1972 1738345501
108 মাঃ শাহজাহান িময়া 255032 সহঃ িশ ক শরীরচচা তীয় তীয় তীয় ধে র মেহশা ি - খী উ  িব ালয় রং র রং র 11.12.1993 11.12.1993 09.03.1966 1719860242
109 মাছাঃ দৗল াহার 1016583 সহঃ িশ ক কি উটার থম ি তীয় ি তীয় ধে র মেহশা ি - খী উ  িব ালয় রং র রং র 01.06.2003 01.06.2003 25.12.1980 1767330846
110 মাঃ দলওয়ার হােসন ১০৬৭২৯০ সহকাির িশ ক শরীর চচা এসএসিস-১ম-৯৫ ২য়-৯৮ ২য় েমর  হায়দািরয়া ি - খী উ  িব ালয় রং র রং র ১১/০৭/২০১১ ০১/১১/২০১২ ০৫/০২/১৯৭৯ ১৭৪১৪৬২৪০০
111 মাছাঃ মা  আরা বগম ১০৭৭৩৮১ সহকাির িশ ক কি উটার িশ া এসএসিস-১ম-৯৭ ২য়-৯৯ তীয় েমর  হায়দািরয়া ি - খী উ  িব ালয় রং র রং র ০৭/০৩/২০১৩ ০১/০৯/২০১৩ ০৫/১২/১৯৮১ ১৭৩৬৭২৬৯৭০
112 মাঃ মাফা ল হােসন ১১৫৫১৬২ সহকারী িশ ক গিণত GPA- 5.00 GPA- 4.70 2.98 শহীদবাগ বািলকা উ  িব ালয় রং র রং র 04/02/2019ি . ০১/১০/২০১৯ি . ১৯৯২ি . ০১৭৪৪ ৪৭৮১৪৭ 
113 মা: শির ল ইসলাম ১১৫০৬৩৯ সহকারী িশ ক গিণত ৪.৯৪ ৪.২ ৩.০৯ শহীদবাগ ল এ  কেলজ রং র রং র ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০৭/০৫/১৯৯৪ ১৭৩০৮৭২৯৬৪
114 নতািজরীন মীরা ১১৫০৬৪০ সহকারী িশ ক ভৗত িব ান ৩.৮১ ৪. ৩.৪৯ শহীদবাগ ল এ  কেলজ রং র রং র ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০৪/০৬/১৯৮৮ ১৭২৮৯১২৩০৬
115 মা: রিফ ল  ইসলাম 1150644 সহ: িশ ক বাংলা 2003/3.06 2005/2.90 ২য়/2009 আহা দ আলী উ  িব ালয় রং র রং র 4/2/2019 1/5/2019 31/12/1986 173247667
116 মাছা: ইশরাত  জাহান 1145890 সহ: িশ ক ইংেরজী 2003-3.63 2005/4.30 2009/২য় ইমামগ  উ  িব ালয় রং র     রং র 15/12/2013 28/03/2019 11/9/1987 1773577843
117 মাছা: র বগম 1043272 সহ: িশ ক কি উটার ১য়/95 ২য়/97 ৩য়/2000 বাংলাবাজার উ  িব ালয় রং র রং র 1/3/2005 1/5/2010 12/7/1980 1822801126
118 মাঃ বাদশা হাবীব ১১৫০৬৪১ সহকারী িশ ক ইংেরিজ ম/১৯৯৯ ৩.১০/২০০৩ ২য়/২০০৮ ব য়াহাট উ  িব ালয় রং র রং র ১১/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৯৮৩ ১৭১৯৬৮১১৫৯
119 মাঃ জাহা ীর আলম ১১০৫৯৮২ সহকারী িশ ক সমাজিব ান ২য়/২০০০ ২য়/২০০৩ ২য়/২০০৭ ব য়াহাট উ  িব ালয় রং র রং র ১১/০২/১৯ ০১/০৭/১৯ ১০৮৩ ১৭২২৬০২৬৪১
120 আর.এম কােদরী িকরিরয়া ১১০৫৯৮১ সহকারী িশ ক ইংেরিজ ৪.৫০/২০০৪ ৪.২০/২০০৭ ২য়/২০১১ ব য়াহাট উ  িব ালয় রং র রং র ১১/০২/১৯ ০১/০৭/১৯ ১৯৮৯ ১৭২৩৫৩৫৪৮২
121 িদিলপ মার রায় ৫০৪৮২৫ সহকারী িশ ক বাংলা ৩য়/১৯৮৮ ৩য়/১৯৯০ ৩য়/১৯৯৫ শা ি - খী উ  িব ালয় রং র রং র ২২/০৮/৯৫ ০১/০২/৯৮ ১৯৭২ ১৭৯৯৫৬৮৫৩০
122 মাঃ ল আিমন ১১২৮৪০৬ সহকারী িশ ক ইংেরিজ ১ম/১৯৮৬ ২য়/১৯৮৮ পাশ/১৯৯২ শা ি - খী উ  িব ালয় রং র রং র ০৬/০৬/১৫ ০১/০৩/১৬ ১৯৭০ ১৭১৯৫১৫৬১৯

১২৩ মা. শিফ ল ইসলাম ৫৪২৭০৯ সহ: িশ ক ইসলাম িশ া ২য়, ১৯৮৮ ২য়, ১৯৯০ ২য় িব:, ১৯৯২ গাবরাপাড়া উ  িব ালয় রং র রং র ২৭/০৭/২০৯৮ নেভ র/১৯৯৮ ১৯৭৩ ১৭৫০৬৪৯২৪২
১২৪ মা. আ ল কালাম আজাদ ৫৫৮৭৩৬ সহ: িশ ক সমাজ িব. ৩য়,১৯৮৯ ২য়,১৯৯১ ৩য় ১৯৯৩ গাবরাপাড়া উ  িব ালয় রং র রং র ০১/০৭/১৯৯৯ ম/২০০১ ১৯৭৫ ১৭৩৭৩৪১৮৫৮
১২৫ আ ল হািসব মা. মা ম ১১৪১০৯২ সহ: িশ ক আইিস ৪.০৬,২০০৩ ৪.২০,২০০৫ ৩.২৩,২০১২ গাবরাপাড়া উ  িব ালয় রং র রং র ২৭.০৭.২০০১৫ মাচ/২০১৮ ১৯৮৮ ১৭৪০১৮৪৮৬০
১২৬ মা. আশরা ল ইসলাম ১১৪৫৮৯৩ সহ: িশ ক গিণত ৩.৩৮ , ২০০২ ৩.০০, ২০০৫ ৩য় , ২০১০ িবহারী উ  িব ালয় রং র রং র ২৪.০২.২০১৫ মাচ/২০১৯ ১৯৮৬ ১৭৮৩১৭৪০১১



১২৭ মা. মা র রিশদ ১১৩১৫৫৯ সহ: িশ ক ইসলাম িশ া ১ম , ২০০০ ২য় , ২০০২ ৩য় , ২০০৫ অ দানগর খী উ  িব ালয় রং র রং র ২৩.০৭.২০১৫ ০১.১১.২০১৬ ১৯৮৬ ১৭২৩৮৬৩৪২০
১২৮ নারায়ন চ  রায় ১১১৮৪২৬ সহ: িশ ক িহ  ধম ২.৫৬ , ২০০৫ ৪.৩৬ , ২০০৮ ২য় , ২০১১ অ দানগর খী উ  িব ালয় রং র রং র ১৪.১২.২০১৪ ০১.০৩.২০১৫ ১৯৯৮ ১৭২৩১৪২৩২৪
১২৯ ামান িময়া ১১৫০৬৬৮ সহ: িশ ক শরীর চচা ৩.৫০ ,  ২০০৫ ৩.৪০ ,  ২০০৭ ৩য় ,  ২০১১ অ দানগর খী উ  িব ালয় রং র রং র ১৬.০২.২০১৯ ০১.০৪.২০১৯ ১৯৮৭ ১৭৫৫৪৮৩২৬৬
১৩০ মা. আখতা ল ইসলাম ৫৬৬২৭০ সহ: িশ ক আইিস ১ম , ১৯৯২ ১ম , ১৯৯৪ ২য় , ১৯৯৭ অ দানগর খী উ  িব ালয় রং র রং র ১৬.০৫.২০০২ ০১.০৯.২০০২ ১৯৭৬ ১৭২৩১৮১৩৯৮

া িরত : 24/11/19
জলা িশ া অিফসার

রং র।



িশ াগত যাগ তা

িমক নং িশ েকর নাম
ইনেড  

ন র        পদবী িবষয় এস.এস.িস/দািখল এস.এস.িস/দািখল াতক(পাশ/স ান) িনেয়ােগর তািরখ এমিপও ি র তািরখ জ সাল মাবাইল ন র

1 পন মার রায় 1153908 সহ: িশ ক গিনত 3.88/2002 3.30/2004 2য়/2009 িত া ক আর খােদম উ  িব: 20/02/2019 1/7/2019

2 মা: নজ ল ইসলাম 545019 সহ: িশ ক ইসলাম ধম 3য়/1981 3য়/1987 3য়/1991 িড়রহাট উ  িব: লালমিনরহাট 30/08/94 1/4/1999 24/02/67 1745637579

3
মা: সরা ল ইসলাম     1069488 

 সহ: িশ:
কি উটার 
2য়/1990 2য়/1992 3য়/1994 িড়রহাট উ  িব: লালমিনরহাট 3/11/2011 1/11/2012 1/10/1975 1725089727

4 উ ল মার রায় 1136758 সহ: িশ: িষ িব.(3.25)/2002 1ম/2007 িড়রহাট উ  িব: লালমিনরহাট  05/10/15 1/17/2017 5/11/1984 1723992563

5 মা: িমজা র রহমান 1150587 সহ: িশ: ইংেরিজ 438/2009 4.80/2011 2.70/2015 কািশ র ি - খী উ  িব: লালমিনরহাট 17/02/19 1/5/2019 5/10/1992 1764810419

6 মা: গালাম ফরহাদ 1142076 লাহা চী ি - খী উ  িব: লালমিনরহাট 1/10/2014

7 মা: আ র রহমান 1007053 সহ: িশ:         ধম ইসলাম ধম 3য় 3য় 2য় িবশবাড়ী এবাতনেনছা বা: িব: লালমিনরহাট 7/7/1998 1/5/2004 19977 1937765427

8
মা: মা ািফ র রহমান 1108157 

সহ: িশ: িষ 1ম 1ম িবশবাড়ী এবাতন নছা বা: িব: লালমিনরহাট 10/5/2013 1/5/2014 1985 1710142945

9 মা: শাহ লতান     1155099 সহ: িশ:        কি উটার 2য় 1.9 2য় িবশবাড়ী এবাতনেনছা বা: িব: লালমিনরহাট 22/10/2014 1/9/2019 1984 1738464491

10 মা: িমজানুর রহমান 1048322 সহ: িশ: িষ সিলম নগর সািফয়া খা ন বা িব: লালমিনরহাট 11/10/2008 1715270677

11 মা: রউ র রহমান 1228380 সহ: িশ: সিলম নগর সািফয়া খা ন বা িব: লালমিনরহাট 1/3/2014 1723279735

12

মাঃ জাহা ীর আলম 1130863 সহ: িশ ক গিণত 1ম-2000 3.20-2004 2য়-2009 আিদতমারী কাে র বমন মাধ িমক বািলকা িবদ ালয় ও কেলজ

লালমিনরহাট

2/8/2015 1/9/2016 1984 1717678380

13 মাঃ আ  বকর িসি ক 1138768 সহ: িশ ক ইংেরজী 1ম-1999 1ম-2001 2য়-2006 ঐ লালমিনরহাট 2/8/2015 1/1/2018 1984 1714910271

14 মাঃ বদ ে াজা 1138767 সহ: িশ ক ব বসায় িশ া 3.25-2002 2.90-2005 2য়-2009 ঐ লালমিনরহাট 2/8/2015 1/1/2018 1986 1717255753

15 মাঃ ওয়ােহদ আলী 1155100 সহ: িশ ক িব ান 3.81-2003 3.70-2005 1ম -2009 মড়ীরহাট এস.িস. ল এ  কেলজ লালমিনরহাট 2/10/2016 1/9/2019 1988 1737999473

16 নবমী রানী 1155101 সহ: িশ ক বাংলা 2য়-1998 2য়-2001 3য়-2006 ঐ লালমিনরহাট 2/10/2016 1/9/2019 1980 1721740565

17 মাঃ মেনায়া ল ইসলাম 1155102 সহ: িশ ক গিণত 3.44-2003 4.50-2005 2.81-2011 ঐ লালমিনরহাট 2/10/2016 1/9/2019 1988 1737636496

18 মাছা: আফেরাজা খা ন 10627034 সহ: িশ ক সামািজক িব ান 1ম-1995 2য়-1998 3য়-2003 দওেডাবা তারকনাথ সরকার উ  িবদ ালয় লালমিনরহাট 26/02/2005 1/11/2012 1979 1785435434

19 মাঃ শিফ ল ইসলাম 561897 সহ: িশ ক গিণত 1ম-1995 2য়-1997 2য়-1999 মিহষাশহর ল এ  কেলজ লালমিনরহাট 2/12/2001 27/06/2002 1979 172518300

20 পিপ রাণী রায় 1145870 সামািজক িব ান 2য়-1998 2য়-2000 3য়-2003 িকসামত চিড়তাবাড়ী উ  িবদ ালয় লালমিনরহাট 27/10/2015 1/3/2019 1983 1722247597

21 ান রন ন রায় ১০৩৫৬৪৪ সহকারী িশ ক িষ িশ া ১৯৯৪ ১৯৯৯ ১৯৯৯ চাপারহাট বািলকা উ  িব ালয় লালমিনরহাট ০৯/১১/২০০২ ২০/০৬/২০০৭ ২১/০১/১৯৭৮ ১৭২৩২০৬২৪৬

22 মাঃ আরা ামান 94932 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ১৯৮২ ১৯৮৪ ১৯৮৬ চাপারহাট বািলকা উ  িব ালয় লালমিনরহাট ০১/০১/১৯৯৪ ০১/০৮/২০০১ ০১/০৩/১৯৬৯ ১৭১৬৯৯৪৯২২

23 আরিত রানী রায় সহকারী িশ ক বাংলা ২০০২ ২০০৬ ২০১০ চাপারহাট বািলকা উ  িব ালয় লালমিনরহাট ০৮/১২/২০১৬ ০৫/০৭/১৯৮৬ ১৭২৩১০২৮৫৯

24 মা: দেলায়ার হােসন সহ: িশ: িব ান 3.81 2.9 2nd গাগলার পাড় উ  িব ালয় লালমিনরহাট 30.08.15 18.10.90 1763839713

25 মা: এরশাদ আলী সহ: িশ: সমাজ িব ান 2.67 2.58 2nd গাগলার পাড় উ  িব ালয় লালমিনরহাট 15.10.15 01.01.85 1723464877

26 ক ,এস এম মসবা র রােশদ  সহঃ িশ ক সমাজ িব ান হাজরানীয়া উ  িব ালয় লালমিনরহাট ২২/০৪/২০১৪ ২৩/০৯/১৯৮৩ ০১৭২৩-৪৬৩৯৯৪

27 মাছাঃ সািবনা ইয়াসিমন সহঃ িশ ক সমাজ িব ান হাজরানীয়া উ  িব ালয় লালমিনরহাট ১৬/০৪/২০১৪ ১৬/০২/১৯৮৫ ০১৭১৪-৭৬১৯১৮

28 মাঃ ওমর ফা ক N1150578 সহঃ িশ ক ইংেরিজ GPA- 5.00 GPA- 5.00 2য় াহিব উ  িব ালয় লালমিনরহাট ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১২/১২/১৯৯১ ১৭৩৫৫১৮৬৭২

29 মাছাঃ রহানা পারভীন N1150576 সহঃ িশ ক গিণত GPA- 3.8 GPA-3.2 GPA- 3.09 াহিব উ  িব ালয় লালমিনরহাট ১৪/০২/২০১৯ 1/5/2019 ০৩/০৮/১৯৯১ ১৭৬৪৮১৯৬০০

30 আঃসাঃেমাঃেমা ােমল ২৪০৮৭৫ সঃিশ ক ইসলাম িশ া দািখল আিলম ◌্ফািজল বানীনগর উ  িব ালয় লালমিনরহাট ২৭/০১/১৯৮৩ ০১/০১/১৯৮৫ ১৯৬২ ১৭৫০৭০২৫৪৫

31 আখতা ামান ৫৬১৯১৯
 

 শরীর চচা ১ম ১ম ২য় বানীনগর উ  িব ালয় লালমিনরহাট ১৬/১০/২০০৮ ০১/০৫/২০০২ ১৯৮১ ১৭২৫৫৪৩৭৮০
32 সাধান কুমর রায় ১১৩৭৪০৭  ব বসা 

িশ া
বাংলা ৩,৩৬ ২,২০ ২য় বানীনগর উ  িব ালয় লালমিনরহাট ২০/০৭/২০১৫ ১৫/০৭/২০১৬ ১৯৭৭ ১৭৪৫২২৮২০৫

33 হলাল উ ন ১১৫৩৯০২ ৩,৭৫ ৪,০০ ২য় বানীনগর উ  িব ালয় লালমিনরহাট ২০/০৭/২০১৫ ১৪/০৯/২০১৭ ১৯৮৭ ১৭২৩১৫১০২৩

জলা (কম ল)

এমিপও  মা িমক  িব ালেয়র িব এড িশ ণিবহীন িশ কগেণর নােমর তািলকা ( িত ান িভি ক)
জলা : লালমিনরহাট



34 িদলীপ কুমার রায় ১১১৮৫৩০
সহকারী 
িশ ক

সমাজ 
িব ান ১৯৯৪ ২০০৬ ২০১০ টপারহাট উ  িবদ ালয় লালমিনরহাট ০৩/০৫/২০১৪ 29/03/2015 28/07/1977 ১৬২৩৬৬৪০৭০

35 মাঃশিরফূল ইসলাম ১১৪৩৪৯৭ সহকারী িশ ক ইংের জ ৪.১৩ ৪.১ ২য় িণ শাখাতী উ  িবদ ালয় লালমিনরহাট ২৭/১২/১৫ ০১/০৯/২০১৮ ১৯৮৯ ১৭১৭৪৪৮৫৯২
36 রন জৎ কুমার রায় ১১৫৩৯০১ সহকাির িশ ক িব ান ৩ ২.৩ ২য় লাহাকুিচ ু ল এ  কেলজ লালমিনরহাট ২৭/০৭/২০১৫ ০১/০৭/২০১৯ ১০/০২/১৯৮৮ ১৭৩৭৮৭৯৪১৯

37 মাছাঃ আকিলমা খাতন ১১৫৩৮৯৮ সহকাির িশ ক গিণত ৪.৬৯ ৪.৯ ১ম লাহাকুিচ ু ল এ  কেলজ লালমিনরহাট ২০/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০২/০৯/১৯৯২ ১৭৬১৬৫১১১৫
38 মাঃ জহ ল ইসলাম সহকাির িশ ক ইংেরজী ৩.৫ ২.৯ ২য় লাহাকুিচ ু ল এ  কেলজ লালমিনরহাট ২০/০২/২০১৯ ০১/০৭/১৯৮৫ ১৭২২২০৯২৬৫
39 মাঃ জয়াউর রহমান সহকাির িশ ক ৩.`৪৪ ৩.৭ ১ম উ র বালাপাড়া উ  িবদ ালয় লালমিনরহাট ১৬/০২/২০১৯ ১১/০৯/১৯৯০ ১৭৩৮৭৫৫১৬৪
40 নারায়ন চ  রায় সহকাির িশ ক িব এস িস ৩.৪৪ ৩.৭ ১ম উ র বালাপাড়া উ  িবদ ালয় লালমিনরহাট ১৬/০২/২০১৯ ২৭/০৭/৯০ ১৭৩৮৭৫৫১৬৪

41 আৰ রা াক ৫৪৯২৫৮ সহ: িশ: ইসলাম ধম ১৯৮১ ১৯৮৩ ১৯৮৫ আলহা  সমেসর উ ন উ লালমিনরহাট ১৯/১০/১৯৯৫ ০১/০৫/২০০০ ০১/০৬/১৯৬৭ ১৭১০২৬৫৪৬৫
42 আ: বােতন খ কার ১০০৩২০৩ সহ: িশ: কৃিষ িশ া ১৯৯৮ ২০০৩ িব ালয় ঐ ০২/০১/২০০৩ ০১/০১/২০০৪ ৩০/১২/১৯৭৮ ১৭২৯৪০২০০০
43 শািহনা বগম ১০২৫৭৮২ সহ: িশ: ক উটার ১৯৯৫ ১৯৯৭ ২০০০ ঐ ঐ ২১/১১/২০০৪ ০১/০৯/২০০৫ ১০/০৭/১৯৭৮ ১৭৫৩৬৪৬৪৭৯
44 গালাম র ানী ১১৪২০৬২ সহ: িশ: িব ান ২০০৫ ২০০৭ ২০১১ ঐ ঐ ১৬/৮/২০১৫ ০১/০৫/২০১৮ ২০/৮/১৯৮৯ ১৭৩৭৩৬৬০৪৫

45 ভাষ চ ১১৫৩৮৯৩ সহ: িশ: সমাজ িব ান ১৯৯৭ ২০০১ ২০০৯ ঐ ঐ ১৬/৮/২০১৫ ০১/০৭/২০১৯ ০৭/০৫/১৯৮১ ১৭২৫৯৩৪২২৫
46 আিরফুল ইসলাম ১১৫৩৮৯২ সহ: িশ: কৃিষ িশ া ২০০৮ ২০১২ ঐ ঐ ২৪/১০/২০১৬ ০১/০৭/২০১৯ ২৫/৬/১৯৯২ ১৭২৩৪৬৩১২০
47 মা: নু ল হািকম ২৪০৭১৯ সহ: িশ: ইসলাম ধম ১৯৭৫ ১৯৭৭ ১৯৭৯ নওদাবাস ক এম এস িস ঐ ০১/১১/১৯৮১ ০১/০৬/১৯৮৫ ০১/১২/১৯৬২ ১৭৩৭৫৩১২০৫

48 শশাংক রায় ১১১৮৫৬৬ সহ: িশ: সমাজ িব ান ১৯৯৭ ২০০১ ২০০৯ ঐ ঐ ০৮/১২/২০১৪ ০১/০৩/২০১৫ ১৮/১০/১৯৮০ ১৭১৭৮১৬০৯৪

49 মাছা: আলমাতন নছা ১১৪৩০১৭ সহ: িশ: সমাজ িব ান ১৯৯৭ ১৯৯৯ ২০০৩ া াথ পা টকাপাড়া আদশ ঐ ২০/৫/২০০৫ ০৫/০১/১৯৮১ ১৭৮৮২০২৮০৩
50 মা: শািহন ইসলাম ৫৫৯৪২০ সহ: িশ: ইসলাম ধম ১৯৮৪ ১৯৮৬ ১৯৯০ দায়ানী উ  িবদ ালয় ঐ ০২/০১/১৯৯৫ ০১/০৬/২০০১ ১২/০২/১৯৬৮ ১৭৪০৬৪৩২৪৪
51 মা: মিফজলু ইসলাম ৫৬৮৬৫৩ সহ: িশ: কৃিষ ১৯৯৫ ১৯৯৮ ২০০১ ঐ ঐ ১৭/১১/২০০২ ১৭/১১/২০০২ ২৩/৬/১৯৭৯ ১৭৭২৯৪১১১৫
52 মা: মুকুল হােসন ১০৫৮৯১৩ সহ: িশ: ক উটার ১৯৯৫ ১৯৯৮ ২০০২ ঐ ঐ ২৩/০২/২০০৪ ২৩/০২/২০০৪ ০৮/০৯/১৯৮০ ১৭১৭৮১৮৭৯৪

53 গাজী মাজহা ল আেনায়ার ২৪৮৯১২ সহ: িশ: সমাজ িব ান ১৯৭৯ ১৯৮২ ১৯৮৬ ডাউয়াবাড়ী আ:আ:মা:সরকার ঐ ০১/১১/১৯৮৮ ০১/০১/১৯৯৪ ১৯৬২
54 মা: আ: রিশদ সরকার ৯৪৯২৭ সহ: িশ: সহ: েমৗলভী উ র জাওরাণী হােছিনয়া ঐ ০৫/১২/১৯৮৪ ০১/০৩/১৯৬৩ ১৭১৯০৪৪৪৮৯
55 মা:আখতা ামান ৩০৯৪৯৭ সহ: িশ: সহ: েমৗলভী আিলম মাদরাসা ঐ ১৮/৪/১৯৯৬ ০১/০১/১৯৭৭ ১৭৪০১৯৫৫০৩

56
মাছা: িশফাতাই 

ইনেতহাজ রা ানা
57 মা: ছাইদার রহমান ২০৯৬৮৩১ সহ: িশ: ক উটার ঐ ঐ ২৬/৬/২০০৪ ১৭/৪/১৯৭৮ ১৭২১৭৪১০০৪
58 মা: নজ ল ইসলাম ৫৪৫০২৯ সহ: িশ: ইসলাম ধম ১৯৮৮ ১৯৯০ ১৯৯২ পা িলয়া তফিশলী উ ঐ ০৮/০৬/২০০৬ ০১/০৩/২০০৭ ১৫/৩/১৯৭৩ ১৭২৩৫৩৭৯৪৫
59 ষীেকশ বমন ১১৪৩০১১ সহ: িশ: কৃিষ ১৯৯৭ ২০০৮ িবদ ালয় এ  কেলজ ঐ ১৫/৬/২০১৫ ০১/০৭/২০১৮ ১৬/৮/১৯৮১ ১৭২৩৭৩৪৮১১

60 ছ া রাণী সহ: িশ: সমাজ িব ান ২০০২ ২০০৪ ২০০৮ ঐ ঐ ১৫/৬/২০১৫ ২৮/১০/১৯৮৬ ১৭১৫০২৮২৮০
61 মা: আসাদুল ইসলাম ১১৫৩৮৯৫ সহ: িশ: গিণত ২০০০ ২০০৩ ২০০৮ িস ূণা লাকমান হােসন উ:িব: ঐ ১৮/৮/২০১৪ ০১/০৭/২০১৯ ০৭/০১/১৯৮৫ ১৭৩৭৫৯১৭৪৭
62 মা: হািববুর রহমান ১১৫০৫৭১ সহ: িশ: িব ান ২০০২ ২০০৫ ২০০৯ ঐ ঐ ০৪/১১/২০১৫ ০১/০৬/২০১৯ ০২/০৫/১৯৮৪ ১৭২৩০২১৯৩৬
63 িশউিল রাণী ম ল ১১০৯৮৮৬ সহ: িশ: বাংলা ১৯৯৪ ১৯৯৯ ২০০৩ দি ন জাওরাণী আ:লিতফউ:িব: ঐ ২৫/১০/২০১০ ১০/০৩/২০১১ ০৩/০৪/১৯৭৮ ১৭৮৮২৬৩৫৯৬
64 জা াতল ই ািহম ২১২৭২৯৯ সহ: িশ: গিণত ২০০৮ ২০১০ ২০১৪ গাতামারী রহমািনয়া দা: মা: ঐ ১০/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ৩৪০৩৮ ১৭৮৭৩৩৯০২২
65 স য় কুমার ১১৫৩৮৯৪ সহ: িশ: গিণত ভলা িড় উ  িবদ ালয় ঐ ১৪/৬/২০১৫ ০৬/০৬/২০১৯ ০৫/০৫/১৯৮৬ ১৩০৩১৩৩৬২৭
66 মা: আ: রা াক ২৩৫৬৫৫ সহ: িশ: ইসলাম ধম ১৯৮৪ ১৯৮৬ ১৯৮৮ দইখাওয়া বািলকা উ  িবদ া: ঐ ০১/০১/১৯৯১ ০১/০৫/১৯৯৫ ১৫/০২/১৯৬৯ ১৭১৬৬৯২৮৯৩

67 েরৗশনারা খাতন ১০৩৪৯৫১ সহ: িশ: ক ি◌উটার ১৯৯৪ ১৯৯৬ ১৯৯৯ ঐ ঐ ০৩/১২/২০০৩ ০১/০১/২০০৭ ৩০/১২/১৯৭৯ ১৭৩৭৪৭৪৯২২
68 মা: আইয়ুব আলী ১১৪৪০৫৮ সহ: িশ: কৃিষ ১৯৯৬ ১৯৯৮ ২০০৩ ঐ ঐ ০২/০৫/২০১৫ ০১/১১/২০১৮ ০৭/০৪/১৯৭৯ ১৭৩৭৫৬১৬১৭

69 মাছা: নাজমা খাতন ৫৬০৪৯৬ সহ: িশ: সমাজ িব ান ১৯৮০ ১৯৮২ ২০০০ হাতীবা া আদশ উ  িবদ ালয় ঐ ২২/১১/১৯৯৪ ০৯/০৩/২০০২ ০৫/০৩/১৯৬৫ ১৭৪৫৫২২৫৯২
70 মা: শিফকুল ইসলাম ১০৩৪৪৪৩ সহ: িশ: ইসলাম ধম ১৯৯৮ ২০০০ ২০০৬ ঐ ঐ ০১/১১/২০০৪ ০১/১১/২০০৬ ০১/০১/১৯৮৩ ১৭৩৮৫৯২৫৮৫
71 মা: আির ামান 2018715073 সহকারী িশ ক বাংলা 1ম িবভাগ 3.20 (5.00) 3.19 (4.00) পাট াম র উি ন সরকাির বািলকা উ  িব ালয় লালমিনরহাট 3/9/2018 1984 1762100121



72 মা: আমজাদ হােসন সরকার ১১৫০৫৮৯ সহকারী িশ ক গিণত 1ম িবভাগ ২.২০ (৫.০০) ২য় িবভাগ জগতেবড় উ  িব ালয় লালমিনরহাট ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৫ ১৭৪৫০৭৯৭০৮

( মাঃ আবুল কালাম আজাদ)
জলা িশ া অিফসার

লালমিনরহাট



এসএসিস/

দািখল

এইচএ

সিস/আ

িলম

াতক 

(পাস/স

ান)

1
kvn Avjx †gvt †nvmvgDj wKkgvr 1046782 mnt wkÿK Rxe weÁvb 1g/1993 2q/1997 2q/2000 evjvAvUv D”P we`¨vjq গাইবা া 24/4/2002 1/5/2019 9/11/1976 01744-374787

2 bqb Kzgvi PµeZ©x 1155056 mnt wkÿK Kve¨Zx_© 3.56/2006 3.00/20
08

2q/2012 weòzcyi Gm.Gb.we evtDtwet গাইবা া 6/2/2019 23/9/2019 17/5/1991 01723-359154

3 ‡gvt &Avãyj Iqv‡iQ 257801 mnt wkÿK Bmjvg ag© 3q/85 3q/87 2q/98 dwKi cvov D”P we`¨vjq গাইবা া 4/4/1994 1/1/1995 1/2/1972 01923-138501

4 ‡gvt bqv wgqv 257802 mnt wkÿK mgvR weÁvb 1g/1984 2q/1987 3.01/19 dwKi cvov D”P we`¨vjq গাইবা া 4/4/1994 1/1/1995 3/2/1969 01745-502406

5
G.‡K.Gg kwidzj Bmjvg 259843 mnt wkÿK mgvR weÁvb 3q/1986 3q/1990 2q/2012 dwKi cvov D”P we`¨vjq গাইবা া 1/10/1991 1/6/1995 16/12/69 01713-993644

6 ‡gvt †Mvjvg ieŸvbx 1150511 mnt wkÿK K…wl wkÿv 4.50/09 3.75/11 3.08/15 wM`vix wØ-g~Lx D”P we`¨vjq গাইবা া 20/2/2019 1/5/2019 11/11/1993 01751-059146

7 ‡gvt AvwbQzi ingvb 1150515 mnt wkÿK mgvR weÁvb 3.13/2001 2.30/20
04

2q/2009 ¯v̂axbZvi iRZ RqšÍx evDwe গাইবা া 14/02/19 1/5/2019 17/1084 01738-336279

8 ‡gvt †ki Avjx 1077994 mnt wkÿK AvBwmwU 3.25 2.4 2q/ MvBevÜv Bmjvwgqv D”P we`¨v গাইবা া 1/1/2013 1/9/2013 4/12/1985 01739-896153

9 wkDwj ivbx †gv`K 1130141 mnt wkÿK Kve¨Zx_© 2.63/2003 1.80/20
05

2q/2010 ‡LvÏ©gvjxevox D”P we`¨vjq গাইবা া 11/3/2015 1/1/2016 12/12/1985 01734-846333

10 মাঃ আ রু রা াক িময়া 1016076 সহ: িশ: ক উটার 1993/১ম
1995/২

য়
1998/৩
য় হিরপুর উ  িবদ ালয়

গাইবা া
13/07/2002 1/9/2004 1978 1722208915

11 সুিফয়া খুতন 1051504 সহ: িশ: ইসলাম ধম 1999/২য়
2001/২

য় 2003/২য় হিরপুর উ  িবদ ালয়
গাইবা া

18/07/2010 01/11/201 1985 1750745878

12 মাঃ িমজানুর রহমান 1069474 সহ: িশ: কৃিষ 1998/১ম হিরপুর উ  িবদ ালয়
গাইবা া

27/06/2012 1/11/2012 1982 1737132358

13 চ না রানী সরকার 1142030 সহ: িশ: িব ান
২০০২/৩.

৭৫
২০০৪/

২.৭০
২০০৮/
২য় হিরপুর উ  িবদ ালয়

গাইবা া
১৮/০৬/২০১৪ 1/5/2018 1987 1749126155

14 জিল রানী রায় 1143479 সহ: িশ: সমাজিব ান 1999//২য়
2003/1.

20 2007/২য় হিরপুর উ  িবদ ালয়
গাইবা া

18/06/2014 1/9/2018 1983 1717986942

15 মাছাঃ মাকেছদা ইয়াসিমন 1055767 সহ: িশ: সমাজিব ান 1993/২য়
1995/২

য় 1995/৩য় হিরপুর িবএসএম বািলকা উ: িব:
গাইবা া

8/12/2003 1/5/2011 1977 1722670855

16 মাঃ আ লু কািফ িময়া 252989 সহ: িশ: ইসলাম ধম 1983/৩য়
1985/৩

য়
1989/৩
য় সতীরজান বািলকা উ: িব:

গাইবা া
1/12/1988 1/7/1993 1966 1726808571

17 রেব  নাথ বমন 1103573 সহ: িশ: িহ  ুধম 1994/১ম
1996/২

য়
2009/2.8
3 সতীরজান বািলকা উ: িব:

গাইবা া
14/01/2002 1/4/2014 1976 1731355123

এমিপও ভ  মাধ িমক িবদ ালেয়র িবএড িশ ণিবহীন িশ কগেণর নােমর তািলকা ( িত ান িভি ক)
জলা : গাইবা া

ইনেড  ন রিশ েকর নাম

িমক

 নং

িবদ ালেয়র নাম জলা জ সাল মাবাইল না ার

িশ াগত যাগ তা

িবষয়পদবী িনেয়ােগর 
তািরখ

এমিপও ভ র 
তািরখ



18 জয়াউল হক 299381 সহ: িশ: ইসলাম ধম 1989 1991 193 ফজলুল হক উ: িব:
গাইবা া

29/05/1997 30/09/1997 1973 1755494662

19 গালাম আযম 1150546 সহ: িশ: কৃিষ 1999 ফজলুল হক উ: িব:
গাইবা া

7/6/2011 21/05/2019 1983 1737132750

20 সাধন কুমার 504694 সহ: িশ: িব ান 1988 1991 1993 ফজলুল হক উ: িব:
গাইবা া

6/2/1996 24/03/1998 1972 1761789458

21 মাঃ আ রু রিশদ 254488 সহ: িশ: ইসলাম ধম ২য় ২য় ৩য় পরান রােবয়া বািলকা উ: িব:
গাইবা া

1/1/1985 1/1/1994 1968 1714660146

22 মাছাঃ লাভলী বগম 568580 সহ: িশ: কৃিষ ১ম পরান রােবয়া বািলকা উ: িব:
গাইবা া

22/04/2002 1/1/2003 1979 1788121552

23 এ টএম আজহা ল ইসলাম 1021542 সহ: িশ: ক উটার ১ম ২য় ২য় পরান রােবয়া বািলকা উ: িব:
গাইবা া

15/07/2002 1/9/2005 1970 1739801262

24 মাঃ মাহামুদু বী আক 563705 সহ: িশ: ইংের জ 1984/২য়
1987/৩

য় 1991/৩য় পূব ছাপড়হাট  বািলকা উ: িব:
গাইবা া

9/3/1997 1/5/2002 1968 1725510208

25 মাঃ মাসুদ হাসান 558510 সহ: িশ: ক উটার 1992/১ম
1994/৩

য় 1999 বজরা ক বাড়ী আদশ উ: িব:
গাইবা া

14/08/2000 1/6/2001 1997 1750124658

26 মাঃ হািফজার রহমান 1103665 সহ: িশ: ইসলাম ধম 2004/3.17
2006/3.

25
2009/2.8
3 বজরা ক বাড়ী আদশ উ: িব:

গাইবা া
13/08/2013 1/3/2014 1988 1740030614

27 মাঃ আিমন খান 1135697 সহ: িশ: সমাজিব ান 2005/3.69
2007/3.

30
2011/3.5
2 বকাটারী আদশ উ: িব:

গাইবা া
11/12/2015 30/05/2017 1990 1720190033

28 আইিভ আ ার 1142029 সহ: িশ: সমাজিব ান 2005/3.31
2007/2.

90 2011/২য় বকাটারী আদশ উ: িব:
গাইবা া

22/12/2015 31/05/2018 1989 1701764763

29
এ. ক.এম মাফা ল 
হােসন 1145845 সহ: িশ: ইসলাম ধম 1987/২য়

1989/৩
য় 1991/২য় ধিনয়ারকুড়া উ  িবদ ালয়

গাইবা া
28/06/1996 1972 1767124042

30 মাছাঃ শািহদা খাতন 1153854 সহ: িশ: ক উটার 1997/১ম 1999/১ম 2007/২য় ধিনয়ারকুড়া উ  িবদ ালয়
গাইবা া

1/1/2015 1981 1715520460

31 মাঃ সিলম িময়া 1138747 সহ: িশ: গিণত 2002 2004 2009 ধাপাডা া বািলকা উ: িব:
গাইবা া

15/04/2017 1/9/2018 1986 1725855859

32 মাঃ হমায়ুন কিবর 1143471 সহ: িশ: সমাজিব ান 1999 2003 2008 ধাপাডা া বািলকা উ: িব:
গাইবা া

26/06/2014 1/9/2018 1983 1734102258

33 মাছাঃ রােবয়া আকতার 1155054 সহ: িশ: বাংলা 2003/3.06
2005/2.

40 2001/২য় বামনডা া বািলকা উ: িব:
গাইবা া

4/2/2019 1/9/2019

34 মাঃ নজ ল ইসলাম 1142973 সহ: িশ: িব ান 2004 2006 2010 পু টমারী উ: িব:
গাইবা া

2/11/2015 1/7/2018 1988 1706863540

35 কাম ন নাহার বগম 1144034 সহ: িশ: গিণত 1995/১ম
1997/১

ম 2000/২য় িশবরাম আ: মাঃ হা: ৃিত ু ল ও ক:
গাইবা া

26/12/2016 1/11/2018 1979 1737574552

36 মাঃ মাহবুবুর রহমান 1153857 সহ: িশ: সমাজিব ান 1998/১ম
2000/২

য় 2005/২য় বাজারপাড়া উ: িব:
গাইবা া

29/12/2015 1/7/2019 1984 1712407938

37 মাঃ মিন ামান 1153859 সহ: িশ: িব ান 1999/১ম
2002/২

য় 2006/২য় ঝিনয়া এম.এ উ: িব:
গাইবা া

19/10/2015 1/7/2019 1983 1717525011

38 মাঃেসিলম িময়া 1150545 সহ: িশ: গিণত 2003/3.56
2005/3.

80 2009/২য় বলকা ম জদপাড়া বািলকা উ: িব:
গাইবা া

15/02/2019 1/5/2019 1988 1773996030

39 মাঃ মাহফুজার রহমান 1150547 সহ: িশ: কৃিষ 2000/১ম
কৃ: িড:-

07/১ম বলকা ম জদপাড়া বািলকা উ: িব:
গাইবা া

15/02/2019 1/5/2019 1985 1717170167



40 সুজন চ  সরকার 1155058 সহ: িশ: িহ  ুধম 2005/3.94
2008/3.

40 2012/২য় বলকা ম জদপাড়া বািলকা উ: িব:
গাইবা া

15/02/2019 1/7/2019 1989 1723632398

41 মাঃ শাহআলম িময়া 257806 সহ: িশ: ইসলাম ধম 1987/২য়
1989/৩

য় 1992/৩য় জামালহাট বািলকা উ: িব:
গাইবা া

8/12/1993 1/7/1994 1971 1726863708

42 মাছাঃ মােশদা খাতন 1114513 সহ: িশ: সমাজিব ান 1991/১ম
1995/২

য় 1997/৩য় জামালহাট বািলকা উ: িব:
গাইবা া

9/6/2014 1/11/2014 1973 1793993163

43 আহেমদ আল ফা ক 2108633 সহ: িশ: সমাজিব ান ১ম ১ম ৩য় বজরা হলিদয়া দািখল মা:
গাইবা া

10/1/2013 1/1/2015 1981 1717974601

44 এস.এম আেনায়া ল কিরম 2124250 সহ: িশ: গিণত ১ম ২য় ২য় বজরা হলিদয়া দািখল মা:
গাইবা া

25/07/2014 1/3/2019 1974 1712530251

45 মাছাঃ ইয়ারন খাতন 2121461 সহ: িশ: সমাজিব ান 2003/2.63
2005/2.

2. 2009/2য় বাজারপাড়া ক. ক কাশদহ দা: মা:
গাইবা া

15/01/2015 1/11/2017 1988 1737720821

46 মাঃ আ লু মিমন িময়া 2127245 সহ: িশ: ইংের জ 2003/3.31
2007/4.

61 2012/২য় খানাবাড়ী এম.ইউ দা: মা:
গাইবা া

6/2/2019 1/5/2019 1989 1747088176

47 ইসরাত জাহান 2127247 সহ: িশ: গিণত 2006/4.94
2008/4.

30
2012/3.3
6 খানাবাড়ী এম.ইউ দা: মা:

গাইবা া
6/2/2019 1/5/2019 1991 1750320901

48 িরপা রানী সরকার 2129352 সহ: িশ: সমাজিব ান 2006/4.06
2008/4.

00 2012/২য় খানাবাড়ী এম.ইউ দা: মা:
গাইবা া

6/2/2019 1/7/2019 1990 1738735780

49 মাঃ নাহা ল ইসলাম 2123300 সহ: িশ: মৗলভী 2003/3.75
2005/3.

67 2007/১ম খামার পাচঁগািছ দািখল মা:
গাইবা া

17/12/2015 1/11/2018 1989 1755195435

50 মাছাঃ সুলতানা ইয়াসিমন 2127252 সহ: িশ: ইংের জ 2007/5.00
2009/4.

80
2013/3.0
9 খামার পাচঁগািছ দািখল মা:

গাইবা া
6/2/2019 1/5/2019 1991 1738097910

51 মাঃ আলমগীর সহ: িশ: ইংের জ আিমনা সরকাির বািলকা উ: িব:
গাইবা া

23/09/2017 1988

52 মাঃ বারহান উ ীন সহ: িশ: গিণত আিমনা সরকাির বািলকা উ: িব:
গাইবা া

3/9/2018 1987

53 মাঃ মাসুদ পারেভজ সহ: িশ: সমাজিব ান আিমনা সরকাির বািলকা উ: ব:
গাইবা া

3/9/2018

55 AvRv` wgqv 1153818 mnKvwi wkÿK MwYZ 2007 2009 2013 ¸bfwi wØgyLx D”P we`¨vjq গাইবা া 4/2/2019 1/7/2019 19/12/1992 1728247214

56  †gvt Avãyj Lv‡jK 540528 mnKvwi ‡gŠjex Bmjvg wkÿv 1983 1985 1888 D`vLvjx Av`k© evwjKv D”P we`¨vjq গাইবা া 25/01/95 1/2/1998 3/1/1970 1733979303

57 ‡gvt Rvnv½xi Avjg 1141011 mnKvwi wkÿK Bmjvg wkÿv 2000 2003 2006 MjvKvwU wØgyLx D”P we`¨vjq গাইবা া 26/11/16 1/3/2018 10/12/1985 1722078792

58  †gvt Iqv‡qQ Kziwb 382755 mycvi cÖkvmwbK 1984 1987 1989 wPwKicUj ingvwbqv `vwLj gv &̀ivmv গাইবা া 1/4/1993 1/4/1993 5/4/1970 1727218494

59  †gvt iwdKzj Bmjvg 382027 mn mycvi cÖkvmwbK 1982 1984 1986 H গাইবা া 1/12/1991 1/12/1991 31/12/1968 1725090595

60  †gvt Avwgbyj Bmjvg 379342 mn †gŠjex Aviwe 1983 1985 1987 H গাইবা া 5/4/1988 1/12/1988 1/8/1969 1969385758

61  †gvt Aveyj Kv‡kg 372754 mn †gŠjex Aviwe 1983 1985 1992 H গাইবা া 3/3/1993 1/4/1993 2/1/1970 1720189524

62 ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb 2116610 mn †gŠjex Aviwe 2005 2007 2010 H গাইবা া 1/11/1994 1/3/1996 23/04/1990 1787999176



63  †gvt Bdmyd Avjx 386428 mn t wkÿK evsjv 1990 1992 1996 H গাইবা া 23/06/1994 1/8/1994 3/1/1974 1714928810

64  †gvt †Mvjvg †gv¯Ídv 379341 mnt wkÿK evsjv 1984 1987 H গাইবা া 1/12/1988 1/12/1988 1/3/1972 1714930935

65 ‡gvt †gvRv‡¤§j nK 349454 mycvi cÖkvmwbK 1990 1992 1994 iZbcyi ingvwbqv `vwLj gv`m&ivmv গাইবা া 12/2/2012 1/5/2012 1/1/1975 1725551972

66 ‡gvt AvZvDi ingvb 378677 mn mycvi cÖkvmwbK 1982 1984 1986 H গাইবা া 29/01/2004 1/7/2004 6/3/1968 1773112683

67 ‡gvt kwidzj Bmjvg 2113984 mn †gŠjex Aviwe 1998 2000 2003 H গাইবা া 15/07/2015 1/11/2015 2802/1994 1773037121

68 ‡gvt iwdKzj Bmjvg 2123080 mn wkÿK Kw¤úDUvi 2000 2003 2007 H গাইবা া 22/07/1913 1/9/2018 28/02/1986 1718669809

69  bvwn` myjZvbv 2129319 mnt wkÿK MwYZ 2002 2003 2010 ‡UsivKvw›` Gg G meyi `vwLj gv`&ivmv গাইবা া 11/2/2019 1/7/2019 5/1/1987 1735856585

70  †gvt kvgmywÏb 388217 mn †gŠjex Aviwe 1988 1990 1996 H গাইবা া 13/08/1994         13/8/1994 1/3/1974 1731108890

71 ‡gvt Avwj AvKei 383344 mn †gŠjex Aviwe 1980 1982 1984 H গাইবা া
25/11/85        01/7/1993 1/3/1968 1739967910

72 ‡gvt Avãyj nvB 383342 mn †gŠjex Aviwe 1981 1984 1986 o গাইবা া
26/11/1985 1/7/1993 1/7/1967 1721903678

73 kvwKjv †Rmwgb 2129320 mn †gŠjex Bmjvg wkÿv 2008 2010 2015 dzjQwo wmwbqi Avwjg gv &̀ivmv গাইবা া 16/02/2019 1/7/2019 02/121993 1751850700

74 মাছাঃ শািকলা তালকুদার 1113110 সহঃ িশ ক সামা জক িব ান 1990-2য় 1997-2য় 1999-2য় ঢালভা া উ  িবদ ালয় এ  কেলজ গাইবা া 28/12/2002 1/9/2014 1972 01744-419957

75
মাছাঃ উে  আফিরন 

নাহার 1073285 সহঃ িশ ক ক উটার 1995-2য় 1998-2য় 2000-2য় ইসলামপুর এফ, ইউ উ  িবদ ালয় গাইবা া 10/6/2004 5/6/2013 1979 01789-880398

76 মাঃ এনামূল কিবর 557656 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া 1986-3য় 1989-3য় 1992-3য় িহংগারপাড়া উ  িবদ ালয় এ  িব, এম কেলজ গাইবা া 28/12/1994 11/7/2001 1972 01747-849364

77 মাঃ আিমনুল ইসলাম 1076546 সহঃ িশ ক সামা জক িব ান 1994-3য় 1997-3য় 1999-3য় িহংগারপাড়া উ  িবদ ালয় এ  িব, এম কেলজ
গাইবা া

26/12/1999 28/07/2013 1978 01783-025881

78
মাঃ আিনছর রহমান 

সরকার 551906 সহঃ িশ ক ক উটার 1985-2য় 1988-2য় 1990-3য় খা েকামরপুর বহমুখী উ  িবদ ালয়
গাইবা া

2/5/2000 1/10/2000 1970 01741-373328

79
মাঃ এখলাছর রহমান 

ম ল 1004473 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া 1996-1ম 1999-2য় 2001-2য় খা েকামরপুর বহমুখী উ  িবদ ালয়
গাইবা া

25/10/2003 1/11/2003 1982 01710-782353

80 মাছাঃ িনলুফা আকতার 1061756 সহঃ িশ ক কৃিষ িশ া 1997-1ম 1999-1ম 2007-
2.43

খা েকামরপুর বহমুখী উ  িবদ ালয়
গাইবা া

1/2/2012 1/11/2012 1981 01762-980757

81 মাছাঃ িফেরাজ কবীর 555023 সহঃ িশ ক ইংের জ 1986-2য় 1989-3য় 1993-3য় মাদারহাট বািলকা উ  িবদ ালয়
গাইবা া

24/04/1999 1/3/2001 1969 01796-016092

82 মাছাঃ জহ ল ইসলাম 560353 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া 1988-2য় 1990-2য় 1999/2য় মাদারহাট বািলকা উ  িবদ ালয়
গাইবা া

1/11/2001 30/12/2001 1972 01746-904527

83 মাঃ মাসুদ রানা 567534 সহঃ িশ ক ইংের জ এসএসিস এইচএ
সিস াতক িকশামত শরপুর বািলকা উ  িবদ ালয়

গাইবা া
3/11/2002 1/1/2003 1977 01750-317599



84 মুহ দ আশরাফুল ইসলাম 1141020 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া 2002-4.00
2004-
3.42

2006-1ম ধােপরহাট িব, এম, িপ উ  িবদ ালয়
গাইবা া

8/11/2016 4/4/2018 1983 01761-001337

85 মাঃ আতাউর রহমান 1141022 সহঃ িশ ক িব ান 2004-4.56
2006-
4.40

2010-2য় ধােপরহাট িব, এম, িপ উ  িবদ ালয়
গাইবা া

8/11/2016 4/4/2018 1988 01738-060177

86 মাঃ জােয়দলু ইসলাম 250682 সহঃ মৗলভী ইসলাম িশ া গািব গ  িব এম বািলকা উঃ িবঃ
গাইবা া

15/09/1990 15/09/1990 1/1/1967 1732111646

87 মাঃ িসরাজলু ইসলাম 238969 সহঃ মৗলভী ইসলাম িশ া কামিদয়া ি -মুখী উ  িবদ ালয়
গাইবা া

25/01/1981 1/1/1982 1/3/1963 1734343264

88 মাঃ মামুনুর রিশদ 256281 সহঃ মৗলভী ইসলাম িশ া কামিদয়া ি -মুখী উ  িবদ ালয়
গাইবা া

28/06/1994 1/7/1994 7/8/1972 1755325825

89 মাছাঃ কারাইশা খাতন 1051491 সহঃ িশ ক কৃিষ িশ া পািনতলা হাট উ  িবদ ালয় গাইবা া 12/6/2010 29/11/2010 1986 1737415205

90 মাঃ েবল আহে দ 1051492 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া পািনতলা হাট উ  িবদ ালয় গাইবা া 12/6/2010 29/11/2010 1988 1725639581

91 মাছাঃ রািশদা খাতন 1137376 সহঃ িশ ক বাংলা বালুয়া উ  িবদ ালয় গাইবা া 25/10/2016 1/9/2017 5/1/1987 1717262020

92 একরামুল হক 1144039 সহঃ িশ ক ক উটার মাগলটিল শাহঃ দওয়ান বািলকা উঃিবঃ গাইবা া 30/04/15 5/12/2018 12/1/1990 1737837452

93 মাঃ জয়নাল আেবদীন 566409 সহঃ িশ ক ক উটার কােচর চড়া উ  িবদ ালয় গাইবা া 27/04/2002 1/6/2002 1/1/1976 1721422867

94 মাঃ িমজানুর রহমান 1153832 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া কােচর চড়া উ  িবদ ালয় গাইবা া 1/2/2019 28/07/2019 9/12/1993 1737129856

95  মাঃ মনা ল ইসলাম 1059352 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া তালতলা ি -মুখী উ  িবদ ালয় গাইবা া 30/06/2010 1/5/2011 1980 1773537920

96 মাঃ িমলন অর রিশদ 1155055 সহঃ িশ ক ইংের জ তালতলা ি -মুখী উ  িবদ ালয় গাইবা া 2/2/2019 1/9/2019 1989 1765590889

97 নুর বানু 1038349 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া ফুলবাড়ী উ  িবদ ালয় গাইবা া 23/02/2008 1/5/2009 1/1/1986 1722071742

98 মাঃ সাইফুল ইসলাম 1123492 সহঃ িশ ক ক উটার ফুলবাড়ী উ  িবদ ালয় গাইবা া 17/12/2014 1/9/2015 20/01/1989 1722232211

99 মাঃ জািম ল আলম 1069461 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া রেথর বাজার িব এম উ  িবদ ালয় গাইবা া 14/10/2012 1/11/2012 1/2/1987 1722607116

100 মাঃ আ লু মােলক 1123487 সহঃ িশ ক ক উটার রেথর বাজার িব এম উ  িবদ ালয় গাইবা া 2/6/2015 1/9/2015 5/12/1984 1794807618

101 মাঃ আ রু রউফ িময়া 1128357 সহঃ িশ ক কৃিষ িশ া রেথর বাজার িব এম উ  িবদ ালয় গাইবা া 22/08/2015 1/3/2016 1/1/1991 1751227115

102 হািববা সুলতানা 1040715 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া দামগাড়ী উ  িবদ ালয় গাইবা া 28/03/2009 1/1/2010 16/05/1980 1773338033

103 মাছাঃ শারিমন আ ার 1126472 সহঃ িশ ক ক উটার দামগাড়ী উ  িবদ ালয় গাইবা া 6/8/2015 1/1/2016 1/9/1981 1745324792

104 মাঃ মাসুদুর রহমান 1126473 সহঃ িশ ক কৃিষ িশ া দামগাড়ী উ  িবদ ালয় গাইবা া 6/8/2015 1/1/2016 29/10/1984 1740805003

105 মাঃ মা ািফজরু রহমান 1073237 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া াড়গাছা িব এল উ  িবদ ালয় গাইবা া 18/11/2012 1/5/2013 15/12/1982 1729546277

106
মাঃ জাহা ীর আলম 

সরকার 1135757 সহঃ িশ ক ক উটার াড়গাছা িব এল উ  িবদ ালয়
গাইবা া

1/6/2015 1/5/2017 17/1/1979 1710718537

107 এ িব এম মকবুল হােসন 242907 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া ঘুগা আ লু জিলল ি -মুখী উ  িবদ ালয় গাইবা া 1/1/1984 1/6/1985 1/9/1965 1740211715

108 মাঃ আদম হােসন 1116450 সহঃ িশ ক কৃিষ িশ া ঘুগা আ লু জিলল ি -মুখী উ  িবদ ালয়গ গাইবা া 15/12/2014 1/7/1985 1/10/1965 1740805084

109 শাহ মাঃ বলাল হােসন 555751 সহঃ িশ ক কৃিষ িশ া ফুলপুকুিরয়া বহমুখী উ  িবদ ালয় গাইবা া 12/9/2000 1/5/2001 1734487167

110 মাঃ জাকািরয়া 1053211 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া ফুলপুকুিরয়া বহমুখী উ  িবদ ালয় গাইবা া 15/07/2010 1/11/2010 1714566739

111 মাঃ  মাছাে ক হােসন 1118611 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া ফুলপুকুিরয়া বহমুখী উ  িবদ ালয় গাইবা া 1/12/2014 1/4/2015 1713710280

112 আলী আহে দ 1153824 সহঃ িশ ক িব ান ফুলপুকুিরয়া বহমুখী উ  িবদ ালয় গাইবা া 9/2/2019 1/7/2019 1749371403



113 মাঃ আল মেহদী হাসান সহঃ িশ ক ইংের জ ফুলপুকুিরয়া বহমুখী উ  িবদ ালয় গাইবা া 9/2/2015 1785444474

114 মাছাঃ জাফিরন জিরন 1153826 সহঃ িশ ক সামা জক িব ান ছয়ঘিড়য়া উ  িবদ ালয়
গাইবা া

9/2/2019 1/8/2019 28/09/1991 1712338077

115 িমলন চ  বমণ সহঃ িশ ক ব বসায় িশ া ছয়ঘিড়য়া উ  িবদ ালয় গাইবা া 9/2/2019 6/4/1986 1722666813

116 িরনা বগম 1058026 সহঃ িশ ক ক উটার তালুক কানুপুর উ  িবদ ালয় গাইবা া 21/6/04 1/5/2011 1820868821

117 উ  কুলছম 1150521 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া তালুক কানুপুর উ  িবদ ালয় গাইবা া 9/2/2019 1/5/2019 1740986241

118 মাঃ এনামুল হক 566424 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া বুড়াবুিড় আ জতল া সরকার উ  িবদ াঃ গাইবা া 1/6/2002 1/6/2002 1734172202

119 মাঃ মা ািফজরু রহমান সহঃ িশ ক সমাজ িব ান বুড়াবুিড় আ জতল া সরকার উ  িবদ াঃ গাইবা া 16/12/16 1773879139

120 মাঃ খিললরু রহমান 547204 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া বধণ কু ঠ পাইলট উ  িবদ ালয় গাইবা া 26/6/1995 1/6/1999 12/4/1971 1724241286

121 মাঃ আঃ রহমান ম ল 1138753 সহঃ িশ ক ক উটার বধণ কু ঠ পাইলট উ  িবদ ালয় গাইবা া 12/11/1995 1/1/2018 5/6/1966 1746005515

122 মাঃ মওদুদ আহ দ 1150525 সহঃ িশ ক ইংের জ রাখাল বু জ উচচ িবদ ালয় গাইবা া 18/02/19 1/5/2019 1765953736

123 মাঃ একরামুল হক 1074725 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া রাখাল বু জ উচচ িবদ ালয় গাইবা া 18/2/13 1/5/2013 1736788299

124 মাঃ বলাল হােসন সহঃ িশ ক সমাজ িব ান সরদারহাট উ  িবদ ালয় গাইবা া 3০/০৮/2০15 10/1/1986 ১৭৭২৯০২৮১৮

125 মাঃ আল আিমন সহঃ িশ ক সমাজ িব ান সরদারহাট উ  িবদ ালয় গাইবা া 1/12/2015 25/০4/87 1729615843

126 মাঃ আঃ মিমন 1153829 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া কাচাশহর িব এল উ  িবদ ালয় গাইবা া 7/2/2019 1/7/2019 15/1/89 ১৭৩১২৪৫৫০০

127 মাঃ ফিরদুল ইসলাম সহঃ িশ ক িব ান কাচাশহর িব এল উ  িবদ ালয় গাইবা া 23/০9/13 25/০5/87 17735168772

128 মাঃ আ জজার রহমান 256528 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া সািফয়া খাতন বািলকা উচচ িবদ ালয় গাইবা া 1/1/1994 1/7/1994 ১৭৭১৮২৮৯৭৬৪

129 পলাশ চ  দব সহঃ িশ ক কাব তীথ ধমপুর বািলকা উ  িবদ ালয় গাইবা া 31/3/০2 1/2/2006 6/7/1977 ১৭৬৩১৪০৬৩৩

130 মাঃ আিতকুর রহমান সহঃ িশ ক ক উটার ধমপুর বািলকা উ  িবদ ালয় গাইবা া ১২/০৪/২০১৪ 1/9/2017 10/11/1987 ১৭৮৫২৭৩৬০৯

131  মাঃ িস কুল ইসলাম ১০৪৩৪১৬ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া মিহমাগ  বািলকা উ  িবদ ালয গাইবা া ০২/০১/২০১০ 1/5/2010 1/3/1984 ১৯২৫৮৭৯০৮৩

132 খােলদা খাতন 568542 সহঃ িশ ক ক উটার মিহমাগ  বািলকা উ  িবদ ালয গাইবা া ০১/০৪/২০০২ 1/5/2003

133 পারভীন আ ার বানু ১০৭৩২৪৯ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া িপযারাপুর আই জ এম ু ল এ  কেলজ গাইবা া 29/০8/2০12 1/5/2013 1/2/1987 ১৭৩২৫৩৫২৮১

134 সীমা খাতন সহঃ িশ ক ব বসায় িশ া িপযারাপুর আই জ এম ু ল এ  কেলজ গাইবা া 14/2/19 25/12/86 ১৭৩৪৩৭৮৮৭৪

135 মাঃ সাইফুল ইসলাম 259588 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া কাচাশহর বািলকা উ  িবদ ালয় গাইবা া 3০/০1/94 1/5/1995 1/3/1970 ১৭২৭৮৪৬৪৫৯

136 মাঃ তিববর রহমান সরকার 259591 সহঃ িশ ক কৃিষ িশ া কাচাশহর বািলকা উ  িবদ ালয়
গাইবা া

3০/০1/1994 1/5/1995 14/11/2965 ১৭২৯৬৬০৩৩৬

137 মাঃ বলাল হােসন ১০৫৫৭৯৫ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া ব লাগাড়ী উ  িবদ ালয় গাইবা া 2০/০6/2০1০ 1/5/2011 1/1/1986 ১৭৩৬৫৯৮৫৬৩

138 িদ ী রানী রায় ১০৭৬৫৩০ সহঃ িশ ক িহ  ুধম ব লাগাড়ী উ  িবদ ালয় গাইবা া ০৮/০৫/২০১৩ 1/7/2013 1/12/1976 ১৭৭৩৭৬৯৭৯৩

139 িলটন চ  দাশ ১১৩০৮৫০ সহঃ িশ ক কৃিষ িশ া ব লাগাড়ী উ  িবদ ালয় গাইবা া 15/12/2০14 1/9/2016 1/5/1987 ১৭৩৭৮৬৬৮২৮

140 মাঃ ফজলুর রহমান 551883 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া কামরপুর চৗমাথা উ  িবদ ালয় গাইবা া 1/1/1994 3০/12/199০

141 যুিথকা রানী সরকার 551885 সহঃ িশ ক ক উটার কামরপুর চৗমাথা উ  িবদ ালয় গাইবা া 29/০3/2০০০ 1/4/1968

142 মাঃ সােজদুর রহমান সহঃ িশ ক সমাজ িব ান কামরপুর চৗমাথা উ  িবদ ালয় গাইবা া 23/০7/2০15 24/০4/1975

143 মাঃ মঞ্জরু রহমান ১০২৪৮৮৯ সহঃ িশ ক ক উটার সরদারহাট উ  িবদ ালয় গাইবা া ০১/০৯/২০০৪ 1/9/2005 1/12/1972 ১৭১৪৭৫০৫৮৫



144 মাঃ নজ ল ইসলাম 1153825 সহঃ িশ ক ইংের জ কলাকাটা হামছাপুর বািলকা উ  িবদ ালয় গাইবা া ১১/০২/২০১৯ 17/০7/2০19 1/1/1988 ১৭৪০৯৬৯৮৩০

145 মাছাঃ তাজমহল বানু সহঃ িশ ক সমাজ িব ান কলাকাটা হামছাপুর বািলকা উ  িবদ ালয় গাইবা া 27/০9/2০15 12/3/1983 ১৭২২৬৮৮০৯৮

146 মাঃ সাইদুর রহমান 1145849 সহঃ িশ ক ব বসায় িশ া চাদপাড়া ি -মুখী উ  িবদ ালয় গাইবা া 13/1০/2০15 1/3/2019 9/10/1988 ১৭৬৩৪৬৯৪৫৩

147 মাঃ লুৎফর রহমান ১০৪৩০১২ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া চাদপাড়া ি -মুখী উ  িবদ ালয় গাইবা া ০১/০২/২০১০ 1/5/2010 3/1/1987 ১৭২৫৭৯৭২৪০

148 মাঃ আ লু আিলম 1153828 সহঃ িশ ক ইংের জ চাদপাড়া ি -মুখী উ  িবদ ালয় গাইবা া 2০/০2/2০19 1/7/2019 1/12/1990 ১৭৬৪৭৪৯৬৪৪

149 মাঃ আঃ আউয়াল ১০২৪৮৯১ সহঃ িশ ক কৃিষ িশ া ব লাগাড়ী বািলকা উ  িবদ ালয় গাইবা া 25/০3/2০০3 1/9/2005 10/2/1969 ১৭৫৪৮৫৫৩৮৩

150 মাঃ আিরফুর রহমান ১০২৪৮৯২ সহঃ িশ ক ক উটার ব লাগাড়ী বািলকা উ  িবদ ালয় গাইবা া 25/০3/2০০3 1/9/2005 10/12/1981 ১৭১৯২৫৬২৪১

151 ী সাধন চ 1124332 সহঃ িশ ক সমাজ িব ান রামচ পুর উ  িবদ ালয় গাইবা া 22/০2/2০15 1/11/2015 ১৭১৪৫২৭৪৩১

152 মাছাঃ আফ জা সুলতানা 1118485 সহঃ িশ ক ক উটার পা াপাড়া উ  িবদ ালয় গাইবা া 3০/11/2০14 25/০3/2০15 28/12/1985 ১৭১৫৩৭১৭৭৯

153 মাঃ েবল িময়া সহঃ িশ ক সমাজ িব ান পা াপাড়া উ  িবদ ালয় গাইবা া 3০/11/2০14 15/11/1987 ১৭২৩৬৭১৮১৫

154 মাঃ মাহাবুবুর রহমান ১০৩৮৩৫৮ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া বরাগীরহাট বািলকা উ  িবদ ালয় গাইবা া 2০/০1/2০০9 1/4/2009 11/1/1981 ১৭৩৯৮২২২৩০

155 িবজয় চ  ব ণ 259846 সহঃ িশ ক বাংলা সােহবগ  উ  িবদ ালয় গাইবা া 2০/7/95 2০/০7/95 17/6/65 ১৭৮০৯৩৯৪৬৬

156 মাঃ ময়নুল ইসলাম 1118545 সহঃ িশ ক ক উটার সােহবগ  উ  িবদ ালয় গাইবা া ০১/০৭/২০১৩ 1/3/2015 13/6/77 ১৭৩৬৫০৩৯৮০

157 মাঃ জািহদলু ইসলাম ১০৭১০৭২ সহঃ িশ ক কৃিষ িশ া সােহবগ  উ  িবদ ালয় গাইবা া ১২/১১/২০১২ 1/2/2013 1/2/1986 ১৭৬৭১১৫৯৫০

158 মাঃ আ সু সালাম ১০৬৫৫০২ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া নাকাইহাট গালস ু ল এ  কেলজ গাইবা া 15/০9/2০11 17/12/2০12 1/1/1984 ১৭৬৮৯৯৫৬৫৩

159 মাঃ আল মামুন মাবারক ৫৫৯৫৪৬ সহঃ িশ ক বাংলা নাকাইহাট গালস ু ল এ  কেলজ গাইবা া ০১/০৫/১৯৯৮ 1/10/2001 31/12/69 ১৭১৯১২৫৪২৩

160 মাঃ মিম ল ইসলাম সহঃ িশ ক িব ান নাকাইহাট গালস ু ল এ  কেলজ গাইবা া 17/12/2০15 1/1/1987 ১৭২২৯১৬৭০২

161 মাঃ মেহর আলী ধান সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া নাকাইহাট গালস ু ল এ  কেলজ গাইবা া 17/12/2০15 1/2/1984 ১৭৬১৫২২৮২০

162 মাঃ মামুনুর রিশদ 1128355 সহঃ িশ ক ক উটার লানতলা উ  িবদ ালয় গাইবা া ০১/০১/২০১৫ 25/০3/2০16 1/12/1986 ১৭৭৩০৪১৪৩৭

163 মাঃ গালাম র ানী সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া লানতলা উ  িবদ ালয় গাইবা া 29/12/2০15 1/1/1982 ১৭২৪৫৫৩৫৪৮

164 মাঃ বলাল উ ন খ কার ২৫০১৮৪ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া লানতলা উ  িবদ ালয়
গাইবা া

15/০8/199০ 15/০8/199০ 15/০1/1972 ১৮৫৩২১১০৬৩

165 মাঃ নজ ল ইসলাম ৫৫১১১৯ সহঃিশ ক মৗলভী ৩য়-১৯৮৭
২য়-
১৯৮৯

৩য়-
১৯৯১ গাইবা া ২৪.০৪.২০০০ ০২/০২/১৯৭২ ০১৭৩৫১৬৮৪৫৭

166 আ ামা আিতয়া ১০৪০৭০৯ সহঃিশ ক কৃিষ
৩.৩৮-
২০০১

১ম- 
২০০৬

২.৯৪-
২০১৬ গাইবা া ০১.০১.২০১০ ২৬/০৬/১৯৮৬ ০১৭২৪৬২৭৯০৩

167 মাঃ আজহার আলী ১০৭১০৯২ সহঃিশ ক গিণত ১ম-১৯৯৩
২য়-
১৯৯৬

৩য়-
২০০১ গাইবা া ০১.০২.২০১৩ ১৫/০৮/১৯৭৮ ০১৯২২৯০০৫৩৩

168 মাছাঃ িশ ী আ ার ১১১৮৩৭১ সহঃিশ ক ক উটার ২য়-১৯৯৮
২.৯৯-
২০০৬

৩.২২-
২০১০ গাইবা া ০১.০৩.২০১৫ ০১/০৬/১৯৮১ ০১৭২৪৬২৫৪১৪

169 উ ল কুমার রায় ১১৫৩৮৪৩ সহঃিশ ক কাব তীথ© ২য়-২০০০
৩.৭৩-
২০০৫

২য়-
২০১০ গাইবা া ০১.০৬.২০১৯ ২৪/০৯/১৯৮৪ ০১৭২৩১০২১৫৬

170 মাঃ জােহদী ছা ার ১০৩৪৯১০ সহঃিশ ক কৃিষ 1g -1991 2q-1992 3q-1997 গাইবা া ০১.০১.২০০৭ ২৩/১২/১৯৭৬ ০১৭১৯৬৪৬২২২

মু নগর উ  িবদ ালয়

মু নগর উ  িবদ ালয়

মু নগর উ  িবদ ালয়

মু নগর উ  িবদ ালয়

মু নগর উ  িবদ ালয়

উদয়ন বািলকা উ  িবদ াঃ



171
মাঃ বারহান উ ন 

সরকার ১১২৪৩২৪ সহঃিশ ক ক উটার 2.50-2003
2.8-
2005 2q-2009 গাইবা া ০১.১১.২০১৫ ২০/০২/১৯৮৭ ০১৭৪০৪২৮৯০৮

172 িদল বা বগম ৫৪৭৩০৮ সহঃিশ ক শরীর”P©v 1g-1992 2q-1994 2q-2003 গাইবা া ০১.০৮.১৯৯৯ ০৪/০১/১৯৭৭ ০১৭৩৫৯৬৩৪৭৮

173 মাঃ ওবায়দু াহ ৩৭৬৮১৭ সহঃিশ ক মৗলভী ২য়-১৯৮৯
২য়-
১৯৮১

২য়-
১৯৮৯ গাইবা া ০১.১২.১৯৮৭ ০১/০৩/১৯৬৬ ০১৭২৫৫৭২৩৮৬

174 মাঃ ছাইদুর রহমান ১০৫০৬৪২ সহঃিশ ক ক উটার 1g -1994 2q-1997 2q- 2005 গাইবা া ০১.০৯.২০১০ ১০/০৪/১৯৭৯ ০১৭২৪২১৬০৩২

175 মাঃ স জদুল ১০৬৫৫০৪ সহঃিশ ক কৃিষ ১ম-১৯৯৭ -

কৃিষ 
িডে া-
১ম-
২০০৫ গাইবা া ০১.১১.২০১২ ১৩/০৫/১৯৮১ ০১৭২১২১০৩১২

176 মাঃ ওেহদু ামান ২৫৪৪৯৬ সহঃিশ ক বাংলা ৩য়-১৯৭৬
৩য়-
১৯৭৮

৩য়-
১৯৯৬ গাইবা া ০১.০১.১৯৯৪ ১৬/০১/১৯৬০ ০১৭২৯৪৪৬৭১৫

177 মুহা দ আফজাল হােসন ২৫৪৪৯৩ সহঃিশ ক মৗলভী
২য়-
১৯৯৮৪

২য়-
১৯৮৬

৩য়-
১৯৮৮ গাইবা া ০১.০১.১৯৯৪ ১২/০১/১৯৭২ ০১৭৩৩৫৬১৪০৯

178
মাছাঃ লায়লা আরজমুান 

বানু ৫৬১৭৫২ সহঃিশ ক কৃিষ ১ম-১৯৯৪
কৃিষ-
১৯৯৮ গাইবা া ০১.০৫.২০০২ ০১/০১/১৯৭৭ ০১৭১৬৬৪৪৪৮৬

179 মাঃ মিতয়ার রহমান ৫৬৬৪৬৯ সহঃিশ ক ক উটার ২য়-১৯৮৪
২য়-
১৯৮৬

২য়-
১৯৯৫ গাইবা া ০১.০৬.২০০২ ০১/১২/১৯৬৭ ০১৭১০১৮৯৩৪৬

180 কমল কুমার বমন ১১৫০৫৪০ সহঃিশ ক কৃিষ
৩.০০-
২০০৪

৩.৩০-
২০০৬

১ম-
২০১১ গাইবা া ২১.০৫.২০১৯ ০১/০৮/১৯৮৯ ০১৭৪৪৫৭০৫৫৫

181 মাছাঃ রােশদা আ ার ১০৫৩৩৭২ সহঃিশ ক ক উটার ২য়-১৯৯৫
২য়-
১৯৯৭

৩য়-
১৯৯৯ গাইবা া ০১.০১.২০১১ ১৪/১২/১৯৭৯ ০১৭৬৬১৭৬০৪৪

182 মাছাঃ সুিফয়া আ ার বানু ১০৬৫৫১১ সহঃিশ ক কৃিষ ১ম-১৯৮৮

কৃিষ-
৩.৩০-
২০০৯ গাইবা া ০১.০৪.২০১৩ ৩১/১০/১৯৮৩ ০১৭২৩৫৭৬৪৩৪

183 মাঃ আ লু আ জজ ২৯৭৪১৮ সহঃিশ ক মৗলভী ২য়-১৯৮৮
৩য়-
১৯৯১

২য়-
১৯৯৫ গাইবা া ০১.০১.১৯৯৭ ০২/০১/১৯৭৪ ০১৭৩৫৪০৩১২৩

184 মাঃ ছদ ল ইসলাম ৫৫০৭৪১ সহঃিশ ক মৗলভী ২য়-১৯৮৫
িবপা-
১৯৮৭

৩য়-
১৯৮৯ গাইবা া ০১.০৪.২০০০ ০৩/০৭/১৯৭০ ০১৭১৯৮২৮২৫০

185 মানা পারভীন ১০৪৮৯০৪ সহঃিশ ক শরীর”P©v ১ম-১৯৯৪
১ম-
১৯৯৭

২য়-
১৯৯৯ গাইবা া ০১.০৭.২০১০ ০১/০৮/১৯৭৯ ০১৭১২৪৬৬৪৫৪

186 জ াতন নাহার ১০৬১৭৮৭ সহঃ িশ ক কৃিষ
২,৬৩-
২০০৩

কৃিষ-
৩.৩১-
২০০৮

২য়-
২০১০ গাইবা া ০১.১১.২০১২ ১৩/০৬/১৯৮৭ ০১৮১৬৫০৯৯১০

187 মাছাঃ ফিরদা ইয়াসিমন ১১৩২১৯২ সহঃিশ ক িব ান
৩.৮৮-
২০০২

২.৭০-
২০০৪

২য়-
২০০৮ গাইবা া ০১.০১.২০১৭ ২৭/১২/১৯৮৬ ০১৭২৮০০৩৩৯৩

গািব পুর উ  িবদ ালয়

গািব পুর উ  িবদ ালয়

গািব পুর উ  িবদ ালয়

ঘুিড়দহ উ  িবদ ালয়

ঘুিড়দহ উ  িবদ ালয়

যাদরুতাইড় উ  িবদ ালয়

ঘুিড়দহ উ  িবদ ালয়

ঘুিড়দহ উ  িবদ ালয়

বারেকানা উ  িবদ ালয়

যাদরুতাইড় উ  িবদ ালয়

যাদরুতাইড় উ  িবদ ালয়

উদয়ন বািলকা উ  িবদ াঃ

উদয়ন বািলকা উ  িবদ াঃ

িশমলুবাড়ী হািমদে ছা বািলকা উ  িবদ াঃ

িশমলুবাড়ী হািমদে ছা বািলকা উ  িবদ াঃ

িশমলুবাড়ী হািমদে ছা বািলকা উ  িবদ াঃ

গািব পুর উ  িবদ ালয়



188 মাঃ আবু ব র িস ক ২৯৬৫৪৭ সহঃিশ ক মৗলভী ২য়-১৯৮৪
২য়-
১৯৮৬

২য়-
১৯৯০ গাইবা া ০১.০৩,১৯৯৬ ০৯/০৩/১৯৭১ ০১৭৬২৬১৫৪০১

189 তাহিমনা পারভীন ২৯৫৯০৬ সহঃিশ ক মৗলভী ২য়-১৯৮৫
২য়-
১৯৮৭

২য়-
১৯৯৭ গাইবা া ০১.০২.১৯৯৬ ২৮/০২/১৯৭১ ০১৭৩৫০১৯৪২৪

190 মাঃ আ লু কােদর সরকার ১১৩৪১৮১ সহঃিশ ক মৗলভী ২য়-১৯৯৮
২য়-
২০০০

৩,৬০-
২০১০ গাইবা া ২৮.০৩.২০১৭ ১৫/০২/১৯৮৪ ০১৭২২৭২৬৮১০

191 মাঃ এ াজ আলী ৫৫৫৮৫০ সহঃিশ ক মৗলভী ২য়-১৯৯৪
২য়-
১৯৯৬

২য়-
২০০০ গাইবা া ০১.০৮.২০০১ ০১/০১/১৯৮০ ০১৭০৫১১২৭৯২

192 মাঃ আশরাফূল আলম ৫৬০৩৮১ সহঃিশ ক কৃিষ ২য় ২য় ২য় গাইবা া ০৭.০৭.২০০১ ০৭/০৪/১৯৬৫ ০১৭৩৪২১৪১৯২

193 মাঃ আ লু মিতন ৫৬৮৫৭২ সহঃিশ ক মৗলভী ২য় ২য় ২য় গাইবা া ২৬.১১.২০০২ ১০/০৫/১৯৭০ ০১৭৩৬১০৩২১১

194 মাঃ শাহজাহান আলী ১১১৬৩৪৩ সহঃিশ ক শরীর”P©v ২য় ২য় ২য় গাইবা া ০১.০১.২০১৫ ১৮/০৬/১৯৮৮ ০১৭৬৭৬০৫৮৮৪

195 এ. ক.এম আ লু জিলল ২৪৮৮৮৫ সহঃিশ ক মৗলভী ২য়-১৯৮০
২য়-
১৯৮২

৩য়-
১৯৮৪ গাইবা া ০১.০৬.১৯৮৫ ০১/০৩/১৯৬৬ ০১৭৩৬৫৯৯৫৯১

196 িবজন কুমর ঘাষ ১০১৬১৩৯ সহঃিশ ক কাব তীথ© ১ম-১৯৯৪
২য়-
১৯৯৬

২য়-
১৯৯৮ গাইবা া ০১.০১.২০০৪ ০২/০১/১৯৭৯ ০১৭৪১৬৩৯৩৯০

197 নূর আ ার জাহান ১০৪৩৩৩০ সহঃিশ ক কৃিষ ১ম-২০০৬ গাইবা া ০১.০৫.২০১০ ২৬/০৬/১৯৮৩ ০১৭২৩৫৫৫৩৭৪

198 মাছাঃ ম জনা খাতন ১১৪১০০৯ সহঃিশ ক ক উটার ২য়-১৯৯৯
৩য়-
২০০১

২য়-
২০০৮ গাইবা া ০১.০৩.২০১৮ ৩১/০৭/১৯৮৩ ০১৭৪৬২৯৯৪৯৬

199
মাঃ আ রু রা াক 

সরকার ১০২১৪৮২ সহঃিশ ক কৃিষ ১ম
িডে া
মা-২য় গাইবা া ০১.০৯.২০০৫ ১৫/০৬/১৯৮৪ ০১৭১৯৪৫৩৫০২

200 মাঃ জয়নাল আেবদীন ১০৭০৯৬১ সহঃিশ ক ক উটার ৩.৬৩

িডে া
মা-
৩,২১

িবএ-
২.৬৩ গাইবা া ০১.০২.২০১৩ ২০/১০/১৯৮৮ ০১৭৩৭২০৭৪৯৯

201 িলটা রাণী ১১৫০৫৪১ সহঃিশ ক বাংলা ১ম-২০০০
০২/০৮/
২০০৪

২য়-
২০০৯ গাইবা া ০১.০৫.২০০৯ ০৭/০১/১৯৮৫ ০১৭৪৪৫৪১৭৯৪

202 ীমিত রখা রাণী ২৫৩৪৬০ সহঃিশ ক শরীর”P©v ৩য়-১৯৮৭
৩য়-
১৯৮৯ 2q- 1996 গাইবা া ০১.০৪.১৯৯২ ১২/০৭/১৯৭১ ০১৭২০৩১৪৩২৬

203
এ. ক.এম আহসানুল 
আ জজ ১০২৪৯৩২ সহঃিশ ক কৃিষ ২য়-১৯৯৮

িড-২য়-
২০০৪ গাইবা া ০১.০৯.২০০৫ ১০/০৮/২৯৮২ ০১৭১৯৭১৮১৩৮

204 িবজন কুমর ঘাষ ১০১৬১৩৯ সহঃিশ ক কাব তীথ© ১ম-১৯৯৪
২য়-
১৯৯৬

২য়-
১৯৯৮ গাইবা া ০১.০১.২০০৪ ০২/০১/১৯৭৯ ০১৭৪১৬৩৯৩৯০

205 নূর আ ার জাহান ১০৪৩৩৩০ সহঃিশ ক কৃিষ ১ম-২০০৬ গাইবা া ০১.০৫.২০১০ ২৬/০৬/১৯৮৩ ০১৭২৩৫৫৫৩৭৪

206 মাছাঃ ম জনা খাতন ১১৪১০০৯ সহঃিশ ক ক উটার ২য়-১৯৯৯
৩য়-
২০০১

২য়-
২০০৮ গাইবা া ০১.০৩.২০১৮ ৩১/০৭/১৯৮৩ ০১৭৪৬২৯৯৪৯৬

207
মাঃ আ রু রা াক 

সরকার ১০২১৪৮২ সহঃিশ ক কৃিষ ১ম
িডে া
মা-২য় গাইবা া ০১.০৯.২০০৫ ১৫/০৬/১৯৮৪ ০১৭১৯৪৫৩৫০২

বানারপাড়া বািলকা উ  িবদ ালয় ও কেলজ

মু রহাট উ  িবদ ালয়

মু রহাট উ  িবদ ালয়

মু রহাট উ  িবদ ালয়

ভরতখালী ব র উ  বািলকা িবদ ালয়

কচয়া শহীদ এইচ.আর.এম বািলকা উ  িবদ ালয়

কচয়া শহীদ এইচ.আর.এম বািলকা উ  িবদ ালয়

মু রহাট উ  িবদ ালয়

রামনগর উ  িবদ ালয়

রামনগর উ  িবদ ালয়

রামনগর উ  িবদ ালয়

মু রহাট উ  িবদ ালয়

মু রহাট উ  িবদ ালয়

মু রহাট উ  িবদ ালয়

কচয়া উ  িবদ ালয়

কচয়া উ  িবদ ালয়

কচয়া উ  িবদ ালয়

বানারপাড়া বািলকা উ  িবদ ালয় ও কেলজ

ভরতখালী উ  িবদ ালয়

ভরতখালী উ  িবদ ালয়



208 মাঃ জয়নাল আেবদীন ১০৭০৯৬১ সহঃিশ ক ক উটার ৩.৬৩

িডে া
মা-
৩,২১

িবএ-
২.৬৩ গাইবা া ০১.০২.২০১৩ ২০/১০/১৯৮৮ ০১৭৩৭২০৭৪৯৯

209 িলটা রাণী ১১৫০৫৪১ সহঃিশ ক বাংলা ১ম-২০০০
০২/০৮/
২০০৪

২য়-
২০০৯ গাইবা া ০১.০৫.২০০৯ ০৭/০১/১৯৮৫ ০১৭৪৪৫৪১৭৯৪

210 ীমিত রখা রাণী ২৫৩৪৬০ সহঃিশ ক শরীর”P©v ৩য়-১৯৮৭
৩য়-
১৯৮৯ 2q- 1996 গাইবা া ০১.০৪.১৯৯২ ১২/০৭/১৯৭১ ০১৭২০৩১৪৩২৬

211
এ. ক.এম আহসানুল 
আ জজ ১০২৪৯৩২ সহঃিশ ক কৃিষ ২য়-১৯৯৮

িড-২য়-
২০০৪ গাইবা া ০১.০৯.২০০৫ ১০/০৮/২৯৮২ ০১৭১৯৭১৮১৩৮

212 মাঃ নূের আলম িস কী ১০৪৮৯০০ সহঃিশ ক মৗলভী
৩.৬৭-
২০০১

৩.০৮-
২০০৩ 2q-2005 কচয়া শহীদ এইচ.আর.এম বািলকা উ  িবদ ালয় গাইবা া ০১.০৭.২০১০ ০১/০৫/১৯৮৫ ০১৭২৩৯৮৬৯৫৭

213 মাছাঃ সুলতান শামীমারা ২৪৬৪৩৭ সহঃিশ ক বাংলা ২য়-১৯৮০
২য়-
১৯৮২

2.31-
2014 কচয়া শহীদ এইচ.আর.এম বািলকা উ  িবদ ালয় গাইবা া ০১.০৭.২০০৭ ০১/০৪/১৯৬৪ ০১৭২১৫৪৩৮১৬

214 মাঃ শিহদুল ইসলাম ২৫৪৮৩৯ সহঃিশ ক মৗলভী ২য় ২য় ৩য় িডিপ শহর উ  িবদ ালয় গাইবা া ০১.০১.১৯৯৪ ১০/১২/১৯৭০ ০১৮৬৭৪৫৪৯৬৫

215 মাঃ জালাল উ ন ২৫৫৮১৭ সহঃিশ ক িব ান ১ম ২য় ২য় িডিপ শহর উ  িবদ ালয় গাইবা া ০২.০১.১৯৯৪ ০২/০৪/১৯৬৪ ০১৭১৬৯৩৬২৩২

216 মাঃ জাহা ীর আলম ৫৫৫৮৩৮ সহঃিশ ক শরীরচচা ২য় ৩য় ২.২২ িডিপ শহর উ  িবদ ালয় গাইবা া ১৭.০৪.১৯৯৫ ১৫/১২/১৯৭০ ০১৯৯৬৭১৩৭৩৪

217 মাঃ আিম ল ইসলাম ৫৬১৭৪১ সহঃিশ ক ক উটার ১ম ২য় ২য় িডিপ শহর উ  িবদ ালয় গাইবা া ০১.০৫.২০০২ ৩১/১২/১৯৭৬ ০১৭৬৬৩৮০৯০১

218 মাঃ শিফকুল ইসলাম ১০৫০৬৩১ সহঃিশ ক কৃিষ ১ম ১ম ৩.২৩ িডিপ শহর উ  িবদ ালয় গাইবা া ০১.০৯.২০১০ ১৬/০৪/১৯৮৪ ০১৭১৫৮০২৭৩০

219 মাঃ ম জদুল ইসলাম ৫৫৫৮৭৯ সহঃিশ ক কৃিষ ১ম ১ম ঝাড়াবষা উ  িবদ ালয় গাইবা া ০১.০৫.২০০১ ৩০/১২/১৯৭৯ ০১৭১২৬০৭০০৩

220 মাহ বা েমলা ১১৫৫০৭১ সহঃিশ ক সামা জক িবঃ ১ম ১.৭৫ ২.৬৪ ঝাড়াবষা উ  িবদ ালয় গাইবা া ০১.১০.২০১৯ ২৭/১০/১৯৮৪ ০১৭৩৭১৫৯৭৫৩

221 মাঃ সদ ল ইসলাম ১০৭৩২৬৩ সহঃিশ ক মৗলভী ২য় ২য় ২য় ঝাড়াবষা উ  িবদ ালয় গাইবা া ০১.০৫.২০১৩ ১২/০১/১৯৮০ ০১৭৬২৬১৫৩৬৫

222
মাঃ কাম ামান 

তালুকদার ৫৫৫৮৬৪ সহঃিশ ক কৃিষ ২য় ২য়
কৃিষ 
িডে ামা মথরপাড়া উ  িবদ ালয় গাইবা া ০১.০২.২০০১ ২৫/০৫/১৯৭৮ ০১৭৫০৮১১০১০

223 মাঃ আহসান সাইদ ১০৫৫৭৫৫ সহঃিশ ক মৗলভী ১ম ২য় ২য় মথরপাড়া উ  িবদ ালয় গাইবা া ০১.০৫.২০০১ ০১/০২/১৯৮৪ ০১৭১৮৬১৪২১৭

224 িবজন কুমর ঘাষ ১০১৬১৩৯ সহঃিশ ক কাব তীথ© ১ম-১৯৯৪
২য়-
১৯৯৬

২য়-
১৯৯৮ গাইবা া ০১.০১.২০০৪ ০২/০১/১৯৭৯ ০১৭৪১৬৩৯৩৯০

225 নূর আ ার জাহান ১০৪৩৩৩০ সহঃিশ ক কৃিষ ১ম-২০০৬ গাইবা া ০১.০৫.২০১০ ২৬/০৬/১৯৮৩ ০১৭২৩৫৫৫৩৭৪

226 মাছাঃ ম জনা খাতন ১১৪১০০৯ সহঃিশ ক ক উটার ২য়-১৯৯৯
৩য়-
২০০১

২য়-
২০০৮ গাইবা া ০১.০৩.২০১৮ ৩১/০৭/১৯৮৩ ০১৭৪৬২৯৯৪৯৬

227
মাঃ আ রু রা াক 

সরকার ১০২১৪৮২ সহঃিশ ক কৃিষ ১ম
িডে া
মা-২য় গাইবা া ০১.০৯.২০০৫ ১৫/০৬/১৯৮৪ ০১৭১৯৪৫৩৫০২

228 মাঃ জয়নাল আেবদীন ১০৭০৯৬১ সহঃিশ ক ক উটার ৩.৬৩

িডে া
মা-
৩,২১

িবএ-
২.৬৩ গাইবা া ০১.০২.২০১৩ ২০/১০/১৯৮৮ ০১৭৩৭২০৭৪৯৯রামনগর উ  িবদ ালয়

মু রহাট উ  িবদ ালয়

মু রহাট উ  িবদ ালয়

রামনগর উ  িবদ ালয়

কচয়া শহীদ এইচ.আর.এম বািলকা উ  িবদ ালয়

কচয়া শহীদ এইচ.আর.এম বািলকা উ  িবদ ালয়

মু রহাট উ  িবদ ালয়

রামনগর উ  িবদ ালয়

ভরতখালী ব র উ  বািলকা িবদ ালয়



229 িলটা রাণী ১১৫০৫৪১ সহঃিশ ক বাংলা ১ম-২০০০
০২/০৮/
২০০৪

২য়-
২০০৯ গাইবা া ০১.০৫.২০০৯ ০৭/০১/১৯৮৫ ০১৭৪৪৫৪১৭৯৪

230 ীমিত রখা রাণী ২৫৩৪৬০ সহঃিশ ক শরীর”P©v ৩য়-১৯৮৭
৩য়-
১৯৮৯ 2q- 1996 গাইবা া ০১.০৪.১৯৯২ ১২/০৭/১৯৭১ ০১৭২০৩১৪৩২৬

231
এ. ক.এম আহসানুল 
আ জজ ১০২৪৯৩২ সহঃিশ ক কৃিষ ২য়-১৯৯৮

িড-২য়-
২০০৪ গাইবা া ০১.০৯.২০০৫ ১০/০৮/২৯৮২ ০১৭১৯৭১৮১৩৮

232 মাঃ নূের আলম িস কী ১০৪৮৯০০ সহঃিশ ক মৗলভী
৩.৬৭-
২০০১

৩.০৮-
২০০৩ 2q-2005 কচয়া শহীদ এইচ.আর.এম বািলকা উ  িবদ ালয় গাইবা া ০১.০৭.২০১০ ০১/০৫/১৯৮৫ ০১৭২৩৯৮৬৯৫৭

233 মাছাঃ সুলতান শামীমারা ২৪৬৪৩৭ সহঃিশ ক বাংলা ২য়-১৯৮০
২য়-
১৯৮২

2.31-
2014 কচয়া শহীদ এইচ.আর.এম বািলকা উ  িবদ ালয় গাইবা া ০১.০৭.২০০৭ ০১/০৪/১৯৬৪ ০১৭২১৫৪৩৮১৬

234 মাঃ শিহদুল ইসলাম ২৫৪৮৩৯ সহঃিশ ক মৗলভী ২য় ২য় ৩য় িডিপ শহর উ  িবদ ালয় গাইবা া ০১.০১.১৯৯৪ ১০/১২/১৯৭০ ০১৮৬৭৪৫৪৯৬৫

235 মাঃ জালাল উ ন ২৫৫৮১৭ সহঃিশ ক িব ান ১ম ২য় ২য় িডিপ শহর উ  িবদ ালয় গাইবা া ০২.০১.১৯৯৪ ০২/০৪/১৯৬৪ ০১৭১৬৯৩৬২৩২

236 মাঃ জাহা ীর আলম ৫৫৫৮৩৮ সহঃিশ ক শরীরচচা ২য় ৩য় ২.২২ িডিপ শহর উ  িবদ ালয় গাইবা া ১৭.০৪.১৯৯৫ ১৫/১২/১৯৭০ ০১৯৯৬৭১৩৭৩৪

237 মাঃ আিম ল ইসলাম ৫৬১৭৪১ সহঃিশ ক ক উটার ১ম ২য় ২য় িডিপ শহর উ  িবদ ালয় গাইবা া ০১.০৫.২০০২ ৩১/১২/১৯৭৬ ০১৭৬৬৩৮০৯০১

238 মাঃ শিফকুল ইসলাম ১০৫০৬৩১ সহঃিশ ক কৃিষ ১ম ১ম ৩.২৩ িডিপ শহর উ  িবদ ালয় গাইবা া ০১.০৯.২০১০ ১৬/০৪/১৯৮৪ ০১৭১৫৮০২৭৩০

239 মাঃ ম জদুল ইসলাম ৫৫৫৮৭৯ সহঃিশ ক কৃিষ ১ম ১ম ঝাড়াবষা উ  িবদ ালয় গাইবা া ০১.০৫.২০০১ ৩০/১২/১৯৭৯ ০১৭১২৬০৭০০৩

240 মাহ বা েমলা ১১৫৫০৭১ সহঃিশ ক সামা জক িবঃ ১ম ১.৭৫ ২.৬৪ ঝাড়াবষা উ  িবদ ালয় গাইবা া ০১.১০.২০১৯ ২৭/১০/১৯৮৪ ০১৭৩৭১৫৯৭৫৩

241 মাঃ সদ ল ইসলাম ১০৭৩২৬৩ সহঃিশ ক মৗলভী ২য় ২য় ২য় ঝাড়াবষা উ  িবদ ালয় গাইবা া ০১.০৫.২০১৩ ১২/০১/১৯৮০ ০১৭৬২৬১৫৩৬৫

242
মাঃ কাম ামান 

তালুকদার ৫৫৫৮৬৪ সহঃিশ ক কৃিষ ২য় ২য়
কৃিষ 
িডে ামা মথরপাড়া উ  িবদ ালয় গাইবা া ০১.০২.২০০১ ২৫/০৫/১৯৭৮ ০১৭৫০৮১১০১০

243 মাঃ আহসান সাইদ ১০৫৫৭৫৫ সহঃিশ ক মৗলভী ১ম ২য় ২য় মথরপাড়া উ  িবদ ালয় গাইবা া ০১.০৫.২০০১ ০১/০২/১৯৮৪ ০১৭১৮৬১৪২১৭

244 মাঃ িরজ ুআহেমদ ১১৫০৫৪২ সহঃিশ ক ইংেরজী
৪.৮৮-
২০০৬

৪.০০-
২০০৯ কচয়াহাট উচচ্ ্িবদ ালয় গাইবা া ০১.০৫.১০১৯ ২৬/০৫/১৯৮৯ ০১৭৩৭৪৬১৮৭৬

245 মাঃ মাহবুবর রহমান ১১৫৫০৭৭ সহঃিশ ক গিণত ২য়-১৯৯৮
৩য়-
২০০৭ কচয়াহাট উচচ্ ্িবদ ালয় গাইবা া ০১.০৯.২০১৯ ১০/১০/১৯৮৩ ০১৭৯৬৮০৩৯৬৯

246 মাঃ হা ন অর রিশদ ২৯৮৭৮২ সহঃিশ ক কৃিষ ১ম-১৯৮৭
পাশ-
১৯৯০

িডে া-
২য়-
১৯৯৫ কাজী আজহার আলী সরকাির মেডল উ  িবদ াঃ গাইবা া ০১.০৫.১৯৯৭ ০১/০৬/১৯৭০ ০১৭১৮৯৩৫১৬৮

247 মাঃ আিমনুল ইসলাম ১০০৪৪৪০ সহঃিশ ক শরীর”P©v ২য়-১৯৯০
২য়-
১৯৯২

িবএসএ
স-২য়-
৯৫ কাজী আজহার আলী সরকাির মেডল উ  িবদ াঃ গাইবা া ০১.০১.২০০৪ ২৯/১০/১৯৭৪ ০১৯২০৮৯৩৭০৫

248 পা ালাল বমন ১১১৪৪৬৩ সহঃিশ ক কাব তীথ©
৩.১৯-
২০০৩

৪.২০-
২০০৫

স ান-
৩.৫০-
১১ কাজী আজহার আলী সরকাির মেডল উ  িবদ াঃ গাইবা া ০১.১১.২০১৪ ১০/১২/১৯৮৬ ০১৭৩৭৪৯৯৭৫৯

ভরতখালী ব র উ  বািলকা িবদ ালয়

কচয়া শহীদ এইচ.আর.এম বািলকা উ  িবদ ালয়

কচয়া শহীদ এইচ.আর.এম বািলকা উ  িবদ ালয়



249 মাঃ হা ন অর রিশদ ৫৬৭৫৪৩ সহঃিশ ক মৗলভী ২য়-১৯৯৫
২য়-
১৯৯৫

২য়-
১৯৯৯ দিহচড়া উ  িবদ ালয় গাইবা া ০২.০২.২০০৩ ০১/১২/১০৭৯ ০১৭২৩০৯২৭৭৯

250 আেপল মাহমুদ ১০৬৫৫২৫ সহঃিশ ক কৃিষ ১ম-১৯৯৮
িডে া: 
২য়-০৫ দিহচড়া উ  িবদ ালয় গাইবা া ০১.১১.২০১২ ১০/০৯/১৯৮১ ০১৭২৮১৬৭৬৭১

251 কানাই লাল শমা ১১৪১০০৮ সহঃিশ ক কাব তীথ© ১ম-১৯৯৯
২য়-
২০০৩

২য়-
২০০৭ দিহচড়া উ  িবদ ালয় গাইবা া ০১.০৩.২০১৮ ১৫/০১/১৯৮৩ ০১৭১৭৫৮9২২২

252 তাপস চ বমন 1142031 সহ:িশ ক ক উটার 2001,3.00
2005,2.
60

2009,2য় মেনাহরপুর উ  িবদ ালয় গাইবা া 2/13/2014 ম/2018 8/6/1984 01729-660847

253 মা: মাহমুদুল হাসান ম ল 380392 সহ:িশ ক গিণত 1979,2য় 1982,3
য়

1984,2য়
 

মােঠরবাজর আবু বকর ফা জল িড ী মা াসা,গাইবা া গাইবা া 12/7/1988 8/17/1985 1/1/1964 01638-959763

254
মা:িমজানুর রহমান 

সরকার 692311
সহ:িশ ক ক উটার 1994,2য় 1996,2

য়
1999,2য় মােঠরবাজর আব ুবকর ফা জল িড ী মা াসা,গাইবা া গাইবা া 6/27/2002 3/16/2003 3/1/1980 01746-496303

া িরত 
( মাঃ এনােয়ত হােসন)

জলা িশ া অিফসার
গাইবা া ।



এসএসিস/দািখল এইচএসিস/আিলম
াতক 

(পাস/স ান)
১

মাঃ তা ল ইসলাম, ১০৩১৬৬৭
সহঃ িশ ক িষ ….. ….. াতক পাস

উ র িশ লবাড়ী উ  িব ালয়, লবাড়ী িড় াম ১৬/০৪/০৩
০১/০১/২০০৩ ১৯৭৯ 01719701717

২ মাঃ শিফ ল ইসলাম, ২৯৭৩০৫ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ….. ….. ফািজল উ র িশ লবাড়ী উ  িব ালয়, লবাড়ী িড় াম ০১/০১/৯৫ ০৭/০১/১৯৯৫ ১৯৭৫ 01719701717

৩ মাঃ আ র রহমান, ২৯৮৮১১ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ….. ….. ফািজল গংগারহাট এম এ এস উ  িব ালয়, লবাড়ী িড় াম ৩১/০৮/৯৫ ০১/০২/১৯৯৬ ১৯৭৩ 01734362050

৪ মাঃ সাই ল ইসলাম ১১৮৩৬১ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ….. ….. ফািজল গংগারহাট এম এ এস উ  িব ালয়, লবাড়ী িড় াম ২৬/০৬/১৪ ০৯/০২/২০১৪ ১৯৯১ 01734362050

৫
মাঃ আলমগীর হােসন --

সহঃ িশ ক বাংলা ….. ….. াতক পাস
বড়িভটা উ  িব ালয়, লবাড়ী িড় াম ০১/০১/১৬

….. ১৯৮০ 01736189621

6
মাঃ আ ল মােলক াং --

সহঃ িশ ক িব ান ….. ….. াতক পাস
বড়িভটা উ  িব ালয়, লবাড়ী, লবাড়ী িড় াম ১৬/০২/১৯

….. ১৯৮৪. 01736189621

৭
মাঃ আই ব আলী ১১৩৮৭৬৩

সহঃ িশ ক ইংেরিজ ….. ….. াতক পাস
নগরাজ র উ  িব ালয়, লবাড়ী িড় াম ২৫/১০/১৬ ০৫/০১/১৭

১৯৮৯. 01723439423

৮ মাঃ আ ল হক তা কদার ৫৪৪২০৬ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ….. ….. ফািজল নগরাজ র উ  িব ালয়, লবাড়ী িড় াম ০৪/০৬/৯৮ ০১/০৯/৯৮ 1973 01723439423

৯
মাঃ মিফ ল ইসলাম --

সহঃ িশ ক

আইিস ট

….. ….. াতক পাস
নগরাজ র উ  িব ালয়, লবাড়ী িড় াম ২৪/০১/১৯ …..

1989

01723439423

১০ মাছাঃ িবউ  আ ার, ৫৬৮৫৯৮ সহঃ িশ ক িষ ….. ….. াতক পাস নগরাজ র উ  িব ালয়, লবাড়ী িড় াম ০১/১০/০২ ০৭/১২/০২ 1979 01723439423

11 দীপ মার ৫৫১৯৭২ সহঃ িশ ক িহ  ধম ….. ….. াতক পাস নগরাজ র উ  িব ালয়, লবাড়ী িড় াম ০১/০৭/০০ ০১/১০/০০ 1973 01723439423

১২ উ ম মার সন -- সহঃ িশ ক বসায় িশ া ….. ….. াতক পাস নগরাজ র উ  িব ালয়, লবাড়ী িড় াম ০৭/০৩/০৫ ….. 1990 01723439423

১৩ মাঃ ল ইসলাম ৫৫৮২৮৪ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ….. ….. ফািজল শাহবাজার উ  িব ালয় িড় াম ১৩/০৮/৯৫ ০৫/১০/৯৫ 1975 01717292712

১৪ মাঃ খারেশদ আলম ১০৫৭৭৮০ সহঃ িশ ক িষ ….. ….. াতক পাস শাহবাজার উ  িব ালয়, লবাড়ী িড় াম ২০/০৫/০৫ ০৫/০৯/০৫ 1985 01717292712

১৫ মাঃ সাহাজাদা সরকার ২৯৯৪০২ সহঃ িশ ক বাংলা ….. ….. াতক পাস রাবাইতারী আদশ বািলকা ল এ  কেলজ, লবাড়ী িড় াম ২৩/০৬/৯৪ ০১/০৯/৯৫ 1985 01718282975

16 মাঃ িমজা র রহমান ১০৬৩২০২ সহঃ িশ ক িষ ….. ….. াতক পাস িশ লবাড়ী িময়াপাড়া নািজ ি ন উ  িব ালয় িড় াম ১১/০৪/৯৪ ০১/০৯/৯৫ 1973 01714859435

১৭ হা দ আলী আকবর ২৫৭৩৭৬ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ….. ….. কািমল বালারহাট উ  বািলকা িব ালয়, লবাড়ী িড় াম ১০/০৪/৯৪ ০১/০৭/৯৪ 1973 01728342088

১৮ মাছাঃ নািগস পারভীন ১১৫৩৮৬৪ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ….. ….. ফািজল িশ লবাড়ী িময়াপাড়া নািজ ি ন উ  িব ালয় িড় াম ১৩/০২/১৯ ০১/০৭/১৯ 1992 01714859435

১৯ মাঃ আ ল মিতন ৫৫১৯৭৬ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ….. ….. ফািজল কািশ র ব খী উ  িব ালয়, লবাড়ী িড় াম ২৪/০৪/০০ ০৪/০৭/০০ 1976 01724033613

২০
মাঃ ফা ক হােসন সরকার ১১৪৫৮৬১

সহঃ িশ ক শারীিরক িশ া ….. ….. াতক পাস
কািশ র ব খী উ  িব ালয়, লবাড়ী িড় াম ২৮/১১/১৬ ০১/০১/১৭

1977
01724033613

21
মাছাঃ িদল বা চৗ রী --

সহঃ িশ ক সমাজ িব ান ….. ….. াতক পাস
কািশ র ব খী উ  িব ালয়, লবাড়ী িড় াম ০১/১১/১৫ …..

1990
01724033613

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

ইনেড  
ন র

িশ েকর নাম
িমক
 নং

িব ালেয়র নাম জলা (কম ল) জ সাল মাবাইল না ার

িশ াগত যা তা

িবষয়পদবী িনেয়ােগর তািরখ এমিপও ি র তািরখ



২২ মাঃ শিহ ল ইসলাম ৫৫১১২৪ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ….. ….. ফািজল অন র আদশ উ  িব ালয়, লবাড়ী িড় াম ০১/০১/৯৪ ০১/০৪/৯৪ 1996 01718408356

২৩ মাঃ আিত র রহমান ১০৩০২৫৪ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ….. ….. ফািজল অন র আদশ উ  িব ালয়, লবাড়ী িড় াম ০১/০৯/০২ ০৩/১২/০২ 1980 01718408356

২৪
মাঃ ইিলয়াস হােসন ১০৫৫৪০৫

সহঃ িশ ক িষ ….. ….. াতক পাস
অন র আদশ উ  িব ালয়, লবাড়ী িড় াম ১৬/১১/০৯ ০১/০১/১০

1984
01718408356

২৫ মাঃ ই াহীম খিলল ৫৪৮৪৭৭ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ….. ….. ফািজল লবাড়ী উ  বািলকা িব ালয়, লবাড়ী িড় াম ২৬/০৬/৯৯ ০৪/০৯/৯৯ 1977 01722612988

26
রাম  রায় ৫৫১৯৮০

সহঃ িশ ক িহ  ধম ….. ….. াতক পাস
লবাড়ী উ  বািলকা িব ালয়, লবাড়ী িড় াম ০২/০৫/০০ ০১/০৮/০০

1974
01722612988

২৭ মাছাঃ মা দা খা ন, সহঃ 
িশ ক

--
সহঃ িশ ক

--
….. ….. াতক পাস

লবাড়ী উ  বািলকা িব ালয়, লবাড়ী িড় াম ০৫/১১/১৬ …..
1991

01722612988

২৮
মাঃ আ ল হক ২৫১১১১ সহঃিশঃ ইসলাম িশ া ২য় ২য় ২য়

ধলডা া ল এ  কেলজ, ামারী িড় াম
২৩/১১/১৯৯০ ০৩/০৯/১৯৯২ ১৯৭০ ১৭৩৫৩৫৫৯৮৯

২৯
মাহ দা খা ন ১০০৩০৫৮ সহঃিশঃ ইসলাম িশ া ২য় ২য় ২য়

ধলডা া ল এ  কেলজ, ামারী িড় াম
০৮/১১/২০০৩ ০১/০১/২০০৪ ১৯৭৯ ১৭১৮২৮২০৩২

৩০ মাঃ রিফ ল ইসলাম ১০৭৬৩০২ সহঃিশঃ িষ িশ া ২য় ৩য় ২য় ধলডা া ল এ  কেলজ, ামারী িড় াম ০৫/০৫/২০১৪ ০১/১১/২০১৪ ১৯৮৪ ১৭১৯২৪১৯৬৫

31
মাঃ মহর আলী ১১৩০১৪৮ সহঃেমৗঃ ইসলাম িশ া ২য় ২য় ৩য়

ধলডা া ল এ  কেলজ, ামারী িড় াম
২২/০৯/২০১৪ ০১/০৭/২০১৬ ১৯৮০ ১৭৪৪৮৯২২০৭

৩২
মাঃ সােনায়ার হাসাইন - সহঃেমৗঃ ইসলাম িশ া ১ম ২য় ২য়

চর ামারী উ  িব ালয়, ামারী িড় াম
১১/০৫/২০১৫ - ১৯৮২ ১৭৮৫২৯৭৩৮৪

৩৩ মাছাঃ রাকসানা পারভীন - সহঃিশঃ সমাজ িব ান ২য় িজিপএ ১.৯ ২য় চর ামারী উ  িব ালয়, ামারী িড় াম ২৬/১২/২০১৬ - ১৯৮৫ ১৭২৩৫০৯১৮৮

৩৪ মাঃ আ ল মাতােলব - সহঃিশঃ গিণত ৩য় ২.৭ ৩য় চর ামারী উ  িব ালয়, ামারী িড় াম ২৬/১২/২০১৬ - ১৯৮৬ ১৭২২৬৬৭৯৯৯

৩৫ এস,এম এরশা ল আলম - সহঃিশঃ শরীর চচা ১৯৯২ ২য় ৩ চর ামারী উ  িব ালয়, ামারী িড় াম ২৬/১২/২০১৬ - ১৯৭৭ ১৭১৩৭৭৩৮২৭

36
মাঃ আ স সা ার ১০৩৭২৮৮ সহঃেমৗঃ ইসলাম িশ া ১ম ২য় ২য়

হ সমারীপাড় িন মা িমক িব ালয়, ামারী
িড় াম

০৮/০১/২০০৫ ০১/১১/২০০৮ ১৯৮২ ১৭৩৫২৭৬৩৫১

৩৭
মাঃ সাই র রহমান ১০৪২২৬৬ সহঃিশঃ িষ িশ া ২য় িষ িডে ামা-১ম

হ সমারীপাড় িন মা িমক িব ালয়, ামারী
িড় াম

১২/০১/২০১০ ০১/০৫/২০১০ ১৯৭৯ ১৭১২১৪৮৭৮৫

৩৮ মাঃ আ ল হক ১১৪২৯৯৬ সহঃিশঃ কি উটার ২য় িজিপএ২.২০ িব,এ-২.৮৫ হ সমারীপাড় িন মা িমক িব ালয় িড় াম ২১/০৬/২০১৫ ০১/০৭/২০১৮ ১৯৭৬ ১৭২৯৩১৬৯৫২

৩৯
মাঃ ইসমাইল হােসন ২৫৩৩৮৭ সহঃিশঃ ইসলাম িশ া ২য় ২য় ২য়

সানাহাট ি - খী উ  িব ালয়, ামারী
িড় াম

২৭/০৪/১৯৯৩ ০১/১১/১৯৯৩ ১৯৬৭ ১৭২৪৫৪৯০৮৮

৪০
মাছাঃ মেনায়ারা খা ন ১০৩০২০৭ সহঃিশঃ িষ িশ া ২য় িষ িডে ামা-১ম

সানাহাট ি - খী উ  িব ালয়, ামারী
িড় াম

২৯/০৪/২০০৩ ০১/১২/২০০৫ ১৯৯৪ ১৭০৯৭৫৮৭৫৮

41 মাঃ আ ল মিজদ ২৫৮৯৮৭ সহঃিশঃ ইসলাম ২য় িণ ২য় িণ ২য় িণ মইদাম উ  িব ালয়, ামারী িড় াম ২৭/১২/১৯৯১ ০১/০৬/১৯৯৫ ১৯৬৮ ১৭৪০৬২৪১৩৬

৪২
মাঃ আসমাউল হাসান ১৪৪১০৩০ সহঃিশঃ আইিস িজিপএ-৪

কি উটার 
িডে ামা=৩.২৬ মইদাম উ  িব ালয়, ামারী

িড় াম
০৯/১১/২০১৫ ০১/০৩/২০১৮ ১৯৯৩ ১৭৩৭৯৮৯৪৬৮

৪৩ মািহনী রাণী ১১৩৫৭০০ সহঃিশঃ িহ  ধম ২.৭৫ ৩ ২য় িতলাই উ  িব ালয় , ামারী িড় াম ২৭/১২/২০১৫ ০১/০৫/২০১৭ ১৯৮৬ ১৭০৮৯৫১৩৭০

৪৪ মাছাঃ হািফজা খা ন ১১৩৫৭৭৯ সহঃিশঃ িষ ৩.২৫ ৩ ২য় িতলাই উ  িব ালয় , ামারী িড় াম ২৭/১২/২০১৬ ০১/০৫/২০১৭ ১৯৮৫ ১৭৫৯০২৯৪৩৩

৪৫ খয়বর আলী ১০০৮০৩২ সহঃিশঃ ইসলাম ধম ৩য় ৩য় ৩য় দঃ িতলাই উ/িব, ামারী িড় াম ১০/১১/১৯৯৯ ০১/০৪/২০০৪ ১৯৭৫ ১৭৪৭৪৮৩৮৪৩

46 মাঃ ল ইসলাম ২৫৩৩৮৮ িসঃ িশঃ ইসলাম ধম ২য় ৩য় ৩য় থানাঘাট ি খী উ  িব ালয়, ামারী িড় াম ০১/০৮/১৯৯৩ ২২/১২/৯৩ ১৯৬৪ ১৭৪০৩৫৬৪০৯

৪৭ মাঃ ফা র রহমান ১১১৮৪৩১ সহঃ িশঃ ইসলাম ধম ৩.৩৮ ৩ ২য় থানাঘাট ি খী উ  িব ালয়, ামারী িড় াম ১৯/০৬/২০১৪ ০৭/০৬/১৯৮৮ ১৯৮৭ ১৭৩৬৩৫৭৮৭২



৪৮ মাছাঃ িফেরাজা খা ৫৬১৭৬৬ সহঃ িশঃ িষ ২য় ২য় ২য় থানাঘাট ি খী উ  িব ালয়, ামারী িড় াম ১৫/০৪/২০০২ ১০/০৪/২০০২ ১৯৮৩ ১৭৮০৯১৪৪৩২

৪৯
মাঃ নজেমাচ ছায়াদাত ২৫৩৩৮৯ সহঃ িশঃ ইসলাম িশ া ২য় ৩য় ৩য়

দঃ ছাট গাপাল র হািমদা খানম উ  িব ালয়, ামারী
িড় াম

২০/০৪/১৯৯৩ ০১/০৬/১৯৯৩ ১৯৭২ ১৭০৫৮৮৮৫৬৬

৫০
মাঃ িমজা র রহমান ৫৫৩০৩১ সহঃ িশঃ কম খী ২য়

িডে ামা ইন 
ইনিজঃ-২য় দঃ ছাট গাপাল র হািমদা খানম উ  িব ালয়, ামারী

িড় াম
২৩/১০/১৯৯৯ ০১/০৬/২০০০ ১৯৭৫ ১৭৭২৮৫৮০৫০

51
মাছাঃ আফেরাজা খা ন ১১৩০১৪৬ সহঃ িশঃ িষ িশ া ২.৮৮ ২.৩ ২য়

দঃ ছাট গাপাল র হািমদা খানম উ  িব ালয়, ামারী
িড় াম

১৪/১০/২০১৫ ০১/০৭/২০১৬ ১৯৮৬ ১৭৮৭৯৫০৯৬৩

৫২
মা দা আকতার - সহঃ িশঃ ইংেরজী ২য় ২য় ২য়

দঃ ছাট গাপাল র হািমদা খানম উ  িব ালয়, ামারী
িড় াম

১৮/১০/২০১৫ -           ১৯৮৭ ১৭৬৪৮১২১৯৭

৫৩
মাঃ আ জার রহমান ১১৪৪০৫৩ সহঃ িশঃ িব ান ৩.১৩ ২.৪ ২য়

দঃ ছাট গাপাল র হািমদা খানম উ  িব ালয়, ামারী
িড় াম

২৭/১২/২০১৬ ০১/১১/২০১৮ ১৯৮৫ ১৭৬৭১৬৮৯৩২

৫৪
ি  রায় - সহঃ িশঃ িহ  ধম ২.৩৮ ৩.৬ ২য়

দঃ ছাট গাপাল র হািমদা খানম উ  িব ালয়, ামারী
িড় াম

১৩/০২/২০১৯ - ১৯৮৭ ১৭৩৪৮০৫০৬০

৫৫
মাঃ আেনায়ার হােসন ৫৫৫৯৪০ সহঃ িশঃ ইসলাম িশ া ১ম ২য় ২য়

জয়মিনরহাট মিহউি ন উ  িব ালয়, ামারী
িড় াম

১৪/০৩/২০০১ ১৪/০৩/০১ ১৯৮২ ১৭৩৪৩৬২৪৯০

56
মাঃ আ ল লিতফ ১১০০২৮৭ সহঃ িশঃ ইসলাম িশ া ২য় ২য় ৩য়

জয়মিনরহাট মিহউি ন উ  িব ালয়, ামারী
িড় াম

২৯/০৯/২০১৪ ০১/০১/২০১৫ ১৯৭৭ ১৭১৪৫১৬৭৩৯

৫৭ মাঃ ৎফর রহমান ৫৬৬৪৯৪ সহঃ িশঃ কম খী ২য় ২য় ৩য় জয়িনরহাট মিহউি ন উ  িব ালয়, ামারী িড় াম ০১/০৮/২০০২ ০১/০৮/২০০২ ১৯৭৫ ১৭১৭৫২৩৫৩৮

৫৮ মাঃ মিশয়ার রহমান ১১১৮৪২৮ সহঃ িশঃ ইংেরজী ৪ ৩.৩ ২য় পােট রী বরকিতয়া উ  িব ালয়, ামারী িড় াম ০১/০৪/২০১৪ ০১/০৩/২০১৫ ১৯৮৭ ১৭২২৮০৬৭০৫

৫৯
মাঃ মাবারক আলী ৫৪৯৮০৯ সহঃ িশঃ ইসলাম িশ া ২য় ২য় ২য়

সানাহাট বািলকা উ  িব ালয়, ামারী
িড় াম

০১/০১/১৯৯৫ ১৫/০৫/২০০০ ১৯৭৪ ১৭৩৩৬০১৩৭০

৬০
মাছাঃ জাসনা খা ন ১০৩৯৯৮৯ সহঃ িশঃ িষ িশ া ৩.৬৭ িষ িডে ামা-২য়

সানাহাট বািলকা উ  িব ালয়, ামারী
িড় াম

২০/১২/২০০৪ ০১/১১/২০০৯ ১৯৮৭ ১৭৪৯৪৯৮৫৯৯

61 মাছাঃ মাহ দা খা ন ৫৬৭৫৭৯ সহঃ িশঃ কি উটার ২য় ২য় ২য় সানাহাট বািলকা উ  িব ালয়, ামারী িড় াম ১০/০৫/২০০২ ০১/০৬/২০০২ ১৯৮২ ১৭৭৩৮৮৭০৩৬

৬২ মাঃ শািকল খান ১১৫৫০৮৫ সহঃ িশঃ িব ান ৪.৪৪ ৩.৯ ২য় বাগভা ার ি খী উ্চ িব ালয়, ামারী িড় াম ০৯/০৯/২০১৭ ০১/০১/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭৩৯৯৯৪৪১৯

৬৩
মাঃ আ ল ওয়াহাব ২৯৫৬৬৬ সহঃ িশঃ ইসলাম িশ া ৩য় ২য় ২য়

বাগভা ার ি খী উ্চ িব ালয়, ামারী
িড় াম

১৮/০১/২০৯৩ ০১/০৭/১৯৯৫ ১৯৭৪ ১৭৪৫৫৪৮৬৭৭

৬৪
মাঃ আঃ আউয়াল ৫৪৬৪২১ সহঃ িশঃ ইসলাম িশ া ২য় ৩য় ২য়

শািহবাজার বািলকা উ  িব ালয়, ামারী
িড় াম

০৩/০৯/১৯৯৩ ০১/১২/১৯৯৩ ১৯৭৪ ১৭৬১২৫৪৪০৯

৬৫ রানা মার সাহা ১১৪১০২৫ সহঃ িশঃ িহ  ধম ২য় ২য় ৩য় শািহবাজার বািলকা উ  িব ালয়, ামারী িড় াম ০৭/১২/২০১৫ ০১/০৩১৮ ১৯৮১ ১৭২১৭৬৩৪৭৫

66
জিমর উি ন - সহঃ িশঃ িষ ২য় িষ িডে ামা-১ম

শািহবাজার বািলকা উ  িব ালয়, ামারী
িড় াম

২৮/০২/২০০৫ - ১৯৮৪ ১৭৪৪৮০৬০৪৫

৬৭ জিহ ল হক - সহঃ িশঃ বািনজ ৩.৩৮ ২.৮ ২য় শািহবাজার বািলকা উ  িব ালয়, ামারী িড় াম ০৯/১১/২০১৫ - ১৯৮৭ ১৭৬১২৫৪৪০৯

৬৮
মিজনা খা ন - সহঃ িশঃ সামািজক িবঃ ২য় ২.১৫ ২.৫৯

শািহবাজার বািলকা উ  িব ালয়, ামারী
িড় াম

১১/১১/২০১৫ - ১৯৭৭ ১৭১০৭৫২১৩৯

৬৯
মাজাে ল - সহঃ িশঃ ইসলাম িশ া ২য় ৩য় ২য়

শািহবাজার বািলকা উ  িব ালয়, ামারী
িড় াম

১১/১১/২০০২ - ১৯৮০ ১৭৫৭৯৫৩৩২৮

৭০
মাঃ আফজাল হােসন - সহঃ িশঃ িব ান ৩.৮৮ ৩.১ ১ম

শহীদ লঃ সামাদ নগর বািলকা উ  িব ালয়, ামারী
িড় াম

০২/০৬/২০১৫ - ১৯৮৪ ১৭৫১৩৪৯৮১৫



71
মাঃ আঃ রিহম ১০৩২৯০১ সহঃ িশঃ শরীর চচা ২য় ২য় ৩য়

শহীদ লঃ সামাদ নগর বািলকা উ  িব ালয়, ামারী
িড় াম

২০/০১/২০০০ ১৫/০৪/০৫ ১৯৭১ ১৭৩৬৩৫৮৩৮৫

৭২
মাছাঃ মাক দা পারভীন - সহঃ িশঃ কি উটার ২য়  ২য় িডে ামা-৫

শহীদ লঃ সামাদ নগর বািলকা উ  িব ালয়, ামারী
িড় াম

০৩/০৩/২০০৩ - ১৯৭৭ ১৭৯৭৯২৯৬৮৬

৭৩
মাছাঃ রেহনা খা ন ১০১০৬০৭ সহঃ িশঃ ইসলাম ধম ৩য় ৩য় ২য়

শহীদ লঃ সামাদ নগর বািলকা উ  িব ালয়, ামারী
িড় াম

১৯/০১/২০০০ ২০/০৫/০৪ ১৯৮০ ১৭৪৮০৬৪০৯৩

৭৪
ক,এম আহসা ল হক - সহঃ িশঃ িষ ১ম িষ িডে ামা-১ম

শহীদ লঃ সামাদ নগর বািলকা উ  িব ালয়, ামারী
িড় াম

০১/১১/২০০৪ - ১৯৮৪ ১৭৭৪০৮৪৫৮১

৭৫ মাঃ শাম ল হক ২৪৫৩৯৭ সহঃ িশঃ জীব িব ান ৩য় ৩য় ৩য় আ ারীঝাড় উ  িব ালয়, ামারী িড় াম ০১/১২/১৯৮৫ ০১/০৬/১৯৮৬ ১৯৬২ ১৭৪৪৬৯৬৬৮৪

76
মাছাঃ মিজনা বগম ৫৫১৯৫১ সহঃ িশঃ ইসলাম িশ া ৩য় ২য় ৩য়

আ ারীঝাড় উ  িব ালয়, ামারী
িড় াম

২৭/৯/২০০০ ০১/১০/২০০০ ১৯৭৪ ১৭৫১৩৫২৯৭৭

৭৭
মাঃ শিফ ল ইসলাম ১১৩৬৭৩৭ সহঃ িশঃ িষ িশ া ৩.৫ ৩.৯৬ িডে ামা-২য়

আ ারীঝাড় উ  িব ালয়, ামারী
িড় াম

১৪/০৯/২০১৫ - ১৯৮৬ ১৭৫০৮৪৩৩৭৮

৭৮
মাঃ কমর উি ন - সহঃ িশঃ ইসলাম িশ া ২য় ২য় ২য়

আ ারীঝাড় উ  িব ালয়, ামারী
িড় াম

০১/১১/২০১৬ - ১৯৭৯ ১৭৫৪০৬৭৪৭২

৭৯
মাঃ জালাল উি ন ২৯৯২৯৭ সহঃ িশঃ ইসলাম িশ া ৩য় ৩য় ৩য়

ব শজানী উ  িব ালয়, ামারী
িড় াম

১৮/০১/১৯৯৫ ০১/০১/১৯৯৭ ১৯৬৭ ১৭২৫৩৭০৯৬২

৮০
িজনাত লতানা - সহঃ িশঃ বসায় িশ া ৪.১৩ ৩.৬ ২য়

পাথর িব উ  িব ালয়, ামারী
িড় াম

২৩/০২/২০১৯ - ১৯৮৬ ০১৩০৬১৭১৫০৫◌্

81
মাঃ আ ল হাই ৫৫৭৬৫১ সহঃ িশঃ ইসলাম িশ া ২য় ৩য় ২য়

উ র ধলডা া উ  িব ালয়, ামারী
িড় াম

১৫/০১/১৯৯৩ ০১/১২/১৯৯৪ ১৯৭০ ১৭৪৬১৯২৩৮৭

৮২
মাঃ এমদা ল হক সরকার - সহঃ িশঃ

ত  ও 
যাগােযাগ

৩.২৫ ৩ ২য়
উ র ধলডা া উ  িব ালয়, ামারী

িড় াম
৩১/০১/২০১৯ - ১৯৮৯ ১৭২১০৩১০৪৮

৮৩ মাঃ আতাউর রহমান ১০৩০২১০ সহঃ িশঃ কি উটার ২য় ২য় ২য় বা রহাট উ  িব ালয়, ামারী িড় াম ০১/১১/২০০৪ ০১/১২/২০০৫ ১৯৭০ ১৭৭৪৫৫৬২২৪

৮৪ মাঃ মাহ বর রহমান ৫৮৪৪৯৭৪ সহঃ িশঃ ইসলাম ধম ৩য় ৩য় ৩য় বা রহাট উ  িব ালয়, ামারী িড় াম ০৯/০৭/১৯৯৪ ০১/০৪/১৯৯৯ ১৯৭২ ১৭২৭৬২০২৮৯

৮৫ মাছাঃ জসিমন আ ার ১১৫৩৮৬২ সহঃ িশঃ গিণত ৩.৪৪ ২.৫ ১ম বা রহাট উ  িব ালয়, ামারী িড় াম ১১/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯০ ১৭৪৫৫২১৭৪৮

86 আশরাফ আলী ২৪৫৪০৫ সহঃ িশ ক বাংলা ১৯৭৯ ১৯৮১ ২০১৪ হাকডা া উ  িব ালয়, উিল র িড় াম ১৭/০১/১৯৮৩ ০১/০১/১৯৮৬ ১৯৬২ 01315132079
৮৭

মাঃ রজামাল হােসন -
সহকারী 
িশ ক

ইংেরিজ
এসএসিস-

4.38/2008
এইচএসিস-
4.30/2010

2.84/2014 বকসীগ  রািজিবয়া উ  িব ালয়, উিল র িড় াম 11/2/2019 - 8/8/1993 1928042294

৮৮
জন চ  িব াস -

সহকারী 
িশ ক

গিণত 4.13/2002
এইচএসিস-

3.60/2004
ি তীয়/2009 বকসীগ  রািজিবয়া উ  িব ালয়, উিল র িড় াম 11/2/2019 - 15/11/1987 1515258493

৮৯
মাঃ সাম র রহামন এন 1150567

সহকারী 
িশ ক

রসায়ন 5.00/2007 4.80/2009 3.53/2014 বকসীগ  রািজিবয়া উ  িব ালয়, উিল র িড় াম 11/2/2019 1/5/2019 5/6/1991 1738771863

৯০
 মৗ মী আ ার -

সহকারী 
িশ ক

বাংলা 4.63/2009 5.00/2011 3.11/2015 বকসীগ  রািজিবয়া উ  িব ালয়, উিল র িড় াম 11/2/2019 - 25/11/1994 1752669495

91 বন মাহন সহঃ িশ ক সাঃ িবঃ ২য় ১৯৮৩ ২য় ১৯৮৬ ৩য় ২০০০ বকসীগ  রািজিবয়া উ  িব ালয়, উিল র িড় াম 3/2/2014 - 20/01/1968 1714829794
৯২ তাসিরফা আখতার 1153887 সহঃ িশ ক িব ান 4.50-2004 4.20-2006 ১ম-২০১০ বা য়া অন র ল এ  কেলজ, উিল র িড় াম 2/2/2019 1/7/2019 1989 1777633290
৯৩ িসি কা খা ন 256106 সহঃ িশ ক সাঃ িবঃ ২য়-1979 ৩য় 1981 ৩য় 1986 উিল র আদশ বািলকা উ  িব ালয়, উিল র 1/1/1990 1/1/1994 12/3/1962 1718038707
৯৪ গাপাল চ  বমন 256593 সহঃ িশ ক িহ  ধম ১ম- 1984 ২য় 1986 2.05 2008 উিল র আদশ বািলকা উ  িব ালয়, উিল র িড় াম 18/04/1992 1/1/1994 5/1/1986 182555515



৯৫ মাখেল র রহমান 550789 সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ২য় 1983 ২য় 1985 ৩য় 1988 গাড়াই র রায় উ  িব ালয়, উিল র িড় াম 2/1/1993 1505/2000 1/1/1967 1734075646
96

তাজ র নাহার ১১৫৩৮৬৯ সহকারী িশ ক ইংেরজী ২০০৩ ইং 3.00 ২০০৫ ইং 3.10 ২০০৯ ইং ২য় সেনরখামার রহমানীয়া ি - খী উ  িব ালয়, সদর িড় াম ১৭/০২/১৯ ০১/০৭/১৯ ০৭/০৯/৮৬ 0194611693
৯৭ মাঃ আ  িফয়ান ১০৩১৬৭১ সহকারী িশ ক সঃিবঃ ১৯৯১,২য় ১৯৯৩,৩য় ১৯৯৭,৩য়  সারেডাব আদশ উ  িব ালয়, সদর িড় াম ১০/০৪/০০ ০১/০১/০৬ ১৬/১০/৭৫ 01723648233
৯৮ মাঃ এরশাদ আলী সহকারী িশ ক বসায় িশ া ১৯৯৩,১ম ১৯৯৮,২য় ২০০১,৩য়  ল ীকা  আদশ উ  িব ালয়, সদর িড় াম ০৬/১২/০৩ ১৯৭৬ 01751767155
৯৯ মাছাঃ মাহ দা খা ন ১১৪৩৪৮৪ সহকারী িশ ক সঃিবঃ ২০০০ ইং,১ম িজিপএ-২.০০,২০০৩এমএসএস-২য় হির র উ  িব ালয়, সদর িড় াম ১৩/১১/১৪ ০১/০৯/১৮ ১৫/০৭/৮৪ 01710142500

১০০ মাঃ বী রাজা সহকারী িশ ক ২য়,১৯৮৫ ৩য়,১৯৯১ ৩য়,১৯৯৫ উ র মর র উ  িব ালয়, সদর িড় াম ১৭/০৫/৬৯ 01739906782
101 এিবএম আলতাফ হােসন 504740 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 1982 1984 1986 রাজারহাট পাইলট উ  িব ালয়, রাজারহাট িড় াম 30/07/97 2/2/1998    1/9/69 1780369584
১০২ খ কার আি ল ইসলাম 541750 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 1982 1984 1986 রাজারহাট পাইলট উ  িব ালয়, রাজারহাট িড় াম 1/5/1998 1/5/1998   1/1/69 1761887536
১০৩ তপন মার ম ল 201101052 সহকারী িশ ক ইংেরজী এসএসিস-1ম এইচএসিস-2য় াতক-2য় িশ ল তলা বািলকা উ  িব ালয়,রাজারহাট িড় াম 10/10/2001 1/1/2015 25/07/77 1722614558
104 িনরমল চ  568629 সহকারী িশ ক িষ 2য় িষ িডে ামা-1ম       - িশ ল তলা বািলকা উ  িব ালয়, রাজারহাট িড় াম 27/07/2002 1/9/2002 31/12/73 1739077762
১০৫ মা. আশরাফ হােসন 1153877 সহকারী িশ ক ইংেরিজ 4.13 4.3 2য় গাপাল র ব খী উ  িব ালয, নােগ রী িড় াম 7/2/2019 1/7/2019 1987 175329253
১০৬

উমান  রায় 258373 সহকারী িশ ক বসায় িশ া 2য় 3য় হাসনাবাদ আদশ জনতা িব ািবতান উ  িব ালয়, নােগ রী িড় াম 4/8/1994 1/1/1995 1966 1706704501
107 মা. মা ািফ র রহমান 1020168 সহকারী িশ ক বাংলা 2য় 3য় 2য় বালাটারী ি খী উ  িব ালয়, নােগ রী িড় াম 14/08/2000 1/11/2004 1969 1719248977
১০৮ মা. আ. হািমদ মা া 242470 সহকারী িশ ক গিণত 3য় 3য় 3য় নােগ রী করামিতয়া উ  িব ালয়, নােগ রী িড় াম 1/6/1984 1/6/1985 1963 1731438630
১০৯ মা. আ র রব 295935 সহকারী িশ ক সমাজ িব. 2য় 3য় 2য় নােগ রী করামিতয়া উ  িব ালয়, নােগ রী িড় াম 10/6/1985 1/2/1996 1970 1719247801
110 মা. জােহ ল ইসলাম 1145865 সহকারী িশ ক গিণত 3 2.8 2য় মাদারগ জ ব খী উ  িব ালয়, নােগ রী িড় াম 30/07/2015 15/03/19 1984 1722732837
১১১ মাঃ ফির ল ইসলাম 244471 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম তীয় তীয় তীয় রািজব র বািলকা উ  িব ালয়, রািজব র িড় াম 15/02/1985 1/3/1986 1966 1951589182
১১২ মাঃ তা ল ইসলাম 551959 সহকারী িশ ক আইিস ি তীয় ি তীয় ি তীয় রািজব র বািলকা উ  িব ালয়, রািজব র িড় াম 18/12/1999 1/10/2000 1974 1714519996
113 র না রাণী সরকার 0 সহকারী িশ ক বাংলা 4.13 2.3 ি তীয় রািজব র বািলকা উ  িব ালয়, রািজব র িড় াম 17/02/2019 0 1987 1722933559
১১৪ মাঃ মিম ল ইসলাম N1155089 সহকারী িশ ক ইংেরজী A- A ি তীয় চরেনওয়াজী িব, এল উ  িব ালয়, রািজব র িড় াম 10/2/2019 1/9/2019 1989 1923526561
১১৫ মাঃ আ  তােলব 259593 সহকারী িশ ক  ইসলাম ধম তীয় ি তীয় তীয় জাউিনয়ার চর উ  িব ালয়, রািজব র িড় াম 12/1/1993 1/9/1995 1971 1729788771
116 মাঃ হা ন-অর-রিশদ 1003048 সহকারী িশ ক আইিস থম ি তীয় ি তীয় জাউিনয়ার চর উ  িব ালয়, রািজব র িড় াম 20/9/2003 1/4/2004 1977 1917711487
১১৭ মাঃ নাজ ল ইসলাম N1153884 সহকারী িশ ক গিণত ও সাঃিবঃ 4.75 4.83 থম নয়াচর বাজার বািলকা উ  িব ালয়, রািজব র িড় াম 11/2/2019 1/7/2019 1991 1739532029
১১৮ মাঃ মা াক আহে দ 1003044 সহকারী িশ ক িষ ধম ঃ িডঃ ি তীয় 0 শংকর মাধব র উ  িব ালয়, রািজব র িড় াম 21/11/2002 1/1/2004 1978 1971401270
119 মাঃ ল ইসলাম 549207 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম তীয় ি তীয় ি তীয় শংকর মাধব র উ  িব ালয়, রািজব র িড় াম 27/01/1995 1/4/2000 1971 1840371448
১২০ রতন মার 1150565 সহকারী িশ ক আইিস 4.75 কঃ িডঃ 3.56 0 শংকর মাধব র উ  িব ালয়, রািজব র িড় াম 16/02/2019 1/5/2019 1993 1767182321
১২১ মা. আশরা র রহমান সহকারী িশ ক 0 কলাবাড়ী িবিবিস উ  িব ালয়, রৗমারী িড় াম 0 0 0
122 মা. ফরহাদ আহে দ সহকারী িশ ক 0 কলাবাড়ী িবিবিস উ  িব ালয়, রৗমারী িড় াম 0 0 0
১২৩ মাছা িন ফা আকতার সহকারী িশ ক 0 কলাবাড়ী িবিবিস উ  িব ালয়, রৗমারী িড় াম 0 0 0
১২৪ মা. আেনায়ার হােসন সহকারী িশ ক 0 চর শৗলমারী বািলকা উ  িব ালয়, রৗমারী িড় াম 0 0 0
125 মাছা. িসি কা র জসিমন সহকারী িশ ক 0 চর শৗলমারী  উ  িব ালয়, রৗমারী িড় াম 0 0 0
১২৬ মা. মিম ল ইসলাম সহকারী িশ ক 0 সানা র  উ  িব ালয়, রৗমারী িড় াম 0 0 0



১২৭ পিব  মার বমন ২৪২৫৭৩ সহকারী 
িশ ক

জীব িব ান এসএসিস, 
১৯৭৭, ৩য় 
িবভাগ

এইচএসিস, ১৯৭৯, 
৩য় িবভাগ

াতক, 
১৯৮৩, ৩য় 
িবভাগ

ফিকেররহাট উ  িব ালয়, িচলমারী িড় াম ২৪/০১/১৯৮৫ ২৫/০৮/১৯৯৭ ১৯৬১ ০১৭৪৬০০৯২৯৬

128 মাছাঃ কাম াহার ১০৭৪৪৯২ সহকারী 
িশ ক

বাংলােদশ ও 
িব  পিরচয়

এসএসিস, 
২০০৩, িজিপএ-
২.৬৯

এইচএসিস, ২০০৫, 
 িজিপএ ৩.২০

াতক, 
২০০৯, ১ম 
িবভাগ

ফিকেররহাট উ  িব ালয় ,িচলমারী িড় াম ২৬/১১/২০১২ ০১/০৫/২০১৩ ১৯৮৬ ০১৭৭৪২২০৫৮৪

১২৯ মাঃ রজাউল কিরম ১১১৪৪৬৪ সহকারী 
িশ ক

বসায় িশ া এসএসিস, 
২০০৩, িজিপএ-
২.১৯

এইচএসিস, ২০০৫, 
িজিপএ ৩.৩০

াতক, 
২০০৯, ২য় 
িবভাগ

ফিকেররহাট উ  িব ালয় ,িচলমারী িড় াম ০১/০৯/২০১৩ ১৪/১২/২০১৪ ১৯৮৭ ০১৭৪৫১১২৯০৫

১৩০ দীি  রানী ম ল ৫৫৩০৩৬ সহকারী 
িশ ক

িষ এসএসিস, 
১৯৯১, ১ম 
িবভাগ

এইচএসিস, ১৯৯০, 
২য় িবভাগ

াতক, 
১৯৯৭, ২য় 
িবভাগ

বজরা তবক র উ  িব ালয় ,িচলমারী িড় াম ২৭/০৭/২০০০ ০১/০৩/২০০১ ১৯৭৬ ০১৭২৯৭২৯৯৮৭

131 মাঃ র নবী ১১৫০৫৫৩ সহকারী 
িশ ক

িষ এসএসিস, 
২০০৭, িজিপএ-
৪.১৯

এইচএসিস, ২০০৯, 
িজিপএ ৪.১০

াতক, 
২০১৩, 
িজিপএ ৩.৫০

শরীেফরহাট এম ইউ উ  িব ালয় ,িচলমারী িড় াম ১২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯২ ০১৯৩৮৩৫৪৯২৯

া িরত/-
জলা িশ া অিফসার

কুিড় াম।



এসএসিস/দািখল
এইচএসিস/আিল

ম
াতক 

(পাস/স ান)

১ হাসেনআরা বগম ২৫২২৯১ সহকারী িশ ক িব ান ২য় ৩য় ৩য় সয়দ র সিলম উ  িব ালয় নীলফামারী ৩১/০১/১৯৯৩ ০১/০৫/১৯৯৩ ০১/০৫/১৯৬৪ ১৭৬৭৩১৮১১১

২ শায়লা লতানা ১১৫০৬০৩ সহকারী িশ ক বাংলা ৩.৬৩ ৩.১ ২য় সয়দ র ইসলািময়া উ  িব ালয় নীলফামারী ১৮/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০৭/০৮/১৯৯০ ১৭৬৫৯৩৫৭২৭

৩ মা: আিন ামান ১১৪২০৮৯ সহকারী িশ ক িব ান ১ম ২য় ২য় কয়ািনজপাড়া উ  িব ালয় নীলফামারী ১৭/০৯/২০১৫ ০১/০৫/২০১৮ ২৮/১০/১৯৮২ ১৭৯৭৮৯৮২২১

৪ মা: এরশা ল হক ৫৫০৭৯৭ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ২য় ২য় ২য় ছিমর উি ন আদশ উ  িব ালয় নীলফামারী ১৩/০১/১৯৯৩ ০১/০৪/২০০০ ০১/০৩/১৯৭৩ ১৭৫১৭৬৮৪৩৫

৫ মা: ল আলম ১১৫৩৯৩৫ সহকারী িশ ক ত  ও যাগােযাগ ৩.২৫ ১.৮ ২য় বাতলাগাড়ী আদশ বািলকা িনেকতন নীলফামারী ০৯/০৫/২০১৩ ০১/০৭/২০১৯ ১১/১০/১৯৮৬ ১৯১৭৬৯২৭৩৭

৬ িগিরশ চ  রায় ১১৪২০৮৫ সহকারী িশ ক ত  ও যাগােযাগ ৩.৫ ২.৪ ২য় শের বাংলা ব িখ উ  িব ালয় নীলফামারী ০৪/০২/২০১৫ ০১/০৫/২০১৮ ১৮/০৮/১৯৮৬ ১৭২৩৭৬৭৩৩৮

৭ মা: জালাল উি ন ১০৪৯৩৩৪ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ২য় ২য় ২য় শের বাংলা ব িখ উ  িব ালয় নীলফামারী ১০/০২/২০১০ ০১/০৭/২০১০ ১৬/০১/১৯৮১ ১৭১৯২৪৮৬৪৪

৮ মা: আ ল বােতন ১০৭৭০৪৮ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ২য় ২য় ২য় বাতলাগাড়ী আদশ বািলকা িনেকতন নীলফামারী ০৯/০৫/২০১৩ ০১/০৭/২০১৩ ২১/০১/১৯৮৫ ১৭৩৭৬১৫৬১০

৯ মা: আেনায়ার  হােসন ৫৫২১৯০ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ২য়-১৯৯১ ২য়-১৯৯৩ ১ম-১৯৯৫ কমারী ল এ  কেলজ নীলফামারী ২৬/০৭/২০০০ 26/07/2000 ১৯৭৬ ১৭১৯৫১২০১১

১০ মা: আহসান হাবীব ১০০২২৭২ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ২য়-১৯৮৯ ২য়-১৯৯১ ২য়-১৯৯৮ গাবেরাল তহশীলদার পাড়া উ  িব ালয় নীলফামারী 12/1/2003 1/3/2004 ১৯৭৫ ১৭২৩৯৮১৫২৫

১১ মা: শিফ ল ইসলাম ২৫৩০৪৮ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ২য়-১৯৮৩ ২য়-১৯৮৫ ২য়-১৯৮৭ আলহা  মাবারক  হােসন িব াতীথ উ  িব ালয় নীলফামারী ২১/০৪/১৯৯৩ ০৭/০১/১৯৯৩ ১৯৭০ ১৭৬৮৯০৬০৮২

১২ হর  চ  রায় ৫৪৮৫৭৬ সহকারী িশ ক িহ  ধম ২য়-১৯৮৬ ৩য়-১৯৯১ ৩য়-১৯৯৭ হিরশচ পাঠ ল এ  কেলজ নীলফামারী ০১/০১/১৯৫ ০১/০৬/১৯৯৯ ১৯৭০ ১৭৮৩৫৬৯৮০৪

১৩ মা: তাবারক  হােসন ৫৬৮৬৭৭ সহকারী িশ ক সহকারী িশ ক ২য়-১৯৮৩ ৩য়-১৯৮৬ ২য়-২০০১ শৗলমারী গালস ল এ  কেলজ নীলফামারী ০১/০১/১৯৯৫ ০১/০৭/২০০১ ১৯৬৭ ১৭৩৭৫৮৮৭৬৭

১৪ আ ল বাশার মা: আ ই ব আলী ৫৪৬২৪০ সহকারী িশ ক ইুসলাম িশ ক ৩য়-১৯৮৪ ২য়-১৯৮৬ ২য়-১৯৮৯ শৗলমারী গালস ল এ  কেলজ নীলফামারী ০১/০১/১৯৯৫ ০১/০৪/১৯৯৯ ১৯৭০ ১৭৫৫২৩১১৭৫

১৫ মা: রিফ ল ইসলাম ১০১১৬৩৩ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ২য়-১৯৮৪ ৩য়-১৯৮৯ ৩য়-১৯৯১ মােলকা বগম বািলকা উ  িব ালয় নীলফামারী 25/07/1995 1/1/1996 ১৯৭০ ১৭৩৩৮২৫৪৪১

১৬ মাঃ সাই ল ইসলাম 547108 সহাকারী িসিনয়র িশ ক ধম ২০৯০-২য় 2092-২য় ২০৯৬-২য় শ ত পািনয়াল র উ  িব ালয় নীলফামারী ২২.০৭.২০১০ ০১.০১.২০১১ ০৫.১০.১৯৮২ 1724120651

১৭ মাঃ মাজাহার হােসন 1053644 সহাকারী িশ ক িষ ১৯৯৮-১ম
২০০৬- িষ  

িড মা
0 শ ত পািনয়াল র উ  িব ালয় নীলফামারী ০১.০৮.১৯৮৫ ০১.০৮.১৯৯৫ ০১.০৬.১৯৬৮ 1770354694

১৮ মাঃ ওবায় র রহমান 786870 সহাকারী িনয়র িশ ক --- ১৯৮৫-২য় ১৯৮৭-৩য় 0 শ ত পািনয়াল র উ  িব ালয় নীলফামারী ০৯.০৭.২০০০ ১৪.০৭.২০০০ ১২.০৮.১৯৭৬ 1763178542

১৯ মাছাঃ আ মান আরা বগম 560586 সহকারী িশি কা সমাজ িব ান ১৯৯২-১ম ১৯৯৪-৩য় ১৯৯৮-২য় িসংেগরগাড়ী জ রীয়া শরীফ উ  িবঃ নীলফামারী ১২.০২.২০১৯ ০১.০৭.২০১৯ ৩০.১২.৮৯ 1724675814

২০ মাছাঃ মানা খা ন 1153923 সহাকারী িশ ক বাংলা ২০০৫-৩.৯৪ ২০০৭-৪.১০ ২০১১-২য় িনতাই উ  িব ালয় নীলফামারী ১৫.০১.১৯৯৫ ১৫.০৪.১৯৯৯ ০১.০৬.১৯৭৪ 1734382178

২১ মাঃ রহম াহ 545040 মৗলভী িশ ক ধম ১৯৮৯-৩য় ১৯৯১-৩য় ১৯৯৪-৩য় ভড়েভড়ী মাঝাপাড়া ল এ  কেলজ নীলফামারী ০৭.০২.২০১৯ ০১.০৫.১৯ 1990 1751324446

২২ আেয়শা িসি কা 1150596 সহকারী িশি কা গিণত ২০০৬-৫.০০ ২০০৮-৩.৮০ ২০১৩-২য় বড়িভটা ল এ  কেলজ নীলফামারী ০৭.০২.২০১৯ ০১.০৯.১৯ 1990 172254822

২৩ মাঃ জাহা ীর আলম 1155135 সহকারী িশি কা ইংেরিজ ২০০৬-৪.২৫ ২০০৮-৫.০০ ২০১২-২য় বড়িভটা ল এ  কেলজ নীলফামারী ০৭.০২.২০১৯ ০১.০৯.১৯ 1989 1774567056

২৪ সনাতন কমকার ু 1155137 সহকারী িশি কা িহ  ধম ২০০৫-৩.৭৭ ২০০৭-৪.২৫ ২০১১-২য় বড়িভটা ল এ  কেলজ নীলফামারী ০৭.০২.২১০১৯ ০১.০৯.১৯ 1988 1738157576

২৫ মাঃ শরী জজামান 1155139 সহকারী িশি কা বাংলা ২০০৬-৩.০৬ ২০০৮-৪.২০ ২০১২-৩.০৪ বড়িভটা ল এ  কেলজ নীলফামারী ০৯.০১.১৯৯৫ --- ২০.০৫.৭১ 1710557358

২৬ মাঃ ইয়অছীন আলী --- সহকারী িশি কা সামািজক িব ান ১৯৮৯-২৩য় ১৯৯১-৩য় ২০০৬-২য় বাহািগলী ঘাট উ  িব ালয় নীলফামারী ০১.০১.২০০৪ --- ৩১.০৮.৭১ 185270757

২৭ মাঃ আিম র ইসলাম --- সহকারী িশি কা সামািজক িব ান ১৯৮৯-২য় ১৯৯১-২য় ১৯৯৩-৩য় বাহািগলী ঘাট উ  িব ালয় নীলফামারী ০১.০৩.২০০৫ --- ২৫.০২.৭৮ 1717289470

এমিপও ি র 
তািরখ

জ সাল মাবাইল না ার

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

িমক
 নং

িশ েকর নাম
ইনেড

 ন র
পদবী িবষয়

িশ াগত যা তা
িব ালেয়র নাম জলা (কম ল) িনেয়ােগর তািরখ



২৮ িলটন চ -- সহকারী িশি কা জীব িব ান ১৯৯৩-২য় ১৯৯৭-২য় ১৯৯৮-২য় বাহািগলী ঘাট উ  িব ালয় নীলফামারী ২৩.১২.৮৯ ০১.০১.৯৪ 1968 1737834041

২৯ মাঃ মাহ র রহমান 254620 সহঃ মৗলভী ধম ১৯৮২-২য় ১৯৮৪-৩য় ১৯৮৬-৩য় মলাবর ি - খী উ  িব ালয় নীলফামারী ১৯.০২.২০০৪ ০১.০৯.০৫ 1969 1740810310

৩০ গালাম সাদাকাত মা ািজর 1027981 সহকারী িশ ক ক উটার ত  যাগােযাগ ি ১৯৮৫-১ম ১৯৮৭-২য় ১৯৯১-৩য় মলাবর ি - খী উ  িব ালয় নীলফামারী ২৩.১২.১৯৮৯ ০১.০১.৯৪ 1963 1740340071

৩১ কনক মার রায় 254622 িনয়র িশ ক সমাজ িব ান ১৯৭৯-৩য় ১৯৮৫-৩য় ০ মলাবর ি - খী উ  িব ালয় নীলফামারী ২৩.১২.৮৯ ০১.০১.৯৪ 1964 1723978507

৩২ িধর চ 254621 িনয়র িশ ক বাংলা ১৯৮১-৩য় ১৯৮৩,৩য় ০ মলাবর ি - খী উ  িব ালয় নীলফামারী ০৩.১৪.২০১০২ ০১.০৩.০২ ৩০.১০.১৯৭০ 1713937502

৩৩ মাঃ শা  আলম 562439 সহকারী িশ ক িষ ১৯৮৬-২য় ১৯৯০-২য় িষ িড মা-২০০১ মা ড়া উ  িব ালয নীলফামারী ১৭.০৬.২০০০ ০১.০৯.২০১৩ ০৩.০১.১৯৭৪ 1762662575

৩৪ মাছাঃ নািগস বা 1078127 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ১৯৮৯-২য় ১৯৯১-৩য় ১৯৯৩-৩য় মা ড়া উ  িব ালয নীলফামারী ২৭.১২.২০১৫ ---- ০৪.১০.১৯৮৭ 1737171449

৩৫ মাঃ মেহ ল ইসলাম --- সহকার িশ ক  পদাথ ২০০২-৩.৮৮ ২০০৪-২.৯০ ২০০৯-২য় মা ড়া উ  িব ালয নীলফামারী ৩০.১১.২০১৩ --- ৩০.১১.২০১৩ 1719037740

৩৬ মাঃ মিন ামান --- সহকারী িশ ক সমাজ িব ান ২০০০-১ম ২০০৩-২.৮০ ২০০৭-২য় মা ড়া উ  িব ালয নীলফামারী ২৬.১২.০৪ ০১.০৯.২০০৫ 1980 1713937044

৩৭ মাঃ গালাম মা ফা 1027988 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ১৯৯৫-২য় ১৯৯৭-২য় ২০০০-৩য় রণচ ী হাই ল এ  কেলজ নীলফামারী ২৭.১০.১৩ ০১.১১.২০১৪ 1984 1722678553

৩৮ নারায়ণ চ  রায় 1114483 সহকারী িশ ক কি উটার ২০০০-১ম ২০০৪-২য় ২০০৯-২য় রণচ ী হাই ল এ  কেলজ নীলফামারী ০৭.১২.২০১৪ ০১.০৪.২০১৫ 1993 1723883282

৩৯ মাঃ মশিফ র রহমান 1118788 সহকারী িশ ক িষ ২০০৮-৪.০০
িষ িড মা-
২০০১২ ০ রণচ ী হাই ল এ  কেলজ নীলফামারী ০৬.০২.২০১৯ ---- 1992 1783232325

৪০ আশরাফ আলী -- সহকারী িশ ক িব ান ২০০৮-৪.৫৬ ২০১০-৪.৭০ ২০১৪-৩.৩০ রণচ ী হাই ল এ  কেলজ নীলফামারী ০৬.০২.২০১৯ --- 1991 1773833620

৪১ িবলাশ চ  রায় --- সহকারী িশ ক ইংেরিজ ২০০৭-৪.২৫ ২০০৯-৪.০০ ২০১৪-২.৭৮ রণচ ী হাই ল এ  কেলজ নীলফামারী ২৩.১১.২০১৬ ০১.১১.২০১৮ ০৫.১১.১৯৮২ 1723707489

৪২ ব মার রায় 1144065 সহকারী িশ ক ইংেরিজ 1998-1ম ২০০২-২য় ২০০৮-৩.৪৮ চ দখানা উ  িব ালয় নীলফামারী ২৮.০২.২০১৫ ২৮.০১.২০১৭ ২৮.০৫.২০৮৫ 1725191814

৪৩ শা  মার সরকার 1132235 সহকারী িশ ক িহ  ধম ২০০০-২য় ২০০৫-১.৮০ ২০১১-২য় নয়ানখাল ল এ  কেলজ নীলফামারী ২৮.০২.২০১৫ ০১.০১.২০১৯ ০৯.১২.৭৭ 1751215314

৪৪ মাঃ এরশাদ আল ি◌ 1144751 সহকারী িশ ক কি উটার ১৯৯৩-২য় ১৯৯৬-২য় ১৯৯৯-৩য় নয়ানখাল ল এ  কেলজ নীলফামারী ০৬.০২.২০১৯ ১৪.০৯.২০১৯ ১২.০৩.৯০ 1750318191

৪৫ মাছাঃ িন ফা ইয়াসমীন 1155112 সহকারী িশ ক বাংলা ২০০৬-৪.৬৩ ২০০৮-৫.০০ ২০১৩-৩.০৩ নয়ানখাল ল এ  কেলজ নীলফামারী ১৫.০৫.৯৯ ০১.০৫.২০০৪ ০১.০৩.১৯৮০ 1750030376

৪৬ আ মা আ ার 1011107 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ১৯৯৫-২য় ১৯৯৭-২য় ১৯৯৯-২য়  িছট রাজীব আদশ উ  িব ালয় নীলফামারী ১৫.০১/২০০০ ০১.০৯.২০০৫ ০৩.১০.১৯৭৪ 1937363315

৪৭ মাঃ এনা ল হক 1027990 সহকারী িশ ক শারীিরক িশ া ১৯৯১-২য় ১৯৯২-২য় ১৯৯৯৫-৩য় িছট রাজীব আদশ উ  িব ালয় নীলফামারী ১৯.০৩.২০০২ ০১.০৯.২০০৫ ০২.০৮.১৯৮৪ 1770380024

৪৮ পিরমল চ  রায় 1027991 সহকারী িশ ক িষ ২০০০-১ম
িষ িড মা-
২০০৪ ০ িছট রাজীব আদশ উ  িব ালয় নীলফামারী ১৫.০৫.২০০৪ -- ১২.০৮.১৯৭৩ 1716898828

৪৯ মাছাঃ ফিরদা চৗ রী --- সহকারী িশ ক সমাজ িব ান ১৯৮৯-১ম ১৯৯২-২য় ১৯৯৭-৩য় উ র রা  উ  িব ালয় নীলফামারী ১০.০২.২০০৫ --- ২৬.০৬.৭৭ 1733166750

৫০ মাঃ আ  সাঈদ --- সহকারী িশ ক সমাজ িব ান ১৯৯৫-২য় ১৯৯৮-২য় ২০০০-২য় পািনয়াল র মেডল ল এ  কেলজ নীলফামারী ১০.০২.২০০৫ --- ২৩.০৬.৮৭ 1788172336

৫১ মাঃ  িময়া --- সহকারী িশ ক সমাজ িব ান ২০০৩-৩.১৩ ২০০৫-৩.৫০ ২০০৯-১ম পািনয়াল র মেডল ল এ  কেলজ নীলফামারী ১০.০২.২০০৫ --- ০১.০১.১৯৭৪ 1712519583

৫২ মাহা দা নাছরীন --- সহকারী িশ ক সমাজ িব ান ১৯৮৯-২য় ১৯৯২-২য় ১৯৯৪-২য় পািনয়াল র মেডল ল এ  কেলজ নীলফামারী ২৮.১২.১৯৯৪ ০১.০৫.২০০২ ০৩.০১.১৯৭৪ 1737146251

৫৩ মাঃ সাই ল ইসলাম 562754 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ১৯৮৯-৩য় ১৯৯১-৩য় ১৯৯৩-৩য় িকশামত বদী উ  িব ালয় নীলফামারী ১৮.০৭.২০০৪ ---- ০৫.০৫.১৯৭৯ 1710357538

৫৪ িহমা ী রানী রায় --- সহকারী িশ ক সামািজক িব ান ১৯৯৫-২য় ১৯৯৯-২য় ২০০১-২য় িকশামত বদী উ  িব ালয় নীলফামারী ১৮.০৭.২০০৪ ---- ২১.১০.১৯৭৭ 1724676921

৫৫ মেনার জন সরকার --- সহকারী িশ ক সামািজক িব ান ১৯৯৪-১ম ১৯৯৮-২য় ২০০১-২য় িকশামত বদী উ  িব ালয় নীলফামারী ০৫.১১.২০১৬ ০১.০৫.২০১৮ ০৯.০২.১৯৮৭ 1726928279

৫৬ মাহ র রহমান 1142090 সহকারী িশ ক বাংলা ২০০৩-৩.২৫ ২০০৫-৩.৬৭ ২০০৯-২য় িসে রগাড়ী উ  িব ালয় নীলফামারী ০১.০৪.১৯৮৪ ০১.০১.১৯৮৫ 1962 1773231710

৫৭ মাঃ জয়নাল আেবদীন 242713 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ১৯৭৭-২য় ১৯৭৯-৩য় ১৯৮১-৩য় গাড়া াম ি - খী উ  িব ালয় নীলফামারী ১৫.০৭.২০০১ ০১.০৩.২০০২ 1970 1736138413

৫৮ মাঃ জািকর হােসন 560574 সহকারী িশ ক িষ ১৯৮৭-২য় িষ িড মা-১৯৯৯ গাড়া াম ি - খী উ  িব ালয় নীলফামারী ১১.১২.১৯৮৫ ০১.০১.১৯৮৭ 1964 1792960709



৫৯ দীপ চ  সরকার 246228 সহকারী িশ ক িব ান ১৯৮০-২য় ১৯৮৪-৩য় ২০০৬-২.২৩ গাড়া াম ি - খী উ  িব ালয় নীলফামারী ২৭.০১.২০০৫ ------ ০৮.১১/১৯৮১ 1773159567

৬০ মাঃ আ ল মাতােলব --- সহকারী িশ ক সমাজ িব ান ১৯৯৩-২য় ১৯৯৫-#য় ২০০০-২য় খামার গাড়া াম ি - খী উ  িব ালয় নীলফামারী ২০.১২.২০০৪ --- ০৪.০২.১৯৮১ 1317198587

৬১ মাঃ আিন ল হক --- সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ১৯৯৫-১ম ১৯৯৭-১ম ১৯৯৯-২য় খামার গাড়া াম ি - খী উ  িব ালয় নীলফামারী ২০.০৪.২০০৪ --- ২৮.১১.১৯৭৮ 1724564202

৬২ কমল চ  রায় --- সহকারী িশ ক জীব িব ান ১৯৯৪-১ম ১৯৯৮-২য় ২০০২-২য় গাড়া াম আদশ উ  িব ালয় নীলফামারী ২০.০৪.২০০৪ --- ২৮.১১.১৯৭৮ 1724564202

৬৩ মাঃ জাকির হাসাইন ৫৪০৯২২ সহ শি ক ইসলাম ধম ১৯৮৯ ১৯৯২ ১৯৯৪ পা া বালিকা উ  বি ালয় নীলফামারী ২৯/১২/১৯৯৪ ৩৫৭৯৮ ১৯৭৫ ১৭৯৬৮৮৮১৮৯

৬৪ মার রায় ৫৫৮৬০০ সহ শি ক িষ শি া ১৯৯৪
িষ ডিে ামা-

২০০০
২০০০ পা া বালিকা উ  বি ালয় নীলফামারী ২০/০৬/২০০০ ৩৬৮৯৭ ১৯৭৮ ১৭১৪৮৬৩১২৫

৬৫ স ীব মার রায় ৫৫৬২৩৬ সহ শি ক িষ ১৯৯২-১ম
িষ ডিে ামা-
২০০০ ২য়

২০০০ আটিয়াবাড়ী উ  বি ালয় নীলফামারী ১৭/০৫/২০০ ৩৬৮৯৯ ১৯৭৮ ১৭৩৫১৪৯৯৮৭

৬৬ রবিউল ইসলাম ২৫৩০৪৩ সহ শি ক পৗে◌রনীিত ১৯৮০-৩য় ১৯৮৪-৩য় ২০০১-৩য় বাকেডাকরা আদশ উ  বি ালয় নীলফামারী ২১/০৬/১৯৯০ ৩৩৯৭৯ ১৯৬২ ১৭১৭৮১৮৯৪৫

৬৭ হাসাইন আহ েদ ২৫৩০৪২ সহেমৗলভী শঃি◌ ইসলাম শি া ১৯৮২-২য় ১৯৮৪-২য় ১৯৮৬-৩য় বাকেডাকরা আদশ উ  বি ালয় নীলফামারী ৩২১৫৩ ৩৩৯৭৯ ১৯৬৭ ১৭০৫৮১২৪১০

৬৮ রতন মার রায় ১০০২২৬০ সহ শি ক কি ক ার ১৯৯২-২য় ১৯৯৪-৩য় ২০০১-২য় বাকেডাকরা নিেমাজখানা ল এ  কলেজ নীলফামারী ২৯/১২/২০০২ ৩৭৯৮৭ ১৯৭৫ ১৭১৯৬৬৬৬৪১

৬৯ মাঃ আ ল মজিদ ২৪৬২২৩ সহ শি ক ইসলাম ধম ১৯৮১-৩য় ১৯৮৩-৩য় ১৯৮৫-৩য় বা নিয়া এস.িস উ  বি ালয় নীলফামারী ৩১/১২/১৯৮৬ ৩১৭৮০ ১৯৬৮ ১৭৩৭২০০৭৫৩

৭০ মাছাঃ মাহ দা বেগম ১০৫১৯৯৪ সহ শি ক ক িউটার ১৯৯৪-২য় ১৯৯৭-২য় ১৯৯৯-২য় বা নিয়া এস.িস উ  বি ালয় নীলফামারী ১৫/০৩/২০০৪ ৪০১৮৯ ১৯৭৯ ১৭৯৭৬৪৬০৬১

৭১ মাঃ তহমিদার রহমান ১০৪৯৭৪৩ সহ শি ক শারিরীক শি া ১৯৯৪-১ম ১৯৯৭-২য় ২০০০-৩য় বা নিয়া এস.িস উ  বি ালয় নীলফামারী ০৭/০৪/২১০ ৪০১৮৭ ১৯৭৭ ১৭৪৫৬৩৫১৩৬

৭২ অন  মার রায় ১১১৬৪৮৬ সহ শি ক িষ শি া ১৯৯৪-২য় বা নিয়া এস.িস উ  বি ালয় নীলফামারী ৪১৮২৮ ৪২০০৫ ১৯৮৩ ১৭১৭২৯২৯০৫

৭৩ আ  মাঃ গালাম ম জ ৫৪৮৫৭২ সহ শি ক সমাজ বি ান ১৯৮১-২য় ১৯৮৩-৩য় ১৯৯৩-৩য় চা খানা জ.ি◌ আর. উ  বি ালয় নীলফামারী ৩৫৪৩৪ ৩৬৫৩০ ১৯৬৩ ১৭০১৯০৫১২৭

৭৪ মাছাঃ উে  বাইদা ১১৫৩৯২২ সহ শি ক গণিত ২০০৮-৪.৬৯ ২০১০-৪.১০ ২০১৪-৩.৫২ চা খানা জ.ি◌ আর. উ  বি ালয় নীলফামারী ১৩/০২/২০১৯ ৪৩৪৭০ ১৯৯২ ১৭৫০৪২৪৭৫৫

৭৫  দয়াল রায় ১১৪১০৬১ সহ শি ক হি  ধম ২০০৩-২.৮১ ২০০৫-২.৫০ ২০১০-২য় চা খানা জ.ি◌ আর. উ  বি ালয় নীলফামারী ১৪/১১/২০১৬ ৪৩১০৩ ১৯৮৭ ১৭৩৭৭৯৪২২১

৭৬ নাজমা আ ার ১১৩৫৮৪৫ সহ শি ক ইসলাম ধম ২০০৩-১.৫০ ২০০৫-২.৮৩ ২০০৭-২য় চা খানা জ.ি◌ আর. উ  বি ালয় নীলফামারী ১৪/১১/২০১৬ ৪২৭৪০ ১৯৮৬ ১৭৩৮১৫৩৭৯৮

৭৭ ধন য় রায় ১১৩৫৮৪৭ সহ শি ক িষ শি া ২০০১-৩.২৫
২০১০-৪.০০ 

িষ ডিে াঃ
চা খানা জ.ি◌ আর. উ  বি ালয় নীলফামারী ১৪/১১/২০১৬ ৪২৭৪০ ১৯৮৫ ১৭৭০৯৩১১৬০

৭৮ রস ী রানী সহ শি ক ক িউটার ২০০২-২.১৩ ২০০৪-৩.৮০ ২০০৮-২য় চা খানা জ.ি◌ আর. উ  বি ালয় নীলফামারী ২৭/০৬/২০১৯ ১৯৮৭ ১৭৪০৫৬২৬৯৯

৭৯ আফেরাজা আ ার ১১৫৩৯১৯ সহকারীি◌ শি ক গণিত ২০০৫-৩.৮৮ ২০০৮-৩.৪০ ২০১২-২য় জামিরবাড়ী নি মা মিক আদশ নীলফামারী ১৪/০২/২০১৯ ২৮/০৭/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭৩৫৪৮০১৩৮

৮০ রাকসানা বেগম ১০০২২৬৩ সহকারীি◌ শি ক ক িউটার ১৯৯১-২য় ১৯৯৭-২য় ২০০০-২য় দ িণ ম ক র উ  বি ালয় নীলফামারী ৩৭৩১৬ ৩৭২৬০ ১৯৭৫ ১৭১৭২৮৯৯২৪

৮১ আ ল হাসেম ২৫৩৯০৩ সহকারী শি ক ইসঃ ধম ১৯৮৪-৩য় ১৯৮৬-২য় ১৯৮৮-২য় খা রিয়া উ  বি ালয় নীলফামারী ২৫/১১/১৯৯০ ৩৪৩৩৫ ১৯৭০ ১৭১০৬০৫৮৫১

৮২ ধনে র ম িক ৫৫৮৫৯৯ সহকারী শি ক িষ শি া ১৯৮৮-২য় ১৯৯৪-২য় ১৯৯৭-২য় খা রিয়া উ  বি ালয় নীলফামারী ৩৭০১৬ ৩৭০১৭ ১৯৭২ ১৭৩৩৭৭১২৩৪

৮৩ পা ল আ ার ১১৪৩০৩১ সহকারী শি ক ক িউটার ২০০০-১ম ২০০২-১ম ২০০৭-২য় খা রিয়া উ  বি ালয় নীলফামারী ৩০/১২/২০১৪ ৪৩১০৭ ১৯৮৪ ১৭৪৯১৯৯০৬০

৮৪ শি ি◌ রানী সহকারী শি ক গণিত ২০০৬-৪.৭৫ ২০০৮-৪.২০ ২০১১-২য় খা রিয়া উ  বি ালয় নীলফামারী ৪৩৭৭১ ১৯৯০ ১৭৮৫৬২৫০৮২

৮৫ দীপংকর রায় ১১৫৫১৩০ সহ শি ক িষ শি া ২০০৫-২.৮৮
িষ ডিে ামা-

২০০৯-৩.২৭
২য় পঃ বাড়াগাড়ী উ  বি ালয় নীলফামারী ২৬/১১/২০১২ ৪৩৪৭৪ ১৯৮৯ ১৭৩৭৩৯৩১৮১

৮৬ মাঃ আনছার আলী সহ শি ক আই,স,ি◌ ২০০৭-৩.৫০ ২০০৯-৩.৫০ ২০১৩-৩.০৭ পঃ বাড়াগাড়ী উ  বি ালয় নীলফামারী ১৬/০২/২০১৯ ১৯৯২ ১৭২৩০১২১৯৮



৮৭ নলিনী  রায় ৫৫৩১১৩ সহঃ শি ক িষ
এসএসস-ি◌ 
২য়/১৯৯২

ডিে ামা - 
২য়/২০০০

২য় সানারায় উ  বি ালয় নীলফামারী ২৪/০৯/২০০০ ২৪/০৯/২০০০ ২৮/০৭/১৯৭৪ ১৭১৪৬০১৩৪২

৮৮ মাঃ ইউ ছ আিল ১১৩৫৮২৩ সহঃ শি ক  ইসলাম শি া ২০০১ ২০০৪ ২০০৬ ডামার বালিকা বি া নিকেতন নীলফামাির ১৭/১২/২০১৫ ৪২৭৪০ ৩১৮০৯ ১৭৩৮৪৬৬২২৩

৮৯ মাঃ ইিলয়াস শা ১০৪৯৭৪১ সহকাির িশ ক িষ ১ম, ১৯৯৭ ২য়,১৯৯৯ ২য় গাসাইগ  ল এ  কেলজ নীলফামারী ২৮/১১/২০০৪ ৪০১৮৭ ২৮/০৮/১৯৮০ ১৭২৩৯৮১৮৯২

৯০ মাঃ বদ ামান ১০০২২৫৮ সহকারী শিষক কিষ ২য় ২য় ম ক র ল এ   কলেজ নীলফামারী ৩৭২৬২ ৩৭৯৮৭ ২৮৪৬৯ ১৭১৭২৭১৬৯৩

৯১ মাঃ জাহা র আলম ১০৩৯০৬৮ সহকারী শিষক ইসলাম ধম ২য় ২য় ২য় ম ক র ল এ   কলেজ নীলফামারী ৩০/০৪/২০০৮ ৩৯৮২৩ ২৯৭০৮ ১৭৮৩২৮১৩৩৩

৯২ আেনায়া ল হক ২৫৫৯৫২ সহঃশি ক সমাজবিঞান ১৯৮৪/২য় ১৯৮৬/৩য় ১৯৯১/৩য় পা া মহেশ চ  লালা উ  বি ালয় নীলফামারী ৩০/০৬/১৯৯৪ ২১/১১/১৯৯৪ ১৯৬৭ ১৯৩৭৩৯৬৫২২

৯৩ ষেন চ  রায় ১১৫৫১১৭ সহঃশি ক বাংলা ২০০৩/২.২৫ ২০০৫/২.৯০ ২০০৯/২য় পা া মহেশ চ  লালা উ  বি ালয় নীলফামারী ৪৩৭৪০ ৪৩৪৭৪ ১৯৮৭ ১৭৫৫২২৪৪৩৪

৯৪ মাঃ আ স সালাম সহঃশি ক ইসলাম ধম ২০০৫/৩.৭৫ ২০০৭/৪.০০ ২০১১/৩.৫০ পা া মহেশ চ  লালা উ  বি ালয় নীলফামারী ৪৩৭৪০ ১৯৮৯ ১৭৩৯৯৮২২৯২

৯৫ মাঃতই ল ইসলাম ১১৫৫১১৬ সহঃশি ক সশারিরীক শি া ২০০৪/২.০৬ ২০০৬/৩.৪১ ২০১০/২য় পা া মহেশ চ  লালা উ  বি ালয় নীলফামারী ৪৩৭৪০ ৪৩৪৭৪ ১৯৮৬ ১৭৩৮৩৪৩৭০০

৯৬ মাঃ তাফা ল হাসেন ২৪৫৩৪২ সহকাির শি ক ইসলাম ৩য়-৭৭ ৩য়- ৮৯ ৩য়- ৮১ উ র ভাগডা রী উ  বি ালয় নীলফামারী ৩১০৫৯ ৩১০৫৯ ১৯৬৬ ১৭৪৫৬৩৭৯৬২

৯৭ মাছাঃ জাকিয়া জা াত ১১৫৩৯২১ সহকাির শি ক বাংলা ৩.৫০-০২ ৩.০০-০৪ ২য়-০৮ উ র ভাগডা রী উ  বি ালয় নীলফামারী ১৩/০২/২০১৯ ৪৩৪৭২ ১৯৮৭ ১৭২৪৯১৩৯৫৩

৯৮ মাঃ আ ল কাদের ৫৫৭২৪২ সহঃ শঃি◌ ইসঃ ধম ৩য়-১৯৮৩ ৩য়-১৯৮৫ ৩য়- ১৯৮৭ জাড়াবাড়ী বালিকা উ  বি ালয় নীলফামারী ২২/১২/১৯৯৪ ৩৬৮৯৫ ১৯৭০ ১৭০৫৩৪২৮২৫

৯৯ ফিয়া আকতার ১০৭৫০৬২ সহঃ শঃি◌ সমাজ বি ান ২য়- ১৯৯২ ২য়- ১৯৯৪ ৩য়- ১৯৯৭ জাড়াবাড়ী বালিকা উ  বি ালয় নীলফামারী ২৩/০৩/২০০০ ৪১২৭৯ ১৯৭৮ ১৭৪০৩৫৩৫৪৬

১০০ জা া ল ফেরেদৗসী ১০৭৫০৬৩ সহঃ শঃি◌ বাংলা ২য়- ১৯৯৪ ২য়- ১৯৯৭ ২য়- ১৯৯৯ জাড়াবাড়ী বালিকা উ  বি ালয় নীলফামারী ১৫/০৪/২০০২ ৪১২৭৯ ২১/০৮/১৯৭৯ ১৭৮৫৪০৭১৯০

১০১ মা লায়লা সহঃ শঃি◌ ইংরেজি◌ ১ম- ১৯৯৬ ২য়- ১৯৯৮ ২য়- ২০০০ জাড়াবাড়ী বালিকা উ  বি ালয় নীলফামারী ১৯/১২/২০০১ ১৯৮০ ১৭৬১৫০৯৭৯৫

১০২ মাছাঃ ৎফা বেগম সহঃ শঃি◌ আই স ি◌ ২য়- ১৯৯৪ ২য়- ১৯৯৬ ২য়- ১৯৯৯ জাড়াবাড়ী বালিকা উ  বি ালয় নীলফামারী ৩৭৮৬৭ ১৯৭৭ ১৭৩৬১৩৮৫২৩

১০৩ নীল মার রায় ১০৬৭৪৮৩ সহ:শি ক িষ ১৯৯৯ ২০০৪ িষ ডি মা-২০০৮ মিজাগ  ব খী উ  বি ালয় নীলফামারী ২৬/০৭/২০১২ ৪০৯১৯ ১৯৮৩ ১৭২৩৫৬২৭২৯

১০৪ মা: সাই র রহমান ১০৫৭৭৬৪ সহ:শি ক ইসলাম শি া মিজাগ  ব খী উ  বি ালয় নীলফামারী ২৭/১০/২০৭ ১৯৮৩ ১৭৫০১৫০৪৫৫

১০৫ আশরা ন নাহার ১০৮০০৪ সহ:শি ক মৗলভী ১৯৯৯ ২০০২ ২০০৪ গামনাতী উ  বি ালয় নীলফামারী ২৬/০১/২০০৩ ৪১২৮২ ১৯৮৫ ১৭৫১৪৬৫৮৮১

১০৬ কনক চ ১৫৫১১৯ সহ:শি ক ত  যাগােযাগ ২০০৯
ক িউটার 

ডিে ামা
গামনাতী উ  বি ালয় নীলফামারী ২৬/০১/২০১৯ ৪৩৪৭৪ ১৯৮৩ ১৭৩৮২৮৯৩৮৪

১০৭ মাঃ মাজা ফ হাসেন ৫৪৯২৯২ সহ শি ক ইসলাম ধম ১৯৮৪-২য ১৯৮৬-২য় ১৯৯০-৩য় আমবাড়ী ব খী বালিকা উ  বি ালয় নীলফামারী ২৫/০২/১৯৯২ ১৫/০৪/২০০০ ১৯৭০ ১৭২৯৩১৫৫৮৫

১০৮ প  কিেশার রায় সহ শি ক িষ শি া ২০০৭-৪.১৩ ২০১০-৩.২০ ২০১৪-২.৮৪ আমবাড়ী ব খী বালিকা উ  বি ালয় নীলফামারী ০১.০৬.১৯৯৯ ০১.০৬.১৯৯৯ ০১.০২.১৯৭৬ ১৭৭৪৭৪৭০৮৩

১০৯ মাশেদা সহঃ শি ক সমাজ বি ান ২য় ২য় ২য়  ব ছাতনাই আদশ বালিকা উঃবঃি◌ নীলফামারী ২৮/১১/২০০২ নাই ৩১/১০/১৯৭৭ ১৭২৪৬৮০৬৮৯

১১০ দীপ মার রায় ১০৭৫৭৭৪ ঐ ঐ ২য় ৩য় ২য় নাগাছ চাপানী -ি◌ খী উ  বঃি◌ নীলফামারী ৩৭৩৮৪ ৪১২৭৯ ২৭৬৬৯ ১৭৪০৮১৩৬০৯

১১১ মাঃ মফিজার রহমান ২৫১৯২১ ঐ বি ান ২য় ২য় ৩য় নাগাছ চাপানী -ি◌ খী উ  বঃি◌ নীলফামারী ৩৩৯১৬ ৩৩৬১৩ ২০/১০/১৯৬৭ ১৭২৪২২১৫১০

১১২ বি ল চ  সেন নাই ঐ সমাজ বি ান ২য় ২য় ৩য় আদশ বালিকা উ  বঃি◌,ডালিয়অ নীলফামারী ৩৮৫৩৬ নাই ২৮৪৪১ ১৭৮১৫৯৬৯৬

১১৩ মাঃ আ ল হামিদ ২৫৮৪৫৮ ঐ ঐ ২য় ২য় ৩য় খগা-খড়িবাড়ী -ি◌ খী উ  বঃি◌ নীলফামারী ৩৪৩৪২ ৩৪৩৪২ ২৩৭৭৪ নাই

১১৪ দেবে নাথ চ বতী ২৫৫৭৩৯ ঐ কা তীথ ২য় ২য় ৩য় খগা-খড়িবাড়ী -ি◌ খী উ  বঃি◌ নীলফামারী ৩৪৫৮১ ৩৪৩৩৯ ২২০৭০ ১৭৩৪৩৫৮৫৯৯

১১৫ বিকাশ চ  রায় ৫৫৬২১১ ঐ িষ ২য় ২য় ৩য় শালহাটী উ  বি ালয় নীলফামারী ৩৬৯৫৪ ৩৭০১৬ ১৫/০৪/১৯৭৭ ১৩০৯৪৮৮৫২৯

১১৬ মাঃ ইলিয়াস হাসেন ৫৫৬৮৮১ ঐ ইসলাম ধম ২য় ৩য় ৩য় শালহাটী উ  বি ালয় নীলফামারী ৩৬৯৫৪ ৩৭০১৬ ২৫৯৬৫ ১৭৯৬৭২৫৫৩৭

১১৭ ত য় রায় নাই ঐ বি ান ২.৭৫ ২.২        ২য় সাতজান উ  বি ালয় নীলফামারী ২৩/১১/২০১৬ নাই ১৫/০৬/১৯৮৬ ১৭৫০৫১৫৩১১



১১৮ মাঃ আখতা ামান ২৫৫৭৪১ পদাথ বি ান       ২য়      ২য়        ৩য় খগা বড়বাড়ী বালিকা উ  বি ালয় নীলফামারী ২৯৫৮৭ ২৯৫৮৭ ২৪২৩৩ ১৭৩৭৪৭৫৬৪২

১১৯ শৈলেন চ  রায় সহকারী শি ক হি  ধম ৪.২ ৩.৯৫ ৩য় বাবড়ীঝাড় উ  বি ালয় নীলফামারী ৪৩৫২৬ ৪৩৪৭৩ ১৯৯৫ ১৭৪০৯৫১৫১১

১২০ আ  মাতালেব সহকারী শি ক গণিত ২য় ৩য় ৩য় সানারায় সংগলশী উ  বি ালয় নীলফামারী ১৭/০২/২০১৯ ২০/০২/২০১৯ ১৯৯৭ ১৭২১৫৪১১৭৫

১২১ শফি ল ইসরাম সহকারী শি ক ইংরেজি◌ ৩.৬৩ ৩.১ ৩.১ সানারায় সংগলশী উ  বি ালয় নীলফামারী ১৭/০২/২০১৯ ২০/০২/২০১৯ ১৯৯৬ ১৭২১৫৪১১৭৫

১২২ মহছনা খা ন সহকারী শি ক বাংলা ১ম ২য় ২য় সানারায় সংগলশী উ  বি ালয় নীলফামারী ১৭/০২/২০১৯ ২০/০২/২০১৯ ১৯৯৭ ১৭২১৫৪১১৭৫

১২৩ রবিউল ইসলাম সহকারী শি ক িষ ২য় ২য় ২য় নগর দােরায়ানী ল এ  কলেজ নীলফামারী ১৭/০১/১৯৯৩ ৩৬৫২৯ ১৯৭২ ১৭২৮৬৭৮৪২৭

১২৪ ফাইমা ফারজানা সহকারী শি ক বাংলা ১ম ২য় ৩য় নগর দােরায়ানী ল এ  কলেজ নীলফামারী ৪৩৫২৬ ৪৩৫৮৭ ১৯৯৭ ১৭২৮৬৭৮৪২৭

১২৫ বা  নাথ রায় সহকারী শি ক হি  ধম ৩.২৫ ১.৮ ২য় নগর দােরায়ানী ল এ  কলেজ নীলফামারী ১৫/০৬/১৯৯৭ ২০/০৬/১৯৯৭ ১৯৯৫ ১৭২৮৬৭৮৪২৭

১২৬ মাঃ মতিউর রহমান সহকারী শি ক ইসলাম ধম ৩.৫ ২.৪ ২য় নগর দােরায়ানী ল এ  কলেজ নীলফামারী ৪২১৮৭ ৪৩১০৫ ১৯৭৬ ১৭২৮৬৭৮৪২৭

১২৭ প বী রানী সহকারী শি ক হি  ধম ২য় ২য় ২য় উ রা শশী উ  বি ালয় নীলফামারী ৪৩৬৪৮ ৪৩৭১০ ১৯৯৬ ১৭১৬৯৬২১৩০

১২৮ আসা ামান পলাশ সহকারী শি ক িষ ২য় ২য় ২য় নীলফামারী ন বাজার উ  বি ালয় নীলফামারী ১৫/০২/২০১৯ ২০/০২/২০১৯ ১৯৯৬ ১৭১৫৩৯৪৭৫১

১২৯ আনি ামান সহকারী শি ক ভৗত বি ান ২য় ২য় ২য় টে র ডা া উ  বি ালয় নীলফামারী ২৪/১১/২০১৬ ৩০/১১/২০১৬ ১৯৯৪ ১৭২৫০৯৪১৪৮

১৩০ ডিল রানী রায় সহকারী শি ক হি  ধম ৩.২৫ ১.৮ ২য় শহীদ জিয়া বালিকা উ  বি ালয় নীলফামারী ১৫/০২/২০১৯ ১৮/০২/২০১৯ ১৯৯৬ ১৭৪৬২১৯২৭৩

১৩১ রেজা ল ইসলাম সহকারী শি ক শারিরীক শি া ৩.৫ ২.৪ ২য় কা নপাড়া এফ এ উ  বি ালয় নীলফামারী ১৩/০২/২০১৯ ১৭/০২/২০১৯ ১৯৯৪ ১৭৬৭৪০৪৩৪৮



 এসএসিস/দািখল এইচএসিস/আিলম াতক/ফািজল

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16

১ মাহা দ ঈসা ৫৪৪৬৮৬ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম দািখল-২য় আিলম-২য় ফািজল-২য় আ াই উ  িব ালয় িদনাজ র 15/10/1994 1/4/1999 ১৯৭২ ১৭২৯৫২০২০২

2 রায়হানা ইয়াসমীন
১০২৪৫৬৭ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম

2য়-1994 1996-2য় 1998-2য় 1/12/2004 1/9/2005 1980 1308195553

3 িবভূিত চ  রায় 1126446 সহকাির িশ ক িহ  ধম 1993-1ম 1985-2য় 2000-3য় 31/03/2015 1/1/2016 1977 1747088468

4
মাছা: সুিফয়া 
বগম

256178 সহকারী িশ ক সামািজক িব ান
২য় (1984) ২য় (1986) ৩য় (1989)

30/06/1994 1/7/1994 28/11/1968 01724-858222

5 মাকেছদলু আলম 1116475 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম
দািখল-২য় আিলম-২য় ফািজল-২য় 6/11/2014 1/1/2015 17/10/1980 01773-234806

6 নূর আখতার বানু 250817 সহকারী িশ ক শারীিরক িশ া এস.এস.িস এইচএসএস িবএ

7 মা: ফা ক 
হােসন

1128326 সহকারী িশ ক িষ িশ া
এস.এস.িস এইচএসএস

িব.এস.এস 
(অনাস)

12/8/2015 1/3/2016
1/2/1988 -

িবএড িশরতঃ
1719249883

8 মা: আ লু কু ুস 1150464 সহকারী িশ ক শারীিরক িশ া
এস.এস.িস এইচএসএস িবিবএ 16-02-2019 1/5/2019 10/8/1990 1751587140

9 নূের জা াত 1130096 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আিলম ফা জল 7/12/2015 1/7/2016 6/1/1983 1710907104

10
দবিষ

1135582 সহকারী িশ ক িব ান
এস.এস.িস এইচএসএস

িব.এস.এস 
অনাস

7/12/2015 1/5/2017
13-05-1985-

িবএড িশরতঃ
1722159007

11 হাসেনআরা ২১১৩৯৬৬ সহকারী িশ ক কি উটার িস ড এ  ি তীয় িণ ১৮/০৩/১৫ ০১/১০/২০১৫ ১৯৮৮ ০1723-308723

12
মা: মাহ র রহমান

২১২৭১৬২ সহকারী িশ ক গিণত
িব ড িব ড ি তীয় িণ

১৭/০২/১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৮ ০১৭২২-৬৯৬৯৮১

13 মা: রেফল িমঞা ২১২৭১৬৬ সহকারী িশ ক শারীিরক িশ া িস ড এ ড িব ড ১৭/০২/১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯১ ০1740-245049

14 মাঃ আইনুল হক ৬৮৪৭৫৩ সহঃ িশ ক গিণত ৯১;২য়, ৯৪; ১ম ৯৮; ৩য় গাওিসয়া দািখল মাদরাসা ০১/১১/১৯৯৯ ০১/০৫/২০০১ ১২/১২/১৯৭৫ ১৭৪০৯৭০৮৮৮

15
মাঃ আরমান হােসন

১০৫১৩৯১ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম
২য়/১৯৯৩ ২য়/১৯৯৫ ২য়/১৯৯৭ (ফািজল)

8/5/2010 ০১/১১/১০ ১৯৭৯ ১৭৬৩২৩৮৩২৯

16
ল  চ  পাল

১০৭৭০৯৩ সহঃ িশ ক িহ  ধম
২য়/১৯৯৬ ২য়/১৯৯৮ ৩য়/২০০১ (পাস)

5/5/2004 ০১/০৭/১৩ ১৯৮১ ১৭৬৩২৩৮৩২৯

17
িবয়া পারভীন

১০৩৭৪৭৩ সহঃ িশ ক িষ িশ া
১ম/১৯৯৫ ১ম/১৯৯৮ ২য়/১৯৯৯ (স ান)

3/10/2008 ০১/০১/০৯ ১৯৭৯ 1737881057

জলা (কম ল) িনেয়ােগর তািরখ
এমিপও ি র 

তারখ
জ সাল মাবাইল নং

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

িমক
 নং

িশ েকর নাম ইনেড  ন র পদবী িবষয়

িশ াগত যা তা

িব ালেয়র নাম

জয়েদবপুর ি মূখী উ  িবদ ালয়

িদনাজপুর জিুবলী উ  িবদ ালয়

ইকবাল হাই ু ল (ডাবল- 
িশফট),সদর,িদনাজপুর

উথরাইল িসি কীয়া কািমল( াতেকা র) মা াসা

শংকর র ি - খী উ  িব ালয়

দািনহারী উ  িব ালয়



18
মাঃ আ ল কালাম

১১১৪৩৭৮ সহঃ িশ ক কি উটার
৩.৫৮/২০০২ ২.৩০/২০০৪ ২য়/২০০৮ (স ান)

5/26/2014 ০১/১১/১৪ ১৯৮৬ 1722980964

19 মাঃ আই ব আলী ১১২৯৩৬৪ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল-১৯৯৭ আিলম-১৯৯৯ ফািজল-২০০১ ঠা রাইন হাট উ  িব ালয় 12/6/2015 ০১/০৫/১৬ ৩০৩১৮ ১৭১৮৯৭০৮০৬

20
মাছাঃ চিমনা খা ন

৫৬৩৫৯০ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম
দািখল/২য় আিলম/৩য়

ফািযল/৩য়
কািমল/৩য়

5/25/1994 ০১/০৫/০২ ১৯৭২ ১৭৫০৭৪৬৬৪৫

21
মাছাঃ এিলজা শারিমন

১১১৬৩৯৭ সহকারী িশ ক িষ িশ া
এসএসিস/৩.২৫ িষ িডে ামা/৩.৭৬ -

11/5/2014 ০১/০১/১৫ ১৯৮৬ ১৭৬১৩০২১০০

22
মাঃ িমজা র রহমান

৩৯৮৭১৩ পার এডিমন
দািখল-১৯৮৭ আিলম-১৯৮৯

ফািজল-১৯৯১
কািমল-১৯৯৩

2/8/1994 ০১/০৫/০০ ১৯৭২ ১৭১৮১৩২৫৩৯

23
মাঃ আশরা ল ইসলাম

৬৮৪৭৫৭ সহঃ পার রআন মিজদ
দািখল-১৯৮৭ আিলম-১৯৮৯

ফািজল-১৯৯১
কািমল-১৯৯৩

2/8/1994 ০১/০৫/০০ ১৯৭০ ১৭১০০৪৫৬৮৩

24 মাঃ আ ল লিতফ ৩৯৮৭১৫ সহঃ মৗলভী আরিব দািখল-১৯৭৯ আিলম-১৯৮২ ফািজল-১৯৯৮ 2/1/1992 ০১/০৫/০০ ১৯৬৪ ১৭৬৭৫৪৫০২০

25
মাঃ আলফাজ হােসন

৩৯৮৭১৬ সহঃ মৗলভী রআন মিজদ
দািখল-১৯৮৯ আিলম-১৯৯১

ফািজল-১৯৯৬
কািমল-২০১০

িদনাজ র 2/1/1992 ০১/০৫/০০ ১৯৭২ ১৭২১৭২৩৮৩২

26
মাছাঃ িকেশারী ফারহানা

২১২৭১৫৬ সহঃ িশি কা আইিস
এসএসিস-২০০৭

িডে ামা-ইন-কম-
২০১১ -

2/20/2019 ০১/০৫/১৯ ১৯৯১ ১৭২৪১৬২৭৭৯

27
সিলনা আ ার

২১২৭১৫৭ সহঃ মৗলভী আরিব
দািখল-২০০৫ আিলম-২০০৭

ফািজল-২০১০
2/20/2019 ০১/০৫/১৯ ১৯৮৯ ১৭৭৩২৩৪২২৬

28
মা: িজ র রহমান 

সাইেয়দী
৩৮৪৬৯০ পািরনেটনেড আরবী

২য়-১৯৮১ ২য়-১৯৮৪ ৩য়-১৯৮৭
28/11/1990 ০১/০১/১৯৯৪ ১৯৬৮ ১৭২০৪৯৯৬০২

29 মা: ম আলী ৩৮৪৬৯২ সহ: পার আরবী ৩য়-১৯৮৩ ২য়-১৯৮৫ ২য়-১৯৮৭ 1/1/1991 ০১/০১/১৯৯৪ ১৯৭০ ১৭৬৬৯৯০১০৬

30 মা: তাজাে ল হক ৩৮৪৬৯১ সহ: মৗলভী আরবী ৩য়-১৯8৪ ২য়-১৯৮৬ ২য়-১৯৮৯ 19/05/1991 ০১/০১/১৯৯৪ ১৯৭১ ১৭২০৩০১০৫৫

31 মা: শিফ ল ইসলাম ৩৮৬৩৩২ সহ: মৗলভী আরবী ২য়-১৯৮৭ ৩য়-১৯89 ৩য়-১৯৯১ 1/11/1994 ০১/১১/১৯৯৪ ১৯৭০ 1734868905

32 মা: জািম ল ইসলাম ৩৯০৫৫৬ সহ: মৗলভী আরবী ২য়-১৯৮৮ ৩য়-১৯৯০ ২য়- ১৯৯২ 16/06/1996 ০১/০৩/১৯৯৭ ১৯৭২ ১৯১৪৫৩৮৫৮৪

33
মাঃ আিম র ইসলাম

৬৯০৭৬৩ সহঃ িশ ক শরীর চচা
এসএসিস এইচএসিস িবএসএস (পাস)

7/1/2002 ০১/০৭/০২ ১৯৭৭ ১৭১৪২২৮৭৬৯

34 মাছাঃ েলাতা বা ৬৯২৭৮২ সহঃ িশ ক আইিস এসএসিস এইচএসিস িবএসএস (পাস) 10/10/2002 ১০/১০/০২ ১৯৭৬ ১৭১০৮৬৮৪০৩

35
মাঃ সােজ র রহমান

২১১৫৪০০ সহঃ িশ ক গিণত
এসএসিস এইচএসিস িবএসিস (পাস)

০৭/০৩/১৫ ০১/০১/১৬ ১৯৮৩ ১৭১৯০৪২৭৪০

36
মাঃ ৎফর রহমান

৩৭৯৮৮১ সহঃ মৗলভী আরবী
৩য়/১৯৮৩ ৩য়/১৯৮৫ 3য/198৭ (ফািজল)

6/17/1989 ০১/০৭/৮৯ ১৯৬৮ ১৭২৯৩৪৪৯১৩

37
মাঃ মিতয়ার রহমান

৩৮১২৭২ সহঃ মৗলভী আরবী
৩য়/১৯৮১ ৩য়/১৯৮৪ ২য়/১৯৮৬ (ফািজল)

10/3/1990 ০৩/১০/৯০ ১৯৬৮ ১৭৬৬৯৯২৬২৬

38
মাঃ সাি র আহেমদ

- সহঃ মৗলভী আরবী
৫.০০/২০০৮ ৪.৩৩/২০১০

৩.৫০/২০১৩ 
(ফািজল)

০৬/০২/১৯ - ১৯৯৪ ১৭৩৭৯৫৮৯৩০

39
মাঃ আ র আখতার

২০০২৬৮৬ সহঃ িশ ক আইিস
১ম/১৯৯২ ২য়/১৯৯৪ ২য়/১৯৯৯ (পাস)

০১/০৯/০৩ ০১/০৪/০৪ ১৯৭৭ ১৭১৮২৯১২৯৮

40
মাঃ ৎফর রহমান

৩৭৯৮৮১ সহঃ মৗলভী আরবী
৩য়/১৯৮৩ ৩য়/১৯৮৫ 3য/198৭ (ফািজল)

6/17/1989 ০১/০৭/৮৯ ১৯৬৮ ১৭২৯৩৪৪৯১৩

41
মাঃ মিতয়ার রহমান

৩৮১২৭২ সহঃ মৗলভী আরবী
৩য়/১৯৮১ ৩য়/১৯৮৪ ২য়/১৯৮৬ (ফািজল)

10/3/1990 ০৩/১০/৯০ ১৯৬৮ ১৭৬৬৯৯২৬২৬

42
মাঃ সাি র আহেমদ

- সহঃ মৗলভী আরবী
৫.০০/২০০৮ ৪.৩৩/২০১০

৩.৫০/২০১৩ 
(ফািজল)

০৬/০২/১৯ - ১৯৯৪ ১৭৩৭৯৫৮৯৩০

আেটার মাহা দীয়া ফািযল ( াতক) মা াসা

চরাডাংগী আিলম মা াসা

দািনহারী উ  িব ালয়

রাদ র সােহবডা া মা িমক বািলকা িব ালয়

মহ ত র দা ল উ ম দািখল মা াসা

রাণীগ  দািখল মাদরাসা



43
মাঃ আ র আখতার

২০০২৬৮৬ সহঃ িশ ক আইিস
১ম/১৯৯২ ২য়/১৯৯৪ ২য়/১৯৯৯ (পাস)

০১/০৯/০৩ ০১/০৪/০৪ ১৯৭৭ ১৭১৮২৯১২৯৮

44 মাঃ আ র রিশদ 542034 সহঃ মৗলভী ইসলাম ধম দািখল 3য়/81 আিলম 3য়/86 ফািযল 3য়/89 1/1/1992 1/2/1998 22/11/66 1739770048

45 মাঃ িজয়াউর রহমান
1012518

সহঃ িশ ক
কি উটার

দািখল 2য়/93 আিলম1শ/95 িবএসএস 2য়/99
22/04/03 1/6/2004 11/11/1978 1733254949

46 মাঃ আ ল মিতন
565132

সহঃ িশ ক
জীবিব ান

এসএস ি◌1ম/95 এইচএসিপ 2য়/97 িবএসিস -2য/00
20/11/01 1/6/2002 5/7/1979 1733132039

47
মাঃ আ লু 

বােতন 1150471 সহঃ িশ ক বাংলা দাঃ-3.5 আিলম-2.75 াতক-2য় বড় াম ি -মুখী উ  িবদ ালয় 6/2/2019 1/5/2019 15/01/90 1723209623

48 কমল কাি  রায় সহঃ িশ ক ইংেরজী 2য়/1995 2য/1997 2য়/2001 10/3/2005 31/12/79 1722468371
49 শ া রাণী সহঃ িশ ক বাংলা 2য়/1996 2য/1998 3য়/2001 12/3/2005 12/10/1981 1727268725

50 মাঃ কাম ল হক 252171 সহঃ িশ ক ইংেরজী 2য়/1978 2য/1981 3য়/84 কল জেয়ট গালস ু ল এ  কেলজ 3/12/1992 3/12/1992 11/1/1963 1197033275

51 মানািলসা
1153804

সহঃ িশ ক

বাংলা
02-4.25 04-4.4 09-2য়

রাণীগ  রজত বসাক বািলকা উ  
িবদ ালয়

14/02/19 1/7/2019 15/11/86 171934701

52 নূর  ইসলাম 549054 সহঃ িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফা জল 10/1/1994 1/5/2000 1971 1737833265

53
মাঃ আবুল 

কালাম 1114378 সহঃ িশ ক ক উটার দািখল আিলম ফা জল 1/7/2018 1/7/2018 1991 1757895885

54 সানালী  রাণী রায় 1153796 সহঃ িশ ক িহ  ুধম এসএসিস এইচএসিস িবএসিস (পাস) নিশপুর হাই ু ল এ  কেলজ 13/02/19 1/7/2019 1991 1773538231

55
এ ক এম 
মাজাে ল হক 245768 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফা জল ১৬/৭/১৯৮৬ 1/9/1986 1960 1712993174

56 মাওজা আহেমদ 544274 সহকারী িশ ক বাংলা এসএসিস এইচএসিস িবএসিস (পাস) 1/12/1998 1/5/1999 1970 1719667606

57
মাঃ শাহনূর 

কিরম 542311 সহকারী িশ ক ইংের জ এসএসিস এইচএসিস িবএসিস (পাস) 1/6/1998 1/10/1998 1974 1945287906

58 সুিফয়া বগম 1129329 সহকারী িশ ক কৃিষ িশ া এসএসিস এইচএসিস িবএসিস (পাস) 1/4/1900 1/5/2016 1985 1734882972

59 মা ািরনা চৗধুরী 1165663 সহকারী িশ ক িব ান এসএসিস এইচএসিস িবএসিস (পাস) 1/11/2016 1/5/2017 1983 1710047062

60 অতল চ  রায় 1142000 সহকারী িশ ক
সাঃ গিণত ও 

িব ান এসএসিস এইচএসিস িবএ অনাস 1/12/2014 1/5/2018 1975 1733182249

61
মাঃ মাতাহার 
হােসন 1153797 সহকারী িশ ক িহ  ুধম ১৭-০২-২০১৯ 1/7/2019 1987 1721232666

62
মাঃ খায় ল 

ইসলাম 1058559 সহকারী িশ ক কৃিষ িশ া

63
মাঃ িলয়াকত 

আলী 1142921 সহকারী িশ ক
আইিস

64
মাঃ সাজজ্ ্দ 
হােসন 1135624 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম

এমিপও ি র 
তািরখ

সদর র ি - খী উ  িব ালয়

বীরগাওঁ রেনসা উ  িবদ ালয়

বনতাড়া (বালুপাড়া) মাধ িমক িবদ ালয়

সারেদ রী বািলকা উ  িবদ ালয়

বরাইপুর উ  িবদ ালয়

িশ াগত যা তা



এসএসিস/দািখল এইচ এস িস/আিলম াতক(পাস/স ান)

১ মাঃ বলােয়ত হােসন ১১৫৫০৩১ সহকারী িশ ক গিনত
িব ান -১ম িবভাগ 

২০০০
িব ান -িজিপএ-
৩.২০ -২০০৪

িব এস িস -৩য় 
িবভাগ-২০০৮ মাখেলশ র উ  িব ালয় িদনাজ র ০৪/০১/২০১৯ ২৩/০৯/২০১৯ ১৪/০৯/১৯৮৫ ১৭১৯৪৭১১৮৪

২ মাঃ নাজ ল হক ১১৫৫০৩৬ সহকারী িশ ক বাংলা
িব ান -িজিপএ-
৪.৮৮ -২০০৬

িব ান -িজিপএ-
৩.৭০ -২০০৮

িব এ -২য় িবভাগ-
২০১২ মাখেলশ র উ  িব ালয় িদনাজ র ০৪/০২/২০১৯ ২৩/০৯/২০১৯ ০৫/০১/১৯৯১ ১৭৪৫৫৫৮১৫৫

৩ ণয় মার রায় ১১১৮৬৫৩ সহকারী িশ ক কি উটার
িব ান -১ম িবভাগ-

২০০০
িব ান -িজিপএ-
২.৪০ - ২০০৫

িব এসিস (স ান) -
২য় িবভাগ-২০০৯ কানাইবাড়ী উ  িব ালয় িদনাজ র ০১/০১/২০১৫ ২৯/০৪/২০১৫ ১০/০৪/১৯৮৪ ১৭২২৬৯১৮৭০

৪ মািনক চ  রায় ১১২৬৪৫২ সহকারী িশ ক িষ িশঃ
িব ান -িজিপএ-
৩.১৩ -২০০২

িব ান -িজিপএ-
২.৬০ -২০০৫

িব এসিস (স ান) -
২য় িবভাগ-২০০৯ কানাইবাড়ী উ  িব ালয় িদনাজ র ০১/০২/২০১৫ ২৭/০১/২০১৬ ০৬/১০/১৯৮৪ ১৭৬২৮৮৫৪৮৬

৫ খােলদা  নাজনীন সরাত ১১৫০৪১১ সহকারী িশ ক িব ান
িব ান -িজিপএ-

৩.৯৪-২০০৭
িব ান -িজিপএ-
৩.৫০ - ২০০৯

 িব এসিস স ান-
িজিপএ-২.৯৯-২০১৩ কািলয়াগ  এস িস উ  িব ালয় িদনাজ র ১১/০২/২০১৯ ২১/০৫/২০১৯ ২১/০৯/১৯৯১ ১৭৬১২৫১০৯০

৬ মাঃ রিবউল ইসলাম ১১৪২৯১৯ সহকারী িশ ক আইিস
মানিবক -িজিপএ-

৩.০৭-২০০১
মানিবক  -িজিপএ-

২.৬৭ - ২০০৩
 িব এ স ান- ২য় 

িবভাগ-২০০৭ বালাে ার উ  িব ালয় িদনাজ র ২৭/০৪/২০১৫ ০১/০৭/২০১৯ ১৪/০৬/১৯৮৭ ১৭৫০৫০৪০৯৮

৭
মাঃ ছােদ ল ইসলাম 

শা  ৫৪১০৯৩ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া
দািখল - ২য় িবভাগ-

১৯৮৫
আিলম  - ২য় 
িবভাগ - ১৯৮৭

ফািজল- ৩য় িবভাগ-
১৯৮৯ আিজম র আদশ উ  িব ালয় িদনাজ র ১৬/০১/১৯৯৩ ০১/০২/১৯৯৮ ০১/০২/১৯৭১ ১৭১৩৭১১৫৬০

৮ মাঃ এখলাস হােসন ১১৫০৪০৫ সহকারী িশ ক ভৗত িব ান
িব ান -িজিপএ-

৪.৫০-২০০৮
িব ান -িজিপএ-

৪.৪০-২০১০
িব এসিস (স ান)-

িজিপএ-৩.০৫-২০১৪ করলা মাধববাটী উ  িব ালয় িদনাজ র ১৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১১/১০/১৯৯১ ১৭৭৩০০৯৯০৮

৯ মাতাহার হােসন ৫৫০২৫৭ সহকারী িশ ক ইংেরিজ
মানিবক - ৩য় 
িবভাগ-১৯৭৯

মানিবক - ৩য় 
িবভাগ-১৯৮১

িব এ (পাস)-৩য় 
িবভাগ-১৯৮৪ রাম রহাট উ  িব ালয় িদনাজ র ০৬/১২/১৯৯৮ ০১/০৫/২০০০ 1৬/০১/১৯৬৪ ১৭৪৬৯৬৬৮৩৫

১০ মাঃ আের র রহমান ৫৫০২৬১ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া
দািখল - ৩য় িবভাগ-

১৯৮১
আিলম - ৩য় িবভাগ-

১৯৮৫
ফািযল-২য় িবভাগ-

১৯৮৭ রাম রহাট উ  িব ালয় িদনাজ র ২৯/১২/১৯৯৪ ০১/০৫/২০০০ ০১/০৯/১৯৬৬ ১৭১৪২২৯২৫৫

১১ মাঃ সিলম উি ন ২৫৯৩৮৯ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া
দািখল - ৩য় িবভাগ-

১৯৮১
আিলম - ৩য় িবভাগ-

১৯৮৫
ফািযল-২য় িবভাগ-

১৯৮৭ িজনইর উ  িব ালয় িদনাজ র ০২/০১/১৯৯৩ ০১/০৬/১৯৯৫ ৩০/০১/১৯৭৪ ১৭৯৬৯৩২০৯৫

১২ িলিপ আরা ১১৫০৪১৪ সহকারী িশ ক ভৗত িব ান
িব ান- ৪.৪৪ 
িজিপএ-2007

িব ান- ৩.৭০-
িজিপএ-২০০৯

িবএসিস (স ান)-
২.৯৭ িজিপএ-২০১৪ িজনইর উ  িব ালয় িদনাজ র ১৮/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১২/০৭/১৯৯০ ১৭৮৭৯৯৬২৭৬

১৩ মাঃ রিবউল আউয়াল ১১৫৩৭৬৩ সহকারী িশ ক ভৗত িব ান
িব ান- 3.56 
িজিপএ-2006

িব ান- ৩.১০-
িজিপএ-২০০৮

িবএসিস (স ান)-
১ম িবভাগ-২০১২ উ র িব র িভ, এম,এস,িস উ  িব ালয় িদনাজ র ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ 1৭/০৫/১৯৯০ ১৭৪৬৬৯৬১৬৮

১৪ অিবনাশ চ  রায় ১১৩৭৩৭২ সহকারী িশ ক গিনত
িব ান- ১ম িবভাগ-

১৯৯৩
িব ান- ২য় িবভাগ-

১৯৯৫
িবএসিস -৩য় 
িবভাগ-১৯৯৮ উ র িব র িভ, এম,এস,িস উ  িব ালয় িদনাজ র ১৫/০৯/২০১৪ ০১/০৯/২০১৭ ২৭/০১/১৯৭৭ ১৭৩৩৫১৯০৬৮

১৫ র া রানী ১১১৬৩৫৭ সহকারী িশ ক িহ  ধম  ২য় িবভাগ-১৯৯৪  ২য় িবভাগ-১৯৯৬ ৩য় িবভাগ-২০০০ উ র িব র িভ, এম,এস,িস উ  িব ালয় িদনাজ র ১৫/০৯/২০১৪ ০১/০১/২০১৫ ১৯/১০/১৯৭৮ ১৭৭৪৩০৪৯৯০

১৬ মাঃ আেনায়া ল ইসলাম ১১৫০৪০১ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম
 ৪.০০ িজিপএ-

২০০৫
 ৪.৪২ িজিপএ- 

২০০৭
৩.১৭ িজিপএ- 

২০১২ উ র িব র িভ, এম,এস,িস উ  িব ালয় িদনাজ র ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০১/০১/১৯৯১ ১৭১৭৪১৩৫৩৯

িমক 
নং িশ েকর নাম ইনেড পদবী িবষয় িব ালেয়র নাম জলা (কম ল) িনেয়ােগর তািরখ জ  তািরখ মাবাইল নং



১৭ মাঃ সাই ল  ইসলাম ১০৪৮৩৩১ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম
দািখল - ২য় িবভাগ 

-১৯৯২
আিলম - ২য় িবভাগ 

- ১৯৯৪
ফািযল - ২য় িবভাগ 

- ১৯৯৮ ধম র ইউ, িস উ  িব ালয় িদনাজ র ১৩/০৮/২০০৬ ০১/০৭/২০১০ ০১/০১/১৯৭৮ ১৭১৮৬৪৮৩৩২

১৮ নািছবাম শেফকা ৫০৪৩৬৯
সহকারী িশ ক 
( ভািত শাখা) ইসলাম ধম

দািখল - ২য় িবভাগ 
-১৯৮৮

আিলম - ২য় িবভাগ 
- ১৯৯০

ফািযল - ৩য় িবভাগ 
- ১৯৯২ ফর াবাদ এন,আই ল এ  কেলজ িদনাজ র ১৫/০৬/১৯৯৭ ০১/০২/১৯৯৮ ০১/০১/১৯৭৪ ১৭২৮৫৪২৪৮৫

১৯ স য় মার ১১২৯৩৩৯
সহকারী িশ ক 
( ভািত শাখা) িহ  ধম

এস, এস, িস- ২য় 
িবভাগ -২০০১

এইচ,এস,িস - ২.৫০ 
িজিপএ - ২০০৫

িব,এস,এস - ২.৬০ 
িজিপএ - ২০১১ ফর াবাদ এন,আই ল এ  কেলজ িদনাজ র ০৫/০৪/২০১৫ ০১/০৫/২০১৬ ০১/০৭/১৯৮৩ ১৭১৯৪৪৮১৪৮

২০ সািম র রহমান ১১২৯৩২৮
সহকারী িশ ক 

(িদবা শাখা) িষ িশঃ
এস, এস, িস- ৩.০৮ 

িজিপএ

িডে ামা-ইন-
এি কালচার - 
৩.৭৮ -২০০৯ ফর াবাদ এন,আই ল এ  কেলজ িদনাজ র ০৫/০৪/২০১৫ ০১/০৫/২০১৬ ১০/০৩/১৯৮৯ ১৭২৩৯৯৩৬৯৬

২১ আির ল ইসলাম ১১১৮৭৯৪
সহকারী িশ ক 

(িদবা শাখা) ইসলাম িশ া
দািখল -১ম িবভাগ- 

১৯৯৮
আিলম - ২য় িবভাগ 

-২০০০
ফািযল -২য় িবভাগ -

২০০২ ফর াবাদ এন,আই ল এ  কেলজ িদনাজ র ১২/১০/২০১৪ ০১/০৪/২০১৫ ০৫/০১/১৯৮৪ ১৭২৩১০০০৬১

২২ মাঃ আঃ হা ান ২৯৫০৫০ সহকারী িশ ক িব ান ৩য় িবভাগ- ১৯৭৯  ৩য় িবভাগ -১৯৮১ ৩য় িবভাগ -১৯৮৫ লবাড়ীহাট উ  িব ালয় িদনাজ র ২৬/০৬/১৯৯৫ ২৬/০৬/১৯৯৫ ২০/১১/১৯৬২ ১৭২৩০৮০৩২১

২৩ েধন চ  রায় ২৯৭৭৯৯ সহকারী িশ ক িহ  ধম ৩য় িবভাগ- ১৯৮১  ৩য় িবভাগ -১৯৮৪ ৩য় িবভাগ -১৯৮৭ লবাড়ীহাট উ  িব ালয় িদনাজ র ২৪/০৭/১৯৯৫ ০১/০৩/১৯৯৭ ১১/১২/১৯৬২ ১৭৪৭০৮৮৯০৮

২৪ মাঃ িসরা ল ইসলাম ২০০২৭৯৩ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ১ম িবভাগ- ১৯৮১  ২য় িবভাগ -১৯৯৫ ২য় িবভাগ -১৯৯৭ লবাড়ীহাট উ  িব ালয় িদনাজ র ০১/০৪/২০০৪ ০৮/১১/২০০২ ০২/০১/১৯৭৯ ১৭২৪৬৮১৭১৮

২৫ মাঃ মা ািফ র রহমান ১০৭৩৭২১ সহকারী িশ ক িষ িশঃ ১ম িবভাগ- ২০০০

িডে ামা-ইন-
এি কালচার - 
৩.৯৬ -২০০৯ লবাড়ীহাট উ  িব ালয় িদনাজ র ২৯/০৫/২০১৩ ০২/০২/২০১৩ ২০/০৫/১৯৮৩ ১৩১৮৯৫৫৬৭৫

২৬ মাঃ সােদ ল ইসলাম ১১৫০৪০৮ সহকারী িশ ক বাংলা
৩.৭৫ িজিপএ- 

২০০১
  ৩.০০ িজিপএ -

২০০৪ ২য় িবভাগ - ২০০৮ লবাড়ীহাট উ  িব ালয় িদনাজ র ২০/১২/২০১৯ ২৬/০৫/২০১৯ ১৩/০৭/১৯৮৪ ১৭৩৮১৪৫৫৭৪

২৭ রিবউল ইসলাম ২৯৬০৯৩ সহকারী িশ ক িব ান
এস,এস,িস-৩য় 
িবভাগ- ১৯৭৯

এইচ,এস,িস - ৩য় 
িবভাগ- ১৯৮১

িব,এস,িস (পাস) -
৩য় িবভাগ -১৯৮৫ পি ম শংকর র উ  িব ালয় িদনাজ র ০১/০৩/১৯৯৩ ০১/০২/১৯৯৬ ১৬/০২/১৯৬৪ ১৭৫০৫৮১৮০৪

২৮ ম রানী রায় ১১২৯৩৫২ সহকারী িশ ক িহ  ধম
এস,এস,িস-২য় 
িবভাগ- ১৯৯৭

এইচ,এস,িস - ২য় 
িবভাগ- ২০০০

২.০৫ িজিপএ -
২০০৯ িবেজাড়া ল এ  কেলজ িদনাজ র ২৭/০৫/২০১৫ ০১/০৫/২০১৬ ০৭/০৪/১৯৮২ ১৯৭৪৩২১৪৭৮

২৯ রা াক হায়দার ১১৫০৪০৭ সহকারী িশ ক শািররীক িশ া
এস,এস,িস-২.৬৯ 
িজিপএ - ২০০৩

এইচ,এস,িস - 
৩.১০ িজিপএ- 

২০০৫ ২য় িবভাগ -২০০৯ িবেজাড়া ল এ  কেলজ িদনাজ র ১৪/০২/২০১৯ ০৯/১২/১৯৮৬ ১৭২২৮২৮৭৮৮

৩০ িদপা রানী রায় ১১৪১৯৯০ সহকারী িশ ক কি উটার ২০০৫ ২০০৭ ২০১১ র মসনা এস,িস ি - খী উ  িব ালয় িদনাজ র ০৭০৯/২০১৫ ০১/০৫/২০১৮ ৩০/০৮/১৯৮৭ ১৭৫১৩১৫৭৫৬

৩১ মাঃ জােন আলম িসি ক ১১৫০৪০৯ সহকারী িশ ক বাংলা ২০০৪ ২০০৬ ২০১০ র মসনা এস,িস ি - খী উ  িব ালয় িদনাজ র ১১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২৭/০৩/১৯৮৯ ১৭২২৭২৯০৯৫

৩২ মাঃ আ াহ আল মা দ ১১৫০৩৯৯ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ২০০৪ ২০০৬ ২০১০ র মসনা এস,িস ি - খী উ  িব ালয় িদনাজ র ১১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১০/০২/১৯৮৯ ১৭২৯৩৪৫২৩২

৩৩ মাছাঃ সিলনা পারিভন ১১৫০৪০৪ সহকারী িশ ক বাংলা
এস,এস,িস - ৩.৩৮ 

িজিপএ -২০০২

এইচ,এস,িস - 
৩.৬০ িজিপএ - 

২০০৪
িব,এ (স ান) -২য় 

িবভাগ - ২০০৯ মাহনা ম ল র উ  িব ালয় িদনাজ র ১৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৩/১১/১৯৮৬ ১৭৩৭১৭০০৩০

৩৪ মাঃ আ ল ছ ৫৪১২২৪ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম
দািখল - ৩য় িবভাগ-

১৯৮১
আিলম ৩য় িবভাগ - 

১৯৮৭
ফািযল- ৩য় িবভাগ -

 ১৯৯২ হালজায় উ  িব ালয় িদনাজ র ০২/১২/১৯৯৫ ০১/০২/১৯৯৮ ২৬/০২/১৯৬৭ ১৭৬১২৫০৭৯২



৩৫ মািনক চ  সরকার ১০৫৯১১৪ সহকারী িশ ক িষ িশঃ
এস,এস,িস - ১ম 

িবভাগ-২০০০

িডে ামা-ইন-
এি কালচার - 
৩.৫৫ -২০০৮

িব,িজ এড -২০১৩ -
৩.০০ হালজায় উ  িব ালয় িদনাজ র ০১/০১/২০১১ ০১/০৫/২০১১ ২১/০৩/১৯৮৫ ১৭২৫৩০২০৭৬

৩৬
কািনজ ফােতমা িশিরন 
আখকার ১০৩৭৯৬৮ সহকারী িশ ক বাংলা

এস,এস,িস - ২য় 
িবভাগ-১৯৮৮

এইচ,এস,িস - ২য় 
িবভাগ - ১৯৯০

াতক(পাস) -৩য় 
িবভাগ - ২০০৩ ঢরাপা য়া বািলকা উ  িব ালয় িদনাজ র ০৭/০৬/২০০৬ ০১/০৩/২০০৯ ০১/১২/১৯৭৩ ১৭৯৭৩৯৪৯৯৯

৩৭  চ  রায় ১১০৩৬৩৯ সহকারী িশ ক ইংেরিজ
এস,এস,িস - ২য় 

িবভাগ-১৯৯৬
এইচ,এস,িস - ২য় 

িবভাগ - ১৯৯৮
াতক(পাস) -৩য় 
িবভাগ - ১৯৯৩ ঢরাপা য়া বািলকা উ  িব ালয় িদনাজ র ২৬/০৮/২০১২ ১৯/০৬/২০১৪ ০৩/০৬/১৯৮০ ১৭৩৭০৪৮৮৪২

এসএসিস/ 
দািখল

এইচএসিস/ 
আিলম

াতক 
(পাস/স ান)

১ মা: নুরজামাল ১১৩৫৬১২ সহ: িশ ক কৃিষ িশ া ২০০৪-৩.৫৬ ২০০৬-২.৯০ ২০১০-২য় ভাদুয়ারী উ  িবদ ালয় িদনাজপুর ৩০/১০/২০১৬ ০১/০৫/২০১৭ ১৯৮৭ ১৭৪৫১৮১৯৩৩

২ মা: শাহআলম ১০৬১২১৭ সহ: িশ ক কৃিষ িশ া ১৯৯৬-২য় ১৯৯৮-১ম ২০০০-২য় দউর উ  িবদ ালয় িদনাজপুর ১৪/০১/২০০৪ ১১/১১/২০১২ ১৯৭৯ ১৭৬৭৫১৭৯৮৪

৩ হমায়ুন কিবর ১১৩০০৯৪ সহ: িশ ক কৃিষ িশ া ২০০১-৩.২৫
িডপ:কৃিষ-
২০০৯-৩.৪৯ নহালগাও উ  িবদ ালয় িদনাজপুর ২৫/০৭/২০১৫ ০১/০৭/২০১৬ ১৯৮৫ ১৭৭৪৪৮১৫৯৯

৪
মাছা: সুিম 

আ ার ১১৪২৯২৯ সহ: িশ ক িব ান ২০০৪-৩.৪৪ ২০০৬-৩.৬০ ২০১০-২য় নহালগাও উ  িবদ ালয় িদনাজপুর ২৫/০৭/২০১৫ ০১/০৭/২০১৮ ১৯৮৮ ১৭১৮১৫৭৯৫০

৫ মাছা: সাথী ১১৫০৪২০ সহ: িশ ক আই.িস. ট ২০০৯-৩.৮১
িডপ:কম:২০১
৪-২.৫৭ ২০১০-২য় নহালগাও উ  িবদ ালয় িদনাজপুর ১৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯৩ ১৭৪১০৩২২৭৭

৬ িবকাশ চ  রায় ১১৫০৪২২ সহ: িশ ক শরীর চচা ২০০৫-২.৭৫ ২০০৭-৩.০০ ২০১১-২য় নহালগাও উ  িবদ ালয় িদনাজপুর ১৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭৮৬৭২৬০৪৩

এসএসিস/দািখল এইচ,এস,িস াতক

১
মাঃ আ ল মােলক 

িসি কী ২৪৯৭৮৫ সহ-িশ ক ইসলাম ধম ৩য়, ১৯৮০ ৩য়, ১৯৮২ ৩য়, ১৯৮৬ সাদী র উ  িব ালয় িদনাজ র ১৫-১০-১৯৮৯ ০৩,২৮,৭৬ ১৯৬৭ ১৭২৯৬১৬৪৭১

২ মাছাঃ খােলদা আ ার ১১৩০৮৩৮ সহ-িশ ক িষ ৩.৮৮,২০০২ ৩.৮০,২০০৪ ১ম,২০০৯ বনড়া উ  িব ালয় িদনাজ র ৩০,১১,২০১৫ ০১,০৯,১৬ ১৯৮৭ ১৭০৫৯৯৭৪৬৬

৩ মাঃ মা ন কিবর ১১১৮৯০৮ সহ-িশ ক কি উটার ১ম,১৯৯৪ ২য়,১৯৯৬ ২য়,১৯৯৮ বড়গ ও বািলকা উ  িবঃ িদনাজ র ১৭,০৪,২০০৪ ০১,০৪,১৫ ১৯৭৮ ১৭১৬৬০৯৩৯৯

৪ িবনয় মার রায় ৫৫২৫৯২ সহ-িশ ক িহ  ধম ৩য়, ১৯৯৩ ২য়,১৯৯৫ ২য়,১৯৯৮ র উ  িবঃ িদনাজ র ০১,০৬,২০০০ ০১,০৩,২০০১ ১৯৭৭ ১৭২৮৪৮৮১৫৬

৫ তপতী রায় ১০২৪৬৯৮ সহ-িশ ক কি উটার ৩য়, ১৯৯৭ ২য়,১৯৯৯ ২য়,২০০২ র উ  িবঃ িদনাজ র ০৭,১২,২০০৩ ১৯,১০,২০০৫ ১৯৮১ ১৭৬৫৯৪২২৫৮

৬ মাছাঃ িজয়াসিমন আরা ০ সহ-িশ ক কি উটার ২য়,১৯৯২ ২য়,১৯৯৫ ২য়,১৯৯৯ ঈশান র বািলকা উ  িব িদনাজ র ১৩,০৩,২০০৫ ১৭৩৫৮২৯৯৪৪

৭ অিনেমষ রায় ০ সহ-িশ ক িব ান ২.৯৪,২০০৫ ২.৮০,২০০৭ ১ম,২০১১ ঈশান র বািলকা উ  িব িদনাজ র ২৭,১১,২০১৫ ১৭৩৪০৫৯৬১০

৮ মাঃ ফরমান আলী ১১১৩০৯১ সহ-িশ ক ইসলাম ধম ২.৭৫,২০০৩ ২.৫০,২০০৪ ২য়,২০০৬ কােমার উ  িব ালয় িদনাজ র ১৩,০২,২০১৪ ১৭২৫২৩৫৮৩৭

৯ অমল রায় ০ সহ-িশ ক ইংেরজী ১ম,১৯৯৫ ২য়,১৯৯৭ ২য়,২০০৩ জয়ন  এস,িস উ  িব িদনাজ র ০৮,০৯,২০১৪ ১৭২২৫৬২৪৬২

১০ রােমেগাপাল চ  রায় ৫৫৯৮২৮ সহ-িশ ক ত  ও যাঃ ২য়,১৯৯২ ২য়,১৯৯৫ ২য়,১৯৯৯ জয়ন  এস,িস উ  িব িদনাজ র ৩০,০৭,২০০১ ১৭৩১৯৮৯৪১৯

১১ সাম ে াহা ১০২৯৮০১ সহ-িশ ক ইংেরজী ১ম,১৯৯১ ২য়,১৯৯৪ ২য়,২০০০ বেলয়া ী- খী উ  িব িদনাজ র ১০,০২,২০০২ ০১,১২,২০০৫ ১৯৭৭ ১৭৭৩২৬৮৮৪

১২ পা ল রানী রায় ১১৪৫৮৩২ সহ-িশ ক সামািজক িব ২.০০,২০০৪ ১.৮০,০৭ ২য়,২০০২ বেলয়া ী- খী উ  িব িদনাজ র ০৭,১২,২০১৮ ০১,০৩,২০১৯ ১৯৮৬ ১৭৩৭২৭২৫৪০

µ. bs িশ েকর নাম
ইনেড  

নং
পদবী িবষয়

িশ াগত যাগ তা

িবদ ালেয়র নাম
জলা 

(কম ল)
িনেয়ােগর 

তািরখ

এমিপও 
ভূ র 
তািরখ

জ  সাল মাবাইল ন র

িব ালেয়র নাম জলা(কম াল) িনেয়ােগর তািরখ এমিপও তািরখ জ  সাল মাবাই ন র
িমক 
নং

িশ েকর নাম ইনেড  নং পদবী িবষয়
িশ াগত যা তা

১৯৭৬

১৯৮৯

০১,০৯,২০১৪         ১৯৮৮

১৯৭৬

০১,০২,২০০২         ১৯৭৪



১৩ মাঃ সাম ল দা ৫৫০৩৫৩ সহ-িশ ক ইসলাম ধম ২য়,১৯৭৩ ৩য়,১৯৭৫ ৩য়,১৯৭৭ জয়ন   বািলকা উ  িব িদনাজ র ২০,০১,২০০০ ২০.০৫.২০০০ ১৯৬১ ১৭২৯১১৫২৭৭

১৪ মাঃ রক ামান ৫৬৬৮৮৫ সহ-িশ ক িষ ২য়,১৯৮৭ ২য়,১৯৯২ িডে ামা জয়ন   বািলকা উ  িব িদনাজ র ২৬,০২,২০০২ ২৬,০৬,২০০২ ১৯৭২ ১৭২২৪১৩৫২১

এসএসিস/ দািখল এইসএসিস/আিলম াতক (পাস/স ান)

১ মিন দাস ১১৫০৩৯৪ সহ: িশ ক বাংলা ২.৪৪ ৩.৮ ২য় কিব নজ ল উ  িব ালয় িদনাজ র ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২০/০৫/১৯৮৮ ১৭২৯৩৪৫২৩৫

২ মা: আজা ল ইসলাম ০ সহ: িশ ক গিণত ৩.৬৩ ২.৫ ২য় কিব নজ ল উ  িব ালয় িদনাজ র ১৬/০২/২০১৯ ০ ০৪/০২/১৯৮৬ ১৭৩৬৯৫৫৩২০

৩  কা ১১৪২০২৩ সহ: িশ ক কি উটার ১ম ২য় ৩য় ক াণী উ  িব ালয িদনাজ র ২৬/০৮/২০১০ ৩০/০৫/২০১৮ ১৮/০১/১৯৮২ ১৭৩৮৫৫৩৫৬৫
৪ নীল চ  রায় ১১৪১৯৯৪ সহ: িশ ক সমাজ িব ান ২.৪৪ ২.১ ২য় চৗ িরয়া উ  িব ালয িদনাজ র ১৫/১১/১৯১৫ ০০১/০৫/২০১৮ ১৮/০৯/১৯৮৬ ১৭৪৯৯৭৪৫৮৫

৫ ৎফর রহমান ১১৫৪৮৩৪ সহ: িশ ক কি উটার ৫. ৪.৯ ৩.৩৬ চৗ িরয়া উ  িব ালয িদনাজ র ০২/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৫/০৮/১৯৯২ ১৭৪৫৫০৬৫৬৪

৬ িদলীপ মার রায় ১১৫৩৭৫৫ সহ: িশ ক ইংরািজ ৩.৮১ ৩.৭ ২.৬৯ দউলী আরাজী ল রা উ  িব ালয িদনাজ র ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০১/১১/২০১৯ ১৭৩৭৭০৫৪৪০

৭ মা: আ াহ আল মা ন ১১৫৫০৩৯
সহ: িশ ক

িষ ৩.৩৮ ৩. ২য় আিমনা কিরম বািলকা িব ালয় িদনাজ র ২১/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ১৩/০৯/১৯৮৫ ১৭৩৭১৮৭৭১৫

৮ ৎ ন নাহার ১১৫৫০২৯ সহ: িশ ক ইংরািজ ৪.৫৭ ৪.৬৭ ২য় মিরচা মা িমক িব ালয় িদনাজ র ২০/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ০৮/০৯/১৯৯১ ১৫৭২১৪২৬৮০

৯ মা: া ল ইসলাম ০ সহ: িশ ক সমাজ িব ান ৩.৮৮ ২.৭ ২য় পলাশবাড়ী ইউএসিস উ  িব ালয় িদনাজ র ২০/০২/২০১৯ ০ ০৮/০৮/১৯৮৬ ১৭১০২১৬১১০

১০ িবকাশ চ  সন ০ সহ: িশ ক ইংরািজ ৪.২৫ ৪.২ ২য় পলাশবাড়ী ইউএসিস উ  িব ালয় িদনাজ র ২০/০২/২০১৯ ০ ১১/০৮/১৯৯২ ১৭৬৫৯৬৩৭৯২

১১ িনমল চ  রায় ১১৪৫৮২৪ সহ: িশ ক গিণত ৩.৫ ১.৯ ১ম লাউড়ী কািশমনগর উ  িব ালয িদনাজ র ২৫/০৬/২০১৫ ০১/০৩/২০১৯ ২৮/০৭/১৯৮৯ ১৭৩৭৯৩৬৭১০

১২ মাছা: নাজমা খা ন ১০৩৪২৮১ সহ: িশ ক কি উটার ২য় ২য় ২য় সােহবগ  আদশ উ  িব ালয় িদনাজ র ০৪/০১/২০০৫ ০১/১১/২০০৬ ০৫/০৪/১৯৭৯ ১৭১৩৭৯৬৭৫০

১৩ রিশদা খা ন ১০০২৩৫৩ সহ: িশ ক কি উটার ১ম ২য় ২য় সনকা উ  িব ালয় িদনাজ র ৩০/০৪/২০০৩ ১৫/০৫/২০১৪ ০৬/০২/১৯৭৮ ১৭১৯৮২৯১৪২

১৪ ধিরি  রায় ১১৫৩৭৫৩ সহ: িশ ক বাংলা ৩.৩১ ৩.৮ ২য় সনকা উ  িব ালয় িদনাজ র ০১/১২/২০১৫ ০১/০৭/২০১৯ ২৮/১২/১৯৯০ ১৭২৭৪৪৯৩৫৫

১৫ মা: ল হক ১১৫৩৭৬০ সহ: িশ ক গিণত ৪.৯৪ ৩.৭ ৩.২৫ সনকা উ  িব ালয় িদনাজ র ১১/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১০/০৪/১৯৯০ ১৭৩৭১২২৬৭০

১৬ বৗ েদব ধান ২৪৯২৯২ সহ: িশ ক গিণত ৩য় ৩য় ৩য় কািলেমলা উ  িব ালয় িদনাজ র ০১/০১/১৯৮৭ ০১/০১/১৯৮৯ ০১/০১/১৯৬২ ১৭৩৮২৭৯৭০১

১৭ ইয়াসিমন আ ার ১১৫৩৭৫৭ সহ: িশ ক সামািজক িব ান ৩.০৬ ৩.৬ ২য় িব, ক উ  িব ালয় িদনাজ র ২০/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ২১/০১/১৯৮৭ ১৭৩৪৩০১৭১৫

১৮ িদ ী রাণী খাজ ১১৫৩৭৫৪ সহ: িশ ক িহ ধম ৪.৮১ ৪ ২.৯৫ দ: পলাশবাড়ী উ  িব ালয় িদনাজ র ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৪/০৭/১৯৯১ ১৭৬৭১৭৬৪৭২

:নং িশ েকর নাম পদবী িবষয় এসএসিস/দািখল এইচএসিস/আিলম াতক(পাস/স ান) িব ালেয়র নাম জলা(কম ল) যাগদােনর তািরখ এমিপও ি র তািরখ জ  সাল মাবাইল নং

১ শাহ মা: আ াস আলী সহকারী িশ ক সমাজ ১৯৮১ ১৯৮৪ ১৯৮৬
চড়ক ডাংগা উ  
িব া িদনাজ র ০১/০১/৮৮ ০১/০৭/৯৩ ১৪/০৩/৬৪ ১৭৭৪৯০০৪১৭

িব ান

২ মা: মা ােলব হােসন সহকারী িশ ক বাংলা ১৯৮৬ ১৯৮৮ ১৯৯০
চড়ক ডাংগা উ  
িব া িদনাজ র ১৭/১০/৯৯ ০১/১০/৯৯ ৩০/০৭/৭২ ১৭২১৩৮৮২৮১

৩ মা: আফজাল হােসন সহকারী িশ ক বাংলা ১৯৮১ ১৯৮৪ ১৯৮৬
রামনগর িসদ: 
দা:মা: িদনাজ র ০৪/১১/৯০ 384992/01/01/93 ২৫/০৮/৬৫ 1724563459

৪ মা: আফছার আলী সহকারী িশ ক সামািজক িব: ১৯৮৪ ১৯৮৬ ১৯৯৩
রামনগর িসদ: 
দা:মা: িদনাজ র ০১/০১/৮৭

383032/01/01/9
3 ০৩/০৫/৬৮ 1740588725

৫ মাহ র রহমান সহকারী িশ ক বাংলা ১৯৯৪ ১৯৯৬ ১৯৯৯
দ: বালাপাড়া আ: 
মা াসা িদনাজ র ১৬/৯/১৩ ০২/০১/১৯৭৭ ১৭৫১২৮০০৭৯

িমক 
নং

িশ েকর নাম ইে  ন র পদবী িবষয় মাবাইল ন র
িশ াগত যা তা

িব ালেয়র নাম জলা (কম ল) িনেয়ােগর তািরখ
এমিপও ি র 

তািরখ
জ  তািরখ



৬ মা: িমজা র রহমান সহকারী িশ ক বাংলা ১৯৮১ ১৯৮৪ ১৯৮৬
সােকারপাড় আকবর 
আলী

শাহ আিলম মা াসা িদনাজ র ১১/০১/৮৮ ০১/০১/২১৯৯৪ ০১/১১/৬৫ ১৭২৮৮৬৭০০২

৭ মা: আ: ফা ার সহকারী িশ ক গিণত ১৯৮২ ১৯৮৪ ১৯৯০ আংগারপাড়া বািলকা িদনাজ র ১৬/০৪/৯০ ০ ১০/১০/৬৬ ১৭১২৬৭৭৬৮১

দািখল মা াসা

৮ নারায়ন চ  রায় সহকারী িশ ক িব ান ২০০২ ২০০৪ ২০০৮ ছািতয়ান গড় ল িদনাজ র ১০/০৫/১৭ ০১/১১/১৭ ২৯/১২/৮৫ ১৭২২৮০৮২৪০

৯ রািজনা আ ার সহকারী িশ ক বাংলা ২০০২ ২০০৪ ২০০৮ কেলজ িদনাজ র ২৮/০৫/৮৭ ১৭৬২৯৩৩৭৬৮

১০ রজা আহেমদ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম িব আইএস
িড়য়াি  খী উ  

িব ালয় িদনাজ র ০৬/০২/১৯ ১১/০৯/১৯ ০১/০১/৮৭ ১৭২৩৭০৪০০৬

১১ আফতা ামান সহকারী িশ ক সামা:িব: এসএসিস এইচএসিস িবএ অনাস
িড়য়াি  খী উ  

িব ালয় িদনাজ র ০২/০১/১৯ ০ ০১/০১/৯০ ১৭৫০৮২৬৪৬০

এসএসিস/দািখল এইচএসিস/আিলম াতক (পাস/স ান)

1 মাছাঃ হািসনা বা ১১৪৫৮৩৫ সহকাির িশ ক  িব ান িস িব ২য় আেলাকিডিহ জ,িব উ  িব ালয় িদনাজ র ২৭/১২/১৬ ০১/০৩/১৯ ২৬/০১/৮৮ ০1725930550

2 মাঃ আ ল কােশম - সহকাির িশ ক বাংলা ২য় ২য় ২য় আেলাকিডিহ জ,িব উ  িব ালয় িদনাজ র ১৮/০২/১৯ - ০১/০৩/৮৫ ০1749671224

3
মাঃ মুরতজার 

রহমান
-

সহকারী 
িশ ক

ক উটার ২য়, ১৯৯৪ ২য়, ১৯৯৬ ২য়, ১৯৯৯ খড়কাট  উ  িবদ ালয় িদনাজপুর ২৬.০৮.২০০১ ০৫.০১.১৯৮০ ০১৭২৮০২৭৫৬৩

4
মাঃ আবুল 

কােশম
২৫৪৭৮৫

সহকারী 
িশ ক

ইসলাম ধম ২য়, ১৯৮৪ ২য়, ১৯৮৬ ২য়, ১৯৮৮ সনৈকড় আ লু গফুর উ  িবদ ালয় িদনাজপুর ০১.১১.১৯৯৩ ০১.১১.১৯৯৩ ২০.০৪.১৯৭০ ০১৭৩৭৪৪০৫৫৫

5 অ জত কুমার রায় -
সহকারী 
িশ ক

ইংের জ ৩য়, ১৯৮৭ ৩য়, ১৯৮১ ৩য়, ১৯৯৩ হরান পুর উ  িবদ ালয় িদনাজপুর ২৫.১১.১৯৯৯ ২৮.০২.১৯৬১ ০১৭৯২৮৬৯২৩৭

6
মাঃ মাহাতাব 

আলী
৫৪৫৬৪৯

সহকারী 
িশ ক

ইসলাম ধম ৩য়, ১৯৯০ ৩য়, ১৯৯২ ২য়, ১৯৯৪ হরান পুর উ  িবদ ালয় িদনাজপুর ০৭.০১.১৯৯৪ ০১.০৪.১৯৯৯ ০১.০৫.১৯৭৫ ০১৭২৮৩৭৭০৪৮

7 ভাষ চ  রায় ৫৬২১১১ সহকারী িশ ক িষ ২য়, ১৯৯৪
িষ িডে ামা ২য়, 

২০০০
 ছাট হািসম র আর.এম. উ  িব ালয় িদনাজ র ০১.০৬.২০০১ ০১.০৫.২০০২ ১৪.১১.১৯৭৭ ০১৭২৫০২১৫৫১

8 মাঃ ছা সরকার ২৫৬১৬১ সহকারী িশ ক ইস. ধম ৩য়, ১৯৮৫ ২য়, ১৯৮৯ ২য়, ১৯৯১  ছাট হািসম র আর.এম. উ  িব ালয় িদনাজ র ০১.০৮.১৯৯২ ০১.০৬.১৯৯৪ ০১.০৫.১৯৭০ ০১৭৩৪৭৭৩১২৬

9 দ চ  রায় ২৫৫২৮৪ সহকারী িশ ক সামা. িব. ৩য়, ১৯৭৫ ৩য়, ১৯৭৭  ছাট হািসম র আর.এম. উ  িব ালয় িদনাজ র ০১.০১.১৯৯০ ০১.০১.১৯৯৪ ০২.০১.১৯৬১ ০১৭২১৫৬৭৯৪৭

10 মাঃ জেবদ আলী ২৪৬৫৩৬ সহকারী িশ ক জীব িব ান ৩য়, ১৯৭৯ ৩য়, ১৯৮১ ৩য়, ১৯৮২  গাডা া এস.িস. ি - খী উ  িব ালয় িদনাজ র ১৪.০৭.১৯৮৭ ০১.০৯.১৯৮৭ ১২.০৬.১৯৬২ ০১৭৪৬৯৫৮১১৮

11 মাঃ জািকর হােসন ৫৬৬৮৬৫ সহকারী িশ ক ইস. ধম ২য়, ১৯৯৪ ২য়, ১৯৯৬ ২য়, ১৯৯৮  গাডা া এস.িস. ি - খী উ  িব ালয় িদনাজ র ০২.১১.২০০২ ০২.১১.২০০২ ০২.০৯.১৯৭৯ ০১৭৩৪৭৭৩১২৬

12 েজ  নাথ রায় ১১৪৩৪৪৮ সহকারী িশ ক িহ  ধম ২য়, ১৯৯৫ ২য়, ১৯৯৮ ২য়, ২০০০  হািসম র মা াপড়া উ  িব ালয় িদনাজ র ১৮.০৫.২০০০ ০১.০৯.২০১৮ ২৫.১১.১৯৮০ ০১৭৭০২৯১১৫২

13 অ জ রায় ১১৩৮১৩৫ সহকারী িশ ক িব ান ৩.৬৩, ২০০২ ২.২০, ২০০৫ ২য়, ২০০৯  হািসম র মা াপড়া উ  িব ালয় িদনাজ র ২২.১১.২০১৬ ০১.১১.২০১৭ ১৮.০৯.১৯৮৭ ০১৭৩৭৩৪৫৯১৪

14 মাঃ মাহা বর রহমান ১১৫০৪২৭ সহকারী িশ ক ইস. ধম ৩.৩৩, ২০০৩২ ৩.৫০, ২০০৫ ১ম, ২০০৭  হািসম র মা াপড়া উ  িব ালয় িদনাজ র ১৭.০২.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯ ৩১.০৫.১৯৯৫ ০১৭৮৮১৬৬৩৬

15 মাঃ মাহা র রহমান ২৫৫১২৪ সহকারী িশ ক ইস. ধম ৩য় ৩য় ৩য়  হিরশচ র উ  িব ালয় িদনাজ র ০১.০১.১৯৯৪ ০১.০১.১৯৯৪ ১৯৭০ ০১৭২৯৪৫১০২৫

িমক 
নং

িশ েকর নাম ইনেড  ন র পদবী িবষয়
িশ াগত যা তা

িব ালেয়র নাম জলা (কম ল) িনেয়ােগর তািরখ
এমিপও ি র 

তািরখ
জ সাল মাবাইল না ার



16 মাঃ মিজবর রহমান ২৫৬১৬২ সহকারী িশ ক বাংলা ২য় ২য় ৩য়  হিরশচ র উ  িব ালয় িদনাজ র ০১.০১.১৯৯৪ ০১.০৭.১৯৯৪ ১৯৬৩ ০১৭০১৯১৪২২১

17 মাঃ ের আলম শা ১১৫০৪৩১ সহকারী িশ ক গিণত ১ম, ১৯৯৪ ২য়, ১৯৯৭ ২য়, ২০০০  কাের তলী উ  িব ালয় িদনাজ র ১৮.১১.২০০২ ০১.০৫.২০১৯ ৩১.১২.১৯৭৮ ০১৭২৩৯৯৪২৭৪

18 মাঃ ৎফর রহমান ম ল ২৫৮৬০৪ সহকারী িশ ক ইস. ধম ২য়, ১৯৮৭ ৩য়, ১৯৮৯ ৩য়, ১৯৯১  কাের তলী উ  িব ালয় িদনাজ র ০১.০১.১৯৯১ ০১.০৭.১৯৯৪ ০৫.০২.১৯৭৫ ০১৭১০২১৬২৪৯

19 মাছাঃ রাখসানা িলিপ - সহকারী িশ ক বাংলা ১ম, ১৯৯০ ২য়, ১৯৯২ ২য়, ১৯৯৫  কাের তলী উ  িব ালয় িদনাজ র ০১.০১.২০০০ - ১৫.০৮.১৯৭৬ ০১৭১৯৫৪০৬৮১

20 মাঃ িফেরাজ আখতার ৫৪০৬৯৮ সহকারী িশ ক ইস. ধম ৩য়, ১৯৮৭ ৩য়, ১৯৮৯ ৩য়, ১৯৯১ নবী র উ  িব ালয় িদনাজ র  ২০.১২.১৯৯৪ ০১.০৩.১৯৯৮ ১২.০৮.১৯৭২ ০১৭৩৩৭৯৩৮০৬

21 মাঃ লতানা রািযয়া সহকারী িশ ক কি উটার ১ম, ১৯৯৪ ২য়, ১৯৯৭ ২য়, ২০০০ নবী র উ  িব ালয় িদনাজ র ১২.০৯.২০০৪   ২৯.১১.১৯৭৮ ০১৭৫৩৪০৮৯৬১

22 সেন আরা বগম ২৪৯১৬১ সহকারী িশ ক শরীরচচা ৩য় ৩য় ৩য়  নওৈখর বািলকা উ  িব ালয় িদনাজ র ১৬.০৩.১৯৮৮ ০১.১০.১৯৮৯ ২০৬১ ০১৭১৯৩৬৪৭৯৬

23 শিহ াহ শা ১০৪৮৩২৭ সহকারী িশ ক ইস. ধম ১ম ২.৫  ২য়  নওৈখর বািলকা উ  িব ালয় িদনাজ র ১০.০৪.২০১০ ০১.০৭.২০১০ ১৯৮৫. ০১৭১৯২০৫৭৬০

24 মাজাে ল হক ১১২২৫৫৯ সহকারী িশ ক কি উটার ২য় ২য় ২য়  নওৈখর বািলকা উ  িব ালয় িদনাজ র ২৯.০১.২০১৫ ০১.০৭.২০১৫ ১৯৮১ ০১৭১৭৩৩৫২৩২

25 মা দ রানা রােশদ ১১৫০৪৩৩ সহকারী িশ ক ইংেরিজ ২.৬৩ ২.৫ ২য়  নওৈখর বািলকা উ  িব ালয় িদনাজ র ১৩.০২.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯ ১৯৮৭. ০১৭১৮৮৬৭২৫২

26 মাঃ জিহর উি ন ২৯৫৫৩৯ সহকারী িশ ক ইস. ধম ৩য়, ১৯৮৮ ৩য়, ১৯৯০ ৩য়, ১৯৯২  শাশার র উ  িব ালয় িদনাজ র ০৫.১১.১৯৯৩ ০১.০৭.১৯৯৫ ০৬.০৩.১৯৭২ ০১৭১৭১৩৬৪৫৯

27 দব মার রায় ৫৬১৪৯২ সহকারী িশ ক িষ ১ম, ১৯৯৫
িষ িডে ামা ১ম, 

২০০১
  শাশার র উ  িব ালয় িদনাজ র ৩০.০৫.২০০২ ০১.০৫.২০০২ ১০.০৫.১৯৭৯ ০১৭১৩৭৯২৭৯১

28 প মার রায় ২৯৫৫৪১ সহকারী িশ ক বাংলা ২য়, ১৯৮১ ২য়, ১৯৮৫ ২.৪৪, ২০১৮  শাশার র উ  িব ালয় িদনাজ র ০৫.১১.১৯৯৩ ০১.০৭.১৯৯৫ ০৪.০৬.১৯৬৬ ০১৭১৯৪৭০৯৯১

29 মাঃ জিহর উি ন ২৯৫৫৩৯ সহকারী িশ ক ইস. ধম ৩য়, ১৯৮৮ ৩য়, ১৯৯০ ৩য়, ১৯৯২  শাশার র উ  িব ালয় িদনাজ র ০৫.১১.১৯৯৩ ০১.০৭.১৯৯৮ ০৬.০৩.১৯৭২ ০১৭১৭১৩৬৪৫৯

30 দব মার রায় ৫৬১৪৯২ সহকারী িশ ক িষ ১ম, ১৯৯৫
িষ িডে ামা ১ম, 

২০০১
  শাশার র উ  িব ালয় িদনাজ র ৩০.০৫.২০০২ ০১.০৫.২০০২ ১০.০৫.১৯৭৯ ০১৭১৩৭৯২৭৯১

31 প মার রায় ২৯৫৫৪১ বাংলা ২য়, ১৯৮১ ২য়, ১৯৮৫ ২.৪৪, ২০১৮  শাশার র উ  িব ালয় িদনাজ র ০৫.১১/১৯৯৩ ০১.০৭.১৯৯৫ ০৪.০৬.১৯৬৬ ০১৭১৯৪৭০৯৯১

32
মাহা দ জােব ল 

ইসলাম
৫৪৫৩৬২ সহকারী িশ ক ইস. ধম ২য়, ১৯৯০ ৩য়, ১৯৯২ ৩য়, ১৯৯৪  তাল র উ  িব ালয় িদনাজ র ২৫.০৭.১৯৯৬ ০১.০৪.১৯৯৯ ২৮.০২.১৯৭৬ ০১৭২২৬৯২৬৩৮

33 ীপ র রায় ১০৫১৩৮৯ সহকারী িশ ক িষ ২য়, ১৯৯৪
িষ িডে ামা ২য়, 

২০০৬
  তাল র উ  িব ালয় িদনাজ র ২৯.০৪.২০০৪ ০১.১১.২০১০ ১০.০৮.১৯৭৮ ০১৭২৩১৪৮৯২৪

34 মাঃ আসা ামান ১১৫০৪৩৫ সহকারী িশ ক গিণত ৩.১৯, ২০০৩ ৩.১০, ২০০৫ ২য়, ২০০৯ গিমরা হাট এস.িস উ  িব ালয় িদনাজ র ১১.০২.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯ ১৫.১০.১৯৮৭ ০১৭৪৬৯৫৮৮৬০

35 মাঃ গালাম র ানী ২১২১৪৫০ সহকারী িশ ক ইস. ধম ৩.৭৫, ২০০৪  ৩.৩৩, ২০০৬ ৩.০৮, ২০০৯ গিমরা হাট এস.িস উ  িব ালয় িদনাজ র ১১.০২.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯ ০৮.০২.১৯৯০ ০১৭৪০০০৯৬৯৯

36 নীল চ  দাস ৮০০৫২৮ ড ই া র জনােরল ম. ১৯৮২ ১৯৮৪ িড.ইন পা. ১৯৮৮ িচিররব র স.ম.পাই. উ  িব ালয় িদনাজ র ১৬.০২.১৯৯৭ ২৪.১০.১৯৬৭ ০১৭১৮৯৪৯৬৮৭

37
মাছাঃ নাজমা আ ার 

িব ী
৮০০৩৪৯ ড ই া র িবি ং ম. ১৯৮৭

িড.ইন িসিভল- 
১৯৯৫

িচিররব র স.ম.পাই. উ  িব ালয় িদনাজ র ১৬.০২.১৯৯৭ ০৫.০৯.১৯৭২ ০১৭১১০৩৯৩০৪

38 মাঃ নািজম উ ীন ৮০০৬৫৪ ড ই া র িবি ং ম. ১৯৮৬
িড.ইন িসিভল- 
১৯৯২

িচিররব র স.ম.পাই. উ  িব ালয় িদনাজ র ০১.০৩.১৯৯৮ ০৬.০১.১৯৭১ ০১৭৬১৮০৪৩১৫

39 মাঃ রজাউল কিরম ৮০০৬৫৫ ড ই া র জনােরল ম. ১৯৯১ িড.ইন মকা. ১৯৯৫ িচিররব র স.ম.পাই. উ  িব ালয় িদনাজ র ০১.০৩.১৯৯৮ ০২.০১.১৯৭৭ ০১৭৪০৯১৯৯৩৪

40 হরলাল রায় ৮০১৯৮১ ড ই া র জনা. ইেলক. ১৯৯৪
িড.ইন ইেলক. 
১৯৯৭

িচিররব র স.ম.পাই. উ  িব ালয় িদনাজ র ০২.০৫.১৯৯৯ ০৩.০২.১৯৭৮ ০১৭১৯৮২৮৭৫৫

41 মাঃ শামীম রজা ১১০৮১৬৯ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ২০০৪ ২০০৬ ২০০৯ িচিররব র স.ম.পাই. উ  িব ালয় িদনাজ র ১৪.০৭.২০১৩ ০৯.০২.১৯৯০ ০১৭৪৪৪৮০৫৫৫

42 মাঃ খায় ল হােসন ২৫৯৩৯২ সহকারী িশ ক বাংলা ৩য়, ১৯৭৮ ৩য়, ১৯৮০ ২য়, ১৯৮৫ জননী বািলকা উ  িব ালয় িদনাজ র ০১.০১.১৯৯৪ ০১.০৬.১৯৯৫ ১৯৬২ ০১৭৩৭৭৭৩১৬

43 মাঃ সাম ি ন সরকার ২৫৯৩৯১ সহকারী িশ ক ইংেরিজ ২য়, ১৯৮৩ ২য়, ১৯৮৫ ২য়, ১৯৮৮ জননী বািলকা উ  িব ালয় িদনাজ র ০১.০৩.১৯৯৪ ০১.০৬.১৯৯৫ ১৯৬৭ ১০৭৪৫৬২৬৩৬১

44 মাঃ একরা ল হক ২৫৯৩৯৩ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ২য়, ১৯৮৬ ২য়, ১৯৮৮ ২য়, ১৯৯০ জননী বািলকা উ  িব ালয় িদনাজ র ০১.০১.১৯৯৪ ০১.০৬.১৯৯৫ ১৯৭২ ০১৭১৯৫৪১৬৩০



45 নেরশ চ  রায় ৫৫৭০৩৩ সহকারী িশ ক িষ ১ম, ১৯৯৫
িষ িডে ামা- ২য়, 

২০০০
জননী বািলকা উ  িব ালয় িদনাজ র ২৫.১১.২০০১ ০১.০৩.২০০১ ১৯৭৯ ০১৭৬৭১৯২২০৯

46 মাঃ আ র রিহম ৫৬৭৯৮০ সহকারী িশ ক কি উটার ১ম, ১৯৯৫ ২য়, ১৯৯৭ ২য়, ১৯৯৯ দি ণ আেলাকিডিহ উ  িব ালয় িদনাজ র ০১.০৫.২০০২ ০১.০৫.২০০৩ ০৭.০৯.১৯৭৯ ০১৭৫৭৯৬৫১৯৯

47 মাছাঃ িবনা বগম ১১০৮২৯৫ সহকারী িশ ক িষ ৩.৫০, ২০০১
িষ িডে ামা- ২য়, 

২০০৮
দি ণ আেলাকিডিহ উ  িব ালয় িদনাজ র ২৫.১০.২০১৩ ০১.০৫.২০১৪ ১৫.০১.১৯৮৪ ০১৭৫০৮৪৯৮৫৯

48 জ ািতষ অিধকারী ১১৪০৯৩৫ সহকারী িশ ক ইংেরিজ ১ম, ২০০০ ৩.২০, ২০০৩ ৩.৩৬, ২০০৯ দি ণ আেলাকিডিহ উ  িব ালয় িদনাজ র ০৬.০৭.২০১৫ ০১.০৩.২০১৮ ২০.১২.১৯৮৪ ০১৭২২৩২৬০৫৭

49 মাঃ জালাল উ ীন ৫৪১৩৯৫ সহকারী িশ ক ইস. ধম ৩য়, ১৯৮৮ ৩য়, ১৯৯০ ৩য়, ১৯৯২  দগড়বাড়ী আদশ বািলকা উ  িব ালয় িদনাজ র ২৫.১২.১৯৯৪ ০১.০২.১৯৯৮ ১৫.০২.১৯৭৫ ০১ ৭১৪৬৭৮৫৫৮

50 মাঃ মােজ ল ইসলাম ১১১৮৭৯৩ সহকারী িশ ক কি উটার ৩.৩১, ২০০৩ ৩.৪৯, ২০১০  দগড়বাড়ী আদশ বািলকা উ  িব ালয় িদনাজ র ২৫.০১.২০১৫ ০১.০৪.২০১৫ ০৫.১২.১৯৮৫ ০১৭১৯৪৬৮৮৯০

51 মাঃ হািব র রহমান ৫৪৯০০১ সহকারী িশ ক ইস. ধম ৩য়, ১৯৮৯ ৩য়, ১৯৯২ ২য়, ১৯৯৪ ফিলমারী ডা া উ  িব ালয় িদনাজ র ১৮.০১.১৯৯৬ ২৪.০৫.২০০০ ০১.০৩.১৯৭৫ ০১৭২২০৯৩০৬৮

52  চ  রায় ৫৬৬৮৬৮ সহকারী িশ ক িষ ২য়, ১৯৯৩
২য়, ২০০১ িষ  
িডে ামা

 ফিলমারী ডা া উ  িব ালয় িদনাজ র ২৮.০৩.২০০১ ১৬.০৩.২০০৩ ২৫.১২.১৯৭৭ ০১৭৩১২৯৪৭০১

53 মাঃ আ র রহমান ১১১৮৭১২ সহকারী িশ ক গিণত ১ম, ১৯৯৯ ২.৯০, ২০০৪ ২য়, ২০১২ খীপীর উ  িব ালয় িদনাজ র ১৫.১২.২০১৪ ০১.০৪.২০১৫ ০৫.০২.১৯৮৩ ০১৭২২৫৫৬৭৯৮

54 মাছাঃ রহানা বানু ১০৪৮৩৪৫
সহকারী 
িশ ক ইসলাম ধম ১৭৫১৩৭৪০৯৭

55 িমলন সরকার ১১৫৫০৩৭
সহকারী 
িশ ক বাংলা ১৭২৩৬৭২৫৯১

56
মাঃ মিতউর 

রহমান
১১৫০৪৩৭

সহকারী 
িশ ক

ইস. ধম ৩.৮৩, ২০০২ ৩.৬৭, ২০০৪ ১ম, ২০০৬ উ রেভালানাথপুর উ  িবদ ালয় িদনাজপুর ১৩.০২.২০১৯ ২১.০৫.২০১৯ ০১.০২.১৯৮৮ ০১৭২২৬৫৮৬০৬

57
মাঃ হািববুর 

রহমান
১১৫০৪৩৮

সহকারী 
িশ ক

ইংের জ ৫.০০, ২০০৬ ৪.৯২, ২০০৮ ২য়, ২০১২ ,, িদনাজপুর ১৩.০২.২০১৯ ২১.০৫.২০১৯ ০১.০৮.১৯৯১ ০১৭৪৬৯৭০৫৫৫

58 মাঃ আদুল 
মািমন ২৫২০০৪

সহকারী 
িশ ক

ইসলাম ও 
নিতক িশ া দািখল আলীম

ফা জল ও 
কািমল জগ াথপুর উ  িবদ ালয় িদনাজপুর ০৯.০৮.১৯৯২ ০১.০২.১৯৯৩ ১৯৭০

০১৭-
৪৫৫৫৮৪৭২

59 ‡gvt Avey Zv‡ni 540384 mnKvwi wk¶K
Bmjvg I
 ˆbwZK wk¶v

2q 2q 2q BQvgwZ D”P wet w`bvRcyi 9/2/1993 1/2/1998 4/7/1973 01738516215

60 ‡gvt †gvK‡Q` Avjx mnKvwi wk¶K Rxe weÁvb 2q 3q 3q BQvgwZ D”P wet w`bvRcyi 5/1/1999 1/12/1974 01773374577

61 Lvw`Rv bvmwib mnKvwi wk¶K
evsjv‡`k
 I wek¦ cwiPq

3q 3q 3q BQvgwZ D”P wet w`bvRcyi 16/08/1999 31/10/1967 01727374545

62 iwdKzj Bmjvg mnKvwi wk¶K AvBwmwU B C C BQvgwZ D”P wet w`bvRcyi 14/01/2015 12/9/1984 01745277702

63 মেনায়ারা িম ১০৫২৮৫২
সহঃ িশঃ 
(ইসলামধম)

ইসলামধম ১ম-২০০০ ২.১৭-২০০৩ ২য়-২০০৫ দি ন নশরত র উ  িব ালয় িদনাজ র ০৫/০৭/১০ ০১/১১/১০ ০২/০২/৮৫ ০১৭৯৬৮৬৬৬৫৫

64 মাঃ মাবাে ল হক ২৪৭৯৫৪ সহকারী িশ ক
ইসলাম ও নিতক 
িশ া

দািখল আিলম
ফািজল
কািমল

দি ণ পলাশবাড়ী উ  িব ালয় িদনাজ র ০৫।০৬।১৯৮৮ ০৫।০৬।১৯৮৮ ০১।০৬।১৯৬৯ ১৭৪৯২৫৩৩৩৩

65 মাঃ মায়াে ম হােসন ৫৬৫০২৯ সহকারী িশ ক িষ এস,এস,িস এইচ,এস,িস িব,এস,িস দি ণ পলাশবাড়ী উ  িব ালয় িদনাজ র ০১।০৬।২০০২ ০১।০৬।২০০২ ০১।০২।১৯৭৬ ১৭২৫২৩৫২৩৫

66 মাঃ কাম ল ইসলাম ১১১১৪৯১ সহকারী িশ ক কি উটার এস,এস,িস এইচ,এস,িস িব,এস,িস দি ণ পলাশবাড়ী উ  িব ালয় িদনাজ র ০৪।০৫।২০১৩ ০১।০৭।২০১৪ ০৭।১২।১৯৭৯ ১৭৭৪১৩০০২৭

67 জীিবৎ চ  রায় ১০০২৫৬৬ সহঃ িশঃ (িব ান) িব ান ১ম-১৯৯৩ ২য়-১৯৯৫ ২য়-১৯৯৮ খাচনা এসিস ল এ  কেলজ িদনাজ র ২৫/০৩/০৩ ০১/০৪/০৪ ১৫/১২/৭৮ ০১৭৬১১২৯৫৮৮

68 আ  তােহর ১০৫২৮৫২
সহঃ িশঃ 
(ইসলামধম)

ইসলামধম ৩.০০-২০০২ ২.৫৮-২০০৪ ২য়-২০০৬ ব সাইতাড়া উ  িব ালয় িদনাজ র ১৪/০৪/১৪ ০১/১১/১৪ ০৩/০২/৮৮ ০১৭১৯৬৬৬৫৯২

69 মাছাঃ নািছমা খা ন সহঃ িশঃ (সামািব) সামাঃ িবঃ ১ম-১৯৯৮ ২য়-২০০০ ৩য়-২০০৫ ব সাইতাড়া উ  িব ালয় িদনাজ র ২০/০৬/১৪ ০১/০১/৮১ ০১৭১৪৮৬২২৪৪



70 িমলন কুমার রায় ১০৩৫২৬৪
সহকারী 
িশ ক

 কৃিষ এস এস িস এইচ এস িস  াতক পাস
রাণীরব র এন,আই বািলকা উ  
িবদ ালয়

িদনাজপুর ০৫/০৯/২০০৬ ০১/০৩/২০০৭ ০৪/১০/১৯৮১ ১৭১৮৯৭০৮৪৪

71
মাঃরিফকুল 

ইসলাম
১০৩৫২৬৩

সহকারী 
িশ ক

ইস:ও 
নঃিশ া

দািখল আিলম ফা জল,কািমল
রাণীরব র এন,আই বািলকা উ  
িবদ ালয়

িদনাজপুর ০৫/০৯/২০০৬ ০১/০৩/২০০৭ ০২/০১/১৯৮০ ১৯১৭৯১৩৩০৩

72
মাঃ নুর আলম 

শাহ ্
১১১৩০৮৪

সহকারী 
িশ ক

শািররীক িশ া এস এস িস এইচ এস িস
 াতক 
পাস,িবিপএড

রাণীরব র এন,আই বািলকা উ  
িবদ ালয়

িদনাজপুর ১০/০৩/২০১৪ ০১/০৯/২০১৪  ১৯/১০/১৯৮৪ ১৭৬৪৯০৪০৪৩

73 জিসম উ ন ১১৪১৯৮৯
সহকারী 
িশ ক

ইংরাজী দািখল এইচ এস িস  াতক স ান
রাণীরব র এন,আই বািলকা উ  
িবদ ালয়

িদনাজপুর ১০/১১/২০১৬ ০১/০৪/২০১৮ ০১/০২/১৯৮৭ ১৭২৩৭১৩৭৩৬

74
মাঃ আ রু 

রা াক
১১৪২৯৩৮

সহকারী 
িশ ক

ক উটার এস এস িস এইচ এস িস
 াতক 
স ান,এম এ

রাণীরব র এন,আই বািলকা উ  
িবদ ালয়

িদনাজপুর ১০/০৩/২০১৪ ০১/০৭/২০১৮ ২১/০৬/১৯৮৬ ১৭৩৮১৪৯৪৪০

75 হা দ িমজা র রহমান 1039489 সহ: িশ ক ইসলাম ধম 1997-2q 2002-2q 2004-2q উ র পলাশবাড়ী এ.এস.এম উ  িব ালয় িদনাজ র 19/04/2009 1/9/2009 1983

76 মাঃ আ র রহমান ১১৫৫০৪৪

সহকারী 
িশ ক(কি উটার/
ত  ও যাগােযাগ 

ি  ICT)

এসএসিস-
৪.০০/২০০৪

এইচএসিস-
২য়/২০০৬

িবএসিস(অনাস) 
ত  ও যাগােযাগ 

ােকৗশল
িষরব র উ  িব ালয় িদনাজ র ২০/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ৩১/১০/১৯৮৮ ০১৭২2841238

77
শা  মাঃ আমজাদ 
হােসন

১১৪২৯৩৭
সহকারী  
িশ ক(িব ান)

িব ান এসএসিস-২য়/৯৬
এইচএসিস-
২য়/২০০০

(পাশ/স ান)-
৩য়/২০০১
১.উি দ ২. ািণ  
৩।রসায়ন

িষরব র উ  িব ালয় িদনাজ র ১৬/০৫/২০১২ ০১/০৬/২০০৭ ০৮/০৩/১৯৮১ ০১৭২৪১০৭৭৩৮

78 লংেক র রায় ১১৪৫৮২৮
সহকারী  
িশ ক(সমাজিব ান
)

সমাজিব ান এসএসিস-২য়/৯৬ এইচএসিস-২য়/৯৮

াতক 
(পাশ/স ান)-
৩য়/২০০৪ 
১.অথনীিত 
২.ইংেরিজ 

িষরব র উ  িব ালয় িদনাজ র ২৭/০৮/২০১২ ০১/০৩/২০১৯ ৩০/০৯/১৯৮০ ০১৭২২২০১৬১৬

79 চ ন মার রায়
সহকারী  
িশ ক(সমাজিব ান
)

সমাজিব ান
এসএসিস 
৩.১৩/২০০৩

এইচএসিস-
৩.৮০/২০০৫

াতক 
(পাশ/স ান)-
২য়/২০০৯
১.সমাজিব ান. 
২.রা িব ান 
৩।ইিতহাস

িষরব র উ  িব ালয় িদনাজ র ০১/০৮/২০১৩ ২৭/০৮/১৯৮৫ ০১৭৫০৬৯৩৮৩৩

GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK(m¤§vb)

1 ‡gvQv: gwiqg †bQv 1012624 mnKvix wkÿK kixi PP©v 2q/1994 2q/1997 2q/1998 XvKzjv Av`k© D”P we`¨vjq w`bvRcyi 16/1/2000 1/9/2004 17/1/1980 01719469731,
2  †gv: †MvjRvi Avjx 554236 mnKvix wkÿK ‡gŠjfx 2q/1988 2q/1990 3q/1992 XvKzjv Av`k© D”P we`¨vjq w`bvRcyi 21/1/1993 1/4/2001 25/6/1971 01744104972,
3 ‡gvt †gvK‡Q`yj nK 1053465 mn: wkÿK Bmjvg ag© 1g 2q 2q 10/21/2010 3/3/2011 1/12/1982 01750669678
4 Zvnwg`v LvZzb 1114409 mn: wkÿK K…wl wkÿv wm wm 1g 6/9/2014 12/2/2014 3/1/1990 01739264469
5 iæwRbv LvZzb 1136707 mn: wkÿK kvixwiK wkÿv 1g 2q 3q 11/5/2016 7/31/2017 5/11/1984 01726842169
6 মাঃ আল মা ন শাহ 2020628 সহকারী িশ ক ইংেরিজ এস এস িস এইস এস িস াতক আমবাড়ী ফািজল মা াসা িদনাজ র ১৭/০২/২০০৫ 1/1/2007 14/01/1974 1816347656

7 মাঃ গালাম র ল 689090 সহকারী িশ ক  কি টার এস এস িস এইস এস িস াতক আমবাড়ী ফািজল মা াসা িদনাজ র  ১১/০৭/২০০১ 24/5/2002 11/4/1978 1720570107

8
 মাওঃেমাঃশিফ ল 
ইসলাম

2020627 সহকারী মাওলানা আরিব দািখল আিলম ফািজল আমবাড়ী ফািজল মা াসা িদনাজ র ০২/০৮/২০০২ 1/1/2007 15/02/1979 1740477918

µwgK bs
wkÿ‡Ki bvg Bb‡W· b¤^i c`ex welq

wkÿvMZ †hvM¨Zv
we`¨vj‡qi bvg ‡Rjv ‡hvM`v‡bi ZvwiL

GgwcI f‚w³i 
ZvwiL

Rb¥ ZvwiL ‡gvevBj bs

AvgvbZ‚j¨v D”P we`¨vjq w`bvRcyi



9 মাওঃেমাঃ ফা খ হােসন 2118263 সহকারী মাওলানা আরিব দািখল আিলম ফািজল আমবাড়ী ফািজল মা াসা িদনাজ র  ০১/১২/২০১৫ 28/10/2016 12/1/1983 1750515962

10 ‡gvt MImyj AvRg 393802 mycvi nvw`m `vt 1982-3q Avt 1984-2q
dvwRj 1986-2q
Kvwgj 1988-2q

DËiv Bmjvwgqv wØ-gyLx `vwLj gv`ivmv িদনাজ র 12/21/1990 5/1/1998 1968 1724678659

11 ‡gvt iwdKzj Bmjvg 393803 mnt mycvi Aviwe `vt 1986-2q Avt 1988-2q
dvwRj 1991-2q
Kvwgj 1993-2q

DËiv Bmjvwgqv wØ-gyLx `vwLj gv`ivmv িদনাজ র 12/20/1993 8/1/1998 1971 1734050867

12 ‡gvt nvw`myi ingvb 2008967 mnt wkÿK K…wl `vt 1997-1g
GBmGmwm 1999

2q
weGmwm 2001

2q
DËiv Bmjvwgqv wØ-gyLx `vwLj gv`ivmv িদনাজ র 1/7/2004 9/1/2004 1983 1722087519

13 ‡gvt Avãyi iv¾vK 2020442 mnt wkÿK Kw¤úDUvi
GmGmwm 1996

2q
GBmGmwm 1999

2q
weGmGm 2000

3q
DËiv Bmjvwgqv wØ-gyLx `vwLj gv`ivmv িদনাজ র 3/6/2004 11/1/2006 1981 1751079367

14 ‡gvt gwgbyi iwk` 393804 mnt ‡gŠjfx Aviwe
`vwLj 1984

2q
Avwjg 1987

3q
dvwRj 1989

3q
DËiv Bmjvwgqv wØ-gyLx `vwLj gv`ivmv িদনাজ র 12/21/1990 5/1/1998 1970 1729596104

15 ‡gvt Av‡bvqviæj Bmjvg 395502 mnt †gŠjfx Aviwe `vt 1985-2q Avt 1987-3q dvwRj 1989-3q DËiv Bmjvwgqv wØ-gyLx `vwLj gv`ivmv িদনাজ র 12/20/1993 2/1/1999 1970 1728150732

16 ‡gvt wgRvbyi ingvb 2012802 mnt †gŠjfx Aviwe `vt 1996-1g Avt 1998-2q
dvwRj 2000-2q
Kvwgj 2002-2q

DËiv Bmjvwgqv wØ-gyLx `vwLj gv`ivmv িদনাজ র 1/7/2004 11/1/2004 1982 1751461846

17 ‡gvt kvnveyj Avjg 0 mycvi ‡KviAvb `vt 1988-2q Avt 1990-3q
dvwRj 1992-3q
Kvwgj 1994-2q

Lwjjcyi nvRx QvbvDjøvn& wØ-gyLx `vwLj gv`ivmv িদনাজ র 5/9/2019 1973 1724162757

18 ‡gvt GKivgyj nK 83426 mnt mycvi Aviwe `vt 1973-2q Avt 1977-3q
dvwRj 1978-2q
Kvwgj 1995-2q

Lwjjcyi nvRx QvbvDjøvn& wØ-gyLx `vwLj gv`ivmv িদনাজ র 3/16/1981 6/1/1985 1961 1719541355

19 ‡gvt AvZvDi ingvb byix 83427 mnt †gŠjfx wdKvn `vt 1972-2q Avt 1974-3q dvwRj 1976-3q Lwjjcyi nvRx QvbvDjøvn& wØ-gyLx `vwLj gv`ivmv িদনাজ র 6/4/1979 6/1/1985 1962 1734373783

20 ‡gvt gvneyeyj Avjg 385887 mnt †gŠjfx nvw`m `vt 1981-3q Avt 1985-3q
dvwRj 1988-3q
Kvwgj 1997-2q

Lwjjcyi nvRx QvbvDjøvn& wØ-gyLx `vwLj gv`ivmv িদনাজ র 8/16/1994 8/16/1994 1969 1719449449

21 ‡gvt †gvRvd&di †nv‡mb 69522 mycvi
BmjvwgK 
÷vwWm

`vt 1992-2q Avt 1994-2q
dvwRj 1996-2q
Kvwgj 1998-2q

¸o¸wo gwnDj 
Djyg wØ-gyLx `vt gvt

িদনাজ র 1/9/2018 1/9/2018 1977 1701572677

22 ‡gvt iwdKzj Bmjvg 2127201 mnt mycvi
BmjvwgK 
÷vwWm

`vt 1882-2q Avt 1990-2q
dvwRj 1996-3q
Kvwgj 1998-2q

¸o¸wo gwnDj 
Djyg wØ-gyLx `vt gvt

িদনাজ র 5/7/2019 - 1977 1725788226

23 ‡gvt Avwgbyj Bmjvg 391907 mnt †gŠjfx
BmjvwgK 
÷vwWm

`vt 1988-2q Avt 1990-2q dvwRj 1992-2q
¸o¸wo gwnDj 
Djyg wØ-gyLx `vt gvt

িদনাজ র 7/20/1997 2/1/1998 1978 1737795225

24 ‡gvQvt nvwmbv ggZvR 2127201 mnt wkÿK Kw¤úDUvi
GmGmwm 1989

2q
GBmGmwm 1991

3q
¯œvZK 1994

2q
¸o¸wo gwnDj 
Djyg wØ-gyLx `vt gvt

িদনাজ র 11/30/2004 5/1/2019 1973 1748063980

25 ‡gvt †gvbv‡qg †nv‡mb 2017378 mnt wkÿK kixiPP©v
GmGmwm 1986

2q
GBmGmwm 1988

2q
weGmGm 1999

3q
¸o¸wo gwnDj 
Djyg wØ-gyLx `vt gvt

িদনাজ র 11/30/2004 9/1/2005 1970 1726861133

26 ‡gvQvt kvnvbvR cvifxb 2095545 mnt †gŠjfx
BmjvwgK 
÷vwWm

`vt 1993-2q Avt 1995-2q
dvwRj 1992-2q
Kvwgj 1999-2q

¸o¸wo gwnDj 
Djyg wØ-gyLx `vt gvt

িদনাজ র 9/7/2013 9/8/2013 1978 1774180494

27 wibv Av³vi 2127202 mnt wkÿK MwYZ
GmGmwm 2009

4.38
GBmGmwm 2011

3.80

¯œvZK 2015
2.98

¯œvZ‡KvËi 2019
3.54

¸o¸wo gwnDj 
Djyg wØ-gyLx `vt gvt

িদনাজ র 2/9/2019 5/1/2019 1994 1762933349



28 ‡gvt †iRIqvbyj Bmjvg 2129316 mnt †gŠjfx
BmjvwgK 
÷vwWm

`vt 2004
3.17

Avt 2006
3.92

dvwRj 2009
3.17

Kvwgj 2011

¸o¸wo gwnDj 
Djyg wØ-gyLx `vt gvt

িদনাজ র 2/9/2019 7/1/2019 1988 1737095642

29 মাঃ বাদশার আলী ৬৮৫৭০৩ সহঃ মৗঃ আরবী দাঃ ২য়, ৮৪ আঃ ৩য়, ৮৬ ফাঃ ২য়, ৮৮
ঘেনশ ামপুর 
কুতব মেমািরয়াল
দািখল মাদরাসা

িদনাজপুর ১০/১১/১৯৯০ ০১/০৪/০১ ১৯৭২ ০১৭২৪৬৮০৫১
৯

30 মাঃ আবুল 
কােশম ৬৮৫৭০৪ সহঃ মৗঃ আরবী দাঃ ২য়, ৮৮ আঃ ৩য়, ৯০ ফাঃ ৩য়, ৯২

ঘেনশ ামপুর 
কুতব মেমািরয়াল
দািখল মাদরাসা

িদনাজপুর ২৭/১০/১৯৯৩ ০১/০৪/০২ ১৯৭৩ ০১৭৩৪০৫০৩৫

31 মাঃ নুরল ইসলাম ৬৮৭৪০১ সহঃ মৗঃ আরবী দাঃ ২য়, ৮১ আঃ ২য়, ৮৫ ফাঃ ৩য়, ৮৭
ঘেনশ ামপুর 
কুতব মেমািরয়াল
দািখল মাদরাসা

িদনাজপুর ৩০/০৬/২০০০ ০১/১০/০১ ১৯৬৮ ০১৭৩৮৪৪০৫৬
০

32 ‡gv t Avwgbyiingvb †PŠt 83347 mycvi wdKvn `vwLj, 1g, 1971 Avwjg, 2q, 1973 dvwRj, 2q, 1975 PK‡evqwjqv Gm. wØg~Lx `vwLjgv`&ivmv w`bvRcyi 1/5/1979 5/6/1981 1/1/1962 01744-280941

33 ‡gv t †mvjvqgvbmiKvi 83349 mnKvixmycvi Aviex `vwLj, 1g, 1971 Avwjg, 2q, 1973 dvwRj, 3q, 1982 PK‡evqwjqv Gm. wØg~Lx `vwLjgv`&ivmv w`bvRcyi 1/1/1976 11/3/1989 1/11/1960 01795-589758

34 ‡gv t Avãyjgvey` miKvi 378606 mnKvix †gŠjfx KziAvb `vwLj, 3q, 1981 Avwjg, 2q, 1983 dvwRj, 3q, 1986 PK‡evqwjqv Gm. wØg~Lx `vwLjgv`&ivmv w`bvRcyi 15/12/1987 7/9/1988 1/1/1969 01731-483330

35 ‡gv t gwgbyjBmjvg 378607 mnKvix†gŠjfx nvw`m `vwLj, 3q, 1982 Avwjg, 3q, 1984 dvwRj, 2q, 1986 PK‡evqwjqv Gm. wØg~Lx `vwLjgv`&ivmv w`bvRcyi 15/12/1987 7/9/1988 1/2/1970 01710-215577

36
‡gvQvtRvbœvZzj 
†di‡`Šwm

2117651 mnKvixwkÿK K…wl
GmGmwm, 1g, 

1999
K…wl wWcøgv,1g, 

2006
PK‡evqwjqv Gm. wØg~Lx `vwLjgv`&ivmv w`bvRcyi 6/1/2015 2/8/2016 31/10/1983 01718-287671

37 ‡gv t †gv¯ÍdvKvgvj 2127207 mnKvixwkÿK Bs‡iwR
`vwLj, 3.50, 

2001
Avwjg, 2.67, 

2003
weG (cvm), 2q, 

2007
PK‡evqwjqv Gm. wØg~Lx `vwLjgv`&ivmv w`bvRcyi 17/02/2019 29/05/2019 3/1/1987 01723-993371

38 ‡gv t kvn&AvjggÛj 379202 `vwLjK¡vix KziAvbgwR` `vwLj, 2q, 1982 Avwjg, 3q, 1984 dvwRj, 3q, 1986 PK‡evqwjqv Gm. wØg~Lx `vwLjgv`&ivmv w`bvRcyi 1/9/1988 11/3/1989 5/1/1970 01728-638149

39 dv‡Zgv-ZzR ‡Rvniv N1150496 mnKvix wkÿK evsjv 3.50/1995 3.80/2008 wØZxq/2012 RwginvU D”P we`¨vjq w`bvRcyi 18/2/2019 1/5/2019 2/10/1991 01755188551,

40 মাঃ এমদা ল হক ######## সহকারী িশ ক িষ এসএসিস/৯৪/২য় এইচএসিস/৯৬/২য় িবএসিস/৯১/২য় ২১/১২/২০০৩ ০৫/০২/১৯৭৮ ০১৭১৬-৯৩৫২২৫

41 লায়লা ফারহানা ######## সহকারী িশ ক
ত  ও যাগােযাগ 

ি
এসএসিস/৯২/১ম এইচএসিস/৯৫/২য় িবএসএস/২০০০/২য় ৩১/১২/২০০৭ ২১/০৪/১৯৭৬ ০১৭৫৮-৮৯৩৩০৬

42 ত া সরকার লাবনী ৮২৪৪৮৮৫৮৩৯ সহকারী িশ ক বাংলা এসএসিস/০৩/২.৫৬
এইচএসিস/০৫/৩.৩
০

স ান/২০১০/২য় ৩১/১০/২০১৬ ১৭/০৫/১৯৮৬ ০১৭২৩-০৫৮৯০৬

43 মাঃ আ স সাবহান
2713055
155299 সহকারী মৗলভী আরবী দািখল/৮২/৩য় আিলম/৮৪/৩য় ফািজল/৮৭/৩য় ১৫/০৫/১৯৮৯ ১২/১২/১৯৬৫ ০১৭৯৭-৮০৮২০৫

44
27177
51460299 ফািজল/৮৮/৩য়

45 কািমল/৯০/২য়

46 মাঃ নজ ল ইসলাম
2717751
475722 সহকারী মৗলভী আরবী দািখল/৮০/৩য় আিলম/৮৫/৩য় ফািজল/৮৭/৩য় ০১/১২/১৯৮৬ ১৫/০৮/১৯৬০ ০১৭৩৫-০১৫৮১৮

47
মাঃ আ ল কালাম ৩৮৩০২১ সহকারী িশ ক বাংলা

এসএসিস-  ৭৮-
তীয়

এইচএসিস- ৮১-
তীয় াতক-৮৪ - তীয় ফিকর বাজার বাঃ উঃ আঃ মাঃ িদনাজ র ১/২/১৯৮৬ ১/৭/১৯৯৩ ৩১-০৩-১৯৬১ ১৭৮৫৩৭৭৪৮৮

48
মাঃ জিসম উ ীন 

সরদার ৩৮৩০১৯ সহকারী মৗলভী আরবী দািখল-  ৮০-ি তীয় আিলম- ৮২-ি তীয় ফািজল-৮৪  -ি তীয় ফিকর বাজার বাঃ উঃ আঃ মাঃ িদনাজ র ১/২/১৯৮৬ ১/৭/১৯৯৩ ১/৮/১৯৮৬ ১৭২১৯১৭১৮৬

১৫/০৫/১৯৮৯ ০১/০১/১৯৭২ ০১৭২৬-৮৪১৮২৮

দাগলাগ  ি - খী দািখল মা াসা িদনাজ র

মাঃ আিম ল ইসলাম সহকারী মাওলানা আরবী দািখল/৮৪/৩য় আিলম/৮৬/৩য়



49
মাঃ আ ল ওয়ািহদ ৩৮৫০০৫ সহকারী মৗলভী আরবী দািখল-  ৮৫- তীয় আিলম-  ৮৮- তীয় ফািজল- ৯০- তীয় ফিকর বাজার বাঃ উঃ আঃ মাঃ িদনাজ র ৬/২/১৯৯২ ১/৭/১৯৯৩ ২/১২/১৯৭০ ১৭৭৪৬০৭১২০

50
ইয়াছিমন আরা ২১০৬৩২৪ সহকারী মৗলভী আরবী দািখল-০২-৩.৮৩ আিলম-০৪-৩.৯২ ফািজল-০৬  - থম ফিকর বাজার বাঃ উঃ আঃ মাঃ িদনাজ র ১৫/০৬/২০১৩ ১/৭/২০১৪ ১/১/১৯৮৮ ১৭৪৪৮৪৯৩৯১

51 ‡gv: `yiæj û`v 554240 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© 3q/1990 2q/1992 2q/1994 miKvwi e½eÜz D”P we`¨vjq w`bvRcyi 1/3/1995 1/4/2001 1/3/1976 01739863744,

52
‡gv: ‡iRIqvb †nv‡mb mnKvix wkÿK ‡fŠZ weÁvb 4.13/04 4.80/06 2q/11 miKvwi e½eÜz D”P we`¨vjq w`bvRcyi 31/12/16 2/8/1989 01712420611,

53 মা: মাহমুদলু 
হক 559883

mnKvix wkÿK 
ক উটার 2ND/1994 2ND/1997 2ND/1999 বািলকা িবদ াপীঠ হাই ু ল

w`bvRcyi
30/5/2001 1/3/2002 25/10/1979 1718689433

54 মা: মাহাবুবুর 
রহমান 244652 ধম ও িশ ক ইসলাম ধম 3ND/1980 2ND/1992 3RD/1984 বািলকা িবদ াপীঠ হাই ু ল

w`bvRcyi
5/1/1986 2/8/1986 1/8/1967 1719038179

55 দলুাল চ  রয় 1108201 ধম ও িশ ক N/A 2ND/1998 1ST/1998 3RD/2000 বািলকা িবদ াপীঠ হাই ু ল
w`bvRcyi

10/7/2013 11/4/2014 1/6/1981 1745248506

56 মাছাঃ ইসেমাতারা 2127199 সহঃ িশি কা গিণত
িব ান 
জিপএ-4.50 
সাল-2009

িব ান 
জিপএ-4.20 
সাল-2011

িবএসিস 
(অনাস) গিণত 
িস জিপএ-
3.28 সাল-2017

বড়পুকুিরয়া কােদিরয়া ি -মুখী দািখল 
মাদৃরাসা। পাবতীপুর, িদনাজপুর। িদনাজপুর 2/7/2019 5/17/2019 15/10/1994ইং 1719058698

57 Avwidv nK 1137373 mnt wkÿK MwYZ 2001 2004 2009 eocyKzwiqv ¯‹zj GÛ K‡jR w`bvRcyi 25/11/2016 1/9/2017 25/12/1986 1767695904

58 ‡gvt †g‡n`x nvmvb 1153814 mnt wkÿK Bs‡iRx 2008 2010 2014 eocyKzwiqv ¯‹zj GÛ K‡jR w`bvRcyi 12/2/2019 1/7/2019 18/02/1992 1738154134

59 wbgvB P›`ª ivq 1150493 mnt wkÿK mgvR weÁvb 2006 2008 2011 eocyKzwiqv ¯‹zj GÛ K‡jR w`bvRcyi 12/2/2019 1/5/2019 24/09/1989 1737572292

60 ‡gvt Gg`v`yj nK 241793 mnt wkÿK Aviwe 1972 1974 1977 eocyKzwiqv ¯‹zj GÛ K‡jR w`bvRcyi 14/03/1984 1/6/1985 1/3/1961 796973745

61
dviæK †gvnv¤§` 
†gbnvRyj Avjg

559888 mnKvix wkÿK K…wl 1g/1993 2q/1996 3q/1999 wgZvjx D”P we`¨vjq w`bvRcyi 4/8/2001 1/1/2002 1/5/1978 01791027671,

62 ‡gvt gvngy`yi ingvb 258020 mnt wkÿK evsjv
GmGmwm 1980

3q
GBPGmwm 1984

3q
weG1988

3q
gb¥_cyi †Kv-Acv‡iwUf D”P we`¨vjq

cve©Zxcyi
w`bvRcyi

7/9/1994 6/1/1985 1963 1731244578

63 ‡gvt mvgmyj Avjg 297927 mnt wkÿK K…wl wkÿv
GmGmwm 1981

2q
GBPGmwm 1983

3q
weGmwm 1993

3q
gb¥_cyi †Kv-Acv‡iwUf D”P we`¨vjq

cve©Zxcyi
w`bvRcyi

11/16/1996 3/1/1997 1965 1739878836

64  †gvt AvwRRyi ingvb 691808 mycvi ‡KviAvb `vt 1983-2q Avt 1986-3q
dvwRj 1990-3q
Kvwgj 1994-2q

nvwg`cyi Bmjvwgqv evwjKv `vt gvt
cve©Zxcyi
w`bvRcyi

1/27/1995 10/1/2002 1970 1722885788

65 ‡gvt wd‡ivR kvn& 2121445 mnt ‡gŠjfx Aviwe
`vt 2001-

3.00
Avt 2004

1.17

dvwRj 2006-2q
dvwRj weG DËxY©

2007
Kvwgj 2008

3.65

nvwg`cyi Bmjvwgqv evwjKv `vt gvt
cve©Zxcyi
w`bvRcyi

10/14/2015 11/1/2017 1985 1783298196

66 ‡gvt †iv¯Íg Avjx 692523 mnt †gŠjfx wdKvn& `vt 1987-3q Avt 1989-3q dvwRj 1992-3q nvwg`cyi Bmjvwgqv evwjKv `vt gvt
cve©Zxcyi
w`bvRcyi

1/16/1994 2/1/2003 1971 1309480289

67 ‡gvt †di‡`Šm ingvb 691810 mnt ‡gŠjfx Aviwe `vt 1991-2q Avt 1993-2q dvwRj 1995-3q nvwg`cyi Bmjvwgqv evwjKv `vt gvt
cve©Zxcyi
w`bvRcyi

2/15/1996 10/1/2002 1977 1761204244



68
মাঃ আেনায়া ল 

হক 297912 মৗলিভ ইসলাম ধম দািখল 2য় সাল-
1990

আিলম 2য় 
সাল-1992

ফা জল 2য় 
সাল-1995 
কািমল 2য় 
সাল-2002

হািমদপুর উ  িবদ ালয় িদনাজপুর 6/23/1996 10/1/1997 01-03-1975ইং 1719472255

69
‡gvt Qv‡`Kzj Bmjvg 
cÖvs

565155 mnKvix wkÿK Bs‡iRx
GmGmwm 1984

1g
GBPGmwm 1986

2q
weG 1995 

2q
nwiivgcyi D”P 
we`¨vjq

cve©Zxcyi
w`bvRcyi

6/6/2002 6/6/2002 1968 1745727165

এসএসিস/দািখল এইচএসিস/আিলম াতক (পাস/স ান)

1 মা: মহ ল হক ১১৩১৪৯১ সহকারী িশ ক সহ: েমৗলভী ২.৫০-২০০২ ২য়-২০০৫ ২য়-২০০৭ দা ল চিকয়াপাড়া উ  িব ালয় িদনাজ র ০৮/০৬/১৫ ০১/১১/১৬ ০৬/১২/৮৫ ০১৭৩০-৯৮২৪৯৭

2 মা: আ ল স সরকার ৫৬১৪৯৯ সহকারী িশ ক ইসলাম দািখল-৮৫ আিলম-৮৭
ফািজল-৮৯ কািমল-
১৯১১

রামভ র উ  িব ালয় িদনাজ র ০১/১১/০১ ০১/০৫/০২ ১৯৭১ ০১৭২২-৮৪০৮১৩

3 মা: আেনায়া ল সাদাত ৫৬৫০৫৬ সহকারী িশ ক িষ এসএসিস-১৯৯৫ --- িষ িডে মা-১৯৯৯ রামভ র উ  িব ালয় িদনাজ র ৩০/০৫/০২ ০১/০৬/০২ ১৯৭৮ ০১৭২৭-৯৫৯৬৮৪

4 মা: মিম ল ইসলাম ১০৬৮৩৭৭ সহকারী িশ ক কি উটার দািখল-১৯৯৪ এইচএসিস-১৯৯৮ িব,এ ২০০৭ রামভ র উ  িব ালয় িদনাজ র ২১/১২/১১ ০১/১১/১২ ১৯৭৮ ০১৭১৯-৪৭২১৭৫

5 মা: ফজলার রহমান ২৪১৭৯২
সহকারী িশ ক 
( িনয়র)

--- এসএসিস-১৯৭৮ এইচএসিস-১৯৮০ --- রামভ র উ  িব ালয় িদনাজ র ১১/১০/৮৩ ০১/০৬/৮৫ ১৯৬২ ০১৭২২-৭৩৫২৬৬

6 মা: তাহা ৫৪১৯৩৯ সহকারী িশ ক ইসলাম দািখল-৩য় আিলম-৩য় ফািজল--৩য় জয়নগর মা িমক িব ালয় িদনাজ র ১০/০১/৯৩ ০১/০২/৯৮ ১৪/০২/৭৫ ০১৭২৯-৫২১৪৩৯

7 মা: আইয়ব আলী ১০১১৬৫৪ সহকরী িশ ক ইসলাম ২য়-১৯৮৭ ৩য়-১৯৮৯
৩য়-১৯৯১ ৩য়-
১৯৯৩

িস,এম িনেকতন উ  িব ালয় িদনাজ র ১৫/১৫/১৯৯৪ ০১/০৪/০৪ ১৯৭৩ ০১৯১৮-৮৮৯৭২৪

8 মা: ছিমর উি ন ম ল ২৫২৪৮৯ সহকারী িশ ক ইসলাম ৩য়-১৯৮৪ ৩য়-১৯৮৬ ৩য়-১৯৮৮ রারী র উ  িব ালয় িদনাজ র ০১/০১/৮৯ ০১/০৪/৯৩ ০১/০৮/৭১ ০১৭৩২-৭৮৭১৫১

৯ মা: একরা ল হক ১১৪৩৪৪৫ সহকারী িশ ক কি উটার ২য়-১৯৯৮ ২য়-২০০০ ২য়-২০০৪ রারী র উ  িব ালয় িদনাজ র ০১/০৪/১৩ ০১/০৯/১৮ ১০/০৪/৮৩ ০১৭৮৬-৭১৪৯৭৩

১০ িম: রািজব আহে দ ১০৬২১৮১ সহকারী িশ ক ইংেরজী ১ম-১৯৯৬ ১ম-১৯৯৮ ৩য়-২০০৬ উ র লি র উ  িব ালয় িদনাজ র ০১/০১/০২ ০১/১১/০২ ২৭/০৭/৭৯ ০১৭৫৪-৩২০৩০৮

১১ মন ল ইসলাম ১১২৯৩৪৯ সহকারী িশ ক ইসলাম ২.৬৭-২০০১ ৩.০০-২০০৫ ২য়-২০০৭ উ র লি র উ  িব ালয় িদনাজ র ০৯/০৫/১৫ ০১/০৫/১৬ ০১/০২/৮৭ ০১৭৯৬-৯০০৬২০

১২ মা: জাহা ীর আলম ৫৫৫০৩২ সহকারী িশ ক ইসলাম দািখল-১৯৯৪ আিলম-১৯৯৬
ফািজল-১৯৯৮ 
কািমল-২০০০

রাজারাম র এস ইউ উ  িব ালয় িদনাজ র ০১/০৪/০১ ০১/০৪/০১ ০৫/০১/৭৮ ০১৭২৫-৪৪৩৪৩৬

১৩ মা: বলাল হােসন ২৫৭১৬৭ সহকারী িশ ক ইসলাম দািখল-১৯৮৭ আিলম-১৯৮৯
ফািজল-১৯৯১ 
কািলম-১৯৯৬

রাজারাম র এস ইউ উ  িব ালয় িদনাজ র ১০/০১/৯২ ০১/০১/৯৫ ০১/০৬/৭২ ০১৭২১-৪৬০৯২১

১৪ মাছা: আন মান আরা ২৫৭১৬৬ সহকারী িশ ক সামািজক িব ান এসএসিস-৩য়-৮৫ এইচএসিস-৩য়-৮৭ িব,এ-৩য়১৯৯০ দৗলত র ইউিনয়ন বািলকা উ  িব ালয় িদনাজ র ১১/০১/৯৫ ০১/০১/৯৫ ৩০/০৬/৬৭ ০১৭১৫-৩৬১০০৮

১৫ সরদার সাম র রহমান ৫০৪৩৯৭ িনয়র িশ ক সামািজক িব ান এসএসিস-২য়-৮১ এইচএসিস-২য়-৮৬ ----- দৗলত র ইউিনয়ন বািলকা উ  িব ালয় িদনাজ র ১১/১১/৯৬ ০১/০১/৯৮ ০১/০৩/৬৬ ০১৭১৭-৬৭৫৩৮৩

১৬ মা: আ ল কালাম আজাদ ২৯৭০৯৪ সহকারী িশ ক ইসলাম ৩য়-১৯৮৫ ২য়-১৯৮৭ ফািজল-৩য়-১৯৮৯ বতিদঘী উ  িব ালয় িদনাজ র ১৯/১২/৯০ ০১/০১/৯৭ ০১/০৪/৭০ ০১৭১৪-৭৬২৯৯৫

১৭ মা: রিবউল আয়াল ১১৫৫০৪২ সহকারী িশ ক ইংেরজী ৩.০০-২০০৪ ৪.৪০-২০০৬
িবএ (স ান) ২য়-
২০১১ এমএ-২য়-
২০১২

বতিদঘী উ  িব ালয় িদনাজ র ১৩/০২/১৯ ০১/০৯/১৯ ২৮/১১/৮৮ ০১৭৩৯-২৩৫৭৯৩

১৮ মা: কাম জামান ৫৪৬৭৭৯ সহকরী িশ ক ইসলাম দািখল-২য়-১৯৮৯ আিলম-২য়-১৯৯১
ফািজল-২য়-১৯৯৩ 
কািমল-২য়-১৯৯৫

রী ল এ  কেলজ িদনাজ র ১০/০৪/৯৯ ০১/০৬/৯৯ ১৬/০২/৭৫ ০১৭১৪-২২৯৬৩৭

িমক নং িশ েকর নাম ইনেড  ন র পদবী িবষয়

িশ াগত যা তা

িব ালেয়র নাম জলা (কম ল) িনেয়ােগর তািরখ
এমিপও ি র 

তািরখ
জ সাল মাবাইল না ার



১৯ মা: আিরফ হােসন ১০২৪৬০৬ সহকারী িশ ক কি উটার দািখল-১ম-১৯৯৩ আিলম-২য়-১৯৯৫
িবএ-২য়-১৯৯৯ 
িডে ামা এ  সাই

রী ল এ  কেলজ িদনাজ র ২৭/১২/০১ ০১/০৯/০৫ ১৮/০৬/৭৭ ০১৭২৮-৮৬৮৩৭৬

২০ মা: আ ল কালাম আজাদ সহকারী িশ ক ইসলাম দািখল-২য়-১৯৯৮ আিলম-২য়-২০০০ ফািজল-৩য়-২০০২ লবাড়ী পাইলট বািলকা উ  িব ালয় িদনাজ র

২১ মা: ছিমর উি ন সহকারী িশ ক ইংেরজী
এসএসিস-৪.৫৮-
২০০৬

এইচএসিস-৫.০০-
২০০৮

াতক-২য়-২০১৩ লবাড়ী পাইলট বািলকা উ  িব ালয় িদনাজ র

২২ মা: মা দ রানা সহকারী িশ ক িষ এসএসিস-২য়-১৯৯৪
এইচএসিস-২য়-
১৯৯৬

াতক-২য়-২০০৬ লবাড়ী পাইলট বািলকা উ  িব ালয় িদনাজ র

২৩ মা: হািফ র রহমান ২৩০২৯২ সহকারী িশ ক ইসলাম দািখল-২য়-১৯৭২ আিলম-৩য়-১৯৭৪ ফািজল-৩য়-১৯৭৬ দৗলত র ইউিনয়ন উ  িব ালয় িদনাজ র ০১/০৬/৭৮ ০১/০৬/৮৫ ১৯৬১ ০১৭২৪-৫৯৪৪৯৪

২৪ মা: সােহল রানা ১১৫০৪৪৫ সহকারী িশ ক বাংলা
এসএসিস-২.২৫-
২০০৪

এইচএসিস-৩.০০-
২০০৬

াতক-২য়-২০১০ দৗলত র ইউিনয়ন উ  িব ালয় িদনাজ র ০৪/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৯৬৭ ০১৭৩৬-৮৩৫১৬৩

২৫ নিবন চ  বমন ১১৫৫০১৩ সহকারী িশ ক গিণত এসএসিস-২০০৩ এইচএসিস-২০০৫ াতক-২০১০ খেয়রবাড়ী এমএম বািলকা উ  িব ালয় িদনাজ র ২৩/০২/১৯ ০১/০৯/১৯ ১৮/১০/৮৬ ০১৭৩৭-৯৩৪৭১০

২৬ মা: মা ম িব াহ ১১৫৩৭৭৬ সহকারী িশ ক ইসলাম দািখল-২০০৯ আিলম-২০১১ ফািজল-২০১৪ খেয়রবাড়ী এমএম বািলকা উ  িব ালয় িদনাজ র ২৩/০২/১৯ ০১/০৭/১৯ ০১/০১/৯৪ ০১৭৭৫-৫২৭৯১৯

২৭ মা: আ  িশবলী ১০৪৯৮১৫ সহকারী িশ ক ইসলাম দািখল-২য়-১৯৮৭ আিলম-৩য়-১৯৮৯ ফািজল-২য়-১৯৯১ উ র জগ াথ র িন  মা িমক িব ালয় িদনাজ র ১০/০৮/০০ ০১/০৯/১০ ০২/০২/৭৩ ০১৭৪৫-৩২৮২৬০

২৮ মা: িক ামান ১০৬৯৮৩৬ সহকারী িশ ক িষ
এসএসিস-৩.৬৩-
২০০১

এইচএসিস-৩.৯৩-
২০০৯

জগ াথ র িন  মা িমক িব ালয় িদনাজ র ১০/০৮/০০ ০১/১১/১২ ১৯৮৬ ০১৭৮৮-০২৯৩২৫

২৯ মা: জয়নাল আেবদীন ২৫২৫০০ সহকারী িশ ক ইসলাম দািখল-২য়-১৯৮৩ আিলম-৩য়-১৯৮৫
ফািজল-৩য় ১৯৮৭ 
কািমল-২য়-১৯৯৪

রাংগামা  উ  িব ালয় িদনাজ র ২৬/০৭/৯২ ০১/০৪/৯৩ ২৬/০৯/৭০ ০১৭১৯-৩৪৬০৮৯

৩০ মা: নিবউল ইসলাম ৫৬৫০৫৫ সহকারী িশ ক িষ এসএসিস-১৯৮৬ এইচএসিস-২০০১ িষ িডে ামা ানী উ  িব ালয় িদনাজ র ০৬/০১/০২ ০১/০৬/০২ ১৩/১১/৬৯ ০১৭৫০-৬৭১৬৭২

৩১ মা: ফিরদা ইয়াসিমন ৫৬৭৯৮৭ সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস-১৯৯৩ এইচএসিস-১৯৯৫ াতক-১৯৯৯ ানী উ  িব ালয় িদনাজ র ১২/০১/০৯ ০১/০৬/০২ ০৮/১১/৭৭ ০১৭৩৮-৬৪৫২৫৭

৩২ মা: আ র রা াক ১০৪১৮০১ সহকারী িশ ক ইসলাম দািখল-১৯৯৭ আিলম-১৯৯৯
ফািজল-২০০১ 
কািলম-২০০৩

ানী উ  িব ালয় িদনাজ র ০৫/০১/০৯ ০১/০৩/১০ ০১/০১/৮২ ০১৭৮৬-৮২১৫৭২

৩৩ মা: জািফ ল ইসলাম ১০২০৬৬৯ সহকারী িশ ক ইসলাম দািখল-২য়-১৯৯৬ আিলম-২য়-১৯৯৮ ফািজল-২য়-২০০০ মাল া(দামারেমাড়) িন  মা িমক িব ালয় িদনাজ র ২০/০৭/০৪ ০১/১১/০৪ ০১/০১/৮১ ০১৯৯৬-১৪৬৯৬০

৩৪ মা: মাজাহার আলী ৫৪৬৭৭৭ সহকারী িশ ক ইসলাম দািখল--১৯৯১ আিলম-১৯৯৩ ফািজল-১৯৯৫ মলাবাড়ী মা িমক িব ালয় িদনাজ র ১৫/০৭/৯৯ ২২/০৭/৯৯ ২৫/০১/৭৭ ০১৭২০-৪৯৯৫৫৭

৩৫ রিব চ  রায় ১১৫০৪৪৩ সহকারী িশ ক বাংলা এসএসিস-২০০৩ এইচএসিস-২০০৫ াতক-২০০৯ মলাবাড়ী মা িমক িব ালয় িদনাজ র ১৭/০২/১৯ ২১/০৫/১৯ ২৭/০৮/৮৪ ০১৭৩৭-৪৬৩৭৮০

৩৬ আজিমর আলী ফিকর ৫৪২৩৮২ সহকারী িশ ক ইসলাম দািখল--৩য়-১৯৯০ আিলম-৩য়-১৯৯২
ফািজল-৩য়-১৯৯৪ 
কািমল-২য়-১৯৯৭

নি াম মা িমক িব ালয় িদনাজ র ৩০০৬/১৯৯৮ ০১/০৯/৯৮ ১৬/০৯/৭৫ ০১৭৩১-৫৯৮৪১২

৩৭ মা: হািম র রহমান ২৩০২৮১ সহকারী িশ ক ইসলাম দািখল-২য়-১৯৭৩ আিলম-৩য়-১৯৭৫ ফািজল-২য়-১৯৭৭ খেয়রবাড়ী উ  িব ালয় িদনাজ র ০১/০৯/৮১ ০১/০৬/৮৫ ০১/০৬/৬১ ০১৭৭৩১-৬৮৫৮৬৮

৩৮ েরশ রিব দাস ২৯৯৯৬৪ সহকারী িশ ক কা িতথী
এসএসিস-৩য়-
১৯৮২

এইচএসিস-২য়-
১৯৮৪

িবকম-২য়-১৯৮৬ কেলিজেয়ট উ  িব ালয় িদনাজ র ০৮/১২/৯৫ ০১/০৮/৯৭ ৩০/০৬/৬৬ ০১৭৭১-৮০৫৬৬৯

৩৯ মা: অিলউ াহ সরকার ২৯৭৫৪২ সহকারী িশ ক ইসলাম দািখল-২য়-১৯৮৩ আিলম-২য়-১৯৮৬
ফািজল--২য়- 
১৯৮৮ কািমল-৩য়-
১৯৯০

কেলিজেয়ট উ  িব ালয় িদনাজ র ২৩/১২/৯২ ০১/০১/৯৭ ০১/০২/৭১ ০১৭৬১-৩২৯৫৫৪

৪০ মাছা: মেহ ন নছা ৫৫৮০০০ সহকারী িশ ক ইসলাম দািখল-২য়-১৯৮৯ আিলম-২য়-১৯৯১ ফািজল--৩য়-১৯৯৪ গালালপাড়া উ  িব ালয় ১৭/০৯/৯৫ ০১/০১/০১ ০১/০৩/৭০ ০১৭৪৯-৫৯৭২৬৭



৪১ মা: একরা ল ইসলাম ১১৪৪০২৮ সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস-১ম-২০০০
এইচএসিস-২.০০-
২০০৪

াতক-২য়-২০০৮ িমর র উ  িব ালয় িদনাজ র ০৭/০৬/১৫ ০১/১১/১৮ ২১/০৬/৮৪ ০১৭৫০-৭৪৭৪৭৯

৪২ মাছা: নাজ াহার ১০৪৯৮১৮ সহকারী িশ ক ইসলাম দািখল-৩.৮৩ আিলম-২.৭৫ ফািজল-১ম চাদপাড়া উ  িব ালয় িদনাজ র ০৮/০৯/১০ ৩০/০৯/১০ ১৮/০১/৮৭ ০১৭৮৩-১৬৮৩০৬

৪২ ঝরনা রানী দাস ১১০২২৫২ সহকারী িশ ক কা িতথ এসএসিস-২য় এইচএসিস-২য় াতক-২য় চাদপাড়া উ  িব ালয় িদনাজ র ১৫/০৯/১৩ ০১/০১/১৪ ১৫/১১/৮০ ০১৭৭৩-৭০৬০৫৯

৪৩ রিজত মার দাস ২৫১৬৫২ সহকারী িশ ক ি ড়া এসএসিস-৩য় এইচএসিস-৩য় াতক-৩য় চাদপাড়া উ  িব ালয় িদনাজ র ১৫/০২/৯০ ০১/০৪/৯২ ৩০/০৬/৬৭ ০১৭১২-৪১৪৩৭৬

৪৪ মা: জাকািরয়া আলম ১১১৪৩৫৫ সহকারী িশ ক ইসলাম দািখল-২.৮৩-২০০১ আিলম-২.৬৭-২০০৩
ফািজল-২য়-২০০৫ 
কািমল-১ম-২০০৭

এস, রাম র উ  িব ালয় িদনাজ র ০৪/১০/১৩ ০১/১১/১৪ ১৮/০৮/৮৬ ০১৭২৫-৯৩১৮৫৩

৪৫
মাছা: লায়লা আর মান 

বা
১১০৮১৮১ সহকারী িশ ক িষ

এসএসিস-৩.০০-
২০০৩

এইচএসিস-২.৬০-
২০০৫

াতক(স ান) ১ম-
২০০৯

এস, রাম র উ  িব ালয় িদনাজ র ০৪/১০/১৩ ০১/০৫/১৪ ৩১/১০/৮৮ ০১৮৮১-০২৯১২৩

৪৬ ভি  মার ঝা ২৪৭৩৯৬ সহকারী িশ ক কা িতথ
এসএসিস-২য়-
১৯৮৩

এইচএসিস-২য়-
১৯৯৫

লবাড়ী িজএম পাইলট উ  িব ালয় িদনাজ র ০১/১১/৮৭ ০১/১১/৮৭ ২৪/০৯/৬৩ ০১৮৫৫-৯৬৯১২৯

৪৭ সয়দ সাই ল ইসলাম ২৪৯৩১২ সহকারী িশ ক গিণত এসএসিস-২য়-১৯৭৫
এইসএসিস-৩য়-
১৯৭৭

লবাড়ী িজএম পাইলট উ  িব ালয় িদনাজ র ০১/০৯/৮৪ ০১/০৬/৯০ ০১/০১/৬১ ০১৮৫৫-৯৬৯১২৫

৪৮ িদপ চ  সরকার ২৪৯৩১১ সহকারী িশ ক সমািজক িব (ন
এসএসিস-২য়-
১৯৭৮

িডে ামা ইন াক-
১ম-১৯৮১

িবএম-৩য়-১৯৯০ লবাড়ী িজএম পাইলট উ  িব ালয় িদনাজ র ০১/০৯/৮৪ ০১/০৬/৯০ ১২/০৮/৬১ ০১৭১৬-১১১৩৬৯

৪৯ িশরা ম মিনরা ১০৫১৭৮৬ সহকারী িশ ক ইসলাম দািখল-১ম-১৯৯৪ আিলম-১ম-১৯৯৭ ফািজল-২য়-১৯৯৯ লবাড়ী িজএম পাইলট উ  িব ালয় িদনাজ র ০১/০৩/০৪ ০১/১১/১০ ০১/০৬/৭৯ ০১৭২৫-৩০০৫৭৬

৫০ মাছা: মফতা ল জা াত ১০২৪৬১৩ সহকারী িশ ক ইসলাম ১ম ১ম ২য় িসি শী উ  িব ালয় িদনাজ র ২২/০২/০৫ ০১/০৯/০৫ ১৯৮৫ ০১৭৬১-৩৪৩০৪৮

৫১ মা: মিম ল ইসলাম ১০১০৫৬৬ সহকারী িশ ক ইসলাম দািখল আিলম ফািজল খাজা র িন  মা িমক িব ালয় িদনাজ র ০৬/০১/৯৬ ০১/০৫/০৪ ১৫/১০/৭০ ০১৭২০-৪৯৯৪৩১

৫২ িগতা আযাচ ১১৫৫০২২ সহকারী িশ ক সামািজক িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক খাজা র িন  মা িমক িব ালয় িদনাজ র ১৭/০২/১৯ ০১/০৯/১৯ ১৮/০৩/৮৫ ০১৭৪৪-৭৭৫৬০৮

৫৩ সাধন চ  রায় নাই সহকারী িশ ক িহ এসএসিস এইচএসিস াতক খাজা র িন  মা িমক িব ালয় িদনাজ র ১৭/০২/১৯ ২৫/০৭/৮৭ ০১৭২২-০৯৩৩৩২

৫৪ মা: মা র রহমান ১০৪০৮০৮ ইসলাম দািখল-২য়-১৯৯৭ আিলম-২য়-১৯৯৯
ফািজল-২য়-২০০১ 
কািমল-১ম-২০০৩

রােম র র আদশ মা িমক িব ালয় ১০/১১/০৯ ০১/০১/১০ ১৫/১২/৮২ ০১৭৪৬-২৯৬০৩৩

৫৫ অ ল চ  রায় ১০৭১৩৪৮ সহকারী িশ ক িষ এসএসিস-২য়-১৯৯৭
এইচএসিস-২য়-
২০০৩

াতক-২য়-২০০৭ রােম র র আদশ মা িমক িব ালয় িদনাজ র ১৩/০৫/১১ ০১/০২/১৩ ০৭/১০/৮১ ০১৭৫০-৮৬৫৭৫১

৫৬ মা: আ  ব র িসি ক ১১৪২৯৩৬ কি উটার ১ম-১৯৯৩ ২য়-১৯৯৫ ৩য়-২০০১ রােম র র আদশ মা িমক িব ালয় িদনাজ র ১০/০৩/১৫ ০১/০৭/১৮ ৩০/১০/৭৫ ০১৭২৪-৪৪৫১৫৬

৫৭ মা: মহিসন আলী ৫৫৯৮১৫ িষ ১ম-১৯৯৪
িষ িডে ামান-২য়- 

১৯৯৭
---- চৗরাইট মেহশ র উ  িব ালয় িদনাজ র ২১/০৯/০১ ০১/০৩/০১ ১২/০৭/৭৮ ০১৭২৯-১১৪৮৩৩

৫৮ িদ  রানী ১১৩৫৫৭৬ বাংলা ৩.৬৯-২০০৫ ৪.১০-২০০৭
াতক-২.৭৮-২০১১ 

এমএ-২.৮৫-২০১২
চৗরাইট মেহশ র উ  িব ালয় ৩১/১০/১৬ ০১/০৫/১৭ ২৬/১১/৮৯ ০১৭৪০-০৪২৬৭৩

৫৯ মা: মিতয়ার রহমান ২৫৪৭৮৮ বাংলা
এইচএসিস-২য়-
১৯৯০

এইচএসিস-৩য়-
১৯৯২

---- চৗরাইট মেহশ র উ  িব ালয় ০৩/০৪/৯৪ ০৪/০৪/৯৪ ০১/০৮/৭৩ ০১৭১৮-৮৩৬০৫৭

এসএসিস/দািখল এইচএসিস /আিলম াতক (পাস/স ান)

1 মাঃ আ র রিশদ ২৪৭৬৫৮ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 3য়/1981 3য়/1983 3য়/1986 দবী র উ  িব ালয় িদনাজ র 23/05/1988 ০১/০৬/১৯৮৮ ১৯৬৮ ১৭৬৭০৩২৭৭৮

2  মাঃ মাহা র রহমান ১১৫৩৭৫১ সহকারী িশ ক সামািজক িব ান ২য়/১৯৯৮ ২য়/২০০০ ২য়/২০০৬ িবনাইল ব খী উ  িব ালয় িদনাজ র ১৫/০৬/২০১৫ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮১ ১৭৩৪৮৬৯০৬১

িমক 
নং

িশ েকর নাম ইনেড  ন র পদবী িবষয় মাবাইল না ার

িশ াগত যা তা

িব ালেয়র নাম জলা (কম ল) িনেয়ােগর তািরখ
এমিপও ি র 

তািরখ
জ সাল



3 মাঃ মিতয়ার রহমান ৫৬৪৯৪১ সহকারী িশ ক ইংেরজী ১ম/1993 2য়/1995 2য়/1998 চকহিরদাস র উ  িব ালয় িদনাজ র 1/7/2001 ০১/০৫/২০০২ ১৯৭৭ ১৮৬২৩৯৯৩০৯

4 নজ ল হক ৫৫৬৯২৮ সহকারী িশ ক ইংেরজী 2য়/1982 2য়/1986 3য়/1989 গা র উ  িব ালয় িদনাজ র 1/1/1993 ০১/০৪/২০০১ ১৯৬৮ ১৭৬৫৯৬৩৯৬৫

5 মাঃ সােজ ল কিরম ১১৫৩৭৪৬ সহকারী িশ ক সামািজক িব ান 3.63/2004 3.60/2006 ২য়/২০11 কটরা উ  িব ালয় িদনাজ র 16/02/2019 ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭৩৭৩৬৯০৫০

6 মাঃ ামান ৫৬৪৯৩৩ সহকারী িশ ক
ইসলাম ও নিতক 

িশ া
১৯৯৩ইং ১৯৯৫ইং ১৯৯৭ইং িবরাম র পাইলট উ  িব ালয় িদনাজ র ৩০/০৬/২০০২ ৩০/০৬/২০০২ ১৯৭৯ইং ০১৭৬৩-৯২২৮৪৭

7 মাঃ কাম ামান ড ই াকটর িসিভল ১৯৯২ইং
িডে ামা-ইন-িসিভল 

ইি িনয়ার ১৯৯৭
িবরাম র পাইলট উ  িব ালয় িদনাজ র ২৩/০৯/২০০৩ ১৯৭৬ইং ০১৭২১-০১১১৩৬

8 এ. ক.এম মারেশদ ড ই াকটর িসিভল ১৯৯৩ইং
িডে ামা-ইন-িসিভল 

ইি িনয়ার ১৯৯৮
িবরাম র পাইলট উ  িব ালয় িদনাজ র ২৩/০৯/২০০৩ ১৯৭৭ইং ০১৭১৭-২৯০৬৯৭

9 জয়  রায় ১১৫৩৭৪৭ সহকারী িশ ক িহ ধম 4.44/2007 4.40/2009 2.86/2013 উ র রামচ র বািলকা উ  িব ালয় িদনাজ র 7/2/2019 ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯১ ১৭৩৭৮৯২০৯৮

10
‡gvQvt ZvRbyfv Av³vi 1150390 mnt wkÿK evsjv 2005 2007 2011 ‡gvnbcyi D”P we`¨vjq w`bvRcyi 14/02/2019 1/5/2019 20/07/1989 1740080105

11 `xcv ivYx †mb 1153748 mnt wkÿK wn›`y ag© 2004 2006 2010 ‡gvnbcyi D”P we`¨vjq w`bvRcyi 14/02/2019 1/7/2019 26/10/1987 1712522085

এসএসিস/দািখল এইচএসিস /আিলম াতক (পাস/স ান)

1 মাঃ গালজার হােসন ৩৮১০৬০ সহকারী মৗলভী আরবী দািখল-৩য়/৮৫ আিলম-৩য়/৮৭ ফািযল-৩য়/৮৯ আয়ড়া ল দা ইসলািময়া দািখল মাদরাসা িদনাজ র 2/5/1990 ০১/০৯/১৯৯০ ১৯৭০ ১৭২২৪৮৩৭৫২

2
মাঃ তাজাে ল হােসন

৩৭৭১৭৪ সহকারী মৗলভী আরবী দািখল-৩য়/৮২ আিলম-৩য়/৮৪ ফািযল-৩য়/৮৬ আয়ড়া ল দা ইসলািময়া দািখল মাদরাসা িদনাজ র ১৬/১১/১৯৮৭ ১৬/১১/১৯৮৭ ১৯৬৯ 1798990269

3
মাঃ দেলায়ার হােসন

৩৭৭১৭৩ দািখল ারী আরবী দািখল-২য়/৮৩ আিলম-৩য়/৮৫ ফািযল-৩য়/৮৭ আয়ড়া ল দা ইসলািময়া দািখল মাদরাসা িদনাজ র ১৬/১১/১৯৮৭ ১৬/১১/১৯৮৭ ১৯৭০ 1757832270

4
মাঃ আ স ছালাম

৬৯২৭৩৯ সহকারী িশ ক িষ এসএসিস-১ম/৯৩ এইচএসিস-২য়/৯৫ িবএসিস-২য়/২০০০ আয়ড়া ল দা ইসলািময়া দািখল মাদরাসা িদনাজ র ২৮/১২/২০০২ ০১/০১/২০০৩ ১৯৭৮ 1723018410

5 ইসমত আরা পারভীন ২০৪০৮০৭ সহকারী মৗলভী আরবী 1ম/1998 ১ম/2000 ২য়/২০০2 খান র কারামিতয়া দািখল মাদরাসা িদনাজ র 11/7/2010 ০১/০১/২০১১ ১৯৮৪ ১৭৭২৮১৪১২৭

6 রােশ ল ইসলাম ২১২৭১১৫ সহকারী মৗলভী আরবী 3.25/2007 3.58/2009 3.25/2012 খান র কারামিতয়া দািখল মাদরাসা িদনাজ র 12/2/2019 ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯৩ ১৭২৫২৭২৭২৯

7 ইিত খা ন ২১২৭১১১ সহকারী িশ ক ভৗত িব ান 4.94/2008 4.20/2010 3.45/2014 খেয়রবাড়ী িমজা র দািখল মাদরাসা িদনাজ র 7/2/2019 ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯২ ১৭৪৮৭৩৩৩০৬

8 মাঃ মাতাহার হাসাইন ২১১৭৯৯১ সহকারী মৗলভী আরবী 3.50/2001 2.00/2004 2য়/2006 কাটলা ইসলািময়া দািখল মাদরাসা িদনাজ র 7/8/2015 ০১/০৯/২০১৬ ১৯৮৭ ১৭২২২৭১৭৯৭

9 মাছাঃ আফসানা িমিম ২১২০৪৯৭ সহকারী িশ ক ইংেরজী 3.31/2005 3.80/2007 2য়/2011 কাটলা ইসলািময়া দািখল মাদরাসা িদনাজ র 25/10/2016 ০১/০৫/২০১৭ ১৯৮৯ ১৭২১৯৩৮৩৩৩

10 মাছাঃ সািম ল ইসলাম ২১২৭১০৭ সহকারী িশ ক ইংেরজী 3.69/2005 4.70/2007 2য়/2011 চ র র িডএস দািখল মাদরাসা িদনাজ র 10/2/2019 ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৯ ১৭৫০২৮৩৪৭১

11 মাঃ রানা হােসন 689035 সহঃ িশ ক িষ 1992/১ম 1994/২য় 1998/২য় পিল য়াগ র দািখলম মা াসা িদনাজ র 3/27/2002 5/1/2002 ১৯৭৬ 1721917410

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

িমক 
নং

িশ েকর নাম ইনেড  ন র পদবী িবষয়

িশ াগত যা তা

িব ালেয়র নাম জলা (কম ল) িনেয়ােগর তািরখ
এমিপও ি র 

তািরখ
জ সাল মাবাইল না ার



12 মাঃ ইকবাল হােসন সহঃ িশ ক (ইংেরিজ) 1ম/1991 1993/২য় 1995/২য় কািনকাটাল দা াহ দািখল মা াসা িদনাজ র 5/19/2000 9/20/2000 1975 1717323302

: নং
িশ েকর নাম ইনেড  ন র পদবী িবষয় এসএসিস/দািখল এইচএসিস/আিলম াতক(পাস/স ান) িব ালেয়র নাম জলা(কম ল) িনেয়ােগর তািরখ

এমিপও ি র 
তািরখ জ  সাল মাবাইল ন র

1 মাফা ল হােসন 1046679 সহ: : ইংেরজী 1988/2য় 1990/2য় িবএ-92/3য় ছাট ত িলয় উ  িব ালয় িদনাজ র 26.12.99 01.05.2010 04.02.72 1798930667

মা: বজ র রহমান 554215 সহকাির িশ ক ইস:ধম 1988/3য় 1991/3য় ফািজল-93/3য় ছাট ত িলয় উ  িব ালয় িদনাজ র 07.07.95 01.04.2001 01.02.1974 1794848373

2
তানিজনা আকতার 1155045 সহকাির িশ ক সমাজ িব ান 2009/4.63 2011/এ+ িবএসিস/16/3.42 শদহ এম ইউ উ  িব ালয় িদনাজ র 16.1.19 01.09.19 29.12.93 1728460096

3
মাছা: সিলনা আকতার 1150479 সহকাির িশ ক সমাজ িব ান 2002/2.75 2005/2.50 িবএ-2009/2য় হিরনাথ র রাজবাড়ী উ  িব ালয় িদনাজ র 10.02.19 21.05.19. 18.04.86 1737819405

4
মা: আ স সালাম 

িজহাদী 546066 সহকাির িশ ক ইস:ধম 1980/3য় 1987/3য় ফািজল-83/3য় কামার পাড়া উ  িব ালয় িদনাজ র 24.12.93 01.04.99 18.4.67 1746329249

মা: নিজবর রহমান 1010156 সহকাির িশ ক গিনত 1985/3য় 1988/3য় িবএিস-93/3য় কামার পাড়া উ  িব ালয় িদনাজ র 15.11.99 01.5.2004 0 1792792703

মা: মাহা র রহমান 1111494 সহকাির িশ ক িষ 2001/4.13 2003/2.40 িবএসিস/07/1ম কামার পাড়া উ  িব ালয় িদনাজ র 04.1.14 01.7.14 02.11.85 1737000509

5
মা: মা িফ র রহমান 112561 সহকাির িশ ক ইস:ধম 2005/2.92 2007/3.33 ফািজল-10/3.33 আজম র উ  িব ালয় িদনাজ র 30.12.14 01.07.15 1991 1735561475

6 মা: হ নুর রিশদ 1150483 সহকাির িশ ক বাংলা 2006/3.19 2009/3.00 িবএ/14/3.03 িখিদর র উ  িব ালয় িদনাজ র 16.2.19 01.06.19 11.06.05 1751843214

7 মা: মািনক িময়া 549087 সহকাির িশ ক ইস:ধম 1991/3য় 1993/3য় ফািজল/95/3য় নবীনগ  উ  িব ালয় িদনাজ র 01.01.95 01.05.2000 01.01.77 1744698285

8 শাপলা রানী রায় 1150485 সহকাির িশ ক িষ 2009/4.25 2011/3.80 িবএড-15/3.46 মালদহ উ  িব ালয় িদনাজ র 16.2.19 01.5.19 16.02.94 1797990027

9 মা: নজ ল ইসলাম 544672 সহকাির িশ ক ইসলাম ধম 89/2য় 1991/2য় ফািজল/93/3য় ধর া উ  িব ালয় িদনাজ র 14.01.94 01.04.94 1974 1738048409

মা: রিবউল ইসলাম 0 সহকাির িশ ক ইংেরিজ 1990/2য় 1992/2য় িবএ/1994 ধর া উ  িব ালয় িদনাজ র 28.11.99 0 1974 1718859364

10
মা: আিম ল ইসলাম 249172 সহকাির িশ ক ইসলাম ধম 1984/2য় 1986/2য় ফািজল/1988/2য় াণ ষন র আে াল াম উ  িব ালয় িদনাজ র 08.02.89 01.06.89 20.04.71 1724681891

মাছা: িবনা ইয়াসিমন 1049523 সহকাির িশ ক িষ 1998/1ম 2000/1ম িবএিস-2003/2য় াণ ষন র আে াল াম উ  িব ালয় িদনাজ র 03.05.08 01.07.10 01.11.82 1739264065

11
মা: মনহা র রহমান 1065742 সহকাির িশ ক ইসলাম ধম 2001/3.33 2003/2.67 ফািজল/2005/2য় িবেনাদনগর উ  িব ালয় িদনাজ র 02.05.12 01.11.12 01.01.87 1741458221

12
মা: মিম র রহমান 1042443 সহকাির িশ ক ইসলাম ধম 1994/1ম 1996/2য় ফািজল/1998/2য় শাল িরয়া উ  িব ালয় িদনাজ র 02.01.10 01.05.10 15.01.80 1717884315

সয়দ তৗিফ ামান 1150487 সহকাির িশ ক গিনত 2000/1ম 2004/3.20 িবএসিস/2008/3য় শাল িরয়া উ  িব ালয় িদনাজ র 12.02.19 01.5.19 11.6.84 1723425289

মা: লিত র রহমান লা 1150486 সহকাির িশ ক িব ান 2008/4.25 2010/4.30
িবএসিস/2014/3.7
6 শাল িরয়া উ  িব ালয় িদনাজ র 11.02.19 01.05.19 19.03.93 1744334308

13
মা: আিজজার রহমান 559873 সহকাির িশ ক িষ 1994/1ম 1996/2য় িবএ/1999/3য় শাি রাদ র বািলকা উ  িব ালয় িদনাজ র 19.08.00 01.03.00 15.08.78 179617783

14
মা: আ  ব র িসি ক 545283 সহ:িশ ক ইসলাম ধম 1984/2য় 1986/2য় ফািজল/1995/3য় িশমর উ  িব ালয় িদনাজ র 10.08.93 01.04.99 01.10.71 1737048235

15
মা: িসরা ল ইসলাম 546059 সহকাির িশ ক বাংলা 1987/2য় 1989/3য় 1991/3য়  শদহ িহিলর ডাংগা বািলকা উ  িব ালয় িদনাজ র 05.11.1994 01.04.1999 31.12.79 1713791492

মা: আ ল আউয়াল 546060 সহকাির িশ ক ইসলাম ধম 1989/3য় 1992/3য় 1994/2য়  শদহ িহিলর ডাংগা বািলকা উ  িব ালয় িদনাজ র 05.11.1994 01.4.1999 02.11.1971 1726864274

গািব  চ 565144 সহকাির িশ ক িষ 1995/1ম 1997/2য় 1999/2য়  শদহ িহিলর ডাংগা বািলকা উ  িব ালয় িদনাজ র 02.08.2001 01.7.2002 01.2.1974 1734672308



16
মা: বলাল হােসন 1134169 সহকাির িশ ক ইসলাম ধম 1996/2য় 1998/2য় ফািজল/2000/2য় দওগ  িরয়াজ উি ন উ  িব ালয় িদনাজ র 31.08.15 01.03.17 01.09.82 1721460920

17 মা: মিন ামান 1150488 সহকাির িশ ক বাংলা 2003/2.25 2005/4.05 িবএ2007/2য় দািরয়া উ  িব ালয় িদনাজ র 07.02.19 01.05.19 11.11.87 1719028871

মা: কাম ামান 1153806 সহকাির িশ ক ইংেরজী 2007/4.00 2012/4.73 িবএ2007/2য় দািরয়া উ  িব ালয় িদনাজ র 07.01.19 01.07.19 15.10.91 1788220020

18
মা: আিন র রহমান 258801 সহকাির িশ ক ইসলাম ধম 1989/3য় 1991/3য় ফািজল/1993/2য় জাতভবানী র উ  িব ালং িদনাজ র 13.01.9*3 01.06.95 01.03.74 1718936804

ধান মরকার 258802 সহকাির িশ ক িষ 1986/2য় 1989/3য় িড:/2008/2য় জাতভবানী র উ  িব ালয় িদনাজ র 13.11.93 01.06.95 11.06.70 1746635445

19 মা: আ ল ওহাব 540372 সহকাির িশ ক ইসলাম ধম দািখল/3য় আিলম/2য় ফািজল/3য় ভাটার পাড়াউ  িব ালয় িদনাজ র 13.01.93 01.02.1998

কারীপদ পাল 1024585 সহকাির িশ ক িষ এসএসিস/1ম িড: িষ/2য় িবএ2007/2য় ভাটার পাড়াউ  িব িলয় িদনাজ র 27.5.2005 01.09.2005

20 রােবয়া খা র 297112 সহকাির িশ ক ইসলাম ধম 1989/3য় 1991/3য় ফািজল//93/3য় আফতাবগ  বািলকা উ  িব ালয় িদনাজ র 25.12.93 01.01.97 01.08.71 1719346570

কাম ামান 103947 সহকাির িশ ক আিস 1995/1ম 1997/2য় িবএ্সএস/99/2য় আফতাবগ  বািলকা উ  িব ালয় িদনাজ র 22.04.08 01.09.09 01.12.80 17109346137

21
মা: কিব ল  ইসলাম 11942143 সহকাির িশ ক সামািজক িব ান 1999/1ম 2003/2য় 2010/2য় ভা িরয়া ল এ  কেলজ িদনাজ র 21.11.2015 18.7.2018 1983 730300803

22 মা: গালাম মা ফা 1047796 সহকাির িশ ক িষ 1991/3য় 1995/2য় িবএসিস/2য় হেল া উ  িব ালয় িদনাজ র 22.5.03 01.01.10 22.11.74 1734174004

মা: হলাল উি ন 10477797 সহকাির িশ ক ইসলাম ধম 1993/2য় 1995/2য় ফািজল/1997/2য় হেল া উ  িব ালয় িদনাজ র 12.07.02 01.05.10 25.01.79 1718328172

মা: ইকবাল হােসন নাই সহকাির িশ ক সামািজক িব ান 2002/2য় 2006/3.81 িবএ/20102য় হেল া উ  িব ালয় িদনাজ র 24.12.14 নাই 01.03.85 1722671382

23
মা: ছােনায়ার হােসন 545645 সহকাির িশ ক ইসলাম ধম 1988/2য় 1990/3য় ফািজল/3য় নারায়ন র উ  িব ালয় িদনাজ র 15.12.94 01.04.99 11/2/1974 1776863271

এসএসিস/ 
দািখল

এইচএসিস/আ
িলম

াতক(পাশ/স
ান)

1
মাঃ হািফজরু 

রহমান
546044

সহকারী 
িশ ক ইসলাম ধম াতক  ছাতনী আদশ উ  িবদ ালয় িদনাজপুর 1/1/1995 1/4/1999 1974 01757809819

2
মাঃ কিবর 
হােসন

541239
সহকারী 
িশ ক বাংলা াতক গাহাড়া উ  িবদ ালয় িদনাজপুর 9/111996 8/3/1998 1973 01711585710

3
মাঃ আিম ল 

ইসলাম
1153787

সহকারী 
িশ ক ইসলাম ধম কািমল  বাওনা উ  িবদ ালয় িদনাজপুর 5/2/2019 1/7/2019 1992 01787415634

4
মাঃ মাসুদুর 

রহমান
1150453

সহকারী 
িশ ক

সাম জক 
িব ান

াতক িদনাজপুর 5/2/2019 1/5/2019 1985 01718785992

5
আল ফুয়াদ মাঃ 
গালাম িকবিরয়া

1153785 সহকারী 
িশ ক

বাংলা াতক িদনাজপুর 5/2/2019 1/7/2019 1987 01723394046

6
মাঃ মাকাে স 
হােসন

1073729 সহকারী 
িশ ক

ইসলাম ধম কািমল  জাংগই উ  িবদ ালয় িদনাজপুর 18/3/2013 1/5/2013 1982 01710455489

7 িম া আকতার 1153786
সহকারী 
িশ ক বাংলা এম এ িদনাজপুর 9/5/2019 1/7/2019 1992 01783009644

8 সুচনা রানী 1153783
সহকারী 
িশ ক িহ  ুধম াতক িদনাজপুর 9/2/2019 1/7/2019 1992 01767241705

9 মাঃ মামুনুর রিশদ 545507
সহকারী 
িশ ক ইসলাম ধম কািমল  ডাংগাপাড়া বািলকা উ  িবদ ালয় িদনাজপুর 13/12/1995 1/4/1999 1972 01724392829

ঃ 
নং

িশ েকর নাম ইনেড  নং পদবী িবষয়
িশ াগত যাগ তা

িবদ ালেয়র নাম জলা
কম েল 

যােগর তািরখ
এমিপও 

ভ র তািরখ
জ  সাল মাবাইল ন র

 মনসাপুর উ  িবদ ালয়

 কাকতারা উ  িবদ ালয়

µwgKbs wkÿ‡Ki bvg Bb‡Wµ b¤î c`ex welq        wkÿvMZ †hvM¨Zv we`¨vjv‡qi bvg ‡Rjv ‡hvM`v‡bi ZvwiL
GgwcIfzw³i 

ZvwiL
Rb¥ mvj ‡gvevBj b¤^i



GmGm wm/ `vwLj GBP Gmwm/ Avwjg ¯œvZK/ m¤œvb

1 mRj Kzgvi  miKvi 1058539 mnKvix wkÿK K…wl 1g 2q 3q Imgvbcyi evwjKv D”P we`¨vjq w`bvRcyi 27/01 /2011 1/5/2011 1/3/1982 1722488313

2 ‡gvt Avwgbyj Bmjvg 298265 mnKvix wkÿK Bmjvgag© 2q 2q 2q byiRvnvbcyiAet mvgwiK K‡jvbx D”P we`¨vjq w`bvRcyi 1/1/1994 1/1/1997 1974 172102457

3 ‡gvt ivqnvbyj Bmjvg 1002482 mnKvix wkÿK Kw¤úDUvi 1g 2q 2q byiRvnvbcyiAet mvgwiK K‡jvbx D”P we`¨vjq w`bvRcyi 5/3/2003 1/1/2004 1975 1722468936

4 myjZvbv †dŠwRqv 1029099 mnKvix wkÿK K…wl 1g 2q 2q byiRvnvbcyiAet mvgwiK K‡jvbx D”P we`¨vjq w`bvRcyi 8/11/2004 1/12/2005 1979 192282698

5 ‡gvt Av‡kKz¾vgvb 1150448 mnKvix wkÿK ‡fŠZ weÄvb 3.75 2.7 1g byiRvnvbcyiAet mvgwiK K‡jvbx D”P we`¨vjq w`bvRcyi 14/02/ 2019 1/5/2019 1989 1755209383

6
Aveymv` †gvtmRxe 
gvngy`

1155027 mnKvix wkÿK Bs‡iwR 4.56 4.2 2.99 Imgvbcyi D”P we`¨vjq w`bvRcyi 16/02/ 2019 1/9/2019 31/12 /2091 173573764

7 wek¦wRr P›`ª eg©b 1155028 mnKvix wkÿK MwbZ 4.5 5 3.58 Imgvbcyi D”P we`¨vjq w`bvRcyi 16/02/ 2019 1/9/2019 17/08-1993 1737523667

8 ‡gvt †gv¯ÍvwdRyi ingvb 558006 mnKvix wkÿK Bmjvg wkÿv 2q 2q 2q ‡NvovNvU Avi wm cvBjU evwjKv D”P we`¨vjq w`bvRcyi 15/01/2001 1/4/2001 1/1/1977 1718880006

9 ‡gvt †mwjg Av³vi 558009 mnKvix wkÿK Kw¤úDUvi 1g 1g 2q ‡NvovNvU Avi wm cvBjU evwjKv D”P we`¨vjq w`bvRcyi 2/8/2000 1/4/2001 6/4/1975 1923645768
10 ‡gvt †ejvj †nv‡mb 1002485 mnKvix wkÿK Bgjvg wkÿv 3q 2q 2q ‡NvovNvU Avi wm cvBjU evwjKv D”P we`¨vjq w`bvRcyi 15/12/2003 1/1/2204 28/04/1978 1957158841

12 ‡gvt †`‡jvqvi †nv‡mb 1128320 mnKvix wkÿK K…wl 1g 2q 3q eivZxcyi g‡Wj D”P we`¨vjq w`bvRcyi 14/08/2015 1/3/2016 15/04/1983 1722413662

13 ‡gvt Iqv‡R`yj Bmjvg 297096 mnKvix wkÿK mgvR weÄvb 2q 2q 3q Kzjvb›`cyi D”P we`¨vjq w`bvRcyi 19/04/93 1/5/1997 8/7/1968 1719420238

14 ‡gvt Gbvgyj nK 565076 mnKvix wkÿK Rxe weÄvb 1g 2q 2q Kzjvb›`cyi D”P we`¨vjq w`bvRcyi 1/8/2002 1/10/2002 11/2/1981 1723252144

15
‡gvnv¤§` AvwRRyj 
Bmjvg

297097 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© 3q 3q 3q Kzjvb›`cyi D”P we`¨vjq w`bvRcyi 2/12/1993 1/5/1997 2/12/1976 1725858232

16 ‡gvt ZwiKzj Bmjvg mnKvix wkÿK Kw¤úDUvi 1g 2q 3q Kzjvb›`cyi D”P we`¨vjq w`bvRcyi 1/12/2013 - 10/9/1983 1719002350
17 L‡M›`ª bv_ ivq 1153781 mnKvix wkÿK wn›`y ag© 2009 2011 2015 kvwjKv `n Av`k© wb¤§ gva¨wgK we`¨vjq w`bvRcyi 11/2/2019 18/07/2019 30/12/2091 1767033374

18 ‡gvQvt Avnmvb Aviv 109850 mnKvix wkÿK K…wl 2000 1g  †Mvcvjcyi knx` ikx` †PŠayix wØgy_x D”P we`¨vjq w`bvRcyi 9/8/2009 1/11/2009 5/4/1984 1734214448

19 ‡gvt kwdKzj Bmjvg 540360 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© 3q 2q 3q Rqivgcyi D”P we`¨vjq w`bvRcyi 10/1/1995 1/2/1998 1972 1783298377
20 ‡gvQvt gwiqg †eMg 1034282 mnKvix wkÿK Kw¤úDUvi 2q 2q 2q Rqivgcyi D”P we`¨vjq w`bvRcyi 18/07/1979 1/11/2006 1979 1746062284

21 ‡gvt byi Avjg 1153779 mnKvix wkÿK MwbZ 3.94 2.7 2,72 ejvnvi wØgy_x D”P we`¨vjq w`bvRcyi 20/02/2019 1/7/2019 2/12/1990 1733793436

22 ‰mq`v gviædv myjZvbv 1061190 mnKvix wkÿK K…wl wkÿv 3.63 1g - ejvnvi wØgy_x D”P we`¨vjq w`bvRcyi 21/08/2011 1/11/2012 1/2/1987 1717358763

23
‡gvt †`‡jvqvi †nv‡mb 
cÖavb

296107 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© 2q 3q 3q ejvnvi wØgy_x D”P we`¨vjq w`bvRcyi 15/07/1995 1/2/1996 10/2/1970 1751453108

24 ‡gvt Avt †RveŸvi 252648 mnKvix wkÿK ‡gŠjfx - - - fb©vcvov D”P we`¨vjq w`bvRcyi 24/03/1990 1/7/1993 1968 1734198682
25 MxZv ivbx ivq 1140959 mnKvix wkÿK wn›`y ag© - - - fb©vcvov D”P we`¨vjq w`bvRcyi 31/10/2016 1/3/2018 1990 1750079104

26 ‡gvt wgbnvRyj Bmjvg 1071391 mnKvix wkÿK K…wl 1g 2q wW‡cøvgv evicvB‡Ki Mo D”P we`¨jq w`bvRcyi 31/10/04 1/2/2013 1978 1711415001

µwgKbs wkÿ‡Ki bvg Bb‡Wµ b¤î c`ex welq        wkÿvMZ †hvM¨Zv we`¨vjv‡qi bvg ‡Rjv ‡hvM`v‡bi ZvwiL
ZvwiL

Rb¥ mvj ‡gvevBj b¤^i

11
‡gvt kwn`yj Bmjvg 
gÛj

541415 mnKvix wkÿK Bgjvg wkÿv 1/2/1998 16/08/1970 17326773633q 2q 3q eivZxcyi g‡Wj D”P we`¨vjq w`bvRcyi 8/1/1995



27 ‡gvt `yjv wgqv Z_¨ I †hvMv‡hvM 1g 2q 2q evicvB‡Ki Mo D”P we`¨jq w`bvRcyi 31/10/04 - 1980 1743780879
28 ‡gvt RvwKi †nv‡mb mnKvix wkÿK Rxe 1g 1g 2q evicvB‡Ki Mo D”P we`¨jq w`bvRcyi 22/11/04 - 1981 177824650



এসএসিস/
 দািখল

এইচএসিস/
আিলম

াতক 
(পাশ/স ান)

০১ মা: ওমর ফা ক 
িসি ক

১০১১২৯৮
সহাকরী িশ ক
( মৗলভী)

ধম দািখল আিলম ফািযল িচলারং আদশ উ  িব ালয় ঠা রগ ও ২৩/০৪/২০০০ ০১/০৫/২০০৪ ১৯৮০ ০১৭৩৪৫৬০০৯৪

০২ জগদীশ চ  বমন ১০৭২৬২৮
সহাকরী িশ ক
( িষ)

িষ এসএসিস এইচএসিস িবএসিস িচলারং আদশ উ  িব ালয় ঠা রগ ও ০১/০১/২০১১ ০১/০২/২০১৩ ১৯৮৪ ০১৭২৯৫২১৬৩৪

০৩ মা: লাল হােসন -
সহাকরী িশ ক
(িব ান)

িব ান এসএসিস এইচএসিস িবএসিস িচলারং আদশ উ  িব ালয় ঠা রগ ও ২৯/০৩/২০১৪ - ১৯৮০ ০১৭২৭৯৭৫০৫৬

০৪ বনলতা রানী বিব ১১১৮৭৫০ সহাকরী িশ ক িষ এসএসিস এইচএসিস িবএসিস ম র কাকলী উ  িব ালয় ঠা রগ ও ১৩/১০/২০১৪ ০১/০৩/২০১৫ ১৯৮৮ ০১৭২৬৩১৫১৫৭

০৫ মা: আহসান হািবব ১১৫০৭০০ সহাকরী িশ ক গিনত এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান)
খা য়াডা া
 উ  িব ালয়

ঠা রগ ও ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯৩ ০১৭২৪৭৮০১১০

০৬ মাছা: আকিলমা আ ার ১১৫০৭০২ সহাকরী িশ ক ধম দািখল আিলম কািমল
পাহাড়ভা া
 উ  িব ালয়

ঠা রগ ও ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯০ ০১৭৩৮৫২৯৬১৩

০৭ মাছা: আকিলমা আ ার ১১৫০৭০২ সহাকরী িশ ক ধম দািখল আিলম কািমল
পাহাড়ভা া
 উ  িব ালয়

ঠা রগ ও ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯০ ০১৭৩৮৫২৯৬১৩

০৮ মা: আ  সােলম ৫৪৯১৬০
সহাকরী িশ ক
( মৗলভী)

ধম দািখল আিলম 
ফািযল ও 

কািমল
পি ম ব শগাড়া
 উ  িব ালয়

ঠা রগ ও ১৪/০৫/৯৮ ০১/০৫/২০০০ ২৮/১১/৭৬ ০১৭২০২৬৪৩৮৯

০৯ কািল সাদ চ বত
সহাকরী িশ ক
( িষ)

িষ এসএসিস
িষ িডে ামা ৩ 

বছর
পি ম ব শগাড়া
 উ  িব ালয়

ঠা রগ ও ০৫/০৬/১৩ ০১/০৬/৮০ ০১৩০৫৬২৯৩৫২

১০ পিজ ল ইসলাম
সহাকরী িশ ক
(কি উটার)

কি উটার এসএসিস এইচএসিস
াতক 

কি উটার িডে ামা 
৬ মাস

পি ম ব শগাড়া
 উ  িব ালয়

ঠা রগ ও ২৭/১১/০২ ২০/০৬/৮১ ০১৭১৮৭৮৯৯২১

১১ মা: হিক ল ইসলাম ৩৮২৫৫১
সহাকরী িশ ক
( মৗলভী)

আরবী দািখল আিলম 
ফািযল ও 

কািমল
শা হির আিলম মা াসা ঠা রগ ও ০৫/০৮/১৯৯২ ০৫/০৮/১৯৯২ ১৯৬৯ ০১৭৫৫২৮২৮৮২

১২ মা: আ  িফয়ান ২০১১৭৭০
সহাকরী িশ ক
(শরীর চচা)

শারীিরক
 িশ া

দািখল আিলম িবএ শা হির আিলম মা াসা ঠা রগ ও ০১/০৯/২০০৩ ০১/০৬/২০০৪ ১৯৮০ ০১৭৩৭২০১১৫৩

১৩ মা: মা ন কিবর ২১১৪০৪৬
সহাকরী িশ ক
( িষ)

িষ এসএসিস
িষ 

িডে ামা
- শা হির আিলম মা াসা ঠা রগ ও ১১/০৮/২০১৪ ০১/১১/২০১৫ ১৯৭৯ ০১৭৩৭১৮৮১১৮

১৪ মা: মা ািফ র রহমান ২১২৯৫৭৯
সহাকরী িশ ক
( মৗলভী)

আরবী দািখল আিলম 
ফািযল ও 

কািমল
শা হির আিলম মা াসা ঠা রগ ও ১০/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯১ ০১৭১৭৩৬৭৬০৩

১৫ মাছা: নাসিরন বগম ২১০০৬১৪
সহাকরী িশ ক
(িব ান)

িব ান এসএসিস এইচএসিস িবএসিস শা হির আিলম মা াসা ঠা রগ ও ১৩/০১/২০০৩ ০১/০৭/২০১৩ ১৯৮৬ ০১৭৮৪৯৭৯৬২১

১৬ ল ী রানী 1056205 সহ:িশ ক িহ  ধম ২য় ১৯৯২ ২য় ১৯৯৫ ১৯৯৯ ২য়
মহােদব র উ  িব ালয়

ঠা রগ ও 12/12/2010 25/10/76
১৯৯১

1774602829

জলা
(কম ল)

িনেয়ােগর 
তািরখ

এমিপও ি র
 তািরখ

জ  সাল মাবাইল ন র 

এমিপও  মা িমক িব ালেয়র িবএড িশ ণিবহীন িশ কগেণর নােমর তািলকাঃ
জলা : ঠা রগ ও

: 
নং িশ েকর নাম

ইনেড  
নং

পদবী িবষয় 
িশ াগত যা তা 

িব ালেয়র নাম



১৭ মা: িজ া ৫৬৫৩৮৫ সহকারী িশ ক আইিস ১ম/১৯৯৩ ২য়/১৯৯৫ ২য়/১৯৯৮ ব আরাজী চি র উ  িব ালয় ঠা রগ ও 4/3/2002 ০১/০৭/২০০২ ০৯/০৪/১৯৭৪ ১৭১৪৫৬৯৬৫০

এসএসিস/দািখল এইচএসিস/আিলম াতক (পাস/স ান)

1 মাঃ আেনায়ার হাসাইন 547473 সহকারী িশ ক ইংিলশ 2য় 2য় 3য় ঠা রগ ও 01.01.1992  01.03.2000 26.11.67 1743167009
2 মাঃ দিব ল ইসলাম 297295 সহকারী িশ ক মাওলানা 2য় 2য় 2য় 01.01.1992  01.01.1997 01.11.73 1737828732
3 মাঃ নাজ ল হক 388795 সহকারী িশ ক বাংলা 2য় 3য় 3য় 17.07.1993  01.06.1995 7.11.65 1719857258
4 সিলনা আ ার 2120684 সহকারী িশ ক সমাজ িব ান 1ম 3.49 2য় 31.10.2013  01.07.2017 21.08.81 1738173542
5 মাঃ জািকর হােসন 2121281 সহকারী িশ ক িষ 1ম িডপেলামা( িষ) 3য় 17.07.1993  01.06.1995 7.11.65 1719857258
6 িমস রানী আ ার 1068955 সহকারী িশ ক িষ 2001-3.63 2003-2.20 2008-2য় 25-08-2012 19-12-2012 18-10-1985 1744240801
7 মিরয়ম বগম 1024236 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 2004-3.00 2006-2.00 2009-2.17 17-02-2019 1/8/2019 17-02-1988 1764571943
8 মাঃ আ াহ আল মা র 561553 সহকারী িশ ক আইিস 2য় 1992 2য় 1994 3য় 20.01.2002  01.05.2002 03.03.1976

9 মা আ র রব সহকারী িশ ক সমাজ িব ান 2য় 1999 4.09/2005 2য় 01.05.2014 10.09.1982

10 মাঃ আ  বকর িসি ক 1131566 সহকারী িশ ক বাংলা 2য় 3য় 3য় 20.10.2015  01.11.2015 15.05.1987

11 মাঃ ফজ র রহমান সহকারী িশ ক সমাজ িব ান 1st./2004 4.50/2005 2য় 2006 20.11.2016 10.03.1984

12 মা দা আ ার সহকারী িশ ক অংক 4.50/2007 3.00/2009 1ম 2012 14.02.2019 20.07.1990 1738119320
13 মাঃ আির ল ইসলাম সহকারী িশ ক ইংেরজী 3.69/2006 3.80/2008 এম.এ 3.05/14 14.02.2019 01.06.1991 1722491649
14

মাঃ আ ল কােদর 395903 সহকারী িশ ক ইংেরজী 3য় 2য় 3য় ধনতলা ইসলািময়া দািখল মা াসা 01.01.96 01.05.2000 1962
1745382558

15 মাঃ রজাউল কিরম 1006865 সহকারী িশ ক বাংলা এইচএসিস 2য় 2য় 10.03.2000 01.04.2005 04.01.72 1723429838
16 মাঃ ের আলম িসি ক 1006866 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল 2য় আিলম 2য় ফিজল2য় 10.03.2000 01.04.2005 01.01.80 1723168854
17 অ  বালা সন 1054392 সহকারী িশ ক িহ  ধম এইচএসিস 1ম এইচএসিস 2য় িবএ 2য় 25.01.2005 01.11.2011 10.02.77 1744857454
18 মাঃ আ  তােয়ব 99556 সহকারী িশ ক আরবী দািখল আিলম ফিজল 4/1/1985 6/1/1985 1961 1719828823
19 মাঃ আ ল বােসত 2011729 সহকারী মৗলভী আরবী দািখল আিলম ফিজল 5/22/2004 6/1/2004 1981 1713789738

20 রওশন আরা বগম 2031681 সহকারী মৗলভী আরবী দািখল আিলম ফিজল 6/28/2010 5/1/2011 1979 1738039521

21 মাঃ র-এ-আলম িসি কী 2016030 সহকারী িশ ক( িষ) িষ এসএসিস এইচএসিস িবএসিস(অনাস) 12/1/2004 9/1/2005 1974 1768289000

22 মাসা ৎ রিহমা বগম 1066137 সহকারী িশ ক(কমাস) বসায় িশ া 1999-1ম 1995-2য় 1998-3য়  28/4/2003 1/11/2012 1/10/1976 1719244845

23 মাঃ িমজা র রহমান 1076683 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 2001-3.00 2003-2.35 2009-2য় 5/5/2013 1/7/2013 6/3/1985 1728316201

24 মাঃ খােদ ল ইসলাম 250534 িনয়র িশ ক ইংেরজী 1984-2য় 1987-3য় 2/7/1990 2/7/1990 16/9/1966 1737050097

25 মাঃ খিল র রহমান 247024 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 2য় 2য়-1982 2য়-1984 1/9/1987 1/12/1987 1/2/1966 1722356910
26 িপতা র িসনহা 10 23104 সহকারী িশ ক িহ  িশ া 2য় 19992 2য়-1995 2য়-1997 5/1/2003 1/9/2005 24/11/1974 1745742598
27 মাঃ সােদ ল ইসলাম 1154024 সহকারী িশ ক িষ 4.81-2006 3.70-2008 3.38-2013 20/02/2019 1/7/2019 8/7/1990 1738268557
28 িডপক চ  িসনহা 1141119 সহকারী িশ ক অংক 3.75-2002 3.00-2005 2য়-2009 24/03/2014 1/3/2018 15/06/1986 1738255184

ঠা রগ ও

লােহড়ী এমএল হাই ল

বড় পলাশবাির হাই ল ঠা রগ ও

ফারাবাড়ী ি ন হাই ল

ধনতলা হাই ল

লােহড়ী ফািজল মা াসা

খাচাবাড়ী ২ হাই ল

ঠা রগ ও

ঠা রগ ও

ঠা রগ ও

ঠা রগ ও

মাবাইল না ার

মারলহাট জনতা ল এ  কেলজ

সানারগ  ইসলািমক দািখল মা াসা ঠা রগ ও

মাশ িরয় হাই ল ঠা রগ ও

িশ াগত যা তা িব ালেয়র নাম জলা (কম ল) িনেয়ােগর তািরখ এমিপও ি র তািরখ জ সালিম
ক নং

িশ েকর নাম ইনেড  ন র পদবী িবষয়

ঠা রগ ও



29 ফা ক িময়া 1154022 সহকারী িশ ক ইংেরজী 3.56-2006 4.00-2008 2য়-2012 20/02/2019 1/7/2019 22/07/1990 1744762173
30 র নাহার সাথী আইিড-29089 গেবষণা িশ ক অংক 4.13-2006 3.60-2008 1ম-2012 15/06/2019 সিসপ 16/07/1990 1746961631

এসএসিস/দািখল এইচএসিস/আিলম াতক (পাস/স ান)

1 মাঃ আেনায়ার হােসন 0 সহকারী িশ ক সামািজক িব ান 2.38/2006 260/2008 2য়/2012
আলিশয়া ভকরগ ও একতা উ  
িব ালয় ঠা রগ ও 9/2/2015 0 13-10-89 1722430945

2  cÖKvk P› ª̀ ivq 1143084 mnKvix wkÿK MwYZ 1g wefvM/2000 2q wefvM/1998 2য় /2001 gxiWv½x D”P we`¨vjq VvKziMuvI 12/11/2019 1/8/2018 8/7/2018 1738051306

3 ‡gvt Avãym meyi 1046120 mnKvix wkÿK Bmjvg wkÿv 1g wefvM/2000 2q wefvM/1998 2য়/2001
dwi½vw`Nx wb¤œ-gva¨wgK evwjKv 
we`¨vjq VvKziMuvI 10/3/2002 1/5/2010 1/1/1980 1744653317

4  †gvQv: dv‡Zgv Bqvmwgb 1050012 mnKvix wkÿK Bs‡iRx 2q wefvM/1994 2q wefvM/1997 2য় /1999
dwi½vw`Nx wb¤œ-gva¨wgK evwjKv 
we`¨vjq VvKziMuvI 10/3/2002 1/9/2010 1/2/1979 1764934041

5 eyay P› ª̀ ivq 1145899 mnKvix wkÿK MwYZ 1g wefvM/1998 2q wefvM/2000 2য়/2005 gvwjfxUv evwjKv D”P we`¨vjq VvKziMuvI 5/7/2010 1/4/2019 19/10/81 1764764945

6 ‡gv: jyrdzj Kwei 543331 mnKvix wkÿK mvgvwRK weÁvb 2q wefvM/1985 2q wefvM/87 3য়/ 1991
 †Pvcov †`vwkqv (wm.wW) DP¦ 
we`¨vjq VvKziMuvI 21/7/1996 1/6/1998 1/1/1971 1737255470

7 ‡gvt Avãyi iwng 540424 mnKvix wkÿK Bmjvg wkÿv 2q wefvM/88 3q wefvM/90 3q/ 1992
‡Pvcov †`vwkqv (wm.wW) D”P 
we`¨vjq VvKziMuvI 5/1/1994 1/2/1998 2/3/1973 1710215625

8 মাঃ ওয়ােহ ামান 1023130 সহ িশ ক  িষ িশ া এসএসিস এইচএসিস িব,এস-িস (পাস) বল া এন, এ-িস উ  িব ালয় ঠা রগ ও 1/10/2004 1/10/2005 ৩০/০১/১৯৮১ 1719161587

9 মাঃ সাই ল ইসলাম 1052374 সহ িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল (পাস) বল া এন, এ-িস উ  িব ালয় ঠা রগ ও 20/04/2010 ০১/১১/২০১০ ২০/০১/১৯৮৯ ১৭১৪৯৪৬৯৯১

10 মাছাঃ মিরয়ম খা ন 1150694 সহ িশ ক ভৗত িব ান এসএসিস এইচএসিস িব,এস-িস (স ান) বল া এন, এ-িস উ  িব ালয় ঠা রগ ও 12/2/2019 1/5/2019 ২৯/১১/১৯৯২ 1790751358

11 মাঃ সাই ল ইসলাম 1154040 সহ িশ ক বাংলা এসএসিস এইচএসিস িব,এ (স ান) বল া এন, এ-িস উ  িব ালয় ঠা রগ ও 12/2/2019 1/7/2019 ২5/১2/১৯87 1723993527

12 রাণী বালা রায় 1143094 সহকারী িশ ক িহ  ধম ১ম -১৯৯৪ ২য- ১৯৯৭ ২য়-২০১০ ভরিনয়া হাট উ  িব ালয় ঠা রগ ও
২৩/০৪/২০১

৫ 1/4/2018 1/4/1978 1732013695

13 শফালী রায় 559950 সহকারী িশ ক িষ ১ম -১৯৯৩ ১ম- ১৯৯৭ ২য়- ১৯৯৯ কািতহার উ  িব ালয় ঠা রগ ও ১৭/১০/২০০১ 1/3/2002 8/4/1976 1750359019

14 সাই ন নছা 1150695 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ৩.৫০- ২০০১ ৩.৮-২০০৩ ২য়-২০০৫ কািতহার উ  িব ালয় ঠা রগ ও
১৬/০২/২০১

৯ 1/5/2019 1/2/1987 1726841561

GmGmwm/ GBPGmwm/ ¯œvZK (cvm/

`vwLj Avwjg m¤œvb)
1 evwj KvšÍ ivq 1154036 mnKvix wkÿK ‡fŠZ weÁvb 3/1/1944 3/1/1970 3/1/1938 wmsMv‡ivj D”P we`¨vjq VvKziMuvI 2/16/2019 7/1/2019 1/1/1990 1738467670

2 ‡gvt kvnv`r †nv‡mb 1012421 mn:cÖ:wk: mvgv:we: 2q 3q 2q B›`ªBj D”P we`¨vjq VvKziMuvI 1/1/1995 5/1/2004 1972 1735373942

µwgK Bb‡W· ‡Rjv wb‡qv‡Mi GgwcI 
f~w³i ZvwiL

Rb¥mvj ‡gvevBj bv¤v̂i

জলা (কম ল) িনেয়ােগর তািরখ
এমিপও ি র 

তািরখ
জ সাল মাবাইল না ার

wkÿ‡Ki bvg c`ex welq wkÿvMZ †hvM¨Zv we`¨vj‡qi bvg

িম
ক নং িশ েকর নাম ইনেড  ন র পদবী িবষয়

িশ াগত যা তা
িব ালেয়র নাম

ঠা রগ ও



3 ‡gvt Avãyj Lv‡jK cÖavb 556967 mnKvix wkÿK Bs‡iwR 3q 2q 3q dwKiMÄ Av`k© D”P 
we`¨vjq

VvKziMuvI 1/1/1995 4/1/2001 1/1/1962 1723389319

4 ‡gvt RevB`yi ingvb 568088 mn:cÖ:wk: evsjvt I 
wek¦ t

2q 2q 2q kvjMov UvsMb D”P 
we`¨vjq

VvKziMuvI 11/22/2002 5/1/2003 12/31/1971 1780977745

5 ‡gvt AvRnviæj Bmjvg 1062610 mnKvix wkÿK Rxe weÁvb 1g 2q 2q Gw³qvicyi Gm Gm ¯‹zj 
GÛ K‡jR

VvKziMuvI 3/2/2014 11/1/2018 10/21/1981 1723893008

6 Qvqv ivq 1150689 mnKvix wkÿK ‡fŠZ weÁvb 2/1/1992 2/1/1975 5/2/2019 ew›`qviv D”P we`¨vjq VvKziMuvI 2/17/2019 5/1/2019 5/7/1992 1774486217

7 ‡gvt kvgmyj Avjg 504577 mnKvix wkÿK mgvR weÁvb 2q 2q 3q ‡bvnvjx wifviwfD D”P 
we`¨vjq

VvKziMuvI 3/20/1996 2/1/1998 5/31/1970 1727220015

8 ‡gvt ev`kv AvjgMxi 1150682 mnKvix wkÿK MwYZ 3/1/1988 10/3/2019 1g m~h©cyi D”P we`¨vjq VvKziMuvI 2/14/2019 5/17/2019 7/10/1987 1744566598

9 ‡gvt iBmyj Bmivg 1150683 mnKvix wkÿK Bs‡iwR 2/1/1969 4/1/2020 2q m~h©cyi D”P we`¨vjq VvKziMuvI 2/14/2019 5/17/2019 10/1/1989 1737568856

10 `yjvj nK 1154038 mnKvix wkÿK weÁvb 4/1/1969 4/1/1980 3/1/2016 m~h©cyi D”P we`¨vjq VvKziMuvI 2/14/2019 5/17/2019 12/25/1991 1744971482

11 wegj P›`ª 1143519 mnKvix wkÿK weÁvb 3.00 3.00 2q LUwksMv D”P we`¨vjq VvKziMuvI 12/31/2016 9/1/2018 7/31/1988 1740185784

12 iZœv ivbx -- mnKvix wkÿK mgvR weÁvb 3/1/1986 3/1/1985 2q LUwksMv D”P we`¨vjq VvKziMuvI 12/31/2016 -- 11/7/1988 1755451017

13 ‡gvt Avey mvC` 1150690 mnKvix wkÿK Bs‡iRx 3/1/1931 3/1/2020 2q ‡fvgiv`n Bmjvwgqv  D”P 
we`¨vjq

VvKziMuvI 2/11/2019 5/1/2019 6/1/1987 1757503366

14 mv‡qg Avjx 1150688 mnKvix wkÿK ‡fŠZ weÁvb 3/1/2019 3/1/1990 2q ‡fvgiv`n Bmjvwgqv Dt 
we`¨vjq

VvKziMuvI 2/11/2019 5/1/2019 8/7/1987 1737832773

15 ‡gvt kwidzj Bmjvg 258827 mnKvix wkÿK evsjv 2q 3q 2-May fvKzov evwjKv D”P we`¨vjq VvKziMuvI 1/16/1994 7/1/1995 10/20/1972 1721899367

এস এস িস/দািখলএইচএসিস/ আিলমাতক (পাস/স ান
১ মািনক চ  রায় ১০৭৮৭৫৯ সহকারী িশ ক িষ িশ া এস এস িস এইচএসিস িষ িডে ামা মেহ গ ও উ  িব ালয় ঠা রগ ও ১৪/০৫/২০১৩ ০১/০৯/২০১৩ ১৯৮৪ ০১৭৩৭৪৯১৫৩৯

২ মাঃ  বলাল  হােসন সহকারী িশ ক িষ িশ া এস এস িস এইচএসিস িষ িডে ামা জা ন বািলকা উ  িব ালয় ঠা রগ ও ০৮/০৬/২০১৪ - ১৯৮৪ ০১৭৪৪৪৭৮৪৪৪

৩ মাঃ হািব র রহমান
২৯৫৬৭৫ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আিলম ফািযল

যা রাণী বািলকা উ  
িব ালয় ঠা রগ ও ০১/০১/১৯৯৩ ০১/০৭/১৯৯৫ ১৯৭০ ১৭২৫৫৩৬১০৭

৪ রবী  নাথ রায়
১০৫২৮০৫ সহকারী িশ ক িষ িশ া এস এস িস এইচএসিস িষ িডে ামা

যা রাণী বািলকা উ  
িব ালয় ঠা রগ ও ২৯/০৭/২০১০ ০১/০১/২০১০ ১৯৮২ ১৭১২৩৯২০৪৬

এমিপও ি র জলা (কম ল)িনেয়ােগর তািরখ জ  সাল:
 নং

িশ েকর নাম ইনেড  ন র পদবী মাবাইল নংিবষয় িশ াগত  যা তা িব ালেয়র নাম



৫ মাছাঃ মা দা আকতার ২৫২৭১৯
সহকারী িশ ক সমাজ িব ান এস এস িস এইচএসিস াতক (পাস)

কাঠালডাংগী বািলকা উ  
িব ালয় ঠা রগ ও ০১/০১/১৯৯০ ০১/০৭/১৯৯৩ ১৯৬৭

১৭৪৬৯৬২৪৭৭

৬ মাঃ আিন র রহমান
২৫২৭১৭ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািযল, কািমল

কাঠালডাংগী বািলকা উ  
িব ালয় ঠা রগ ও ০১/০১/১৯৯২ ০১/০৭/১৯৯৩ ১৯৭২

১৭২১৪৬৪৫৮৪

৭ মাঃ নাজ ল  হাসাইন - সহকারী িশ ক পদাথিব ান এস এস িস এইচএসিস াতক (স ান) বনগ ও উ  িব ালয় ঠা রগ ও ১১/০২/২০১৯ - ১৯৯২ ১৭৫১৪২৮৫১৮

৮ মাঃ আলম হক
১১১৮৩৯৭ সহকারী িশ ক িশ িশ া এস এস িস এইচএসিস াতক (পাস) খালড়া আদশ উ  িব ালয় ঠা রগ ও ৩০/০৮/২০১২ ০১/০৩/২০১৫ ১৯৮৪

১৭২৩৪৬৫০৪৯

৯ মাঃ ের আলম িসি কী
- সহকারী িশ ক কি উটার এস এস িস এইচএসিস াতক (পাস) খালড়া আদশ উ  িব ালয় ঠা রগ ও ১৫/০৮/২০০৩ - ১৯৭৭

১৭১২৩৬২০০৯

১০ মাঃ ইসমাইল  হােসন ২৫৮৮২২ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম এস এস িস এইচএসিস কািমল
ধৗলা মদনীসাগর বািলকা 

উ  িব ালয় ঠা রগ ও ২৬/০১/১৯৯৩ ০১/০৬/১৯৯৫ ১৯৭৫ ১৭৪০০৭৯৭৫৫

১১ মাঃ রিফ ল ইসলাম ১০৩১১৮৩ সহকারী িশ ক কি উটার এস এস িস এইচএসিস াতক (পাস)
ধৗলা মদনীসাগর বািলকা 

উ  িব ালয় ঠা রগ ও ১৬/০৩/২০০৫ ০১/০২/২০০৬ ১৯৮০ ১৭৩৯৭২৮৭৭৮

১২  চ ২৫৮৮২১ সহকারী িশ ক বাংলা এস এস িস এইচএসিস াতক (পাস)
ধৗলা মদনীসাগর বািলকা 

উ  িব ালয় ঠা রগ ও ২৬/০১/১৯৯৩ ০১/০৬/১৯৯৫ ১৯৭১ ০১৭২৬৭৫৭৩৯৩

১৩ মাঃ র আলম ১১৫৫১৮৯ সহকারী িশ ক জীব এস এস িস এইচএসিস াতক (পাস)
ধৗলা মদনীসাগর বািলকা 

উ  িব ালয় ঠা রগ ও ৩১/১২/২০১৬ ০১/০৯/২০১৯ ১৯৮৩ ০১৭৫৯৭৮৫৬৬৬

১৪ ধনেদব  ভৗিমক ১০৬৬১৩১ সহকারী িশ ক িষ িশ া এস এস িস কিষ িডে ামা িহয়া িন  মা : িব া: ঠা রগ ও ২৭/০৬/২০১১ ০১/১১/২০১২ ১৯৮২ ১৭২১৪১১২৯৩

১৫ তান মা আকতার তািন ১১৫৪০২৮ সহকারী িশ ক কি উটার এস এস িস িডে ামা ইি : কি : সােয় িহয়া িন  মা : িব া: ঠা রগ ও ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯০ ১৭৪০০৪৯১৩৩

১৬ মাঃ আিলউ াহ ৫৫৯৯১৮ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আিলম ফািজল
আর,এ কাঠালডা ী উ  
িব ালয় ঠা রগ ও ৩১/০৭/২০০১ ০১/০৩/২০০২ ১৯৭৯ ১৭২২০৯২৫৩৫

১৭ মাঃ  মেহদী হাসান ১০৪৯৯৯৪ সহকারী িশ ক িষ িশ া এস এস িস এইচ.এস.িস িষ িডে ামা
আর,এ কাঠালডা ী উ  
িব ালয় ঠা রগ ও ২০/০৬/২০১০ ০১/০৯/২০১০ ১৯৮৬ ১৭১৭১৭৬৪১৭

১৮ র া রানী রায় ১১৪১১২২ সহকারী িশ ক িহ  ধম এস এস িস এইচ.এস.িস াতক
আর,এ কাঠালডা ী উ  
িব ালয় ২৮/১২/২০১৬ ২৮/০৩/২০১৮ ১৯৮৪ ০১৭৭৪১৪৫২৯০

১৯ মাঃ শরীফ উি ন ১১৫৪০২৭ সহকারী িশ ক ইংেরিজ এস এস িস এইচ.এস.িস াতক(স ান)
আর,এ কাঠালডা ী উ  
িব ালয় ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯০ ০১৭৭০৮৬১৪৫১

২০ রাজ মার বমন ১১৫৪০৩০ সহকারী িশ ক িব ান এস এস িস এইচ.এস.িস াতক(স ান)
আর,এ কাঠালডা ী উ  
িব ালয় ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯০ ০১৭৩৭৮৪৯১৬৬



২১ মাঃ ল ইসলাম ৫৪৯১২২ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আিলম ফািজল/কািমল
আমগ ও  ক ীয় উ  
িব ালয় ঠা রগ ও ০১/০১/১৯৯৬ ০১/০৫/২০০০ ১৯৭৪ ১৭২৮৪৬৯৭৫৫

২২ মাঃ জািকর  হােসন ২৬৮৫৭২ সহকারী িশ ক সাধা: িব ান এস এস িস এইচ.এস.িস াতক(পাস) বহিত উ  িব ালয় ঠা রগ ও ০১/০১/১৯৯৩ ০১/০১/১৯৯৫ ১৯৭২ ১৭৪৪৪৫৩৩৭২

২৩ মাঃ ফই র রহমান কােদরী
১০৭৩৫৬০ সহকারী িশ ক ইসঃ িশ া দািখল আিলম ফািজল, কািমল

যা রাণী উ  িব ালয়
ঠা রগ ও ২১/০৮/২০১২ ২৯/০৫/২০১৩ ১৯৭৭ ০১৭২৩৪৬৫৪৯৭

২৪ মাঃ জা া ল  ফরেদৗস ১১৫৫২০১ সহকারী িশ ক ইংেরিজ এস এস িস এইচ.এস.িস াতক(স ান) যা রাণী উ  িব ালয় ঠা রগ ও ১৬/০২/২০১৯ ১৬/০৯/২০১৯ ১৯৯২ ০১৭৪৪৯৭১০৪০

২৫ মাঃ খিল র রহমান সহকারী িশ ক কি উটার এস এস িস এইচএসিস াতক (পাস) টংিরয়া উ  িব ালয় ঠা রগ ও ০১/০২/২০০৩ ১৯৭৫ ০১৭৪০৪৯১০৮৪

২৬ মাঃ েবল সহকারী িশ ক িষ িশ া এস এস িস এইচ.এস.িস িষ িডে ামা টংিরয়া উ  িব ালয় ঠা রগ ও ১৭/০৬/২০১৫ ১৯৯১ ০১৭৮৪৯১৮৫৭৯

২৭ মাঃ  রা ম আলী
১০৭৩৫৫৬ সহকারী িশ ক ইসঃ িশ া দািখল আিলম ফািজল, কািমল

আমগ ও জা ন উ  িব ালয়
ঠা রগ ও ০৪/০৬/২০১১ ০১/০৫/২০১৩ ১৯৭৮ ০১৭৩৭৪৯৫২৮৮

২৭ মাঃ  রা ম আলী
১০৭৩৫৫৬ সহকারী িশ ক ইসঃ িশ া দািখল আিলম ফািজল, কািমল

আমগ ও জা ন উ  িব ালয়
ঠা রগ ও ০৪/০৬/২০১১ ০১/০৫/২০১৩ ১৯৭৮ ০১৭৪৪৪৭৮৪৪৪



প গড়

এসএসিস /দািখল এইচএসিস /আিলম াতক (পাস/ স ান)

১ িনমল রায় 1137444 সহকারী িশ ক িষ এসএসিস-৩.০০-2001 এইচএসিস-২.৬০-২০০৩ িবএসিস-১ম-২০০৮ সাতখামার উ  িব ালয় প গড় 11/1/2016 9/1/2007 12/20/1984 01744975289
২ জন মার 1153938 সহকারী িশ ক বাংলা এসএসিস-৩.75-2006 এইচএসিস-৩.৩০-২০০৮ িবএ (অনাস)২য়-২০১২ িমজা র উ  িব ালয় প গড় 2/16/2019 7/1/2019 9/16/1989 01716194708
৩ মাঃ বা ল আলম 1153939 সহকারী িশ ক গিণত এসএসিস-৪.১৯-২০০৯ এইচএসিস-২.৩০-২০১১ অনাস-৩.৩৩-২০১৫ িমজা র উ  িব ালয় প গড় 2/16/2019 7/1/2019 3/5/1994 01722483753
৪ কমলা রানী 1040516 সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস-১ম-১৯৯৫ এইচএসিস-২য়-1997 াতক (পাস)-৩য়-1999 িমজা র উ  িব ালয় প গড় 11/5/2009 1/1/2010 6/2/1978 01723018631
৫ মাছাঃ সােহরা বা 1011912 সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস-২য়-১৯৯১ এইচএসিস-২য়-১০০৩ িবএ-২য়-১৯৯৫ সদারপাড়া উ  িব ালয় প গড় 7/1/2003 6/1/2004 1/13/1975 01723076466
৬ মাঃ বজলার রিশদ 1135856 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া এসএসিস-১ম-২০০৫ এইচএসিস-১ম-২০০৭ িবএ-১ম-২০১০ সদারপাড়া উ  িব ালয় প গড় 11/6/2016 5/1/2017 5/10/1989 01783088572
৭ মাঃ আিন র রহমান 1136783 সহকারী িশ ক িষ এসএসিস-১ম-২০০০ এইচএসিস-১ম-২০০২ িবএ-২য়-২০০৭ সদারপাড়া উ  িব ালয় প গড় 11/26/2016 7/1/2017 3/8/1984 01723995460
৮ মাঃ রানােক জাহান 1150605 সহকারী িশ ক গিণত এসএসিস-১ম-২০০৫ এইচএসিস-১ম-২০০৭ িবএসিস-১ম-২০১১ সদারপাড়া উ  িব ালয় প গড় 2/13/2019 5/1/2019 2/10/1989 01737476953

৯
মাছাঃ ামলী আ ার 1150608 সহকারী িশ ক ত  ও যাগােযাগ 

ি
এসএসিস-২য়-১৯৯৮ এইচএসিস-২য়-২০০১ িবএ-২.৯০-২০০২ বড়িসি য়া আদশ বািলকা উ  িব ালয় প গড় 6/4/2015 5/1/2019 8/10/1980 01745383320

১০ মাঃ নজ ল ইসলাম 299742 সহকারী িশ ক ইসলাম এসএসিস-৩য়-1990 এইচএসিস-৩য়-1992 িবএ-৩য়-১৯৯৫ িন পাড়া উ  িব ালয় প গড় 5/19/1996 8/1/1997 11/5/1973 01757851665
১১ মাছাঃ রিহমা বগম 257198 সহকারী িশ ক সমাজ িব ান এসএসিস-৩য়-1990 এইচএসিস-২য়-1992 িবএ-৩য়-১৯৯৭ িন পাড়া উ  িব ালয় প গড় 2/24/1992 1/1/1995 8/23/1974 01740861146
১২ মাঃ খিল র রহমান 258620 সহকারী িশ ক ইসলাম এসএসিস-৩য়-১৯৮৮ এইচএসিস-৩য়-১990 িবএ-৩য়-১৯৯২ রেসয়া ি খী উ  িব ালয় প গড় 1/2/1993 1/1/1995 1/3/1974 01714626285
১৩ মাঃ জােহ ল ইসলাম 1150606 সহকারী িশ ক িষ এসএসিস-৪.৯৪-2016 এইচএসিস-4.10-2008 াতক-১ম-২০১১ তািড়য়া আদশ বািলকা উ  িব ালয় প গড় 7/20/2015 5/1/2019 11/15/1989 01773902633
১৪ দীেপ নাথ বমন 253720 সহকারী িশ ক িহ  ধম এসএসিস-  ১৯৮৩ এইচএসিস-  -১৯৮৫ াতক- -২০০১ লী বটতলী হাট উ  িব ালয় প গড় 12/23/1989 7/1/1993 10/29/1965 01744970200
১৫ মাঃ আরমান আিরফ 1150607 সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস-২.৪৪-2006 এইচএসিস-৪.৪৩-2008 িবএ-২য়-২০১১ ধােমার হাট আদশ বািলকা উ  িব ালয় প গড় 10/9/2014 5/1/2019 1990 01755462494
১৬ কমলা কা  রায় 1145878 সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস-৩.৩৮-২০০২ এইচএসিস-৩.০০-২০০৫ িবএ-২য়-২০১০ শহীদ ি েযা া আিজ র রহমান উ  িব ালয় প গড় 1/10/2015 3/1/2019 7/9/1986 01722808445
১৭ মাঃ ধিজ র রহমান 296130 সহকারী িশ ক মৗলভী এসএসিস-৩য়-১৯৮৯ এইচএসিস-৩য়-১৯৯২ াতক-৩য়-১৯৯৪ বটতিল হাট বািলকা উ  িব ালয় প গড় 1/12/1995 7/1/1995 5/4/1971 01744920448
১৮ িলিপ রানী 1144069 সহকারী িশ ক িহ  ধম এসএসিস-২য়-১৯৯৬ এইচএসিস-২য়-১৯৯৯ াতক-২য়-২০০০ আেলায়ােখায়া বািলকা উ  িব ালয় প গড় 2/11/2015 12/5/2018 31/09/1980 01755278615
১৯ নািসর উি ন আহাে দ 1075916 সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস-২য়-১৯৯৬ এইচএসিস-২য়-১৯৯৮ াতক-৩য়-২০০১ বড়দাপ আদশ উ  িব ালয় প গড় 10/3/2004 5/1/2013 6/19/1980 01737426755
২০ আন  মার িসংহ 251440 সহকারী িশ ক সাধারন িব ান এসএসিস-২য়-১৯৮৬ এইচএসিস-৩য়-১৯৮৯ াতক-৩য়-২০০৭ বািলয়া ল ীথান উ  িব ালয় প গড় 1/6/1994 7/1/1995 3/5/1969 01786726635
২১ মাছাঃ িবউ  পারভীন 1070122 সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস-১ম-১৯৯৩ এইচএসিস-২য়-১৯৯৫ াতক-২য়-১৯৯৭ বািলয়া ল ীথান উ  িব ালয় প গড় 1/15/2003 11/1/2012 3/5/1997 01738637663
২২ মাছাঃ মমতাজ বগম 1042795 সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস-২য়-১৯৯৫ এইচএসিস-২য়-১৯৯৭ াতক-২য়-২০০০ সানাপািতলা উ  িব ালয় প গড় 2/29/2004 5/1/2010 1979 01793977725
২৩ মাঃ রিস ল ইসলাম 15150252 সহকারী িশ ক িব ান এসএসিস-4.38- এইচএসিস-3.20- িবএসিস(অনাস)-২য়- আেটায়ারী সরকাির পাইলট বািলকা উ  িব ালয় প গড় 11/17/2014 1/1/2015 5/16/1985 01722135983
২৪ মাঃ ফা ক হােসন 15150253 সহকারী িশ ক ভাষা এসএসিস-৩.৬৩- এইচএসিস-২.৯০- িবএ(অনাস)-২য়- আেটায়ারী সরকাির পাইলট বািলকা উ  িব ালয় প গড় 11/17/2014 1/1/2015 7/14/1987 01737047386
২৫ নাছিরন আ ার 1134209 সহকারী িশ ক িষ এসএসিস-৩.০৬ এইচএসিস-২.৯০- িবএসিস (পাস)-২য়- আেটায়ারী সরকাির পাইলট বািলকা উ  িব ালয় প গড় 11/13/2014 3/1/2017 12/20/1986 01738636239
২৬ নবীন চ  িসংহ 15150251 সহকারী িশ ক গিণত এসএসিস-৪.০০- এইচএসিস-৩.১০- িবএসিস (অনাস)-২য়- আেটায়ারী সরকাির পাইলট বািলকা উ  িব ালয় প গড় 11/13/2014 1/1/2015 10/16/1985 01723429554
২৭ মাঃ রিবউল ইসলাম 1064927 সহকারী িশ ক ইসলাম দািখল-৩.১৭- আিলম-২.৫৮- ফািজল- ১ম- আেটায়ারী সরকাির পাইলট বািলকা উ  িব ালয় প গড় 9/27/2010 11/1/2012 9/3/1986 01737423691
২৮ কািলপদ বমন 1032152 সহকারী িশ ক িষ এসএসিস-২য়-১৯৯৮ এইচএসিস-২য়-২০০০ াতক (পাস)-৩য়-২০০৩ রাধানগর হাজী সাহার আলী উ  িব ালয় প গড় 2/5/2019 2/1/2006 1981 01724651544
২৯ পলাশ চ  বমন 1155150 সহকারী িশ ক িহ  ধম এসএসিস-3.69-2006 এইচএসিস-3.90-2008 াতক (স ান)-3.02-২০13 রাধানগর হাজী সাহার আলী উ  িব ালয় প গড় 17/02/20019 9/1/2019 1990 01773569599
৩০ : িব বী িজ র র হােসন সরকার565190 সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস-২য়-1989 এইচএসিস-২য়-1992 াতক (পাস)-২য়-1994 তািড়য়া উ  িব ালয় প গড় 5/28/2002 5/28/2002 10/31/1973 0176196661
৩১ মাঃ মিতয়ার রহমান 504480 সহকারী িশ ক সমাজ িব ান এসএসিস-২য়-১৯৮৮ এইচএসিস-২য়-১৯৯০ িবএসিস-৩য়-১৯৯২ ল ী ার উ  িব ালয় প গড় 2/2/1995 2/1/1998 11/1/1972 01869128010
৩২ িনশাত রহমান 1142097 সহকারী িশ ক জীব িব ান এসএসিস-৪.১৩-২০০২ এইচএসিস-৩.৫০-২০০৪ িবএসিস (অনাস)-২য়-২০০৯ রমারী হাট আদশ উ  িব ালয় প গড় 6/24/2013 5/1/2018 4/24/1986 01724779963
৩৩ মাঃ খায় ল বাসার 1153942 সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস-৩.১৩-২০০১ এইচএসিস-২.৯০-২০০৪ াতক (পাস)-২য়-২০০৮ দাড়েখার ( ং ংগী) উ  িব ালয় প গড় 9/1/2015 7/1/2019 5/9/1985 01797796417

এমিপও  মা িমক িব ালেয়র িবএড িশ ণিবহীন িশ কগেণর নােমর তািলকা ( িত ান িভি ক)
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৩৪ ক না রানী রায় 1143046 সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস-২য়-১৯৯৭ এইচএসিস-২য়-২০০০ াতক (পাস)-  -২০০৬ রাধানগর বািলকা উ  িব ালয় প গড় 5/29/2015 7/1/2018 12/1/1982 01737530292
৩৫ মাঃ আনছা ল হক 1031365 সহকারী িশ ক জীব িব ান এসএসিস-১ম-১৯৯৬ এইচএসিস-২য়-১৯৯৯ াতক (পাস)-২য়-২০০২ ডাংগীরহাট আদশ উ  িব ালয় প গড় 7/15/2004 2/1/2006 1980 01744711507
৩৬ মাঃ আ  ছােলক 1130203 সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস-২য়-2002 এইচএসিস-২য়-2004 াতক-২য়-2009 বামন মার রাখালেদবীহাট আদশ উ  িব ালয় প গড় 10/27/2013 6/28/2016 1985 01719041964
৩৭ মাঃ হািম ল হক 297271 সহকারী িশ ক মৗলভী দািখল-৩য়-১৯৯০ আিলম-৩য়-১৯৯২ াতক (পাস)-২য়-১৯৯৪ ধােমার গাছবািড় উ  িব ালয় প গড় 3/11/1993 1/1/1997 1/1/1976 01723532393
৩৮ মাঃ শাহাজাহান 1075918 সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস-২য়-১৯৯৭ এইচএসিস-১ম-১৯৯৯ াতক (পাস)-২য়-২০১১ ধােমার গাছবািড় উ  িব ালয় প গড় 10/13/2003 5/1/2013 4/11/1980 01724546800
৩৯ পা ল রানী 1130202 সহকারী িশ ক িহ  ধম এসএসিস-২য়-2005 এইচএসিস-২য়-2007 াতক (পাস)-১ম-2011 রেসয়া িদনমাড়া উ  িব ালয় প গড় 12/21/2014 7/1/2016 3/7/1989 01740011488
৪০ মাছাঃ িম আ ার 1153941 সহকারী িশ ক বাংলা এসএসিস-৩.১৯-২০০৪ এইচএসিস-৪.১০-2006 াতক (পাস)-২য়-২০১০ বলরাম র উ  িব ালয় প গড় 2/13/2019 7/1/2019 8/19/1988 01773247248
৪১ মাছাঃ রােবয়া খা ন 1135854 সহকারী িশ ক িব ান এসএসিস-৩.৫০-2005 এইচএসিস-৩.৯০-২০০৭ াতক (পাস)-১ম-2011 বলরাম র উ  িব ালয় প গড় 6/29/2015 5/1/2017 10/17/1988 01773736871

৪৩ আিমনা আ ার 1030459 সহ. িশ ক ক উটার ২য় ২য় ৩য় ভাউলাগ  বািলকা উ  িবদ ালয় প গড় ১০/২৯/২০০৩ ১২/০১/২০০৫ ১৯৮০ ১৭৪১১১৮১৬৯
৪৪  মাঃ শামীম  আ ার 1129390 সহ. িশ ক কৃিষ ১ম ২য় ২য় ভাউলাগ  বািলকা উ  িবদ ালয় প গড় ১৮/০৩/২০১৪ ০১/০৫/২০১৬ ১৯৭৯ ১৭১৮০২০১১৩
৪৫ মােধাব চ  রায় 1135851 সহ. িশ ক িহ  ুধম ২য় ২য় ৩য় ভাউলাগ  বািলকা উ  িবদ ালয় প গড় ২৭/০১/২০১৫ ০১/০৫/২০১৭ ১৯৭৮ ১৩১৫২২০১৪২
৪৬ মাঃ নুর মহা দ 1150614 সহ. িশ ক িব ান ৪. ৪.১ ২য় ভাউলাগ  বািলকা উ  িবদ ালয় প গড়  ১৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৫ ১৭৩৭৭৫৭০০
৪৭ কুিমতা রািন রায় 1064940 সহ. িশ ক কৃিষ ১ম ২য় ২য় িবনয়পুর উ  িবদ ালয় প গড় ১৬/০৬/২০১১ ০১/১১/২০১১ ১৯৮০ ১৭৪৬৯৬১৩৬৩
৪৮ িদেনশ চ  রায় 558112 সহ. িশ ক বাংলা ২য় ৩য় ৩য় ফুলবাড়ী উ  িবদ ালয় প গড়  ১৫/০৭/১৯৯৫ ০১/০৬/২০০১ ১৯৬৪ ০১৭৩৭৫৬৫১ ১১
৪৯ মাঃ িমজানুর রহমান 1130207 সহ. িশ ক কৃিষ ৪ ২.৪ ২য় ফুলবাড়ী উ  িবদ ালয় প গড় ২২/০২/২০১৫ ০১/০৬/২০১৬ ১৯৮৬ ১৭১০৫৭৮৯১৮
৫০ লাকী বগম 1155148 সহ. িশ ক ক উটার ৩.`১৩ ১৩২.৯ ২য় ফুলবাড়ী উ  িবদ ালয় প গড় ২২/০২/২০১৫ ০১/০৯/২০১৯ ১৯৮৫ ১৭২২৯৪০৯৬২
৫১ রিবউল আলম 258037 সহ. িশ ক ইংিলশ ৩য় ৩য় ৩য় গাজকা ট উ  িবদ ালয় প গড় ১৫/০৬/১৯৯৪ ০১/০৭/১৯৯৪ ১৯৭২ ১৭৪৮৩৮১৬২৭
৫২ মা: িগয়াস উি ন 103354 সহকারী িশ ক আইিস ২য় ২য় ৩য় িলয়া সরকাির মেডল পাইলট উ  িব ালয় প গড় ০১/০৩/০৫ ০১/০৭/০৭ ১৭/০৭/৭৫ ১৭৩৪৮৭১৩৬২

৫৩ মা: ফজ ল কিরম 249356 িনয়র িশ ক সামািজক িব ান ২য় ৩য় _ িলয়া সরকাির মেডল পাইলট উ  িব ালয় প গড় ০১/০১/৮৫ ০১/০৬/৮৮ ৩১/১০/৬১ ১৯৯৬৪৮১৬০৬

৫৪ মা: হািম ল ইসলাম 247425 সহকারী িশ ক শারীিরক িশ া ৩য় ৩য় ৩য় িলয়া সরকাির মেডল পাইলট উ  িব ালয় প গড় ২৫/০২/৮৮ ০১/০৩/৮৮ ২৮/০২/৬১ 1735883486

৫৫ হাসেন আরা বগম 1052870 সহকারী িশ ক িষ ১ম ২. ২য় ফিকরপাড়া উ  িব ালয় প গড় ০৪/০৮/১০ ০১/১১/১০ ০২/১২/৮৪ ১৮৪৫৪৭৩৩২০

৫৬ মাছা: আ মান আরা বগম1039695 সহকারী িশ ক আইিস ২য় ২য় ২য় ফিকরপাড়া উ  িব ালয় প গড় ২৩/১১/০৪ ০১/০৯/০৯ ২০/০১/৮০ ১৭৪৩৮০৯৮০৭

৫৭ বা েদব রায় 1138172 সহকারী িশ ক িহ ২.৪৪ ২.৬ ১ম ফিকরপাড়া উ  িব ালয় প গড় ৩০/১১/১৫ ০১/১১/১৭ ১২/০২/৮৬ ১৭২৩৬০৪২৬৮

৫৮ মা: শাহজাহান িসরাজ 116359 সহকারী িশ ক শারীিরক িশ া ২.৬৩ ২.৮ ২য় ফিকরপাড়া উ  িব ালয় প গড় ৩০/০৪/১৪ ০১/০১/১৫ ১৫/০৩/৮৫ ১৭৩৭২০১৯৭৪

৫৯ মা: আ র রহমান 1142100 সহকারী িশ ক িষ ৩. ৩. ২য় কালাি গ  উ  িব ালয় প গড় ১৫/০৬/১৫ ০১/০৫/১৮ ১৭৩৮৬৩৭২৮৩

৬০ পিরমল চ  শমা 1076482 সহকারী িশ ক আইিস ২য় ১ম ৩য় কালাি গ  উ  িব ালয় প গড় ০৯/০২/০৪ ০১/০৭/১৩ ০৮/০৯/৭৯ ১৭১৯৪৭১৬৮৪

৬১ মাছা: মা দা খা ন 1034009 সহকারী িশ ক আইিস ১ম ৩য় ২য় আম য়ানী উ  িব ালয় প গড় ৩০/১০/০৪ ০১/০৯/০৬ ১৬/০৩/৭৬ ১৭১৮৬৮২১১৪

৬২ মা: সােরায়ার রানা 1075109 সহকারী িশ ক িষ ৩. ২.৭৫ ২য় আম য়ানী উ  িব ালয় প গড় ১১/০২/১৩ ০১/০৫/১৩ ২৩/০৪/৮৫ ১৭২৩৭৪১৫৯০

৬৩ মাছা: শাহীনা পারভীন 1134216 সহকারী িশ ক সামািজক িব ান ২য় ১ম ২য় আম য়ানী উ  িব ালয় প গড় ০১/১০/১৫ ০১/০৩/১৭ ০১/০১/৮৪ ১৭৩৭৩৪৪৮৫৭

৬৪ মাছা: মাহ জা বগম 1135887 সহকারী িশ ক সামািজক িব ান ২.৮৮ ২.৭ ২য় আম য়ানী উ  িব ালয় প গড় ২৪/১২/১৫ ০১/০৫/১৭ ২০/১০/৮৬ ১৭৯২৮৩৪৫৭৪

৬৫ মা: শাহী র রহমান 1145876 সহকারী িশ ক সামািজক িব ান ২.৭৫ ১.৮ ২য় আম য়ানী উ  িব ালয় প গড় ০১/১০/১৫ মাচ-২০১৯ ১৯/০১/৮৪ ১৭২২৩৫৭৩৪১

৬৬ মা: তােরক হােসন 1031371 সহকারী িশ ক আইিস ২য় ২য় ২য় ড়া িড় মীজা গালাম হািফজ উ  িব ালয় প গড় ০৯/০৯/০৪ ০১/০৬/০৬ ১১/০৮/৭৮ ১৭১৬৪৮৯১১৩

৬৭ শিফক আলম 256696 সহকারী িশ ক সামািজক িব ান ২য় ৩য় ৩য় ভজন র উ  িব ালয় প গড় ২৯/১১/৯৪ ১৬/০২/৯৫ ১৯/০৮/৬৫ ১৭১৮৫২৩৬৫২

৬৮ ক না রানী 1153964 সহকারী িশ ক িহ ৪.৫ ৪. ২য় মািঝপাড়া উ  িব ালয় প গড় ২০/০২/১৯ ০১/০৭/১৯ ১৮/০৫/৯০ ১৭৮০৯১৮৮১২

৬৯ আফতা ল ইসলাম 1064934 সহকারী িশ ক িষ ১ম ২য় ২য় নাওয়াপাড়া উ  িব ালয় প গড় ৪০৮৪৩ ০১/১১/১২ ১৫/০১/৮০ ১৭৩৭৬৮০৮১৯

৭০ পেরশ চ  দাস 1116358 সহকারী িশ ক িষ ২য় ২.৫ ২য় দবনগর উ  িব ালয় প গড় ০১/০৩/১৪ ০১/০১/১৫ ১৫-১০৮৪ ১৭৩৭০৬৮৮৩৯

৭১ আন মান আরা বগম 1142099 সহকারী িশ ক সামািজক িব ান ৪.১৩ ৩.৫ ২য় পাগলীডা ী এসইএসিডিপ উ  িব ালয় প গড় ১৩/১২/১৫ ০১/০৫/১৭ ১১/০৭/৮৬ ১৭৬৭০২১০৯৪

৭২ রীতা রানী 1063845 সহকারী িশ ক িহ ৩. ২. ২য় িভিপ উ  িব ালয় প গড় ০১/১২/১২ ০১/১১/১২ ১৯-১০৮৫ ১৭৮৫৩১০১১৯



৭৩ সােবদ আলী 1068630 সহকারী িশ ক কি উটার ১ম ২য় ৩য় বাদা ময়না িড় উ  িব ালয় প গড় ০২/১২/০৪ ০১/১১/১২ ০৯/০৩/৭৫ ১৭৪৭৪৪১৯০৭

৭৪ সিফ ল হক 229328 সহকারী িশ ক সামািজক িব ান ৩য় ৩য় বাদা ময়না িড় উ  িব ালয় প গড় ২০/০৫/৮২ ০১/০৬/৮৫ ২৬/০৪/৬০ ১৭৭৩৩০৯৭৫৮

৭৫ মা: আ ল হািমদ 1063830 সহকারী িশ ক আইিস ১ম ২য় ২য় আই ল হক বািলকা উ  িব ালয় প গড় ০১/০১/১১ ০১/১১/১২ ০৩/০৯/৮১ ১৭১৭১৪৩৪৯১

৭৬ মাছা: আকিলমা 578059 সহকারী িশ ক আইিস ১ম ২য় ২য় িসপাইপাড়া উ  িব ালয় প গড় ১২/০৮/০২ ০১/০৯/০২ ০৩/০৪/৭৯ ১৭৩৪৩০১৬৭৫

৭৭ মা: শাহী র রহমান 1150624 সহকারী িশ ক বাংলা ২.৫ ২.৪ ২য় গীতালগছ উ  িব ালয় প গড় ০৬/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ১২/১২/৮৫ ১৭৩৮১৫২২৮২

৭৮ মা: রিবউল ইসলাম 1142092 সহকারী িশ ক আইিস ৩.৭৫ ২.৬ ২য় গীতালগছ উ  িব ালয় প গড় ৩০/০৪/১৪ ০১/০৫/১৮ ১৪/০৯/৮৫ ১৭১৮৮৩৬৫০৮

৭৯ অিপ রানী 1153962 সহকারী িশ ক িহ ৪.১৩ ৩.৯ ৩.২৩ বগম খােলদা িজয়া বািলকা উ  িব ালয় প গড় ২০/০২/১৯ ০১/০৭/১৯ ১২/০৮/৯১ ১৭৫৩৯২৩২৬৯

৮০ একীম িফেরাজ আলম 564471 সহকারী িশ ক আইিস ১ম ২য় ২য় বগম খােলদা িজয়া বািলকা উ  িব ালয় প গড় ২৫/০৮/০২ ২৫/০৮/০২ ২৫/০৮/৭৭ ১৭১৩৭১৯২৬৬

৮১ মা: দারাজ উি ন 1067485 সহকারী িশ ক সামািজক িব ান ৩য় ৩য় ৩য় মঈ ল হক বািলকা উ  িব ালয় প গড় ০১/০১/৯৭ ০১/১১/১২ ২৩/০৯/৭৩ ১৭২৫৮৭২৫৩৫

৮২ মা: জােকর হােসন 1071899 সহকারী িশ ক আইিস ২য় ২য় ২য় মঈ ল হক বািলকা উ  িব ালয় প গড় ২৪/০৪/০৩ ০১/০২/১৩ ৩১/১২/৭৬ ১৭২২৬০৯৮৬৬

৮৩ মা: নবী নয়ন 1150621 সহকারী িশ ক ইংেরিজ ১ম ১ম ৩য় কাজী শাহা ি ন বািলকা উ  িব ালয় ও কেলজ প গড় ১৫/০৩/১৫ ০১/০৫/১৯ ১৩/০৪/৮৪ ১৭৩১২৫৫৫১২

৮৪ হিরপদ সন 1150623 সহকারী িশ ক বাংলা ২.২৫ ৩.১ ২য় কাজী শাহা ি ন বািলকা উ  িব ালয় ও কেলজ প গড় ১৮/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৬/০৯/৮৫ ১৭৩৭৭০৯০২৪

৮৫ হািছনা বগম 1076480 সহকারী িশ ক িষ ১ম ২য় ২য় বায়ালমারী বািলকা উ  িব ালয় প গড় ১৪/০২/০৪ ১৪/০২/১০ ০৬/০৮/৮০ ১৭৩৮৫১৭০৬৯

৮৬ রহমত আলী 1011948 সহকারী িশ ক আইিস ১ম ২য় ২য় বায়ালমারী বািলকা উ  িব ালয় প গড় ৩০/০৪/০২ ০১/০৫/০৪ ০১/০১/৭৭ ১৭২৩৪৩৮৫২৪

৮৭  মাধব চ 1011949 সহকারী িশ ক িহ ১ম ২য় ৩য় বায়ালমারী বািলকা উ  িব ালয় প গড় ২৮/০৪/০৩ ০১/০৫/০৪ ১৬/১০/৭৯ ১৭৩৪০৫১০৪৭

৮৮ মা: আমজাদ হােসন 1138776 সহকারী িশ ক সামািজক িব ান ৩.৬ ৩.৩ ২য় রণচি  উ  িব ালয় প গড় ২৪/১১/১৪ ০১/০১/১৮ ১০/০৭/৮৪ ১৭১৯৪২০১৮০

৮৯ মাছা: ম  আরা 1441078 সহকারী িশ ক সামািজক িব ান ২.৩৮ ২.১ ২য় রণচি  উ  িব ালয় প গড় ১৫/০৬/১৫ ০১/০৪/১৮ ১০/১১/৮৬ ১৭৩৭৫২৬৮০৮

৯০ ‡gvQvt †dÝx †eMg 1056417 সহকারী িশ ক K…wl wkÿv 1997 সাল 1ম 1999সাল 2য় িবএসিস 2য় iRjx Lvj cvov D”P we`¨vjq প গড় 3/12/2003 1/5/2011 27/10/1980 1751634249

৯১ ‡gvt Rwniæj Bmjvg 252540 সহকারী িশ ক mgvR weÁvb 1982 সাল 3য় 1984 সাল 3য় িবএ 3.00 gvjv`vg  D”P we`¨vjq প গড় 3/1/1988 1/6/1993 30/06/1997 1734267746

৯২ iæægvcvj †PŠayix 1130205 সহকারী িশ ক K…wl wkÿv 1998 সাল 1ম 2000 সাল 2য় িবএসিস স ান 2য় Avgjvnvi gwiqg †bQv D”P we`¨vjq প গড় 30/11/2015 1/7/2016 4/7/1983 1721763319

৯৩  †gvt mvwKiæj Kwig 1150619 সহকারী িশ ক  Bmjvg ag© 2005 সাল 4.67 2007 সাল 4.33 িবএ স ান /11সাল 3.67 ‡`IqvbnvU D”P we`¨vjq প গড় 16/02/2019 1/5/2019 11/7/1990 1718577600

৯৪  gwblv miKvi 558125 সহকারী িশ ক K…wl wkÿv 1994সাল 1ম 1996 সাল 2য় িবএসিস 2য় KvRj w`Nx UzwbinvU D”P we`¨vjq প গড় 26/02/2001 1/6/2001 21/10/1977 1768837553

৯৫ mvgmy¾vgvb 299777 সহকারী িশ ক mgvR weÁvb এসএসিস 89, 2য় এইচএসিস/91,  3য় িবএ 96, 3য় cÂMo D”P we`¨vjq প গড় 24/05/1997 1/5/2002 19/05/1976 1712710509

৯৬ ‡gvQvt Zvgvbœv Av³vi 1039693 সহকারী িশ ক K…wl wkÿv 1999 সাল 1ম 2001 সাল 2য় িবএসিস 2য় gv¸ov cÖavb cvov D”P we`¨vjq প গড় 2/11/2008 9/11/2009 1/7/1980 1701890452

৯৭ ‡gvt †ejvj †nv‡mb 1051508 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 2002 সাল 2য় 2004 সাল 3.33 ফািযল 2য় gv¸ov cÖavb cvov D”P we`¨vjq প গড় 1/11/2009 1/11/2010 25/01/1987 1737529602

৯৮ w`ßx ivbx  ivq 1135873 সহকারী িশ ক wn›`y ag© 1995 সাল 1ম 1997 সাল 2য় িডি  1999/2য় jv½jMvuI  evwjKv D”P we`¨vjq প গড় 19/10/2014 1/5/2017 1/2/1980 1722981673

৯৯ ‡gvt AvwZKzi ingvb 1143050 সহকারী িশ ক Kw¤úDUvi 2002 সাল 2.40 2004 সাল 2.10 িবএ 2য় cvnvo Zjx D”P we`¨vjqo প গড় 15/06/2015 1/7/2018 17/04/1987 1738696315

১০০ byy‡iRv cvifxb 1134213 সহকারী িশ ক ‡gŠjfx 2005 সাল 3.92 2007 সাল 4.00 ফািযল 2013 /2.33 cvnvo Zjx D”P we`¨vjqo প গড় 25/02/2015 1/3/2017 20/12/1989 1761030654

১০১ Aviwdbv Av³vi সহকারী িশ ক Kw¤úDUvi 2005 সাল 4.50 2007 সাল 1.60 িবএ স ান 2য় XvsMx cyeyix D”P we`¨vjq প গড় 19/01/2009 12/8/1989 1773321128

১০২ iZb P› ª̀ ivq 10203080 সহকারী িশ ক wn›`y ag© 1995 সাল 2য় 1998 সাল 2য় িবএ 2য় XvsMx cyeyix D”P we`¨vjq প গড় 13/04/2002 12/8/1989 1706809375

১০৩ gvQzgv †eMg 1135880 সহকারী িশ ক K…wl wkÿv 1997 সাল 1ম 1999 সাল 2য় িবএসিস 1ম XvsMx cyeyix D”P we`¨vjq প গড় 29/11/2016 1/5/2017 21/01/1982 1736293764

১০৪ gvnveye Avjg 1153954 সহকারী িশ ক Bmjvg ag© 2004 সাল 2য় 2006 সাল 2য় ফািজল 2011, 2য় nvwofvmv evwjKv D”P we`¨vjq প গড় 5/2/2019 1/7/2019 1/3/1988 1775144975

১০৫
‡gvt mvB`yi ingvb 
miKvi 1128400

সহকারী িশ ক
K…wl wkÿv 

2002 সাল 3.00 2006 সাল 2.00 িবএসিস 2য়
Wveifv½v evwjKv D”P we`¨vjq

প গড়

10/5/2015 1/3/2016 16/12/1987 1722982178

১০৬ ‡gvt  AvjZve †nv‡mb 566956
সহকারী িশ ক Kw¤úDUvi 1994 সাল 1ম 1998 সাল 2য় িবএ 2য় `k gvBj D”P we`¨vjq প গড়

1/4/2002 1/8/2002 10/3/1977 1724396611

১০৭ Kzò Kzgvi ivq 1153958 সহকারী িশ ক wn› ỳ ag© 2006 সাল 3.19 2008 সাল 3.70 িবএ 2013 সাল 3.20 RM`j D”P we`¨vjq প গড় 7/2/2019 1/7/2019 2/10/1988 1737821970



১০৮
Aveyj Kvjvg AvRv`

11411079

সহকারী িশ ক
Kw¤úDUvi

2003 সাল 2.25 2005 সাল 2.50 িবএ 2009 সাল 2য়
RM`j D”P we`¨vjq

প গড়

11/2/2014 1/3/2017 17/07/1987 1717749439

১০৯ ‡gvt dqRyj Bmjvg 1071930 সহকারী িশ ক K…wl wkÿv 1996 সাল 1ম 2001 সাল 2য় িবএসিস 2004 সাল 2য় KvwRi nvU evwjKv D”P we`¨vjq প গড় 1/7/2012 1/2/2013 16/04/1979 1737098875

১১০ ‡gvt byi ¾vgvb 1071928 সহকারী িশ ক Kw¤úDUvi 2000 সাল 2য় 2003 সাল 2য় িবকম 2003 সাল 2য় KvwRi nvU evwjKv D”P we`¨vjq প গড় 12/12/2012 1/2/2013 19/08/1984 1722960887

১১১
‡gvt Lvwgiæj Bmjvg

1038573

সহকারী িশ ক
Kw¤úDUvi

1990 সাল 2য় 1992 সাল, 2য় িবএ 1997 সাল 2য়
`kgvBj evwjKv D”P we`¨vjq

প গড়

25/11/2004 1/5/2009 16/10/1974 1715577508

১১২ ‡Mvwe›` P›`ª ivq 1153957 সহকারী িশ ক wn› ỳ ag© 1995 সাল 2য় 1999 সাল 3য় িবএসএস 2012 সাল 2য় cyKzix WvsMv D”P we`¨vjq প গড় 15/09/2015 1/3/2019 7/3/1979 1710264577

১১৩ ‡gvt †iRvDj Kwig 550996 সহকারী িশ ক Bs‡iwR 1988 সাল 2য় 1992 সাল ,2য় িবএ 1994 সাল 2য় mvZ‡gov dzjevox evwjKv Dt wet প গড় 2/10/1995 15/05/2000 3/5/1973 1773441204

১১৪
‡gvt AvZvDi ingvb

1054614

সহকারী িশ ক
K…wl wkÿv

1997 সাল 2য় 2001 সাল 2য় িবএসিস 2004 সাল 3য়
gxiMo g‡qb DÏxb D”P we`¨vjq

প গড়

23/11/2009 1/1/2011 18/07/1980 1759702614

১১৫ ‡gvt Gwnqv DÏxb 1150618 সহকারী িশ ক Bs‡iwR 2003 সাল 3.3 2005 সাল2.80 িবএ 2009 সাল 2য় gxiMo g‡qb DÏxb D”P we`¨vjq প গড় 11/2/2019 1/5/2019 25/17/1988 1736045275

১১৬ ‡gvQvt jvfjx †eog সহকারী িশ ক mgvR weÁvb 2001 সাল 2.63 2004 সাল 2.10 িবএ স ান 2008সাল 2য় ‡k‡Li nvU D”P we`¨vjq প গড় 1/10/2015 15/07/1984 1750205769

১১৭
‡gvQvt wRbvZzbœ bvnvi

সহকারী িশ ক
mgvR weÁvb

2002 সাল 2.75 2004 সাল 2.60 িবএ 2008 সাল 2য়
‡k‡Li nvU D”P we`¨vjq

প গড়

1/10/2015 10/5/1984 1738655296

১১৮
‡gvQvt wkwibv Av³vi

সহকারী িশ ক
Bs‡iwR

1995 সাল 1ম 1997 সাল ,2য় িবএ 2000 সাল 2য়
PvKjv e½eÜz evwjKv D”P we`¨vjq

প গড়

5/9/2002 15/12/1978 1727831123

১১৯
‡gvQvt wmZviv †eMg

সহকারী িশ ক
Bs‡iwR

1993 সাল, 2য় 1997 সাল, 2য় িবএ 2001 সাল 2য়
PvKjv e½eÜz evwjKv D”P we`¨vjq

প গড়

4/9/2004 16/07/1977 1788025815

১২০

‡gvt Avwgbyi ingvb 
cÖavb 1008589

সহকারী িশ ক
Bs‡iwR

1987 সাল , 2য় 1989 সাল , 2য় িবএ 1998 সাল 2য়
PvKjv e½eÜz evwjKv D”P we`¨vjq

প গড়

5/9/2004 22/10/1971 1722609672

১২১ cÖwZgv ivbx ivq 1063803 সহকারী িশ ক wn› ỳ ag© 1990 সাল 2য় 1992 সাল ,2য় িবকম 1998 2য় DËi `wR© cvov D”P we`¨vjq প গড় 18/05/2011 1/11/2012 18/01/1975 1714863723

১২২ ‡gvQvt wejwKm †eMg 1143507
সহকারী িশ ক Rxe weÁvb 3.00 2.00 2য় Zvjgv wifvi wfD D”P we`¨vjq প গড়

12/9/2015 1/9/2018 11/9/1983 1763172321

১২৩ মাঃ হায়দার আলী 1116364
সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 1997 সাল 2য় 1999 সাল 3য় কািমল 06 Zvjgv wifvi wfD D”P we`¨vjq প গড়

10/6/2014 1/1/2015 2/2/1981 1780525085

১২৪ ‡gvt Avey nvmvb 1143510 সহকারী িশ ক K…wl wkÿv 3.00 1.80 2য় Zvjgv wifvi wfD D”P we`¨vjq প গড় 25/12/2014 1/9/2018 13/07/1986 1737118083

১২৫ ‡gvt  mvÏvg †nv‡mb 1142091 সহকারী িশ ক K…wl wkÿv 2006 সাল 4.00 2008 সাল 2.90 িবএসিস 2য় wms‡ivo iZbx evox D”P we`¨vjq প গড় 28/07/2015 1/9/2018 27/10/1990 1723436630

১২৬ ‡gvt Avãym myevb সহকারী িশ ক Kw¤úDUvi 2001 সাল 2.25 2006 সাল 3.63 িবএ 3য় nvwR Qwdi DÏxb evwjKv we`¨vjq GÛ K‡jR প গড় 16/04/2019 12/7/1983 1784938491

১২৭ †gvQvt wkwib eKzj সহকারী িশ ক mgvR weÁvb 2003 সাল 2.88 2005 সাল 3.10 িবএ 2য় Agi Lvbv D”P we`¨vjq প গড় 15/07/2014 16/09/1987 1773221897

১২৮
‡gvQvt bvmwib 
Av³vi 1150617 সহকারী িশ ক Kw¤úDUvi এসএসিস 1ম এইচএসিস 1ম িবএসএস 2য় Agi Lvbv D”P we`¨vjq প গড় 30/06/2002 1/5/2019 12/12/1979 1705505093

১২৯
‡gvt mwdউল আলম

সহকারী িশ ক
mgvR weÁvb

2003 সাল 2.50 2005 সাল 2.60 িবএ 2য়
Agi Lvbv D”P we`¨vjq

প গড়

7/1/2014 9/2/1986 1713687994

১৩০ ‡gvt ZvnvRyj Bmjvg সহকারী িশ ক Bs‡iwR 2য় 2য় 3য় Agi Lvbv D”P we`¨vjq প গড় 10/12/2001 25/04/1969 1722560442

১৩১ ‡gvt RvwKi †nv‡mb 543259 সহকারী িশ ক Bs‡iwR 1992 সাল 2য় 1994 সাল 3য় িবএ 2য় cÖvgvwbKcvov Av`k© D”P we`¨vjq cÂMo 21/2/1998 1/8/1998 15/3/1977 1735563843

১৩২ mÜ¨v ivbx miKvi 1011908 সহকারী িশ ক AvBwmwU 1989 সাল 2য় 1992 সাল ,2য় িবএ 1997 সাল 2য় cÖvgvwbKcvov Av`k© D”P we`¨vjq cÂMo 18/8/2001 1/6/2004 1/3/1973 1718630643



১৩৩ gbqviæj সহকারী িশ ক mgvR weÁvb 1994 সাল 2য় 1997 সাল ,2য় িবএ 1999 সাল 2য় Kvwj evox D”P we`¨vjq cÂMo 10/6/2013 10/9/1978 1731356626

১৩৪ ‡gvt Rvgvj DÏxb 558125 সহকারী িশ ক MwbZ 1994সাল 1ম 1996 সাল 2য় িবএসিস 2য় e‡`k¦ixevox D”P we`¨vjq cÂMo 24/2/2001 1/4/2001 21/10/1977 1717592846

১৩৫ AZzj P›`ª eg©b 562114 সহকারী িশ ক K…wl wkÿv 1991 সাল 1ম 1995 সাল 1ম িবএসিস 2য় dzUwKevox D”P we`¨vjq cÂMo 17/11/2001 1/5/2002 1/6/1976 1722809629

১৩৬ nwic` ivq 1143047 সহকারী িশ ক AvBwmwU 2001 সাল 3.00 2003 সাল 3.20 িবএসএস 2007 সাল 2য় dzUwKevox D”P we`¨vjq cÂMo 15/6/2015 1/7/2018 9/3/1985 1739989645

১৩৭ ‡gvt gwbiæ¾vgvb 258654 সহকারী িশ ক evsjv 1981 সাল 2য় 1986 সাল 3য় িবএ 3য় KvgvinvU Av`k© D”P we`¨vjq cÂMo 20/1/1993 1/9/1994 28/9/1965 1716491462

১৩৮ ‡gvt Lqiæj Avjg 542644 সহকারী িশ ক AvBwmwU 1981 সাল 2য় 1995 সাল 2য় িবএ 2য় KvgvinvU Av`k© D”P we`¨vjq cÂMo 15/7/2007 10/3/2007 12/3/1976 1734871324

১৩৯ ‡gvt wgRvbyi ingvb 1103657 সহকারী িশ ক Bmjvg ag© 2000 সাল 2য় 2004 সাল 2.00 ফািযল 2য় 2006 AvgZjv KvRxcvov D”P we`¨vjq cÂMo 1/8/2013 1/3/2014 5/2/1984 1727317544

১৪০ ebjZv ivbx ivq 1130868 সহকারী িশ ক wn›`y ag© এসএসিস 2.38 এইচএসিস 2.20 িবএ 2য় AvgZjv KvRxcvov D”P we`¨vjq cÂMo 28/12/2015 1/9/201610/11/198501737603388 1737603388

১৪১ mywPÎv ivbx ivq 1153943 সহকারী িশ ক evsjv এসএসিস 2005/4.19 এইচএসিস/07, 3.50 িবএ স ান 2য় gvwbKcxi D”P we`¨vjq cÂMo 11/2/2019 1/7/2019 6/8/1989 1784035044

১৪২ ‡gvt iweDj Bmjvg 2000810 সহকারী িশ ক MwbZ 1992 সাল 1ম 1995 সাল 1ম িবএসিস 2য় cÖvgvwbKcvov mg‡ki bMi `vwLj gvt cÂMo 29/01/2004 29/1/2004 15/3/1976 1786196477

১৪৩ ‡gvt Rvwn` nvmvb সহকারী িশ ক mgvR weÁvb দািখল 2000/4.17 আিলম 2003/2.67 িবএসএস 2য় P›`bevox Bmjvwgqv `vwLj gv`ivmv cÂMo 14/2/2019 28/2/1987 1739398609

১৪৪ ‡gvt gK‡jQzi ingvb 558127 সহকারী িশ ক mgvR weÁvb 1991 সাল 3য় 1995 সাল 2য় িবএ 3য় evjvfxo D”P we`¨vjq cÂMo 22/1/1996 1/6/2001 18/1/1977 1721074217

১৪৫ ‡gvt iweDj Bmjvg 1064909 সহকারী িশ ক K…wl wkÿv 1999 সাল 1ম িডে ামা-১ম িবএ 2.19 evjvfxo D”P we`¨vjq cÂMo 9/12/2010 1/11/2012 24/7/1983 1736581431

১৪৬ gvndzRv †eMg 1075131 সহকারী িশ ক AvBwmwU 1998 সাল 2য় 2001 সাল 3য় িবএ 2য় evjvfxo D”P we`¨vjq cÂMo 9/12/2010 1/5/2013 10/10/1981 1719402377

১৪৭ ‡bcvj P›`ª eg©b 1114481 সহকারী িশ ক MwbZ 1995 সাল 1ম 1997 সাল 2য় িবএসিস 2য় evjvfxo D”P we`¨vjq cÂMo 1/4/2013 1/11/2014 30/9/1978 1742001501

১৪৮ gwbf~lY AwaKvix 1118552 সহকারী িশ ক wn›`y ag© 2002 সাল 2য় 2006 সাল 2.60 িবএ স ান 2য় evjvfxo D”P we`¨vjq cÂMo 28/12/2014 1/3/2015 12/5/1985 1723353250

১৪৯ gvmygv Av³vi 1118551 সহকারী িশ ক mgvR weÁvb 1998 সাল 2য় 200 সাল 2য় িবএসএস 2য় evjvfxo D”P we`¨vjq cÂMo 11/8/2013 1/3/2015 19/8/1982 1735127976

১৫০ ‡gvQvt †nvm‡b Aviv 1075511 সহকারী িশ ক mgvR weÁvb 1996 সাল 2য় 1998 সাল 2য় িবএ 2য় eokkx weGj evwjKv D”P we`¨vjq cÂMo 31/12/2004 29/4/2013 1/6/1980 1726586895

১৫১ ‡gvt kvnRvjvj 1075112 সহকারী িশ ক mgvR weÁvb 1996 সাল 1ম 1998 সাল 2য় িবএ 3য় eokkx weGj evwjKv D”P we`¨vjq cÂMo 31/12/2004 29/4/2013 19/8/1980 1701587561

১৫২ ‡gvt mwcqvi ingvb 1075113 সহকারী িশ ক mgvR weÁvb 1997 সাল 2য় 1999 সাল 2য় িবএ 2য় eokkx weGj evwjKv D”P we`¨vjq cÂMo 17/3/2005 29/4/2013 10/5/1981 1737565109


