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

১ মাঃ মাশারফ হােসন রােসল ১১৩৯১৪৩ সহকারী িশ ক
ত  ও যাগােযাগ 

ি ২০০৭
২০১২ (িডে ামা ইন 
কি উটার)

২০১৬ (িবএসিস 
ইন কি টার) সিরষািদ বািলকা  িব ািনেকতন ফনী ০৩/১৩/২০১৪ ০১/০৩/২০১৮ ১৯৯১ 0191-6282910

২ িবকাশ মার িব াস ১১২৪৮৯২ সহকারী িশ ক িহ  ধম ১৯৯৩ ১৯৯৫ ১৯৯৯ সিরষািদ বািলকা  িব ািনেকতন ফনী ০১/০৯/২০১৫ ০১/০১/২০১৬ ১৯৭৮ 0185-8225088

৩ এ,িজ,এইছ,এম, এরশাদ ১১৪৪৯৯১ সহকারী িশ ক িষ িশ া ২০০০ ২০০৪ ২০০৯ সিরষািদ বািলকা  িব ািনেকতন ফনী ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৯৮৫ 0183-8561606

৪ ফারজানা জিরন ১১৫১৭৬২ সহকারী িশ ক ইংেরজী ২০০৫ ২০০৭ ২০১১ সিরষািদ বািলকা  িব ািনেকতন ফনী ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৯ 0191-1284971

5 কনক মার বিণক সহঃ িশ ক ইংেরজী 3.5 3.6 2.51 ধম র আিমন উি ন উ  িব ালয় ফনী ০৪/০২/২০১৯ ০৫/০১/২০১৯ 1987 0183-0363417

6 পােভজ হােসন 1106795 সহঃ  িশ ক আইিস 1ম 2য় 1ম শিরষাদী উ  িব ালয় ফনী 2/24/2014 5/1/2014 1983 0183-8596342

7 মেহদী হাসান দয় 1146994 সহঃ িশ ক ইংেরজী 1ম 1ম 2য় শিরষাদী উ  িব ালয় ফনী 2/3/2019 5/1/2019 1987 0184-1484633

8 মাহা দ িজয়া উি ন 1146989 সহঃ িশ ক বাংলা 3.33-2002 3.33-2004 2য়-2009 ফনী মেডল উ  িব ালয় ফনী 2/20/2019 5/1/2019 1987 01814-418722

9
মাঃ এলতাস উি ন আল মাহ দ 
ইঁয়া 1147000 সহঃ িশ ক ইসঃ ইিতহাস 3.88-2005 3.90-2007 2.98-2012 ছ য়া উ  িব ালয় ফনী 2/2/2019 5/1/2019 1989 01839-443653

10 আ ল কালাম 1007105 সহঃ িশ ক ইসলাম ধম 1ম-1993 2য়-1995 2য়-1999 ম য়াই উ  িব ালয় ফনী 1/1/1995 5/1/2004 1979 01817-001563

11 এ এস এম মা ফা 260904 সহঃ িশ ক ইসলাম ধম 3য়-1986 3য়-1989 3য়-1991 মাহ ল হক উ  িব ালয় ফনী 1/1/1991 7/1/1994 1972 01815-076382

12 ল চ  দাস 1147009 সহঃ িশ ক িহ  ধম 2.56 2.2 1ম কািজরবাগ হাজী দা  মাঃ উঃ িবঃ ফনী 2/7/2019 5/1/2019 1989 01850-112518

13 আ া ল ইসলাম তােহরী 1056628 সহঃ িশ ক
ত  ও যাগােযাগ 

ি 1ম-2000 2য়-2002 পাস-2008 ফনী স াল হাই ল ফনী 3/6/2011 5/1/2011 1986 01817-450978

14 না চ বত 1146987 সহঃ িশ ক ভৗত িব ান 4.38-2005 3.70-2007 1ম-2011 ফনী স াল হাই ল ফনী 2/16/2019 5/1/2019 1988 0177-1465799

15 খােয়জ আহেমদ 1147005 সহঃ িশ ক ইংেরজী 3.25-2002 3.20-2005 3য়-2010 ফনী স াল হাই ল ফনী 2/16/2019 5/1/2019 1987       01917-433915

16 এনা ল হক 1147011 সহঃ িশ ক ইসলাম ধম 4.00-2005 4.17-2007 3.67-2010 ফনী স াল হাই ল ফনী 2/16/2019 5/1/2019 1991 01814-337484

17 ন ন চ বত 1147003 সহঃ িশ ক িহ  ধম 3.58-2004 3.50-2006 2য়-2012 ফনী স াল হাই ল ফনী 2/16/2019 5/1/2019 1988 01790-249502

18 ফরেদৗস আরা 1154368 সহঃ িশ ক ভৗত িব ান 4.38-2006 4.00-2008 3.25-2013 ফনী স াল হাই ল ফনী 2/16/2019 5/1/2019 1990 01831-146890

19 শলী আ ার 1146991 সহঃ িশ ক ইংেরজী 2.56 3.4 2য় আদশ উ  িব ালয় ফনী 2/3/2019 7/1/2019 1987 01883-154178

20 খািদজা আ ার 1146998 সহঃ িশ ক সমাজ িব ান 2য় 1ম 2য় আদশ উ  িব ালয় ফনী 2/3/2019 7/1/2019 1984 01837-708391

20 তপন মার ব 1147006 সহঃ িশ ক িহ  ধম 2য়-2000 2য়-2002 2য়-2006 শখ িজবল হক উ  িব ালয় ফনী 2/11/2019 5/1/2019 1983 0174-6489563

21 মাঃ ফখ ল ইসলাম 1124859 সহঃ িশ ক ইসলাম ধম 2য়-2000 2য়-2002 2য়-2005 সাম ি ন ঞঁা উ  িব ালয় ফনী 8/1/2015 1/1/2016 1986 01748-973893

জ সাল মাবাইল না ার

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

ঃ
 নং

িশ েকর নাম ইনেড  ন র পদবী িবষয় িশ াগত যা তা িব ালেয়র নাম জলা
 (কম ল)

িনেয়ােগর 
 তািরখ

এমিপও ি র 
তািরখ



22 মাঃ আ ল কােশম 1069368 সহঃ িশ ক ইসলাম ধম 1ম-1995 2য়-1997 2য়-1999
এলািহগ  মমতাজ উি ন উ  
িব ালয় ফনী 9/1/2012 9/1/2012 1981 01823-012761

23 ল দা 1139113 সহঃ িশ ক
ত  ও যাগােযাগ 

ি 2.75-2003 2.17-2005 2য়-2009
এলািহগ  মমতাজ উি ন উ   
িব ালয় ফনী 4/24/2014 3/1/2018 1988 01823-012761

24 মাঃ মা ার হােসন 1144983 সহঃ িশ ক িষ িশ া 3.56-2005 3.00-2008 2য়-2012
এলািহগ  মমতাজ উি ন উ  
িব ালয় ফনী 2/6/2019 3/1/2019 1989 01823-012761

25 র ল আহ দ 1117153 সহঃ িশ ক বসায় িশ া 1ম-1996 2য়-1998 3য়-2001 ফািজল র ডাি উ িব কাদরী উঃ িবঃ ফনী 12/15/2014 3/1/2015 1980 01817-408490

26 রায়হান উি ন 1147010 সহঃ িশ ক গিণত 4.63-2008 4.20-2010 3.61-2014 ফািজল র ডাি উ িব কাদরী উঃ িবঃ ফনী 2/16/2019 5/1/2019 1992 01837-306496

27 মাঃ দাউদ 1003605 সহঃ িশ ক ইসলাম ধম 2য়-1991 2য়-1993 2য়-1997
রতন র হাজী ছয়েদর রহমান িত 
উঃ িবঃ ফনী 8/12/2003 1/1/2004 1977 01849--253888

28 কাজী আ ার ফা ক 1103185 সহঃ িশ ক িষ িশ া 4.00-2005 3.19-2009
রতন র হাজী ছয়েদর রহমান িত 
উঃ িবঃ ফনী 10/20/2003 1/1/2004 1988 01812-627419

29 আিমর হােসন 1145001 সহঃ িশ ক শাঃ িশ া 2.56-2004 2.50-2006 2য়-2010
রতন র হাজী ছয়েদর রহমান িত 
উঃ িবঃ ফনী 2/9/2019 3/1/2019 1987 01813-141337

30 মাঃ মন ল হক 2097992 সহঃ মৗলভী আরবী 2.86-2001 2.25-2003 2য়-2005 ল য়া ইসঃ দাঃ মা াসা ফনী 4/1/2012 2/1/2013 1986 01815-149798

31 মাঃ আ ল হাসান 2114461 সহঃ মৗলভী আরবী 2য়-1997 2য়-1999 2য়-2001 ল য়া ইসঃ দাঃ মা াসা ফনী 12/1/2015 1/1/2016 1983 01884-507779

উপেজলার নাম : পর রাম।

এসএসিস/দািখ
ল

এইচএসিস/আিল
ম

াতক 
(পাস/স ান)

01| ‡gvt Aveyj nvQvb 1079445 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© 2q 2q 2q g‡Wj D”P we`¨vjq ‡dbx 19/08/2013 1/11/2013 1/1/1976 0

02| wM‡i›`ª bv_ cÖvs 1124891 mnKvix wkÿK K…wl 3.36 -- 2q (K…wl wW‡cøvgv) g‡Wj D”P we`¨vjq ‡dbx 9/11/2015 1/1/2016 1/1/1986 01713-749545

03| wicj P› ª̀ `vm 1144978 mnKvix wkÿK K…wl 3.25 2.9
GgGmwm(cÖvwY 

we`¨v) bibxqv gyt ct Dt Avt ‡PŠt D”P wet  ‡dbx 2/2/2019 1/3/2019 20/05/1990 01762-889064

04| ‡gvt Ggivb †nv‡mb 1147031 mnKvix wkÿK Bs‡iRx PviMÖvg mwgwZ Av`k© D”P we`¨vjq ‡dbx 11/1/2019 1/5/2019 1/1/1992 01515-267366

05| ‡gvt AvRv` 1115371 mnKvix wkÿK K…wl 4.06 0 2q (K…wl wW‡cøvgv)
¸_ygv Lvb evnv`yi Avt AvtAv`k© 
Dt/wet ‡dbx 1/12/2014 1/1/2015 1/1/1993 01838-263853

06| gwR©bv Av³vi cv‡Uvqvix 1141349 mnKvix wkÿK Kw¤úDUvi 3.31 3
weGmGm 2q 

wefvM
¸_ygv Lvb evnv`yi Avt AvtAv`k© 
Dt/wet  †dbx 1/12/2014 1/5/2018 20/11/1990 01878-403158

07| ‡gvnv¤§` BqvwQb 2120059 mnKvix wkÿK Bs‡iRx 3.38 4 3.13
¸_ygv Lvb evnv`yi Avt AvtAv`k© 
Dt/wet  †dbx 7/2/2019 1/5/2017 1/6/1988 01916-362595

08| Aveyj Kvjvg 1123788 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© 3.5 2.33 2q wefvM PuvbMvRx D”P we`¨vjq ‡dbx 5/7/2015 1/11/2015 1/6/1987 01813-871383
09| ‡gvnv¤§` kvgmy¾vgvb 1139119 mnKvix wkÿK Kw¤úDUvi 1g 3.99 2q PuvbMvRx D”P we`¨vjq ‡dbx 5/7/2015 1/3/2018 1/1/1986 01728-717636

িশ াগত যাগ তা
িবদ ালেয়র নামিমক 

নং িশ েকর নাম ইনেড  ন র পদবী িবষয় জলা (কম ল)িনেয়ােগর তািরখএমিপও ভ র তািরখ জ সাল মাবাইল না ার



10| Zvcm Kzgvi 1144979 mnKvix wkÿK ‡fŠZ weÁvb 4.06 3.7 1g PuvbMvRx D”P we`¨vjq  ‡dbx 3/2/2019 1/3/2019 14/12/1989 1737123557

11| Ave ỳj KzÏym ingvbx 1041877 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© 2q 2q 2q kvjai †gvnv¤§` Avjx D”P we`¨vjq ‡dbx 12/11/2009 1/3/2010 1/2/1981 01818-192603

12| ‡gvt BmgvBj †nvmvBb 1144082 mnKvix wkÿK MwYZ 4.81 4.5 3.5 kvjai †gvnv¤§` Avjx D”P we`¨vjq ‡dbx 11/2/2019 11/2/2019 15/11/1993 01849-675084
13| Ave`yi iwng 1151768 mnKvix wkÿK Bs‡iRx 4.5 4.33 3.11 eKm& gvngy` D”P we`¨vjq ‡dbx 15/06/1992 17/02/2019 1/7/2019 1822912842
13| RMbœv_ P›`ª gRyg`vi 1151767 mnKvix wkÿK MwYZ 4.6 3.06 2q eKm& gvngy` D”P we`¨vjq ‡dbx 1/2/1988 17/02/2019 1/7/2019 1873699882
13| ‡gvt by‡I Avjg 1151765 mnKvix wkÿK mgvR weÁvb 2q 2q 2q eKm& gvngy` D”P we`¨vjq ‡dbx 17/02/2019 1/7/2019 1/1/1985 1712697641

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

1 ীন মাহা দ সহ:িশ ক সমাজ াতক রাজা র ইস.আিলম মা াসা ফনী

2
আেবদা ল আসমা-উল হাসনা 
কাি 1144990 সহ:িশ ক গিণত সাতক স ান র না্থ র উ  িব ালয় ফনী 7/2/2019 1986 1886755542

3 আলা উি ন 1077143 সহ:িশ ক ধম কািমল জাহান আরা উ  িব ালয় ফনী 28/05/13 1988 1884475061

4 অিনেমষ দ 1112089 সহ:িশ ক শা:িশ এম.এ মমািরজ র উ  িব ালয় ফনী 9/2/2014 1985 191537411

5 সাহানাজ রাকসানা 1120401 সহ:িশ ক িব ান .2.00 .2.50 িবৈসএিস ি তীয় মমািরজ র উ  িব ালয় ফনী 29/12/2014 1985 1861103286

6 মা: রািফউল ইসলাম 1144976 সহ:িশ ক গিণত .3.81 .3.40 ◌এমিস ি তীয় মমািরজ র উ  িব ালয় ফনী 4/2/2019 1989 1753182481

7 ল আফছার 1144977 আইিস .3.82 0.3031 ি তীয় মমািরজ র উ  িব ালয় ফনী 4/2/2019 1989 1817622251

8 মা: ফা ক ১১৪৫০১৪ সহ:িশ ক বসা .3.70 .3.80 স ান ি তীয় ধ খা উ  িব ◌্যালয় ফনী 3/2/2019 ১৯৮৬ 01820064577

9 মা: িশহাব মন ১১৪৫০১২ সহ:িশ ক াবসা .3.94 .4.40 স ান থম ধ খা উ  িব ◌্যালয় ফনী 3/2/2019 ১৯৮৮ 01734446173

10 ◌আিত র রহমান ১১৪৫০১৩ সহ:িশ ক ভৗতিব ান .4.69 .4.40 তক, থম ধ খা উ  িব ◌্যালয় ফনী 3/2/2019 ১৯৯০ 01749236955

11 ি য়াংতা ম মদার ১১৩৬১৬৩ িষ িবৈসএিস ি তীয় বচ র উ  িব ালয় ফনী 20/10/16 ১৯৯০ 01679216176

এসএসিস/দািখল এইচএসিস/আিলম
াতক 

(পাস/স ান)

1 হা দ ইছমাইল 1103202
সহ:িশ ক 
(ক উটার

ত  ও 
যাগােযাগ 

যি এসএসিস ২য় এইচএসিস ২য় ২য়
মাশাররফ হােসন উ  িব ালয় 
ফনী ০১.০১.১৯৯৪ ০১.০১.১৯৯৪ ০১.০১.১৯৭৮ 1753-527321

মাবাইল না ারিব ালেয়র নাম জলা (কম ল) িনেয়ােগর তািরখএমিপও ি র তািরখ জ সাল

উপেজলার নাম : সানাগাজী

িমক নং িশ েকর নাম ইনেড  ন র পদবী িবষয়
িশ াগত যা তা

িব ালেয়র নাম
জলা     
(কম ল)

িনেয়ােগর তািরখ জ সাল মাবাইল না ার

উপেজলার নাম : দাগনভঁূঞা

ঃ নং িশ েকর নাম আইিড ন র পদবী িবষয়
িশ াগত যা তা



2 দাং  িবকাশ ঘাস ১১৩২৭৬৪ সহ:িশ ক িহ  ধম এসএসিস ২য় এইচএসিস ৩য় াতক ২য়
তােহরা বগম বািলকা উ  
িব ালয় ফনী ১৭.১১.১৬ ০১.০৩.১৭ ২৫.০৪.৭২ 1812-772870

৩ মা: শাম উি ন ১১০৬৮১৮ সহ:িশ ক

ত  ও 
যাগােযাগ 

যি ২য় ২য় ৩য়
আিমরাবাদ িবিস লাহ উ  
িব ালয় ফনী ২৮.০২..১৪ ০১.০৪.১৪ ০১.০৩.৭৭ 1817-618132

৪ মাহা দ বারহান উি ন 1067597 সহ:িশ ক ইসলাম  ধম ২য় ২য় ২য়
আিমরাবাদ িবিস লাহ উ  
িব ালয় ফনী ১৯.০৬.১২ ০১.১১.১২ ১৫.০২.৭৮ 1814-844136

৫ িরফাত জাহান ১১৩৭৬৫৫ সহ:িশ ক বসায় ৪.৫ ৪.৭ ১ম
দােসর হাট আর আর উ  
িব ালয় ফনী ১৫.১২.১৬ ০১.১১.১৭

৬ মা: রাক ামান িস ীকী ১১৪৭০৩৫ সহ:িশ ক বসায় ৩.৩৮ ২.৪ ২য় আহ দ র র নবী উ  িব ালয় ফনী ০২.০৯.১৯ ০৫.০১.১৯ ০৮.০৫.৮৯ 170-014109

৭ ভী েদব রায় ১১৪৭০৩৪ সহ:িশ ক ইংেরজী ৩.১৩ ২.৪ ২য় আহ দ র র নবী উ  িব ালয় ফনী 02.০৯.১৯ ০৫.০১.১৯ ১১.০৩.৮৬ 737৭-49817

৮ খনা রানী ম মদার ১১৩৯১৩৯ সহ:িশ ক

ত  ও 
যাগােযাগ 

যি ৩.৬৩ ৩.৮ ২য় আহ দ র র নবী উ  িব ালয় ফনী ০৩.০১.১৪ ০৫.০১.১৮ ১২.০৮.৮৭ 182-9080610

৯ িসরা উি ন ২৬৬৭০২ সহ:িশ ক ইসলাম ধম ২য় ৩য় ৩য়
সানাগাজী বািলাকা পাইলট উ  

িব ালয় ফনী ০৪.০৫.৯৬ ০১.০৩.৯৭ ১৯৬৭ 1887-746885

১০ আ ন ম আব র রা াক ৩০০৬৮০ সহ:িশ ক ইসলাম ধম ৩য় ২য় ২য়
সানাগাজী বািলকা পাইলট উ  

িব ালয় ফনী ০৯.০৯.৮৭ ০৯.০৯.৮৭ ১৯৬৬ 1815-703508

১১ মা: কাই ম ৮০২৬৯০ ড ই া র ড েসিসং ১ম ১ম ০
সানাগাজী বািলকা পাইলট উ  

িব ালয় সাভার ০৮.০২.২০০০ ০১.০৩.২০০০ ১৯৮০ 1721-959330

১২ আিম ল ইসলাম ২১৭০০০৭৯

েরড 
ই া রে স 

ািকং৫.০০ ইংেরজী ৫. ৩.৭২ ৩.৩৬
সানাগাজী বািলকা পাইলট উ  

িব ালয় িম া ০৬/০২/২০১৯ ০১.১০.১৯ ১৯৯২ 1874-535672

১৩ আফসানা ইসলাম ডইিজ ১১৪৫০০৬ সহ:িশ ক ইংেরজী এসএসিস ৪.১৯ এইচএসিস ৪.৫ াতেকা র
সানা র হাজী এমএসহক 

উ িব ালয় ফনী ০৭.০২.১৯ ০১.০৩.১৯ ২৫.১০.৮৯ 1671-977087

১৪ ার হােসন ১১৪৫০০২ সহ:িশ ক ইংেরজী এসএসিস ৪.০০ এইচএসিস ৩.৩০ াতেকা র
সানা র হাজী এমএসহক 

উ িব ালয় ফনী ০৭.০২.১৯ ০১.০৩.১৯ ১০.০২.৮৮ 1819-045112

১৫ হািনফ মা দ ১১৪৫০০৩ সহ:িশ ক বাংলা এসএসিস ৩.৩৩ এইচএসিস ২.৭৫ াতেকা র
সানা র হাজী এমএসহক 

উ িব ালয় ফনী ০৭.০২.১৯ ০১.০৩.১৯ ০১/০১/১৯৮৭ 1829-321921

১৬
মাঈন উি ন আহ দ 
আলমা ন ১১২৬৯৮২ সহ:িশ ক

সামািজক 
িব ান এসএসিস ১ম এইচএসিস ২য় ২য় িব র উ  িব ালয় ফনী ০৯/০৪/২০১৫ ১০/০৩/২০১৬ ০১.০৮.৭৯ 1727-21275২



১৭
কাজী আছ িছি কা ল 
মাছাে ক ১১৪৭০৪২ সহ:িশ ক বাংলা দািখল ৫.০০ আিলম 5 স ান িব র উ  িব ালয় ফনী ১০.০২.১৯ ০১.০৫.১৯ ০১.০৩.৮৯ 1716-155379

১৮ মা:হযরত আলী ১১৪৭০৪০ সহ: িশ ক বসায় ৩.৬৩ ৪ ২য় ওসমািনয়া উ  িব ালয় ফনী ২৬.০১.১৯ ০১.০৫.১৯ ১৯৮৯ 1621-703723

১৯ আ.ন.ম মিহউি ন ১০৫৬৬২৪ সহ:িশ ক

ত  ও 
যাগােযাগ 

যি ৩য় ২য় ২য়
আিমরাবাদ আনায়ারা বািলকা 
উ  িব ালয় ফনী ২০.০৩.১১ ০১.০৫.১১ ১৯৭৫ 1816-363465

২০ মা: বারহান উি ন ১১১৯৪৪৪৩ সহ:িশ ক

ত  ও 
যাগােযাগ 

যি আল হলাল একােডিম ফনী 18119-01764

২১ মাহা দ সােহদ উি ন ১০৭৮৬৩৭ সহ::িশ ক ইসলাম ধম ১ম ২য় ২য়
সানাগাজী  মা: ছােবর সরকাির 

উ  িব ালয় ফনী ০১.০৮.১৩ ০১.০৯.১৩

২২ বাণা চ বতী ১১৪৭০৪৫ সহ:িশ ক গিণত ৩.৩১ ৩.২ ২য় আরএম হাট ক উ  িব ালয় ফনী ০৪.০২.১৯ ০১.০৫.১৯ ৩১.১২.৮৫ 1990-198254

২৩ িলংকন চ  নাথ ১১৪৭০৪৪ সহ:িশ ক

ত  ও 
যাগােযাগ 

যি ৪. ৩.৩২ আরএম হাট ক উ  িব ালয় ফনী ০৪.০২.১৯ ১.০৫.১৯ ০১.০১.৯৩ 1851-649220

২৪ মা: বাশারউ াহ ১১৪৭০৪৩ সহ:িশ ক িবিপএড ৪. ৪.২ ২য়
ভারবাজার এড: বলায়াত হােসন 

উ  িব ালয় ফনী ১৪.০২.১৯ ০১.০৫.১৯ ১.১.৮৬ 1723-150280

২৫ জাহাংগীর আলম ১১৪৭০৩৮ সহ:িশ ক বাংলা ২.৮৩ ৩ ২য়
ভারবাজার এড: বলায়াত হােসন 

উ  িব ালয় ফনী ১৪.০২.১৯ ০১.০৫.১৯ ১২.০২.৮৯ 1734-795466
২৬ গালাম মাওলা ১১৪৭০৩৯ সহ:িশ ক ইংেরজী ৪.৪২ ৪.৬৭ াতক পাস ম লকাি  উ  িব ালয় ফনী ০২.০২.১৯ ০১.০৫.১৯ ১৯৯০ 1839-557900
২৭ সাই ল ইসলাম ১১৪৭০৪৭ সহ:িশ ক বসায় ৩.৯৪ ৪. আনাস ৩.১ ম লকাি  উ  িব ালয় ফনী ০২.০২.১৯ ০১.০৫.১৯ ১৯৯১ 1727-627673

২৮ সাই ল ইসলাম ১১৫৪৩৮৩ সহ:িশ ক
সামািজক 

িব ান ৪.৫৮ ৩.৯ ১ম ম লকাি  উ  িব ালয় ফনী ০২.০২.১৯ ০১.০৯.১৯ ১৯৯০ 1716-271800
২৯ িন ফা ইয়াছিমন ১১৪৫০০৫ সহ:িশ ক সমাজ িব ান ২.৫৬ ৩.২ াতেকা র সানা র হাজী এমএসহক ফনী ০৭.০২.১৯ ০১.০৩.১৯ ০১.০১.৮৭ ০৭৪৪-৫০৬৪৩২

িমক নং িশ েকর নাম ইনেড  ন র পদবী িবষয় িব ালেয়র নাম
জলা 

(কম ল)
িনেয়ােগর তািরখ

এমিপও ি র 
তািরখ

জ সাল মাবাইল ন র

১ কাজী রজাউল কিরম ১১৪৬৯৭১ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম অ ণী উ  িব ালয় ফনী ০৩.০২.২০১৯ ১৭.০৫.২০১৯ ৩১.০৫.১৯৯২ ০১৮৪৫৫৫৯২২৯

2 নজ ল ইসলাম ১৩৯৩৩২ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ব শপাড়া আইিডয়াল একােডমী ফনী ০১.০১.১৯৮৯ ০১.০১.১৯৯৪ ০১.০৩.১৯৬৩ ০১৮৪৫৪০৬৪৬৪

২ মা: আব ল আিলম ২১১০২৪০ সহকারী িশ ক িষ িশ া ব শপাড়া আইিডয়াল একােডমী ফনী ০১.০১.২০১৫ ১১.০৫.২০১৫ ২০.১১.১৯৮৮ ০১৭৫৭৯৬০১৫৩

উপেজলার নাম : ছাগলনাইয়া



৩ রাকসানা আ ার ১১৩৯১২৯ সহকারী িশ ক কি উটার ব শপাড়া আইিডয়াল একােডমী ফনী ০২.০১.২০১৪ ০১.০৩.২০১৮ ০১.০১.১৯৮৯ ০১৮১৫৪৭৯৫৮৪

4 মা: আব ল আিলম ২১১০২৪০ সহকারী িশ ক িষ িশ া ব শপাড়া আইিডয়াল একােডমী ফনী ০১.০১.২০১৫ ১১.০৫.২০১৫ ২০.১১.১৯৮৮ ০১৭৫৭৯৬০১৫৩

৫
জনাব মাঃ আেনায়া ল 
ইসলাম

১১১৫৩৬৯ সহকারী িশ ক িষ িশ া
দি ণ ব ভ র উ  
িব ালয় ও কেলজ ফনী 12/10/2014 1/1/2015 12/7/1981 1741555985

৬ জনাব মাঃ আ ল আলীম 1139147 সহকারী িশ ক
ত  ও

 যাগােযাগ ি
দি ণ ব ভ র উ  
িব ালয় ও কেলজ ফনী

12/10/2014 1/3/2018 15/06/1988 1882931913

7 মা: শিহ ল ইসলাম ১১২৩৭৮৯ সহকারী িশ ক িষ গিতয়া আিজ ল হক উ  িব ালয় ফনী ০১.০৯.২০১৫ ০১.১১.২০১৫ ০১.১১.১৯৮৩ ০১৮৭৯৪২৮৩৭৩

8 এম.  ইসমতারা ১১৪৪৯৯৮ সহকারী িশ ক বসায় িশ া গিতয়া আিজ ল হক উ  িব ালয় ফনী ০৬.০২.২০১৯ ০১.০3.২০১৯ ২০.১২.১৯৮৬ ০১৭২২৫০৪৭১৪

9 আসা ামান ১১৫১৭৫৭ সহকারী িশ ক ইংেরজী গিতয়া আিজ ল হক উ  িব ালয় ফনী ০৬.০২.২০১৯ ০১.০7.২০১৯ ১৫.০৯.১৯৯০ ০১৭৪৯৮৮৪৬০৬

10 তাছিরন লতানা ১১৪৫০১৫ সহকারী িশ ক কি উটার গিতয়া আিজ ল হক উ  িব ালয় ফনী ০৬.০২.২০১৯ ০১.০3.২০১৯ ০৪.১১.১৯৯২ ০১৮১৭২৩৩৩৩২

১১ িনমল পাল ১০৬৬৯৯৭ সহকারী িশ ক িব ান হািবব উ াহ খান উ  িব ালয় ফনী ০৪/০৭/২০১২ ০১/১১/২০১২ ১৯৮২ ১৮২৯৬০২৯৬১

১২ কাম ল ইসলাম ঞা ১১৪৬৯৬৯ সহকারী িশ ক আইিস হািবব উ া  খান উ  িব ালয় ফনী ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৮ ১৮৫১৪৬৮৭০৪

১৩ স জ মার বমন ১১৪৬৯৭০ সহকারী িশ ক িষ হািবব উ াহ খান উ  িব ালয় ফনী ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯০ ১৭৫৮২২২৩৭০

১৪ লিফকার আলী ১১৪৬৯৬২ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম িহছাছরা ব খী উ  িব ালয় ফনী ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ৩০/০১/১৯৯০ ০১৮১৩১০৩৯৮০

১৫ মা: মাতােলব হােসন ১১৪৬৯৬৬ সহকারী িশ ক ভৗত িব ান িহছাছরা ব খী উ  িব ালয় ফনী ১৩/০২/২০১৯ ১০/০৫/২০১৯ ১৫/১১/১৯৮৯ ০১৭১৮৬১৩০২২

১৬ ডািলয়া আচায ১১৪৬৯৬৭ সহকারী িশ ক সাধারন গিণত িহছাছরা ব খী উ  িব ালয় ফনী ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০৯/১১/১৯৮৮ ০১৮৫৯৪১২৭১৪

১৭ নািহদ লতানা ১১৫১৭৫৫ সহকারী িশ ক ত  যা: ি িহছাছরা ব খী উ  িব ালয় ফনী ১৪/০২/২০১৯ ১৮/০৭/২০১৯ ০১/০১/১৯৯০ ০১৮৫৮১৭২৫৭১

১৮ িশিরন আ ার ১১৪৪৯৭২ সহকারী িশ ক সামািজক িব ান হির র আলী আকবর উ  িব ালয় ফনী 2/3/2019 2/3/2019 ১৯৮৬ ১৭১৯০৯৫২৬০

19 সিলনা আ ার ১১৩৯১১৭ সহকারী িশ ক কি উটার হির র আলী আকবর উ  িব ালয় ফনী ০২/০১/২০১৪ ০১/০৩/২০১৮ ১৯৮৫ ১৮১৬১২৯২৮০

২০ মিজনা আ ার ১০২৩৮২০ সহকারী িশ ক ধম কাশী র উ  িব ালয় ফনী ১৯/০৩/০৫ ০১/০৯/২০০৫ ২০/০২/৮৩ ০১৮২৬-১০৭২৮৭

21 কাজী সেরায়ার হাসাইন ১১৪৬৯৬৮ সহকারী িশ ক ইংেরিজ
পাঠাননগর ল হক উ  িব ালয়, 
ছাগলনাইয়া, ফনী। ফনী ২০.০২.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯ ৩১.০১.১৯৯১ ০১৯২৬২৪৬৮৬৯

22 রিফ ল ইসলাম ১১২৬৯৮৯ সহকারী িশ ক কি উটার রাধানগর উ  িব ালয় ফনী ২০.০৪.২০১৫ ০১.০৩.২০১৬ ১৫.১০.১৯৭২ ০১৮২৮৪০৬১২০

23 রাকসানা ফরেদৗিস ১১৩১৬৯০ সহকারী িশ ক িষ রাধানগর উ  িব ালয় ফনী ২৩.১০.২০১৬ ০১.০১.২০১৭ ১৮.০১.১৯৯০ ০১৬২৪৭৬৬৬৯৯

24 জােন আলম ১১৫১৭৫৩ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম রাধানগর উ  িব ালয় ফনী ১৮.০২.২০১৯ ০১.০৭.২০১৯ ২৮.০৪.১৯৯২ ০১৮১৫৬৪৯৮৭৩

25 র উি ন ১১৫১৭৫৮ সহকারী িশ ক িব ান রাধানগর উ  িব ালয় ফনী ০১.০১.২০১৯ ০১.০৭.২০১৯ ০১.০১.১৯৮৯ ০১৮৭২৬৬৫২১১



26 মা: ওয়ািহদ উ াহ ১১১১১২৩ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ছেলমা নিজর উ  িব ালয় ফনী ১৭.০৩.২০১৪ ০১.০৭.২০১৪ ০১.০৩.১৯৭৬ ০১৮১৬০২০৪৪০

27 িজনা আ ার ১১৪৬৯৬৩ সহকারী িশ ক গিণত দি ণ সতর উ  িব ালয় ফনী ১১.০২.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯ ০১.০১.১৯৯১ ০১৮১৭৫০৮১৩৬

ঃ নং িশ েকর নাম ইনেড  ন র পদবী িবষয়
িশ াগত 

যাগ তা
াতক(পাস/স

ান) িবদ ালেয়র নাম জলা (কম ল)িনেয়ােগর তািরখএমিপওভূ র তািরখ জ সাল মাবাইল না ার

এসএসিস/   
দািখল

২০১২ (িডে ামা 
ইন ক উটার)

২০১৬ 
(িবএসিস ইন 

ক টার) ZvwiL

১ ‡gv: mvBdzj Bmjvg 126089 mnKvix wkÿK কৃিষ িশ া 3q wefvM 3q wefvM 3q wefvM  Avjx AvRg D”P we`¨vjq I K‡jR ‡dbx 14/05/1985 1/7/1985 1962 1814722983

২ Av‡bvqvi   †nv‡mb ২০০১৬৬২ mnKvix wkÿK
Z_¨ I  †hvMv‡hvM  
cÖhyw³ 2q wefvM 3q wefvM 3q wefvM e› ỳqv  †`ŠjZcyi  D”P we`¨vjq ‡dbx ০৩/১০/২০০৪ ০১/০২/২০০৬ ১৯৭৪ 1812756818

৩ Ave ỳi iwng 1075288 mnKvix wkÿK
Z_¨ I  †hvMv‡hvM  

cÖhyw³ 2q wefvM 2q  wefvM 3q wefvM খাজিুরয়া মমতাজ উ ন D/we ‡dbx 20/03/2013 1/5/2013 1971 1819415320

৪ Avãyj ï°zi ১১৩৯১১৫ mnKvix wkÿK
Z_¨ I  †hvMv‡hvM  
cÖhyw³ wRwcG 3.00 wRwcG 2.00 2q wefvM আন পুর উ  িবদ ালয় ‡dbx ০১/০১/২০১৫ ০১/০৩/২০১৮ ১৯৮৬ 1814765871

৫ wefvl P› ª̀  cvj 1139130 mnKvix wkÿK
Z_¨ I  †hvMv‡hvM  
cÖhyw³ 1g wefvM 2q wefvM 3q wefvM জাফর ইমাম উ  িবদ ালয় ‡dbx ০২/০৫/২০১৫ ০১/০৩/২০১৮ 1982 1918025357

৬ AvjgMxi  †nv‡mb gva¨wgK ¯Íi mnKvix wkÿK e¨emvq  wkÿv wRwcG 2.88 wRwcG 3.00 2q wefvM emšÍcyi D”P we`¨vjq ‡dbx 25/10/2015 1987 1812969014

Ggwcfz³ b‡n

৭ ‡m¸ßv BqvvQwgb 1132770 mnKvix wkÿK K…wl wkÿv wRwcG 4.25 wRwcG 4.20 1g wefvM ag©cyi GWz‡Kkvj G‡÷U ‡dbx ০২/১১/২০১৬ ০১/০৩/২০১৭ 1989 1869179913

৮  mgxi Kzgvi bv_ ১১৪৭০২২ mnKvix wkÿK িহ  ুধg© িশ v wRwcG 3.75 wRwcG 3.40 2q wefvM নতন বাজার  উ  িবদ ালয় ‡dbx ০২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯০ 1858100582

া িরত/-

উপেজলার নাম : ফুলগাজী



এসএসিস/
দািখল

এইচএসিস/
আিলম

াতক 
(পাস/স ান)

১ জসিমন আ ার ১০১৩৬০২ সহঃ িশ ক বাংলা ১ম-৯৮ ২য়-২০০০ ৩য়-২০০৩ আিবরপাড়া মা িমক িব ািনেকতন নায়াখালী ০৯/০৪/২০০৪ 1984 18461-20269

২ িদল বা আ ার ১১৪৭০৭৭ সহঃ িশ ক সমাজ িব ান ৪.০৬/২০০৩ ৪.২০/২০০৫ ৩.২২/২০১০ ওয়ােসক র ব খী উ  িব ালয় নায়াখালী ১৩/০২/২০১৯ 1988 01858-815493

৩ মাঃ শিহ ল ইসলাম ১১২২১২৫ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া ২য়/১৯৯৩ ২য়/১৯৯৫ ২য়/১৯৯৭ ওয়ােসক র ব খী উ  িব ালয় নায়াখালী ০৪/০৫/২০১৫ 1979 01739-420048

৪ িরহান আ ার ১১৩৯১৮৩ সহঃ িশ ক সামা িব ান ৪.০০/২০০২ ৩.৮০/২০০৪ ২য়/২০০৮ সানা র আলী আকবর উ  িব ালয় নায়াখালী ২২/০৬/২০১৪ 1986 01885-958729

৫ মাঃজািকর হােসন ১১৫৪৩৯৮ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া ৪.৪২ ৪. ২য় িণ কািশ র ব খী উ  িব ালয় নায়াখালী ০৭/০২/২০১৯ 1991 01811-354730

৬ হা েদ মাতােহর হাসাইন ১১৪৭১১১ সহঃ িশ ক বাংলা ১ম/২০০৩ ২য়/২০০৫ ২য়/২০০৯ খিল র রহমনা উ  িব ালয় নায়াখালী ১৯/০১/২০১৯ 1989 01875-653650

৭ সাগীর আহেমদ পােটায়ারী ১৩৪৩৮১ সহঃ িশ ক গিণত ২য়/১৯৮৪ ৩য়/১৯৮৬ ৩য়/১৯৮৮ বীরহাট ব ব  উ  িব ালয় নায়াখালী ১১/০৬/১৯৯৩ 1968 01818-877034

৮ মাঃ সাম ্ি ন ি য়াধীন সহঃ িশ ক গিণত ৩.৮৮/২০০৪ ২.৫০/২০০৬ ২য়/২০১০ বীরহাট ব ব  উ  িব ালয় নায়াখালী ১২/০২/২০১৯ 1989 01811-842780

৯ গালাম মাওলা ম মদার ২৬৭৬৫৩ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া ২য়/১৯৮৬ ২য়/১৯৮৮ ৩য়/১৯৯০ বীরহাট ব ব  উ  িব ালয় নায়াখালী ০৫/০৪/১৯৯৬ 1971 01813-355975

১০ দওয়ান মাঃ ইউ ফ ১১৪৭০৭৬ সহঃ িশ ক ইংেরিজ ৪.০০/২০০৬ ৩.৯০/২০০৮ ২য়/২০১২ মাহ েবে ছা বািলকা উ  িব ালয় নায়াখালী ১১/০২/২০১৯ 1989 01620-882119

১১ মাঃ আিজ ল ইসলাম েয়ল ১১৫৪৪০৭ সহঃ িশ ক িষ িশ া ৪.৩১/২০০৪ ৩.২০/২০০৭ ২য়/২০১২ মাহ েবে ছা বািলকা উ  িব ালয় নায়াখালী ১১/০৩/২০১৯ 1989 01620-882119

১৪ হদােয়ত উ াহ ১২২৩৯১ সহঃ িশ ক বাংলা ২য় ২য় ৩য় আিমশাপাড়া ষক উ  িব ালয় নায়াখালী ২৪/০৯/১৯৮৯ 1964 01715-056689

১৫ ফখ ল হাসান ২৬৬৫৫১ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া ২য় ২য় ২য় আিমশাপাড়া ষক উ  িব ালয় নায়াখালী ১১/০৩/১৯৯৬ 1970 01856-232666

১৬ িজ  দাস ১১৪৭০৭৯ সহঃ িশ ক িহ  ধম ৩.০৬ ৩.৬ ২য় আিমশাপাড়া ষক উ  িব ালয় নায়াখালী ১৩/০২/২০১৯ 1989 01789-396290

১৭ মাঃ আব ল কিরম ১৩৮১৪১ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া ৩য়/১৯৮১ ৩য়/১৯৮৩ ৩য়/১৯৮৫ মারেশদ আলম উ  িব ালয় নায়াখালী ১৪/০৭/১৯৯০ 1967 01818-317011

১৮ িম ন রায় ১১৩২৮৫০ সহঃ িশ ক িহ  ধম ২য়-২০০৬ ২য়-২০০৮ ২য়-২০১২ অ রনগর উ  িব ালয় নায়াখালী ২৬/১০/২০১৬ 1988 01743-555019

১৯ মাঃ ইিলয়াছ ১০৩৯৫৩৮ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া ১ম িবভাগ ১ম িবভাগ ২য় িবভাগ প ী ম ল উ  িব ালয় নায়াখালী ১৯/০৩/২০০৯ 1982 01814-468021

২০ নাসিরন ফরেদৗস ১১৪৭০৮৫ সহঃ িশ ক বসায় িশ া ১ম িবভাগ ১ম িবভাগ ২য় িবভাগ প ী ম ল উ  িব ালয় নায়াখালী ০৭/০২/২০১৯ 1984 1674069215

২১ মমতা ল ইসলাম ১৩৫৩১৫ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া ২য়-১৯৮৩ ২য়-১৯৮৫ ২য়-১৯৮৭ বজরা ব খী উ  িব ালয় নায়াখালী ২৯/০৭/১৯৯১ 1971 01818-030980

২২ বলােয়ত হােসন ২৬৩৬৫৫ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া ২য়-১৯৮৬ ৩য়-১৯৮৮ ৩য়-১৯৯২ বজরা ব খী উ  িব ালয় নায়াখালী ২৯/০৩/১৯৯৫ 1971 01848-387016

২৩ শাহ আলম ১১৫১৭৮২ সহঃ িশ ক ইংেরিজ ৪.৬৩/২০০৬ ৪.২০/২০০৯ ২.৮৪/২০১৪ বজরা ব খী উ  িব ালয় নায়াখালী ১৭/০২/২০১৯ 1990 01822-444461

১ জসীম উ ীন ২১০৬৭০১ সহঃ িশ ক আরিব ৪.৭৫/২০০৫ ৫.০০/২০০৭ ৪.১৭/২০১০ সানাই ড়ী হািমিদয়া কািমল মাদরাসা নায়াখালী ০৭/০২/২০১৯ 1989 01748-686146

২ মাঃ িগয়াস উি ন ৩১২২৩৪ সহঃ িশ ক সামা িব ান ২য়-১৯৮৫ ৩য়/১৯৮৭ ৩য়/১৯৯১ আব াহহাট ইসলািময়া ফািজল মাদরাসা নায়াখালী ১৪/০১/১৯৯৫ 1970 01716-526211

৩ আেনায়ার হােসন ৭১৭৭০৪ সহঃ িশ ক সামা িব ান ১ম-১৯৮৮ ২য়-১৯৯১ ২য়-১৯৯৩ কাশী র হা দীয়া ফািযল মাদরাসা নায়াখালী ০৭/০৬/১৯৯৮ 1972 01726-816075

জলা : নয়াখালী

আইিড ন রিশ েকর নাম
.

নং
িব ালেয়র নাম

জলা 
(কম ল)

জ সাল
মাবাইল 

না ার

িশ াগত যা তা
িবষয়পদবী

িনেয়ােগর 
তািরখ

উপেজলা- সানাই ড়ী

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



৪ পন মার দবনাথ ৩৮৮৩৮ সহঃ িশ ক বাংলা ২য়-১৯৭৮ ৩য়-১৯৮০ ২য়-১৯৮৯ কাশী র হা দীয়া ফািযল মাদরাসা নায়াখালী ০৮/০৬/১৯৯০ 1962 01731-582764

৫ মাঃ সােলহ উি ন ৩০৫৬০১ সহঃ িশ ক বাংলা ২য়-১৯৮২ ২য়/১৯৮৬ ৩য়/১৯৮৮ ছ য়া নাজ ল উ ম দািখল মাদরাসা নায়াখালী ১৩/০৮/১৯৯০ 1964 01818-331787

৬ মাঃ আ ল কালাম ৩০৫৬০০ সহঃ িশ ক আরিব ৩য়-১৯৮৩ ৩য়/১৯৮৫ ২য়/১৯৮৭ ছ য়া নাজ ল উ ম দািখল মাদরাসা নায়াখালী ১৩/০৮/১৯৯০ 1964 01818-331787

৭ মাহ র রহমান ২০৯৮৩৮৬ সহঃ িশ ক আরিব ১ম/১৯৯৯ ১ম/২০০১ ১ম/২০০৩ ছ য়া নাজ ল উ ম দািখল মাদরাসা নায়াখালী ০৩/০৮/১৯৯৭ 1970 01817-663317

৮ মাঃ আ  শােকর ২১০৭২৯৩ সহঃ িশ ক আরিব ২.৬৭/২০০৩ ৩.২৫/২০০৫ ১ম/২০০৭ ছ য়া নাজ ল উ ম দািখল মাদরাসা নায়াখালী ২৫/১০/২০১১ 1985 01822-812503

৯ মাঃইউ ফ ৩১৪২৭২ সহঃ িশ ক আরিব 2য়/1985 2য়/1987 2য়/1989 উ র ওয়ােসক র বািলকা দািখল নায়াখালী ০৯/১১/১৯৮৯ 1971 01816-005420

১০ মাঃ আদম সিফ উ াহ ২০১২১৯৪ সহঃ িশ ক আরিব 2য়/1988 2য়/1990 2য়/1992 উ র ওয়ােসক র বািলকা দািখল নায়াখালী ২৭/০১/২০০৩ 1974 01811-626200

১১ আ ল হােশম ৩০৬২২০ সহঃ িশ ক আরিব 3য়/1982 3য়/1986 3য়/1988 উ র ওয়ােসক র বািলকা দািখল নায়াখালী ০১/০৯/১৯৯১ 1966 01811-655390

১২ মাঃ আ ল কালাম আজাদ ৩২৪৫০১ সহঃ িশ ক আরিব 2য়/1988 2য়/1991 2য়/1993  বগম খােলদা িজয়া মিহলা মাদরাসা নায়াখালী 01717-024162

১৩ সহঃ িশ ক  বগম খােলদা িজয়া মিহলা মাদরাসা নায়াখালী 01874-672442

১৪ মাঃ মাতােলব হােসন ২১১৪৪৮৮ সহঃ িশ ক আরিব 3.83/2001 3.50/2003 1ম/2005  বগম খােলদা িজয়া মিহলা মাদরাসা নায়াখালী 01824-810189

১৫ মাঃ ফেয়জ উ াহ ২০২৫৬০৫ সহঃ িশ ক আরিব ১ম/১৯৯৭ ১ম/১৯৯৯ ১ম/২০০১ আমকী মিহলা আিলম মাদরাসা নায়াখালী ২৭/০২/২০০৫ 1982 01813-038664

১৬ হা দ ছাখাওয়াত হােসন ২০২৫৬০৬ সহঃ িশ ক আরিব ১ম/১৯৯৬ ২য়/১৯৯৮ ২য়/২০০০   আমকী মিহলা আিলম মাদরাসা নায়াখালী ২৭/০২/২০০৫ 1982 01627-621524

১৭ হা দ দলওয়ার হােসন ২১১৯০৬৯ সহঃ িশ ক আরিব ১ম/১৯৯৭ ২য়/২০০০ ২য়/২০০৪ আমকী মিহলা আিলম মাদরাসা নায়াখালী ২৩/১০/২০১৬ 1981 01814-225557

এসএসিস/
দািখল

এইচএসিস/
আিলম

াতক 
(পাস/স ান)

1 মাঃ আিমন উ াহ ১১৭৪৮৫ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আিলম ফািজল ঞঁারহাট উ  িব ালয় নায়াখালী ১১/১০/১৯৮২ 21918 1816371625

২ রেয়ল চ  পাল ২১১২৬৫৩ সহঃ িশ ক গিণত এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) ঞঁারহাট উ  িব ালয় নায়াখালী ১৪/০২/২০১৯ ৩০/১২/১৯৮৭1737400733 িবএড চলমান

৩ মাহ র রহমান ১১৫১৮১০ সহঃ িশ ক িষ িশ া এসএসিস িডে ামা িব.এ ঞঁারহাট উ  িব ালয় নায়াখালী ১১/০২/২০১৯ 33970 1842181075

৪ আশীষ মার ধর ি য়াধীন সহঃ িশ ক কি টউটার এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) সদর নেরা ম র উ  িব ালয় নায়াখালী ৩১/০১/২০১৯ 1987 1710641455

৫ ই ািহম খিলল ১১৪৭১৮৩ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আিলম াতক (স ান) করমব  আদশ উ  িব ালয় নায়াখালী ১১/০২/২০১৯ 32880 1865753478

৬ রীনা রানী ১১৩৯২০২ সহঃ িশ ক ত  ও ি এসএসিস এইচএসিস িব.এস.এস করমব  আদশ উ  িব ালয় নায়াখালী ০৩/১২/২০১৪ 27766 1768930620

৭ অিজত মার পাল ২৬০৪৪৭ সহঃ িশ ক বাংলা এসএসিস এইচএসিস িব.এ(পাশ) ব া ে ছা বািলকা উ  িব ালয় নায়াখালী ০১/০৬/১৯৯০ 1965 1945523761

৮ মাঃ ীন ১০৫০৬৪৭ সহঃ িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল আিলম ফািজল ও কািমল ব ব  শখ িজ র রহমান উ  িব ালয় নায়াখালী ০৯/০৪/২০০৩ 28856 1825009111

৯ মাঃ আ ল কােশম ি য়াধীন সহঃ িশ ক িহসাব িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) ব ব  শখ িজ র রহমান উ  িব ালয় নায়াখালী ০১/০৩/২০১৩ 30318 1866255191

১০ মাঃ আহছান উ া ১১৭৪০৫ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম াতক (পাস) কিবরহাট সরকাির মেডল উ  িব ালয় নায়াখালী ১০/০৯/১৯৮১ 23014 1818537008

১১ অিনতা রানী নাথ ১০৩৯২০৭ সহঃ িশ ক আইিস এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) কিবরহাট সরকাির মেডল উ  িব ালয় নায়াখালী ০৪/০৬/২০১৫ 29953 1728560744

১২ শাহনাজ বগম ১১৩২৮৪২ সহঃ িশ ক ( হাম এ েকশন) এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) কিবরহাট সরকাির মেডল উ  িব ালয় নায়াখালী ২২/১০/২০১৬ 31417 1863938509

১৩ আ  বকর িছি ক 751808595 7983 সহঃ িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল ও কািমল বাটইয়া মও দ আহমদ উ  িব ালয নায়াখালী ০৩/০২/২০১৯ 32511 1815325516

১৪ ল চ  দাস 7513363888 8153 সহঃ িশ ক িহ  ধম এসএসিস এইচএসিস িবএসএস, এমএসএস বাটইয়া মও দ আহমদ উ  িব ালয নায়াখালী ০৩/০২/২০১৯ ১৫/১০/১৯৮৩ 17129881361

আইিড ন র পদবী জ সাল
মাবাইল 

না ার
িবষয়

িশ াগত যা তা
িব ালেয়র নাম

জলা 
(কম ল)

িনেয়ােগর 
তািরখ

উপেজলা-কিবরহাট

.
 নং

িশ েকর নাম



১৫ িশ ল কাি  ব ঞব ১১৪৭২০১ সহঃ িশ ক গিণত এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) চাপরািশর হাট উ  িব ালয় নায়াখালী ১৩/০২/২০১৯ 32793 1815536389

১৬ হদােয়ত উ াহ ১১১০৪১১১ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািযল ও কািমল রােম র র এম.এম. উ  িব ালয় নায়াখালী ২৬/০৪/২০১৪ 32487 1834936333

১৭ মাঃ মা ফা 751479501 6856 সহঃ িশ ক আরবী দািখল আিলম ফািযল কিবরহাট ইসলািময়া আিলম মা াসা নায়াখালী ২৭/০৫/৮৯ 23379 1790341357

১৮ ল দা ৭৫১৮৭৫০৩৩ ৭৭০৮ সহঃ িশ ক আরবী দািখল আিলম ফািযল ও কািমল কিবরহাট ইসলািময়া আিলম মা াসা নায়াখালী ১৯/০৭/১৯৯৪ 26301 1842604191

১৯ মাঃ হা ন ৬৮৯৮৮৮ ১৮৭২ সহঃ িশ ক িষ িশ া এসএসিস এইচএসিস িবএসিস অনাস কিবরহাট ইসলািময়া আিলম মা াসা নায়াখালী ০১/১০/২০১৪ 31052 1821048673

২০ আব ল মােজদ ৯১২৭২৬৬০ ১৪ সহঃ িশ ক আরবী দািখল আিলম ফািজল কিবরহাট ইসলািময়া আিলম মা াসা নায়াখালী ১৩/০২/২০১৯ 34700 1627817602

২১ মাঃ র নবী 4 43074 সহঃ িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম াতক (পাস/সমমান) তা ল ইসলাম মেডল একােডমী উ  িব. নায়াখালী ০২/০৮/১৯৯৯ 1971 1858515052

২২ তপিত রানী দাস 1117 938 সহঃ িশ ক িষ িশ া এসএসিস এইচ এসিস াতক (পাস) তা ল ইসলাম মেডল একােডমী উ  িব. নায়াখালী ০৩/১২/২০১৪ 1988 1712973811

২৩ মাঃ আিল নওয়াজ সহঃ িশ ক ইংেরিজ এসএসিস এইচ এসিস াতক (পাস) তা ল ইসলাম মেডল একােডমী উ  িব. নায়াখালী ১৬/০২/২০১৯ 1984 1824668061

এসএসিস/
দািখল

এইচএসিস/
আিলম

াতক 
(পাস/স ান)

1 Avãyjøvn Avj bvwnqvb 2018715148 সহঃ িশ ক  ভৗত িব ান 4.5 4.5 2.56 gvKQz`v miKvwi evwjKv& D&”P we`¨vjq নায়াখালী। 3/9/2018 1987 1712735413

২ †gvnv¤§` †Mvjvgingvb 2018715152 সহঃ িশ ক ইংেরজী 3.92 4.33 ২য় ণী gvKQz`v miKvwi evwjKv& D&”P we`¨vjq নায়াখালী। 3/9/2018 1990 1831071074

৩ শাহ ্আলম 1147152 সহঃ িশ ক ইংেরজী 4.5 ২য় ণী পশকারহাট উ  িবদ ালয় নায়াখালী। 23/02/2019 1988 1812451904

৪ কাম ল ইসলাম 1147147 সহঃ িশ ক গিণত 4.81 4.2 3.47 পশকারহাট উ  িবদ ালয় নায়াখালী। 23/02/2019 1993 1811223651

৫ মাশারফ হােসন 1147140 সহঃ িশ ক সামা জক িব ান 5 4.67 3.02 পশকারহাট উ  িবদ ালয় নায়াখালী। 23/02/2019 1990 1813950721

৬ সুজন চ  দবনাথ 1151797 সহঃ িশ ক সামা জক িব ান 3.06 4.2 ২য় ণী পশকারহাট উ  িবদ ালয় নায়াখালী। 23/02/2019 1990 1822121506

৭ আহস্ান হাবীব 19107045 সহঃ িশ ক িব ান A A- ২য় ণী িসরাজপুর িপ এল একােডমী উ  িবদ ালয় নায়াখালী। 13/02/2019 1989 1840240222

৮ তৗিফকা জাহান 1147142 সহঃ িশ ক িব ান 4 4.4 ২য় ণী রংমালা আদশ উ  িবদ ালয় নায়াখালী। 31/01/2019 1987 1703233124

৯ মাঃ ফরহাদ হােসন আেবিদত সহঃ িশ ক িব ান 4.19 2.9 2.75 রংমালা আদশ উ  িবদ ালয় নায়াখালী। 31/01/2019 1991 1812559197

১০ জািম ল ইসলাম 1147134 সহঃ িশ ক িব ান 3.88 2.8 ২য় ণী মুছাপুর উ  িবদ ালয় নায়াখালী। 20/02/2019 1985 1718963608

১১ মাঃ ফেয়জরু রহমান 1147149 সহঃ িশ ক গিণত 5 5 ২য় ণী চরপাবতী এস িস উ  িবদ ালয় নায়াখালী। 11/2/2019 1991 1840062989

১২ মাঃ িমজানুর রহমান 1147141 সহঃ িশ ক সামা জক িব ান 3.56 3.3 ২য় ণী মধ চরকাকঁড়া উ  িবদ ালয় নায়াখালী। 6/2/2019 1988 1679665120

১৩ আবদুল হািলম 1147135 সহঃ িশ ক গিণত 4.5 4.6 3.37 মধ চরকাকঁড়া উ  িবদ ালয় নায়াখালী। 6/2/2019 1991 1677156910

১৪ পিপ রায় 1147146 সহঃ িশ ক ইংেরজী 5 4.6 ২য় ণী চরকাকঁড়া একােডমী উ  িবদ ালয় নায়াখালী। 11/2/2019 1990 1721827551

১৫ সিনয়া পারভীন 1154399 সহঃ িশ ক গিণত থম িবভাগ ২য় িবভাগ ২য় ণী চরকাকঁড়া একােডমী উ  িবদ ালয় নায়াখালী। 11/2/2019 1985 17171505231

1 তাসিলমা খানম সহঃ িশ ক আরবী 4 3 থম িবভাগ ভঁূইয়া সিলনা আ ার ম. মা াসা নায়াখালী। 1987 1818941307

২ মাঃ মাইনুল হক 2125075 সহঃ িশ ক গিণত 3.31 3 ২য় ণী শাহজাদপুর ইস. দািখল মা াসা নায়াখালী। 2/2/2019 1987 1818344652

3 গালাম ছারওয়ার 2114481 সহঃ িশ ক কৃিষ 3.56 3.1 ২য় ণী সয়িদয়া হা. আজগর আলী দা. মা নায়াখালী। 1/7/2015 1987 1825742614

৪ মাঃ ই ািহম খিলল 2122055 সহঃ িশ ক ক উটার 2 3.3 ২য় ণী সয়িদয়া হা. আজগর আলী দা. মা নায়াখালী। 1/7/2015 1987 1813556419

উপেজলা- কা ানীগ জ

.
 নং

িশ েকর নাম আইিড ন র পদবী জ সাল
মাবাইল 

না ার
িবষয়

িশ াগত যা তা
িব ালেয়র নাম

জলা 
(কম ল)

িনেয়ােগর 
তািরখ



5 ইমাম হােসন 2125078 সহঃ িশ ক আরবী 3.75 3.58 3.17 চর এলাহী িসএমিড মা াসা নায়াখালী। 7/2/2019 1991 1811620168

৬ খােলদা ইসলাম 2125074 সহঃ িশ ক সামা জক িব ান 3.88 2.9 3.54 চর এলাহী িসএমিড মা াসা নায়াখালী। 7/2/2019 1991 1882252803

7 মা রাণী সাহা 2125080 সহঃ িশ ক কৃিষ 4.44 2.8 থম ণী চর এলাহী িসএমিড মা াসা নায়াখালী। 7/2/2019 1992 1828824242

৮ মাঃ মিহ উ ন 310677 সহঃ িশ ক ইংেরজী থম িবভাগ ২য় িবভাগ ৩য় িবভাগ বসুরহাট ইস. িস. ফািযল মা াসা নায়াখালী। 2/6/1994 1972 1845821319

এসএসিস
/দািখল

এইচএসিস
/আিলম

াতক 
(পাস/স ান)

1 ‡gv: Avjx †nv‡mb 1139193 mn:wkÿK AvBwmwU 2006-2.88 2008-2.90 2011-3q jW© wjIbvW© †Pkvqvi D”P we`¨vjq নায়াখালী 1/2/2015 1905 01823012987

2 KvDQvi Avn‡g` 1147181 mn:wkÿK evsjv 2008-4.75 2010-4.17 2014-3.07 jW© wjIbvW© †Pkvqvi D”P we`¨vjq নায়াখালী 34335 01812612619

3 Uz¤§v gwb `vm 1154406 mn:wkÿK wn›`y ag© 2005-3.94 2007-2.40 2011-2q jW© wjIbvW© †Pkvqvi D”P we`¨vjq নায়াখালী 5/2/2019 1989 01784823817

4 ‡gvnv¤§` ZvRyj Bmjvg 1145045 mn:wkÿK &AvBwmwU 2001-3.38 2006-1.80 2010-2q ‡KivgZcyi Gg.Gm D”P we`¨vjq নায়াখালী 15/02/2015 1986 01748923272

5 ‡gv: dLiæj Bmjvg 441969 mn:wkÿK Bmjvg `vwLj 1985-3q Avwjg 1987-3q dvwhj 1989-3q ‡KivgZcyi Gg.Gm D”P we`¨vjq নায়াখালী 4/2/1993 1969 01814374076

6 bvRgyyb bvnvi 1113189 mn:wkÿK K…wl 2004-2.31
K…wl wWcøvgv 2008-

3.01 ‡KivgZcyi Gg.Gm D”P we`¨vjq নায়াখালী 4/6/2014 1988 01816850515

7 wZwgi P› ª̀ `vm 1147184 mn:wkÿK ‡fŠZ weÁvb 2008-4.31 2010-3.70 2014-3.0 PievUv Lv‡minvU D”P we`¨vjq নায়াখালী 5/2/2019 1993 01718984306

8 RvKvi Avn¤§` 1070675 mn:wkÿK Kw¤úDUvi 2000-1g 2002-1g 2006-2q PievUv Lv‡minvU D”P we`¨vjq নায়াখালী 1/5/2011 1984 01718984307

9 ‡gv: Ave ỳi ingvb 266308 mn:wkÿK Bmjvg `vvwLj Avwjg Kvwgj PievUv evwjKv D”P we`¨vjq নায়াখালী 1970 01710954899

10 ‡gvnv¤§` w``viæj Avjg 1045900 mn:wkÿK Bmjvg 1993-3q 1995-2q dvwhj 1997-2q PievUv mI`vMinvU D”P we`¨vjq নায়াখালী 2/1/ 01706908460

11 dvinvbv Bqvmwgb mn:wkÿK e¨emvq wkÿv 2004-3.88 2006-3.80 2010-1g নায়াখালী 19/02/ 01706908461

এসএসিস
/দািখল

এইচএসিস
/আিলম

াতক 
(পাস/স ান)

১ মাঃ রিফক উ া ১২০৫৭৭ সহ:িশ: ইসলাম ধম  ২য় ২য়  ৩য় িশব র সিলম হাই ল নায়াখালী ০৯/০৮/১৯৮৪ ১৯৬৩ ১৮২৮৫০০১৭৭

২ মা: হািনফ ১২০৮৬৩ সহ:িশ: ইসলাম ধম ৩য় ৩য় ৩য় নায়াখালী উ  িব ালয় নায়াখালী ২২/০২/৮৪ ১৯৬৪ ১৮৭২৫৩৩৮

৩ িমেসস সােদকা ন নাঈম ১১৫১৮০৯ সহ:িশ: ইংেরিজ ৫ ৪.৫ ৩.১৫ ঐ নায়াখালী ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯২ ১৭৯৯৫৪৯৭৪৩

৪ মাহা দ ল ইসলাম 139605 সহ:িশ: ধম য় দািখল - ২য় - আিলম -২য়- ফািযল-২য় ইসহাক র মজর মা ান হাই ল নায়াখালী 1/1/1994 1905 1885968452

৫ মাহা দ আ ল কােশম 625529 সহ:িশ: বাংলা এসএসিস-৩য়- এইচএসিস-৩য় িবএ -৩য় ঐ নায়াখালী 1/1/1994 1967 1872421092

িবষয়
িশ াগত যা তা

িব ালেয়র নাম
জলা 

(কম ল)
িনেয়ােগর 

তািরখ
জ সাল

মাবাইল 
না ার

উপেজলা- নায়াখালী সদর
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মাবাইল 
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িশ াগত যা তা
িব ালেয়র নাম

জলা 
(কম ল)

িনেয়ােগর 
তািরখ



৬ রীতা রানী দ 1139211 সহ:িশ: আইিস এসএসিস-১ম এইচএসিস-২য় াতক-২য় ঐ নায়াখালী 1/3/2018 1981 1734821148

৭ মা: জিসম উি ন ১৩৮৪৮৫ সহ:িশ: ইসলাম ধম দািখল - ২য় - আিলম -২য়- ফািযল-২য় নয়াজ র উ  িব ালয় নায়াখালী ১/৬/৯৩ইং 1972 1815711255

৮ মা: আিম ল এহছান ১১৩২৮৪৪ সহ:িশ: ইসলাম ধম ১ম  ২য় ৩য পানািময়া এফ উ  িব ালয় নায়াখালী ০১/০৩/২০১৭ ১৯৮৪ ১৮১৬১০৪৬৪৬

৯ মাঃফখ ল ইসলাম ১১২৩৮১৪ সহ:িশ: ইসলাম ধম দািখল- ২য়  আিলম- ২য় ফািযল-২.৮৩  মাইজদী গালস একােডমী নায়াখালী 1/11/2015 1983 ১৮২৪৯১৪৮৯৭

১০ মাঃ ইউ ফ আলী চৗ রী ২০৩২৮৩ সহ:িশ: িষ এসএসিস- ২.০৬ িষ িডে ামা -২য় ঐ নায়াখালী ০১/০৫/২০১১ 1987 ১৮৪৬৯৭৯৯০৫

১১ এ, ,এম ফখ ল ইসলাম ১২৩১৬১ সহ:িশ: ইসলাম ধম এসএসিস-৩য়- এইচএসিস-৩য িবএ -২য় হিরনারায়ণ র ইউিনয়ন উ  িব ালয় নায়াখালী ১৮/৪/৮৫ 1963 ১৭১৬৭২৪৩২৯

১২ িরতা রানী দাস ১০৪২৮৮০ সহ:িশ: িষ এসএসিস- ১ম িষ িডে ামা -১ম ঐ নায়াখালী ০১/০৫/২০১০ 1983 ১৯২১৫২৮৩১৩

১৩ শািহদা আকতার ২১১৯০৮২ সহ:িশ: ইসলাম ধম দািখল - ৪.১৭ আিলম -৪.০০ ফািযল- ৩.০৮ ভা রেটক উ  িব ালয় নায়াখালী ি য়াধীন ১৯৯১ ১৭৮১৩৪৪২৭৭

১৪ মাহ ব এলাহী এন-১১৫৪৪০৮ সহ:িশ: িব ান এসএসিস- ৪.২৫ এইচএসিস-২.০০ িব,এস,িস- ২য় ঐ নায়াখালী ঐ ১৯৮৫ ১৭১৭৪২২৯৩৬

১৫ জিহ ল ইসলাম ২০১৯৭১৫৬৫৩ সহ:িশ: ইংেরিজ এসএসিস- ৪.৭৫ এইচএসিস-৪.২০ িবএ -২য় নায়াখালী সর: বািলকা উ  িব ালয় নায়াখালী সরকাির ১৯৯০ ১৮২৩৬৪৪৫২২

১৬ মা: ল ইসলাম ১১৩২৮৫৭ সহ:িশ: ইংেরিজ দািখল - ৪.৬৭ আিলম- ৩.৭৫ ২য় এম,এ,রিশদ উ  িব ালয় নায়াখালী ০১/০৩/২০১৭ ১৯৮৯ ১৮৪২৯২৮১৯৭

১৭ আিজ ন নাহার ১১৩২৮১৬ সহ:িশ: ইসলাম ধম দািখল - ২.৮৩ আিলম- ৪.০৮ ফািযল- ৩.০৮ ঐ নায়াখালী ০১/০৩/২০১৭ ১৯৮৯ ১৭১৫৯৮০২০২

১৮ মীর হােসন ১১০৭১২৬ সহ:িশ: ইসলাম ধম দািখল - ১ম আিলম- ৩য় ফািযল- ১ম কালীতারা সিলম গালস একােডমী নায়াখালী 1/5/2014 ১৯৮৬ ১৮২৪৪০৮৯৪৫

১৯ মাঃ সিহদ উি ন ১১৪৭১৮৮ সহ:িশ: গিণত এসএসিস- ৩.৭৫ এইচএসিস-৩.১০ িব,এস,িস- ১ম এম,এ, ছা ার উ  িব ালয় নায়াখালী ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৬ ১৮২৫০১৪৭৯৬

২০ মাহা দ নাজ ল দা ১১১৪৯০৭ সহ:িশ: আইিস এসএসিস- ২য় িডে া: কি উটার আল মিদনা একােডমী নায়াখালী ০১/০১/২০১৫ ১৯৮৩ ১৮৪৬১২৩০৮৩

২১ রািজনা খা ন ি য়াধীন সহ:িশ: বাংলা এসএসিস- ২.১৯ এইচএসিস-২.৯০ াতক-২য় অ ন চ  উ  িব ালয় নায়াখালী ি য়াধীন ১৯৮৮ ১৭২৭১০৬৬৩০

২২ নাইমা লতানা জাহান ি য়াধীন সহ:িশ: ভৗত িব াণ এসএসিস- ৪.০০ এইচএসিস-৩.০০ াতক-২য় ঐ নায়াখালী ঐ ১৯৮৫ ১৮২৪৮৫৮৮০০

২৩ মাঃ মা ফা ২৬২৪০২ সহ:িশ: ইসলাম ধম  ২য়  ৩য় কািমল -২য় িবেনাদ র উ  িব ালয় নায়াখালী ০৯/০৩/১৯৯৫ ১৯৭০ ১৮২৪১১৭৭১৪

২৪ মাঃ শাহ এমরান এন-১১৪৭১৯৯ সহ:িশ: আইিস এসএসিস- ১.৮৮ িডে া: কি উটার িব,এস,িস- ৩.২৮ ঐ নায়াখালী ০১/০৪/২০১৯ ১৯৮৬ ১৭২১৭৩২৩১৭

২৫ মরন চ  বিনক এন-১১৪৭১৯২ সহ:িশ: িহ  ধম এসএসিস- ৩.৩১ এইচএসিস-৩.৯০ াতক-২য় ঐ নায়াখালী ০১/০৪/২০১৯ ১৯৮৯ ১৮২৪৮৮৪০৭৪

২৬ ফােতহা আ ার ১১৪৭১৯১ সহ:িশ: ইংেরিজ এসএসিস- ৩.৮৮ এইচএসিস-৪.৫০ ২য় নায়া ই ইউিনয়ন উ  িব ালয় নায়াখালী ০১/০৪/২০১৯ ১৯৯০ ১৬২৬৮০৯১৯৯

২৭ মাহা দ ইউ ফ ১১৫১৮০৬ সহ:িশ ক শারীিরক িশ া ২০০৩ (২.৩১) ২০০৬ (৪.০০) ২০১০ ( ২য়) নায়াখালী ইউিনয়ন উ  িব ালয় নায়াখালী 1987 ১৮১২৬১৯৫৫৬

২৮ জিনফার ইসলাম 2018714789 সহ:িশ: বসায় িশ া এসএসিস- এইচএসিস-৪.৫০ াতক (স ান) নায়াখালী িজলা ল নায়াখালী সরকাির ১৯৮৭ ১৭৫১৫৯৩১৬৯

২৯ মাঃ কাম ল ইসলাম 2016704402 সহ:িশ: ইসলাম ধম দািখল-৪.০০ আিলম-৩.৩৩ কািমল- ২য ঐ নায়াখালী সরকাির ১৯৮৬ ১৮১২৪৩২১১৬

৩০ মাঃ  ল আিমন ৪৪৮৪৭০ সহ:িশ: ইসলাম ধম দািখল-২য় আিলম-২য় কািমল -২য় কর া উ  িব ালয় নায়াখালী ০১/০৫/২০০২ ১৯৭১ ১৯১৭৪২৫৯৯২

৩১ শািহদা আ ার ১১৪৭১৭৯ সহ:িশ: আইিস এসএসিস- ৫ এইচএসিস-৪.৬০ াতক (স ান) ঐ নায়াখালী ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯২ ১৭০৫১৫৫৫৫১

৩২ িলয়াকত আলী খান 124775 সহ:িশ: ইসলাম িশ া ২য় িবভাগ ২য় িবভাগ কািমল ৩য় িবভাগ নল র উ  িব ালয় নায়াখালী 14/02/1985 1961 1822469970

৩৩ জা া ল ফরদাউস 445915 িসিন:িশ: িষ িশ া ১ম িবভাগ ২য় িবভাগিডে ামা িষ ২য় িবভাগ ঐ নায়াখালী 1/1/2001 1974 1823224943

৩৪ মা: আলী আকবর 447796 সহ:িশ: ইংেরিজ এস,এস,িস - ৩.১৭ এইচএসিস-৩.৬৭অনাস (স ান) ৩য় িবভাগ ঐ নায়াখালী 1/5/2019 1989 1629323349

৩৫ হা দ ইউ ফ ১০১৩৫২ সহ:িশ: ইসলাম ধম দািখল-১ম আিলম-১ম কািমল - ১ম নায়াখালী বাংলা বাজার উ  িব ালয় নায়াখালী ০১/০৯/২০০৪ ১৯৮০ ১৭৪৯২০৩২৯৯

৩৬ মাহা দ লাকমান ২৬৬৬৩৪ সহ:িশ: ইসলাম ধম এসএসিস- ২য় এইচএসিস-২য় াতক-২য় খিলফারহাট উ  িব ালয় নায়াখালী ০১/০৩/১৯৯৭ ১৯৭১ ১৭২৮৪২০৮৭০

৩৭ মাঃ জালাল আহেমদ ৫৫০০১৩৫৬৭৭ সহ:িশ: ভৗত িব াণ এসএসিস-৩.৬৯ এইচএসিস-৪.১০ াতক-১ম আহমিদয়া আদশ উ  িব ালয় নায়াখালী ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৯ ১৮২৫৭৪০৪৭১

৩৮ মাঃ আব জ জােহর ২৬১৯৯১ সহ:িশ: ইসলাম ধম দািখল-১ম আিলম-২য় কািমল -২য় িফেরাজ শাহ মাইজ ভা ারী উ  িব ালয় নায়াখালী ০১/০৭/১৯৭২ ১৯৭২ ১৭২৬৪৩৫৬০৮



৩৯ বগম িবিব ল ম ১০০৫০২৪ সহ:িশ: িষ িশ া এসএসিস- ২য় িষ িডে ামা-২ম ঐ নায়াখালী ০১/০১/২০০৪ ১৯৭৬ ১৮২৫৭৪০৪৭১

৪০ মন র উল কিরম 1145033 সহ:িশ: ইংেরজী এসএসিস- ৩য় এইচএসিস-৩.১০ এম.এ (ইংেরজী) জিমদারহাট উ  িব ালয় নায়াখালী 1/3/2019 ১৯৮৪ ১৬২২৯৮৫৬১১

৪১ মাইয়া তাসনীম 1145051 সহ:িশ: ইসলাম িশ া এসএসিস- ৫ এইচএসিস- ৫ এ (ইসলািমক ািডজ) ঐ নায়াখালী 1/3/2019 1993 ১৬৪০৮১৭৯৬৬

৪২ জাহা ীর আলম 1122116 সহ:িশ: িষ িশ া এসএসিস- ২.৮৮ িষ িডে ামা ঐ নায়াখালী 1/7/2015 1987 ১৮৬৩৮৭৩১১১

৪৩ মন চ  রায় ১১৩৯১৮২ সহ:িশ: আইিস এসএসিস- ৩.৩৮ এইচএসিস-৩.০০ িব,এস,এস- ২য় গৗির র বািলকা উ  িব ালয় নায়াখালী ০১/০১/২০১৮ ১৯৮৮ ১৭৩৬৭০৯১০৯

৪৪ মাঃ িগয়াস উি ন ১১৭২৩২ সহ:িশ: ইসলাম ধম দািখল-২য় আিলম-৩য় ফািযল- ২  আদশ উ  িব ালয় নায়াখালী ০১/১২/১৯৮২ ১৯৬৩ ১৮১৪৪০৯৩৮৭

৪৪ আ র রিহম ৪৪৮০৬৮ সহ:িশ: ইসলাম ধম দািখল-১ম আিলম-২য় ফািযল- ১ম ঠকারহাট হাজী আহ: উ াহ উ  িব ালয় নায়াখালী ০১/০৫/২০০২ ১৯৭৯ ১৮১৪১১৩৪৮৯

৪৫ হাসান মা: ই ািহম ১১৪৪১৮০ সহ:িশ: আইিস এসএসিস- ২.২৫ এইচএসিস-৩.৪০ িব,এস,এস- ২য় ঐ নায়াখালী ০১/০১/২০১৯ ১৯৮৯ ১৮৪২৯৭১৯০৭

৪৬ মাঃ ইউ ছ ১০৬২৭৭৯ সহ:িশ: ইসলাম ধম দািখল-১ম আিলম-২য় কািমল - রামব ভ র উ  িব ালয় নায়াখালী ০১/১১/২০১২ ১৯৮৫ ১৮৭২৭২৫৪৩০

৪৭ মাঃ জাফ ল আিমন ১০৫৭৫৪০ সহ:িশ: এসএসিস- ১ম িষ িডে ামা এম,এস,িস ঐ নায়াখালী ০৫/০৫/২০১১ ১৯৮২ ১৮৭৯৭৪৬১৩২

৪৮ মাঃ িদদার হােসন ১১৩২৭৯৬ সহ:িশ: ইসলাম ধম দািখল-১ম আিলম-১ম ফািযল- ১ম মহ ত র বািলকা উ  িব ালয় নায়াখালী ০১/০১/২০১৭ ১৯৮৭ ১৮৩৪২৬০৯৬১

৪৯ েবল বিনক ১১২২১১৫৪ সহ:িশ: িষ িশ া এসএসিস- ৪.০৯ িষ িডে ামা -২ম ঐ নায়াখালী ০১/০৬/২০১৫ ১৯৯২ ১৬৪২৭৪৬৮২৫

৫০ আব র রিহম ১০৩৬০৮০ সহ:িশ: ইসলাম ধম দািখল-১ম আিলম-১ম ফািযল- ১ম অ িদয়া বািলকা উ  িব ালয় নায়াখালী ০১/০৮/২০০৭ ১৯৮২ ১৮১৪৯৪৫৯০৭

এসএসিস
/দািখল

এইচএসিস
/আিলম

াতক 
(পাস/স ান)

1 মা া দ 1147083 সহঃ িশ ক গিণত 3 2.3 2য় রাম র উ/িব নায়াখালী 5/2/2019 1987 01724-184825

2 আব র রহমান 1124937 সহঃ িশ ক ইসলাম িশঃ 3.5 3 2য় রাম র উ/িব নায়াখালী  30/08/15 1988 01722-184692

3 নয়ামত উ াহ 1147088 সহঃ িশ ক শািররীক িশ 3.5 2.2 2য় রাম র উ/িব নায়াখালী 5/2/2019 1990 01832-574333

4 ফরদাউস আরা বগম 1132815 সহঃ িশ ক িষ 3.75 3.1 2য় শহীদ আমান উ া পাবিলক উ/িব নায়াখালী 15/11/16 1986 01787-542808

5 মাঃ ছাখাওয়াত উ াহ 263768 সহঃ িশ ক ইসলাম িশঃ 2য় 2য় 2য় শহীদ আমান উ া পাবিলক উ/িব নায়াখালী 28/01/95 1972 01818-438374

6 মাঃ মিহ উি ন 1147087 সহঃ িশ ক বাংলা 3.75 3 2য় শহীদ আমান উ া পাবিলক উ/িব নায়াখালী 6/2/2019 1987 01821-924538

7 ফািহ ল ইসলাম 1147116 সহঃ িশ ক বাংলা 3.31 3.8 2য় শহীদ আমান উ া পাবিলক উ/িব নায়াখালী 6/2/2019 1986 01690-228893

8 এ. .এম ীন মাহা দ 300308 সহঃ িশ ক ইংেরজী 2য় 2য় 3য় মীরকােশম ব খী উ/িব নায়াখালী 1/5/1993 1962 01626-278332

9 দীন ইসলাম মাহ দ 1139169 সহঃ িশ ক ত 3.45 2 2য় মীরকােশম ব খী উ/িব নায়াখালী 1/6/2015 1985 01717-688995

10 মেহ ন নছা 1147092 সহঃ িশ ক বসায় 3.19 3.5 2য় মীরকােশম ব খী উ/িব নায়াখালী 1/6/2015 1988 01821-988775

11 মাঃ সাই ল ইসলাম 1136173 সহঃ িশ ক ইসলাম িশঃ 3.67 5 3.58 লতান র হািনফ ইঁয়া ল এ  কেলজ নায়াখালী 30/10/16 1990 01816-304337

12 মাঃ ফরেদৗস ওয়ািহদ 1147075 সহঃ িশ ক ইংেরজী 4.81 4.2 2.75 লতান র হািনফ ইঁয়া ল এ  কেলজ নায়াখালী 9/2/2019 1990 01816-576380

13 মাঃ হা ন-আর রিশদ 1147114 সহঃ িশ ক িব ান 3.25 4.1 2য় লতান র হািনফ ইঁয়া ল এ  কেলজ নায়াখালী 9/2/2019 1988 01726-213173

14 হাঃ মাহ ল হাসান 1147102 সহঃ িশ ক বাংলা 5 4.83 3.01 লতান র হািনফ ইঁয়া ল এ  কেলজ নায়াখালী 9/2/2019 1993 01814-256889

উপেজলা- বগমগ
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 নং
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15 সালমা বগম 1139168 সহঃ িশ ক ত 2.5 3 2য় ছয়ানী বািলকা উ  িব ালয় নায়াখালী 15/09/14 1990 01834-863034

16 হাঃ আলাউি ন 448047 সহঃ িশ ক ইসলাম িশঃ 1ম 1ম 1ম কািদর র উ  িব ালয় নায়াখালী 18/02/02 1980 01849-488601

17 জাহা ীর আলম 121318 সহঃ িশ ক ইসলাম িশঃ 2য় 2য় 2য় িমরওয়ািরশ র বািলকা উ  িব ালয় নায়াখালী 20/05/84 1966 01818-058900

17 মািনক চ  দাস 1139210 সহঃ িশ ক ত 2.75 3.1 2য় িমরওয়ািরশ র বািলকা উ  িব ালয় নায়াখালী 24/08/15 1987 01885-969358

18 মাঃ গালাম মাওলা 264432 সহঃ িশ ক ইসলাম িশঃ 2.75 3.1 2য় হাসানহাট উ  িব ালয় নায়াখালী 15/08/95 1970 01885-968703

19 মাঃ হা র রিশদ 133456 সহঃ িশ ক ইসলাম িশঃ 2য় 2য় 2য় একলাশ র উ  িব ালয় নায়াখালী 1/3/1990 1971 01918-967131

20 আহ দ উ াহ ইঁয়া 260824 সহঃ িশ ক ইসলাম িশঃ 2য় 2য় 2য় একলাশ র উ  িব ালয় নায়াখালী 8/4/1993 1972 01829-621043

21 ল আিমন 266521 সহঃ িশ ক িষ 2য় 2য় 0 একলাশ র উ  িব ালয় নায়াখালী 1/9/1996 1968 01718-853280

22 সােজদা আ ার 1339170 সহঃ িশ ক ত 1ম 2য় 2য় একলাশ র উ  িব ালয় নায়াখালী 16/06/15 1989 01872-357256

23 িজ াত ফােতমা 1132854 সহঃ িশ ক িষ 4.5 3.9 3.51 ক.িব. ইউিনয়ন উ  িব ালয় নায়াখালী 23/10/16 1986 01625-632468

24 1154401 সহঃ িশ ক িহ  ধম 2.13 2.2 3য় ক.িব. ইউিনয়ন উ  িব ালয় নায়াখালী 6/2/2019 1984 01718-833579

24 মাঃ জািহ ল ইসলাম 0 সহঃ িশ ক ইংেরজী 4.25 4.42 2য় ক.িব. ইউিনয়ন উ  িব ালয় নায়াখালী 6/2/2019 1991 01680-489805

25 মাঃ বলাল হােসন 1038829 সহঃ িশ ক ইসলাম িশঃ 1ম 1ম 2য় ঘাটলা উ  িব ালয় নায়াখালী 1/2/2009 1981 01818-243440

26 মাঃ স জ 1078659 সহঃ িশ ক িষ 3.44. 2.94 2.83 ঘাটলা উ  িব ালয় নায়াখালী 14/05/13 1988 01829-938366

27 বিব রানী ভৗিমক 1122140 সহঃ িশ ক িহ  ধম 2য় 2য় 2য় ঘাটলা উ  িব ালয় নায়াখালী 12/5/2015 1982 01819-964083

28 আ ল কালাম 1132820 সহঃ িশ ক ইসলাম িশঃ 3.75 4.5 3.25 রাজগ  ইউিনয়ন উ  িব ালয় নায়াখালী নায়াখালী 18/02/19 1991 01842-232756

29 মাঃ মাশ ল হাসান 1147100 সহঃ িশ ক ইংেরজী 5 4.75 2য় রাজগ  ইউিনয়ন উ  িব ালয় নায়াখালী নায়াখালী 14/02/19 1992 01925-523973

30 জিল রায় 1147108 সহঃ িশ ক বাঃ িবঃ 2.06 2.6 2য় রাজগ  ইউিনয়ন উ  িব ালয় নায়াখালী নায়াখালী 18/02/19 1988 01772-580720

31 রাখসানা রাইহান 1127000 সহঃ িশ ক ইসলাম িশঃ 3.83 3.58 1ম বা র িজরতলী ইউিনয়ন উ  িব ালয় নায়াখালী 1/12/2015 1989 01835-005755

32 আ  ফারাহ গা ফাির 1147084 সহঃ িশ ক বাংলা 3.5 3.08 2য় বা চরা ই ািহম িময়া উ  িব ালয় নায়াখালী 9/2/2019 1987 01852-856183

33 র উি ন 1117914 সহঃ িশ ক ত 3.67 2.83 1ম বা চরা ই ািহম িময়া উ  িব ালয় নায়াখালী 15/12/14 1989 01817-233711

34 আফতাব উি ন 1117915 সহঃ িশ ক িষ 2য় 2য় 2য় বা চরা ই ািহম িময়া উ  িব ালয় নায়াখালী 15/12/14 1972 01711-070426

35 মাহ বা লতানা 1114152 সহঃ িশ ক ইসলাম িশঃ 4.5 4.25 3.58 বা চরা ই ািহম িময়া উ  িব ালয় নায়াখালী 28/06/04 1989 01726-360006

36 সিহদ উি ন মাহ দ 117701 সহঃ িশ ক ইসলাম িশঃ 2য় 2য় 3য় সানা র ল ইসলাম উ  িব ালয় নায়াখালী 1/1/1983 1962 01948-466569

37 ইফেতখার উি ন 447776 সহঃ িশ ক িষ 1ম 2য় 0 সানা র ল ইসলাম উ  িব ালয় নায়াখালী 1/7/2001 1977 01558-341504

38 জিহ ল ইসলাম 1127010 সহঃ িশ ক িষ 3.13 3.7 2য় চ গ  উ  িব ালয় নায়াখালী 15/11/15 1988 01814-337577

39 আব ল মাতােলব 1147080 সহঃ িশ ক ইংেরজী 4 4.83 2য় চ গ  উ  িব ালয় নায়াখালী 21/02/2019 1989 01746-443351

40 সাই র রহমান 1050289 সহঃ িশ ক ইসলাম িশঃ 1ম 1ম 1ম চ গ  উ  িব ালয় নায়াখালী 16/05/2010 1984 01814-313548

41 মাঃ ছােলহ আহা দ 131552 সহঃ িশ ক ইসলাম িশঃ 3য় 3য় 2য় জিমদারহাট িবএন উ  িব ালয় নায়াখালী 1/1/1988 1969 01816-534060

42 মাঃ ফজ র রহমান 1147094 সহঃ িশ ক ইসলাম িশঃ 5 5 4.33 ল ীনারায়ন র উ  িব ালয় নায়াখালী 7/2/2019 1991 01728-420429

43 মাঃ ইসমাইল হােসন 264918 সহঃ িশ ক িষ 2য় 2য় 0 জিমদারহাট িবএন উ  িব ালয় নায়াখালী 1/8/1995 1974 01716-397792

44 উমর ফা ক 1139201 সহঃ িশ ক ত 1ম 2য় 2য় জিমদারহাট িবএন উ  িব ালয় নায়াখালী 7/5/2015 1992 01681-059212

45 িবজয়  বিণক 1154396 সহঃ িশ ক বাংলা 2.06 3.3 2য় জিমদারহাট িবএন উ  িব ালয় নায়াখালী 11/2/2019 1988 01741-224076



46 মাঃ নজ ল ইসলাম 1554397 সহঃ িশ ক ইংেরজী 3.94 3.5 2.81 জিমদারহাট িবএন উ  িব ালয় নায়াখালী 11/2/2019 1990 01741-050879

47 নােশ র রহমান 1151785 সহঃ িশ ক গিণত 3.88 3.2 3.17 িজরতলী ইউিনয়ন উ  িব ালয় নায়াখালী 16/02/2019 1992 01681-961984

48 আব া আল মা ন 1123820 সহঃ িশ ক ইসলাম িশঃ 2.67 3.25 3.42 অিভরাম র আফািজয়া বািলকা উ  িব ালয় নায়াখালী 6/8/2015 1989 01821-988925

49 িচ য় দাস 1147105 সহঃ িশ ক িষ 4.5 2.86 3.23 অিভরাম র আফািজয়া বািলকা উ  িব ালয় নায়াখালী 14/02/2019 1992 01737-399585

50 মাঃ ইমরান হােসন 1147115 সহঃ িশ ক ইংেরজী 3.94 4.5 2.92 অিভরাম র আফািজয়া বািলকা উ  িব ালয় নায়াখালী 14/02/2019 1992 01687-360033

51 লিফকার মাহা দ 1147106 সহঃ িশ ক গিণত 4.25 4 2য় লিতফ র উ  িব ালয় নায়াখালী 31/01/2019 1986 01719-363722

52 সািবনা ইয়াছিমন 1147101 সহঃ িশ ক িব ান 4.25 3.1 3.01 লিতফ র উ  িব ালয় নায়াখালী 31/01/2019 1991 01838-837186

53 মাঃ গালাম রা ানী 1147096 সহঃ িশ ক িব ান 4.5 4.7 3.11 ছয়ানী উ  িব ালয় নায়াখালী 20/02/2019 1993 01710-090315

54 দী  চ  নাথ 1139180 সহঃ িশ ক ইংেরজী 1ম 1ম 3য় ছয়ানী উ  িব ালয় নায়াখালী 21/11/2015 1982 01815-511693

55 আনম হফ র রহমান 306706 সহঃ িশ ক ইসলাম িশঃ 2য় 2য 3য় ছয়ানী উ  িব ালয় নায়াখালী 1/6/1992 1972 01816-232994

56 অজয় িকেশার শীল 11127999 সহঃ িশ ক ত 2য় 3য় 2য় ছয়ানী উ  িব ালয় নায়াখালী 12/5/2014 1970 01795-443547

57 আেনায়ার হাসাইন 1147086 সহঃ িশ ক ইসলাম িশঃ 3.17 3.08 2য় িশব র আদশ উ  িব ালয় নায়াখালী 18/02/2019 1987 01825-620562

58 শংকর িবজয় দাস 1122168 সহঃ িশ ক িহ  ধম 2য় 1ম 2.85 িশব র আদশ উ  িব ালয় নায়াখালী 4/6/2015 1983 01720-910457

59 অ  কমকার 1139176 সহঃ িশ ক বসায় 1ম 2য় 2য় িশব র আদশ উ  িব ালয় নায়াখালী 1/12/2012 1977 01974-474010

60 মিরয়ম বগম 1139209 সহঃ িশ ক ত 2য় 2য় 3য় িশব র আদশ উ  িব ালয় নায়াখালী 8/6/2015 1976 01860-415625

61 মাওঃ সাম ি ন 125098 সহঃ িশ ক ইসলাম িশঃ 2য় 2য় 3য় গাপাল র আলী হায়দার উ  িব ালয় নায়াখালী 11/7/1987 1962 01817-451608

62 আসমা আ ার 1073163 সহঃ িশ ক িষ 3.69 3.43 0 গাপাল র আলী হায়দার উ  িব ালয় নায়াখালী 16/02/2013 1989 01814-073534

63 ঝণা বালা দাস 1122120 সহঃ িশ ক িহ  ধম 2.69 2.7 2য় গাপাল র আলী হায়দার উ  িব ালয় নায়াখালী 11/2/2019 1991 01776-798591

64 িরনা ভৗিমক 1145025 সহঃ িশ ক বাঃ িবঃ 1ম 1.8 2য় গা র উ  িব ালয় নায়াখালী 28/11/2016 1984 01830-001058

65 রাজন ভৗিমক 1145022 সহঃ িশ ক বসায় 2.75 2.4 2য় গা র উ  িব ালয় নায়াখালী 28/11/2016 1985 01812-572358

66 মাঃ আব ােহর 26939 সহঃ মৗলভী আরবী 2য় 2য় 2য় বাকী র িছি কীয়া দািখল মা াসা নায়াখালী 1/11/1980 1960 01921-394495

67 আ  ছােয়দ 311052 সহঃ মৗলভী আরবী 1ম 2য় 2য় বাকী র িছি কীয়া দািখল মা াসা নায়াখালী 28/07/1994 1974 01814-700582

68 মাঃ মাশােরফ হােসন 2105276 সহঃ িশ ক িষ 2য় 3.13 0 রাজগ  দা ল উ ম ফািজল মা াসা নায়াখালী 31/12/2013 1982 01815-601634

69 িছি ক উ া 2097305 সহঃ মৗলভী আরবী 3 2.33 1ম রাজগ  দা ল উ ম ফািজল মা াসা নায়াখালী 15/05/2012 1987 01920-018863

70 হা দ আেনায়ার হাছাইন 2114508 সহঃ মৗলভী আরবী 3.67 2.92 2য় রাজগ  দা ল উ ম ফািজল মা াসা নায়াখালী 18/10/2015 1987 01872-724593

71 হা দ আ  হািনফ 2122049 সহঃ িশ ক ত 1ম 2য় 3য় রাজগ  দা ল উ ম ফািজল মা াসা নায়াখালী 5/5/2015 1979 01860-420116

72 ইবেতসাম 2128001 সহঃ মৗলভী আরবী 4.75 3.58 3.83 রাজগ  দা ল উ ম ফািজল মা াসা নায়াখালী 23/02/2019 1992 01864-383842

73 ফারহানা আ ার 2127996 সহঃ িশ ক ইংেরজী 4.13 3.8 2য় রাজগ  দা ল উ ম ফািজল মা াসা নায়াখালী 23/02/2019 1987 01675-368700

74 মাঃ শাহজাহান 314710 সহঃ িশ ক বাঃ িবঃ 3ঢ 3য় 2য় িনত ান র মিহলা আিলম মা াসা নায়াখালী 28/10/1995 1970 01816-117199

75 মাঃ তির ল ইসলাম 2112639 সহঃ িশ ক গিণত 4.63 4.2 2য় িনত ান র মিহলা আিলম মা াসা নায়াখালী 8/6/2015 1988 1813-160695

76 মাঃ আব ল খােলক 36949 সহঃ মৗলভী আরবী 3য় 2য় 2য় িনত ান র মিহলা আিলম মা াসা নায়াখালী 1/1/1984 1966 01811-250402

77 মাঃ মা ফা কামাল 36948 সহঃ মৗলভী আরবী 3য় 3য় 2য় িনত ান র মিহলা আিলম মা াসা নায়াখালী 1/10/1996 1970 01813-676708

78 আ ল আিমন মাঃ মিহউি ন 302761 সহঃ মৗলভী আরবী 2য় 3য় 3য় িনত ান র মিহলা আিলম মা াসা নায়াখালী 4/10/1988 1971 01813-585178



79 ফারজানা আ ার িখ 2127994 সহঃ িশ ক িষ 4.63 3.65 0 িনত ান র মিহলা আিলম মা াসা নায়াখালী 9/2/2019 1994 01854-187742

80 লতানা রািজয়া 706352 সহঃ মৗলভী আরবী 2য় 2য় 2য় উ র হাজী র ইসলািময়া দািখল মা সা নায়াখালী 1/11/2007 1978 01816-611681

81 মাঃ হািনফ 38252 সহঃ িশ ক বাঃ িবঃ 3য় 3য় 3য় উ র হাজী র ইসলািময়া দািখল মা সা নায়াখালী 1/9/1985 1964 01740-838596

82 আ ল কালাম 383256 সহঃ িশ ক বাংলা 3য় 3য় 3য় উ র হাজী র ইসলািময়া দািখল মা সা নায়াখালী 1/6/1986 1966 01731-042830

83 আব ল আিজজ 313418 সহঃ মৗলভী আরবী 2য় 2য় 3য় উ র হাজী র ইসলািময়া দািখল মা সা নায়াখালী 1/10/1996 1975 01817-790605

84 মারজাহান 2112683 সহঃ িশ ক িষ 3.38 3.28 2য় উ র হাজী র ইসলািময়া দািখল মা সা নায়াখালী 2/2/2015 1992 01795-106123

85 আব ল মিতন 2122917 সহঃ িশ ক ত 4.08 3.67 3.25 উ র হাজী র ইসলািময়া দািখল মা সা নায়াখালী 2/2/2015 1990 01812-422229

86 হা দ ইউ ফ 2125047 সহঃ িশ ক ইংেরজী 3.83 3.75 2য় মীরআহমাদ র ফািজল মা াসা নায়াখালী 5/2/2019 1988 01860-899878

87 হা দ হািনফ 2119083 সহঃ মৗলভী আরবী 1ম 2য় 2য় মীরআহমাদ র ফািজল মা াসা নায়াখালী 29/11/2016 1984 01874-980312

88 মাঃ ল আিমন 26824 সহঃ মৗলভী আরবী 2য় িপএম 2য় মীরআহমাদ র ফািজল মা াসা নায়াখালী 1/10/1982 1964 01816-157463

89 মাঃ আব র রিহম 2122918 সহঃ িশ ক িব ান 3.63 3 2য় ব র ইসলািময়া আিলম মা াসা নায়াখালী 21/02/2015 1987 01837-292444

90 মাঃ ি ন 2125052 সহঃ িশ ক ইংেরজী 5 5 2য় ব র ইসলািময়া আিলম মা াসা নায়াখালী 16/02/2019 1991 01838-903951

91 মাঃ সাই ল ইসলাম 2125045 সহঃ মৗলভী আরবী 4.83 5 3.5 ব র ইসলািময়া আিলম মা াসা নায়াখালী 16/02/2019 1991 01820-252240

92 মাঃ ইউ ফ আলী 2125056 সহঃ িশ ক গিণত 3.92 4.25 2য় ব র ইসলািময়া আিলম মা াসা নায়াখালী 16/02/2019 1989 01728-717411

93 মারেশদা আ ার 2122924 সহঃ িশ ক ত 2.27 2য় 2য় ব র ইসলািময়া আিলম মা াসা নায়াখালী 28/12/2013 1987 01733-140658

94 কািহ র আ ার 312912 সহঃ িশ ক বাঃ িবঃ 2য় 2য় 2য় আমান উ াহ র মিহলা দািখল মা াসা নায়াখালী 13/06/1995 1976 01815-549871

95 এ.এন.এম.খােয়র উ াহ 311871 সহঃ মৗলভী আরবী 2য় 3য় 2য় আমান উ াহ র মিহলা দািখল মা াসা নায়াখালী 10/12/1989 1970 01876-657937

96 এ.এস.এম.এ আওয়াল 312914 সহঃ মৗলভী আরবী 2য় 3য় 2য় আমান উ াহ র মিহলা দািখল মা াসা নায়াখালী 13/06/1995 1971 01717-588749

97 জাহা ীর হাসাইন 311407 সহঃ মৗলভী আরবী 2য় 3য় 2য় এখলাছ র ফািজল মা াসা নায়াখালী 5/12/1990 1971 01816-015790

98 মাহা দ আলাউি ন 2020371 সহঃ িশ ক শািররীক িশ 1ম 1ম 2য় এখলাছ র ফািজল মা াসা নায়াখালী 16/06/2010 1982 01814-257548

99 মারজাহান আ ার 2097617 সহঃ িশ ক ত 1ম 2য় 2য় এখলাছ র ফািজল মা াসা নায়াখালী 16/06/2012 1983 01846-346732

100 হা দ ইকবাল হাসাইন 2103164 সহঃ মৗলভী আরবী 4.33 3.42 1ম এখলাছ র ফািজল মা াসা নায়াখালী 2/12/2013 1988 01536-412398

101 িমজা র রহমান 2104015 সহঃ িশ ক িষ 3.63 3.14 এখলাছ র ফািজল মা াসা নায়াখালী 21/12/2013 1990 01820-091010

102 রােশদা বগম 2125051 সহঃ িশ ক বাংলা 2.92 3.25 2য় এখলাছ র ফািজল মা াসা নায়াখালী 7/2/2019 1988 01747-539712

103 মাঃ আব ল ওয়ািহদ 318267 সহঃ মৗলভী আরবী 2য় 2য় 2য় ধীত র দা ল উ ম দািখল মা াসা নায়াখালী 26/11/1998 1976 01812-326614

104 হাঃ ইিলয়াছ 310212 সহঃ মৗলভী আরবী 2য় 2য় 2য় ধীত র দা ল উ ম দািখল মা াসা নায়াখালী 2/1/1994 1976 01852-746700

105 নািহদা আ ার 2108759 সহঃ িশ ক িষ 2.94 3.11 0 ধীত র দা ল উ ম দািখল মা াসা নায়াখালী 7/12/2014 1989 01821-856971

106 হা দ িনর হাসাইন 2032311 সহঃ মৗলভী আরবী 3.5 3.42 1ম ধীত র দা ল উ ম দািখল মা াসা নায়াখালী 31/01/2011 1986 1830949845

107 আলী আহমদ 315857 সহঃ িশ ক শািররীক িশ 3য় 2য় 3য় পি ম অন র ইসলািময়া দািখল মা াসা নায়াখালী 1/7/2001 1974 01850-010951

108 রােশদা বগম 2109916 সহঃ িশ ক িষ 4.31 3.58 0 পি ম অন র ইসলািময়া দািখল মা াসা নায়াখালী 31/12/2013 1992 01839-107417

109 মাঃ জামাল উি ন 2123373 সহঃ িশ ক ত 1ম 2য় 2য় পি ম অন র ইসলািময়া দািখল মা াসা নায়াখালী 15/03/2015 1976 01818-198721

110 মিনর আহ দ 706387 সহঃ মৗলভী আরবী 1ম 2য় 2য় পি ম অন র ইসলািময়া দািখল মা াসা নায়াখালী 4/1/2003 1980 01818-403758

111 মাঃ আ ল কােশম 307226 সহঃ মৗলভী আরবী 2য় 2য় 2য় পি ম অন র ইসলািময়া দািখল মা াসা নায়াখালী 15/08/1992 1968 01843-215196



112 মাঃ জয়নাল আেবদীন 300316 সহঃ িশ ক বাংলা 3য় 3য় 3য় ক িচ হাটা ইসলািময়া দািখল মা াসা নায়াখালী 15/11/1978 1985 01710-982828

113 রিশদা আ ার 706331 সহঃ িশ ক িষ 1ম 2য় 0 কািচ হাটা ইসলািময়া দািখল মা াসা নায়াখালী 13/01/2003 1980 01824-261361

114 মাঃ ইসমাইল হােসন 2125065 সহঃ মৗলভী আরবী 2.5 3.58 2.25 কািচ হাটা ইসলািময়া দািখল মা াসা নায়াখালী 7/2/2019 1949 01821-446634

115 মাঃ সালায়মান 26859 সহঃ মৗলভী আরবী 2য় 2য় 2য় কািচ হাটা ইসলািময়া দািখল মা াসা নায়াখালী 9/2/1981 1961 01775-820522

116 সাই জ জামান 303650 সহঃ মৗলভী আরবী 2য় 2য় 2য় আলাইয়ার র কািজরহাট ইসঃ দাঃ মাঃ নায়াখালী 18/02/1990 1970 01812-994237

117 আলী আহমদ 309046 সহঃ মৗলভী আরবী 3য় 3য় 2য় আলাইয়ার র কািজরহাট ইসঃ দাঃ মাঃ নায়াখালী 2/3/2013 1971 01714-653646

118 িজনা আ ার 2127995 সহঃ িশ ক িষ 4.94 3.53 0 আলাইয়ার র কািজরহাট ইসঃ দাঃ মাঃ নায়াখালী 10/2/2019 1993 01745-947097

119 ত মার সাহা 1064514 সহঃ িশ ক গিণত 1ম 1ম 3য় গিণ র পাইলট বািলকা উ  িব ালয় নায়াখালী 22/04/2012 1966 01734-161313

120 জাফর উ া 120384 সহঃ িশ ক ইসলাম িশঃ 1ম 2য় 2য় চৗ হনী মদন মাহন উ  িব ালয় নায়াখালী 1/8/1984 1963 01818-966955

121 আব স শাহীদ 131696 সহঃ িশ ক ইসলাম িশঃ 3য় 2য় 2য় চৗ হনী মদন মাহন উ  িব ালয় নায়াখালী 1/2/1989 1967 01580-201626

122 শহী ল ইসলাম 448034 সহঃ িশ ক িষ 3য় 2য় 2য় চৗ হনী মদন মাহন উ  িব ালয় নায়াখালী 29/12/2001 1981 01870-763574

123 আ  আহেমদ 1147081 সহঃ িশ ক শািররীক িশ 3.31 3.8 2য় চৗ হনী মদন মাহন উ  িব ালয় নায়াখালী 1/5/2019 1988 01731-858598

124 মাঃ ই ািহম 1147093 সহঃ িশ ক ইসলাম িশঃ 4.17 4.08 3.33 চৗ হনী মদন মাহন উ  িব ালয় নায়াখালী 1/5/2019 1991 01863-588294

125 মাঃ আব াহ 1076301 সহঃ িশ ক িষ 2.98 2.94 0 চৗ হনী মদন মাহন উ  িব ালয় নায়াখালী 20/05/2013 1987 01729-840099

126 হাসাইন আহমদ 26805 সহঃ িশ ক ইসলাম িশঃ 3য় 2য় 3য় ড া ট িমল  উ  িব ালয় নায়াখালী 1/6/1981 1962 01819-781182

127 মাঃ মাহ র রহমান 1062509 সহঃ িশ ক ত 2য় 2য় 2য় ড া ট িমল  উ  িব ালয় নায়াখালী 1/1/2012 1989 01716-373147

128 ছিব রানী ভৗিমক 1117934 সহঃ িশ ক িহ  ধম 2য় 2য় 2য় ড া ট িমল  উ  িব ালয় নায়াখালী 24/11/2014 1976 01866-986772

129 হা দ িমজা র রহমান 448787 সহঃ িশ ক ইসলাম িশঃ 2য় 2য় ব র আদশ উ  িব ালয় নায়াখালী 1/9/1998 1976 01818-536743

130 মাহা দ ব াল হােসন 0 সহঃ িশ ক বসায় 3য় 3য় 3য় ব র আদশ উ  িব ালয় নায়াখালী 15/12/1992 1968 01828-809860

131 মাঃ রহমত উ াহ 304271 সহঃ মৗলভী আরবী 2য় 2য় 2য় বা চরা হাছািনয়া আিলম মা াসা নায়াখালী 1/2/1990 1968 01710-102069

132 মাজাে ল হােসন 313651 সহঃ মৗলভী আরবী 3য় 3য় 3য় বা চরা হাছািনয়া আিলম মা াসা নায়াখালী 10/3/1996 1972 01885-957235

133 আলী আকবর 307774 সহঃ িশ ক ইংেরজী 2য় 2য় 3য় বা চরা হাছািনয়া আিলম মা াসা নায়াখালী 6/2/1993 1962 01827-035293

134 নছার আহমদ 306756 সহঃ িশ ক বাংলা 2য় 3য় 2য় বা চরা হাছািনয়া আিলম মা াসা নায়াখালী 1/3/1992 1966 01913-231833

135 রািক ল হাছান 2113554 সহঃ িশ ক িষ 3.69 3.24 0 বা চরা হাছািনয়া আিলম মা াসা নায়াখালী 1/9/2015 1992 01854-023492

136 আহসান উ াহ 2113555 সহঃ মৗলভী আরবী 1ম 3 1ম বা চরা হাছািনয়া আিলম মা াসা নায়াখালী 1/9/2015 1987 01875-574767

137 মাঃ বলাল হােসন 704302 সহঃ িশ ক িষ 1ম 2য় 0 উ র শরীফ র কারামিতয়া দািখল মা াসা নায়াখালী 2/6/2002 1976 01817-120593

138 মাঃ রজাউল হক 303642 সহঃ মৗলভী আরবী 1ম 2য় 3য় উ র শরীফ র কারামিতয়া দািখল মা াসা নায়াখালী 1/8/1989 1964 01865-681550

139 িগয়াস উি ন 310657 সহঃ িশ ক বাংলা 2য় 3য় 3য় উ র শরীফ র কারামিতয়া দািখল মা াসা নায়াখালী 9/4/1994 1967 01818-941125

140 কামাল উি ন 2101040 সহঃ মৗলভী আরবী 1ম 2য় 1ম উ র শরীফ র কারামিতয়া দািখল মা াসা নায়াখালী 2/6/2013 1985 01756-476081

141 মাঃ মিনর হাসাইন 2115794 সহঃ মৗলভী আরবী 2য় 2য় 3য় উ র শরীফ র কারামিতয়া দািখল মা াসা নায়াখালী 1/12/2015 1984 01819-969569

142 মাঃ ইসরাইল 302487 সহঃ মৗলভী আরবী 3য় 3য় 3য় পি ম ভবানী জীবন র দািখল মা াসা নায়াখালী 14/06/1986 1969 01812-988308

143 আলী আহমদ 302493 সহঃ মৗলভী আরবী 2য় 3য় 2য় পি ম ভবানী জীবন র দািখল মা াসা নায়াখালী 1/1/1987 1970 01832-551646

144 আ.ন.ম. হাসেন মাবারক 2112678 সহঃ িশ ক িষ 3.55 3.34 3 পি ম ভবানী জীবন র দািখল মা াসা নায়াখালী 5/1/2015 1993 01788-578877



145 মাঃ জােকর হােসন 2122916 সহঃ িশ ক ত 2য় 2য় 3য় পি ম ভবানী জীবন র দািখল মা াসা নায়াখালী 24/06/2015 1976 01718-981501

147 মাঃ ইমাম হােসন 314712 সহঃ িশ ক ত 2য় 3য 3য় দা ল ফালা  ফািজল মা াসা নায়াখালী 15/11/1996 1968 01826-801667

148 এ. .এম.িগয়াস উি ন 301533 সহঃ মৗলভী আরবী 2য 2য় 3য দা ল ফালা  ফািজল মা াসা নায়াখালী 22/06/1987 1970 01824-814831

149 মাঃ ল কিরম 323691 সহঃ মৗলভী আরবী 2য় 1ম 1ম দা ল ফালা  ফািজল মা াসা নায়াখালী 22/11/2001 1980 01865-998539

150 র মাহা দ 2012189 সহঃ মৗলভী আরবী 3য় 2য় 2য় দা ল ফালা  ফািজল মা াসা নায়াখালী 2/5/2002 1978 01821-160530

151 আব ল জিলল 304994 সহঃ মৗলভী আরবী 2য় 2য় 2য় ঘাটলা িসিনয়র আিলম মা াসা নায়াখালী 16/07/1990 1970 01822-370910

152 মাশাররফ িবন ল হক 2114531 সহঃ মৗলভী আরবী 2য় 2য় 2য় ঘাটলা িসিনয়র আিলম মা াসা নায়াখালী 24/05/2015 1980 01822-481896

153 জা া ল ফরদাউস 2108763 সহঃ িশ ক িষ 2.38 2.77 0 ঘাটলা িসিনয়র আিলম মা াসা নায়াখালী 6/12/2014 1987 01816-126895

154 কাম ল ইসলাম 1110424 সহঃ িশ ক ইসলাম িশঃ 1ম 2য় 2য় লাউতলী উ  িব ালয় নায়াখালী 3/5/2014 1986 01814-253860

155 সাই র রহমান 1144173 সহঃ িশ ক ত 2.13 2.4 2য় লাউতলী উ  িব ালয় নায়াখালী 25/11/2016 1988 01813-666134

156 দীেনশ চ  আচা 1147092 সহঃ িশ ক িহ  ধম 1ম 2য় 3য় লাউতলী উ  িব ালয় নায়াখালী 1/2/2004 1977 01814-136895

157 মাসাঃ তাহািমনা লতানা 2125053 সহঃ িশ ক বাঃ িবঃ 2.38 4 2য় ছয়ানী ইমািময়া ফািজল মা াসা নায়াখালী 7/2/2019 1986 01826-509101

158 মাহা দ র আলম 2002500 সহঃ িশ ক শািররীক িশ 1ম 2য় 2য় বাংলাবাজার মিহলা দািখল মা াসা নায়াখালী 17/01/2002 1976 01719-213421

159 জা া ল ফরদাউস 704595 সহঃ িশ ক িষ 1ম 2য় 1ম বাংলাবাজার মিহলা দািখল মা াসা নায়াখালী 16/01/2002 1976 01813-202891

160 মাহা দ বলাল হাসাইন 324374 সহঃ মৗলভী আরবী 2য় 2য় 1ম বাংলাবাজার মিহলা দািখল মা াসা নায়াখালী 17/01/2002 1979 01818-365700

161 জােকর হােসন( িহন) 2107312 সহঃ মৗলভী আরবী 4.08 3.58 3.58 বাংলাবাজার মিহলা দািখল মা াসা নায়াখালী 30/09/2014 1990 01863-016066

162 হািলমা আ ার 324375 সহঃ মৗলভী আরবী 1ম 2য় 2য় বাংলাবাজার মিহলা দািখল মা াসা নায়াখালী 15/09/2000 1981 01812-970498

163 মাহা দ র নবী 0 সহঃ িশ ক ইংেরজী 4 3.9 2.84 সরকাির কািরগির উ  িব ালয় নায়াখালী 3/9/2018 1986 01812-448333

164 ৎ ন নাহার 0 সহঃ িশ ক গিণত 4.38 4.2 1ম সরকাির কািরগির উ  িব ালয় নায়াখালী 3/9/2018 1987 01865-050241

165 এ. ক.এম আ া খান 27095 সহঃ মৗলভী আরবী 2য় 2য 2য় বস বাগ ইসলািময়া ফািজল মা াসা নায়াখালী 17/01/1985 1960 01717-030240

166 মাঃ ময়ীন উি ন 312229 সহঃ মৗলভী আরবী 2য় 2য় 3য় বস বাগ ইসলািময়া ফািজল মা াসা নায়াখালী 1/11/1996 1970 01858-652849

167 হাসিন জাহান 2000390 সহঃ িশ ক িষ 2য় 1ম 2য় বস বাগ ইসলািময়া ফািজল মা াসা নায়াখালী 01/11/.2011 1973 01716-979466

168 গালাম মােশদ 2125049 সহঃ িশ ক গিণত 3.19 3 2য় উ র পি ম গা র এম.এ.মিতন দািখল মা াসা নায়াখালী 3/2/2019 1988 01794-362501

169 মাঃ রিফক উ া 2114495 সহঃ িশ ক বাংলা 2.13 2.31 2য় উ র পি ম গা র এম.এ.মিতন দািখল মা াসা নায়াখালী 24/08/2015 1988 01832-988475

170 মাঃ জািকর হাসাইন 2002476 সহঃ মৗলভী আরবী 1ম 1ম 2য় উ র পি ম গা র এম.এ.মিতন দািখল মা াসা নায়াখালী 20/02/2002 1982 01716-197414

171 আই ব আলী 2114496 সহঃ মৗলভী আরবী 2.83 2.58 2.75 উ র পি ম গা র এম.এ.মিতন দািখল মা াসা নায়াখালী 26/08/2015 1990 01832-277501

171 মাহা দ মারেমদ আলম 2114513 সহঃ িশ ক ত 2.94 3.1 2য চ গ  কারামিতয়া কািমল মা াসা নায়াখালী 11/4/2015 1986 01728-150492

এসএসিস
/দািখল

এইচএসিস
/আিলম

াতক 
(পাস/স ান)

1 মাহা দ সাহাব উি ন 2012179 সহ: িশ ক আইিস িব ান-১ম-১৯৯২ িব ান-৩য়-১৯৯৬ ২য়-১৯৯৮ কামাল র মা হােশম উ  িব ালয় নায়াখালী ০৪/০১/২০০৪ ১৯৭৬ ০1913210518

উপেজলা-চাটিখল
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২ মা. আিমর হােসন 1110414 সহ: িশ ক িষ িব ান-২.৫০-২০০১ িব ান-২.০০-২০০৫ ২য়-২০১০ কামাল র মা হােশম উ  িব ালয় নায়াখালী ০৩/০৬/২০১৪ ১৯৮৫

3 মাঃ মা ফা কামাল N1147132 সহ: িশ ক ধম য় দাঃ-৩.৫০-২০০২ আঃ-৩.২৫-২০০৪ ফাঃ-১ম-২০০৭ কামাল র মা হােশম উ  িব ালয় নায়াখালী ৩১/০১/২০১৯ ০৬/১০/১৯০৫ ০১৭২৬৮১৭৭১০ 

৪ হিরপদ পা ার ১১৪১৩৫৪ সহ: িশ ক আইিস ২০০৪-২.৩১ ২০০৮-২.১০ ২০১১-২য় বদলেকাট উ  িব ালয় নায়াখালী ১২/০৯/২০১৫ ০৬/০৯/১৯০৫ 01726883385

5 া রানী কমকার ১১৩৯১৭৮ সহ: িশ ক আইিস ২০০০-২য় ২০০৫-২.১০ ২০০৯-৩য় প চগ ও বািলকা উ  িব ালয় নায়াখালী ১৮/১০/১৫ ০১/০১/১৯৮৩

৬ সশাহানা আ ার ১১৩২৮০৭ সহ: িশ ক িষ ২০০২-৪.১৯ ২০০৪-৩.৯০ ১০১০-১ম তালতলা আদশ বািলকা উ  িব ালয় নায়াখালী ২৬/১০/২০১৬ ০৬/১১/১৯৮৯ 01753073148

7 রািজব চ বত ১১৪৭১২৭ সহ: িশ ক ইংেরজী ২০০৭-৩.৮৮ ২০০৯-৩.৬০ ২০১৩-২.৬৭ তালতলা আদশ বািলকা উ  িব ালয় নায়াখালী ২৪/১/১৯ ১৯৯১ 01716889221

৮ এস এম কাম ামান ৩১৪০০৩ সহ: িশ ক সমাজ িবঃ ১৯৮৬-২য় ১৯৮৯-৩য় ১৯৯৩-৩য় দঃঘাটলাবাগ মিহলা দািখল মা াসা নায়াখালী ০৪/০৮/১৯৯৬ ০২/০৫/১৯৭১ 01717760536

9 তহিমনা আ ার ৩১৫৪৬৬ সহ: িশ ক সমাজ িবঃ ১৯৮৭-২য় ১৯৯২-৩য় ১৯৯৪-৩য় দঃঘাটলাবাগ মিহলা দািখল মা াসা নায়াখালী ০১/০৬/১৯৯৭ ০১/০১/১৯৭০ 01786549676

১০ জয়  আচাh©¨ ১৩১৭০৮ সহ: িশ ক বাংলা এসএসিস-3য়-৮০ এইচএসিস-৩য়-৮২  ৩য়-৮৭ কিড়হা  উ  িব ালয় নায়াখালী ০১/০৩/১৯৮৯ ১৭/০১/১৯৬৫ 01815458285

11 মা: আব াহ ২৬৮৩১৭ সহ: িশ ক ধম য় দািখল-৩য়-৮৯ আিলম-২য়-৯১ ফাঃ--২য়-৯৩ কিড়হা  উ  িব ালয় নায়াখালী ০২/১১/১৯৯৭ ০১/০১/১৯৭৪ 01731102463

১২ রিবউল আলম ৩০৮০৪৪ সহ: িশ ক িব.িপ.এড এসএসিস-২য়-৮১ এইচএসিস-৩য়-৮৩ ৩য়-৯১ কিড়হা  উ  িব ালয় নায়াখালী ০১/১০/২০০২ ০১/০১/১৯৬৭ 01834976836

13 রািজয়া লতানা ৪৫০০০৪ সহ: িশ ক     িষ এসএসিস-১ম-৯২ িষ িডে ামা-২য়-৯৮ িব.এ.-২য়-১৫ কিড়হা  উ  িব ালয় নায়াখালী ০১/০৭/২০০২ ০১/০৭/১৯৭৬ 01783778400

১৪ নজ ল ইসলাম ১১০৭১৩২ সহ: িশ ক আইিস এসএসিস-১ম-৯৩ এইচএসিস-২য়-৯৫ ২য়-১৯৯৯ কিড়হা  উ  িব ালয় নায়াখালী ১৪/০৩/২০১৪ ১৫/০৩/১৯৭৫ 01829550842

15  মাঃ হােসন চৗ রী ১২৯৭০২ সহ: িশ ক ইসলাম ধম দািখল-২য়-১৯৮১ আিলম-২য়-১৯৮৩ ফািজল-৩য়-১৯৮৫ পা া মাহবুব আদশ উ  িবদ ালয় নায়াখালী ০১/০১/১৯৮৮ ০৫/২২/১৯০৫ 01716213313

১৬ চ ন চ  দাস ১১১৩১৯০ সহ: িশ ক  আইিস এস এস িস-১ম-৯৭ এইচএসিস-২য়-০২ িবিবএ-২য়-০৭ পা া মাহবুব আদশ উ  িবদ ালয় নায়াখালী        ১৪/০৮/১২১৪ ০৬/০৩/১৯০৫ 01713942030

17 মাঃ সিলম উি ন ১১২২১২৭ সহ: িশ ক ভৗত িব ান এস এস িস-১ম-০২ এইচ এস িস -১ম-০৪ িব এস িস-২য়-২০০৯ পা া মাহ ব আদশ উ  িব ালয় নায়াখালী        ১৬/০৮/২০১৪            ২১/১০/১৯৮৫ইং 01723854846

১৮ সালমা র রহমান ১১৪৭১৩১ সহ: িশ ক িষ এস এস িস-১ম-০৭ এইচ এস িস-১ম-০৯ িব এস িস-১ম-১৩ পা া মাহ ব আদশ উ  িব ালয়  নায়াখালী        ১৭/০২/২০১৯             ০১/০১/১৯৯১ইং 01627542322

এসএসিস
/দািখল

এইচএসিস
/আিলম

াতক 
(পাস/স ান)

1  †gvt wMqvm DwÏb সহ: িশ ক wQ‡jvwbq& BDwbqb D”P we`¨vjq  নায়াখালী 01718855253
2 weUz †` সহ: িশ ক wQ‡jvwbq& BDwbqb D”P we`¨vjq  নায়াখালী 01718855254
3 byi bvnvi সহ: িশ ক wQ‡jvwbq& BDwbqb D”P we`¨vjq  নায়াখালী 01718855255
4  †gvt †jvKgvb †nvmvBb সহ: িশ ক wQ‡jvwbq& BDwbqb D”P we`¨vjq  নায়াখালী 01718855256
5 Av.R.g bRiæj Bmjvg সহ: িশ ক QvZvicvBqv eûgyLx D”P we`¨vjq  নায়াখালী 1812422725
6 D‡¤§ Zvnwgbv Av³vi সহ: িশ ক QvZvicvBqv eûgyLx D”P we`¨vjq  নায়াখালী 1812422725
7 nviæbyi ikx` সহ: িশ ক Bqvicyi D”P we`¨vjq  নায়াখালী 1712615729
8  †gvt †ejv‡qZ †nv‡mb সহ: িশ ক Bqvicyi D”P we`¨vjq  নায়াখালী 1712615729
9  BDmyd †nv‡mb সহ: িশ ক nvRx †gvKmy`yi ingvb gymwjg D”P we`¨v.  নায়াখালী 1817121669

10 Avwidzj Bmjvg সহ: িশ ক evZvKvw›` Av`k© D”P we`¨vjq  নায়াখালী 1819134438
11  Aveyj Kvjvg †bvgvb সহ: িশ ক UzsKz Ave`yj ingvb †g‡gvwiqvj GKv‡Wgx  নায়াখালী 1818907669
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12 gÄyiæj Avjg সহ: িশ ক UzsKz Ave`yj ingvb †g‡gvwiqvj GKv‡Wgx  নায়াখালী 1818907669

এসএসিস
/দািখল

এইচএসিস
/আিলম

াতক 
(পাস/স ান)

1 ‡gvnv¤§` †gvQv‡Ïkyj gvIjv 1184591 সহ: িশ ক Bmjvg wkÿv 1g-1971 1g-1973 2q-1975 myLPi BDwbqb e½ eÜz D”P we`¨vjq  নায়াখালী 28/09/79 1/1/1961 018275-68308

2 myevm P›`ª `vm 120546 সহ: িশ ক mvgvwRK weÁvb 2q-1978 3q-1982 2.73-2012 RvnvRgviv D”P we`¨vjq  নায়াখালী 1/9/1984 1/9/1962 017262-81560

3 ‡gvv: iwdKzj nvmvb 1147157 সহ: িশ ক Bs‡iRx 4.69- 2005 4.00-2007 3q-2011 G.Gg D”P we`¨vjq  নায়াখালী 29/01/2019 1/1/1990 017220-35085

4 hv`e P›`ª `vm 1147166 সহ: িশ ক MwYZ -2008 -2011 -2015 PiCk¦I ivq AvdvwRqv D”P we`¨vjq  নায়াখালী 31/01/2019 1/9/1992 018347 27904

5 gvgyb wQwÏKx 1145030 সহ: িশ ক e¨emvq wkÿv -2002 -2004 -2008 PiCk¦I ivq AvdvwRqv D”P we`¨vjq  নায়াখালী 31/01/2019 30/11/1986 17109-27911

6 Zb¥q `vm 1145021 সহ: িশ ক weÁvb -2000 -2003 -2007 PiwKs evwjKv D”P we`¨vjq  নায়াখালী 20/11/2016 1/1/1985 017193-31701

7 ‡gv: gywbi DwÏb 1145052 সহ: িশ ক Bmjvg wkÿv 1998 2000 2002 PiwKs evwjKv D”P we`¨vjq  নায়াখালী 27/01/2019 1/12/1983 018113-53433

8 ‡gv: kvgxg †nv‡mb 81985053- 93091
সহ: িশ ক

Bs‡iRx 2.38- 2005 4.10-2007 2q-2011 PiCk¦I ivq `v‡minvU D”P we`¨vjq  নায়াখালী 3/2/2019 3/6/1987 017812-58787

9 Avey Rvdi †gv: wbRvg DwÏb 120520
সহ: িশ ক

Bmjvg wkÿv 1g-1970 1g1972 1g-1974 nvwZqv BDwbqb g‡Wj cvBjU D”P we`¨vjq  নায়াখালী 11/8/1984 1/1/1960

10 ‡gv: BivR DwÏb 262369 সহ: িশ ক e¨emvq wkÿv 3q-1977 3q-1979 3q-1981 nvwZqv BDwbqb g‡Wj cvBjU D”P we`¨vjq  নায়াখালী 10/9/1994 1/1/1962

11 ‡gv: w`bvR DwÏb 445901 সহ: িশ ক Kw¤úDUvi 2q-1991 3q-1993 2q-1996 myLPi gwdwRqv D”P we`¨vjq  নায়াখালী 1/8/2000 1/1/1976 017104-65052

12 bRiæj Bmjvg 1144170 সহ: িশ ক Kw¤úDUvi 1g- 2q- 3q- PiwKs D”P we`¨vjq  নায়াখালী 30/05/2015 6-Jan 017566-24429

13 ‡gv: dRjyi  ingvb 1151794 সহ: িশ ক K…wl 3.94- 3.80- 1g- gvBR`x D”P we`¨vjq  নায়াখালী 1/2/2019 15/02/1992 0181289-8286

14 ‡gv: b~iæj Avjg wRKz 1.52204E+12 সহ: িশ ক MwYZ -2001 -2005 -2008 PijwUqv Rywbqi nvB ¯‹zj  নায়াখালী 4/2/2019 0181212-8325
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µwgK 
bs 

wkÿ‡Ki bvg Bb‡W· b¤̂i c`ex welq we`¨vj‡qi bvg  †Rjv wb‡qv‡Mi ZvwiL GgwcI f‚w³i ZvwiL  Rb¥ mb  †gevBj b¤̂i 

1 G.Gm.Gg mvBdzj Bmjvg 128788 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© KvUMo ‡Mvjvg bex D”P we`¨vjq PÆMÖvg 1/8/1987 1/8/1987 1/1/1968 1620254970

2 gwkDi ingvb 1146860 mnKvix wkÿK K…wl KvUMo ‡Mvjvg bex D”P we`¨vjq PÆMÖvg 3/2/2019 1/5/2019 12/2/1987 1736325561

3 Kj¨vY P› ª̀ b›`x  2030110 mnKvix wkÿK kvixwiK wkÿKv I ¯v̂¯’̈  weÁvb ingZcyi D”P we`¨vjq PÆMÖvg 16/08/2013 25/04/1976 1816802743

4 gynv¤§` kvnv`vZ ‡nvmvBb  7077188 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© I ˆbwZK wkÿv ingZcyi D”P we`¨vjq PÆMÖvg 2/4/2013 2/1/1986 1859212266

5 cÖfvKi PµeZ©x 135647 mnKvix wkÿK (Rywbqi) wn› ỳ ag© I ˆbwZK wkÿv ingZcyi D”P we`¨vjq PÆMÖvg 16/03/1991 4/5/1965 1815639692

6 ‡gvt wgKvBj †nv‡mb 1146874 mnKvix wkÿK K…wl wkÿv gMaiv D”P we`¨vjq PÆMÖvg 6/2/2019 2/6/1993 1738105403

7 ‡gvt Rûiæj Bmjvg   1146873 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© I ˆbwZK wkÿv gMaiv D”P we`¨vjq PÆMÖvg 6/2/2019 23/05/1990 1850508353

8 ‡gvnv¤§` BmgvBj 444563 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© gyQvcyi nvRx Ave ỳj ev‡Zb D”P we`¨vjq PÆMÖvg 29/09/1999 1/6/2006 1/3/1973 178374137

9 ‡gvt †gv¯ÍvK Avn¤§` 1131671 mnKvix wkÿK mnKvix MÖvnš’MvwiK gyQvcyi nvRx Ave ỳj ev‡Zb D”P we`¨vjq PÆMÖvg 17/09/2016 1/1/2019 1/1/1993 1752041357

10 সু ত চ  দাস ১১০৬৫৯৫ সহকারী িশ ক গিণত c~e© m›Øxc Gbvg bvnvi evwjKv D”P we`¨vjq চ াম ০১/০২/২০১৪ ০১/০১/১৯৮৫ 01818120383

11 মাঃ কামাল উ ন ১১৪৬৮৬১ সহকারী িশ ক িব ান c~e© m›Øxc Gbvg bvnvi evwjKv D”P we`¨vjq চ াম ১২/০২/২০১৯ ২০/০৮/১৯৯০ 01882571157

12 Ry‡qj ‡Nvl 1146875 mnKvix wkÿK MwYZ AvwRgcyi D”P we`¨vjq PÆMÖvg 13/02/2019 1/5/2019 31/10/1988 1825074482

13 ‡gvt kvn †mKv›`i ‡nv‡mb f‚uBqv 1132694 mnKvix wkÿK Bs‡iwR m›Øxc cvewjK D”P we`¨vjq PÆMÖvg 7/11/2016 1/10/1981 1821142783

14 ‡gv: Kwei DwÏb 1116921 mnKvix wkÿK e¨vemvq wkÿv Kvjvcvwbqv D”P we`¨vjq PÆMÖvg 03.03.2014 01.03.2015 1985 1676353111

15 ‡gvnv¤§&̀  kidzj AvRv` 1126918 mnKvix wkÿK MwYZ Kvjvcvwbqv D”P we`¨vjq PÆMÖvg 01.06.2015 01.03.2016 1984 1716777655

16 Kvgvj DwÏb 1126919 mnKvix wkÿK mvgvwRK weÁvb Kvjvcvwbqv D”P we`¨vjq PÆMÖvg 01.06.2015 01.03.2016 1987 1857670500

17 wmgvbx cÖfv `vm 1124746 mnKvix wkÿK wn› ỳ ag© I ˆbwZK wkÿv Kvjvcvwbqv D”P we`¨vjq PÆMÖvg 01.06.2015 01.01.2016 1981 1735288545

18 wkey KvwšÍ bv_ 1146872 mnKvix wkÿK MwYZ Kvjvcvwbqv D”P we`¨vjq PÆMÖvg 12.02.2019 01.05.2019 1988 1831612466

19 ‡gvt kvnv`vZ †nv‡mb 1115927 mnKvix wkÿK weÁvb m›Øxc AvBwWqvj D”P we`¨vjq PÆMÖvg 3/12/2014 1/1/1986 1815138487

20 ‡gvt RvKvwiqv Bmjvg 1146866 mnKvix wkÿK K…wl m›Øxc AvBwWqvj D”P we`¨vjq PÆMÖvg 25/01/2019 17/10/1993 1705289444

21 ‡gvt gvBb DÏxb 1131011 mnKvix jvB‡eªixqvb m›Øxc AvBwWqvj D”P we`¨vjq PÆMÖvg 6/10/2016 1/1/1990 1811891810

22 ‡di‡`Šwm †eMg 1008705 wmwbqi wkwÿKv evsjv Kvjvcvwbqv ‡PŠayix we`¨v wb‡KZb PÆMÖvg 24/04/2002 1/5/2004 1/9/1973 1846266033

23 ‡gvt nvwg ỳj Bmjvg 2118951 mnKvix wkÿK K…wl ewkwiqv G.we. wQwÏK dvwRj gv ª̀vmv PÆMÖvg 2/11/2016 1/3/2017 10/7/1989 1757848487

24 ‡gvt †njvj DÏxb 1132615 mnKvix wkÿK e¨vemvq wkÿv evDwiqv †Mvjvg Lv‡jK GKv‡Wgx PÆMÖvg 31/10/2016 1/3/2017 1990 1830183045

25 wgVzb P› ª̀ ivq 1146862 mnKvix wkÿK wn› ỳ ag© evDwiqv †Mvjvg Lv‡jK GKv‡Wgx PÆMÖvg 9/2/2019 1/5/2019 1992 1840059793

26 cjvk P› ª̀ gRyg`vi mnKvix wkÿK weÁvb ØxceÜz gy¯ÍvwdRyi ingvb D”P we`¨vjq PÆMÖvg 

GgwcIf‚³ gva¨wgK we`¨vj‡qi weGW cÖwkÿY wenxb wkÿKM‡Yi bv‡gi ZvwjKv
জলা : চ াম



27 ‡gvt AvjgMxi †nvmvBb 442374 mnKvix wkÿK Bs‡iwR gvBUfv½v wØgyLx D”P we`¨vjq PÆMÖvg 10/5/1999 10/5/1999 16/06/1970 1834792616

28 wjUb P› ª̀ `vm 1027309 mnKvix wkÿK weÁvb gvBUfv½v wØgyLx D”P we`¨vjq PÆMÖvg 1/11/2004 1/9/2005 1/1/1982 1812091297

29 wecøe Kzgvi `vm 1106601 mnKvix wkÿK wn› ỳ ag© gvBUfv½v wØgyLx D”P we`¨vjq PÆMÖvg 30/12/2013 1/5/2014 1/11/1978 1825282171

30 ‡gvt iæûj Avwgb 260533 mnKvix wkÿK Bmjvg wkÿv mvD_ m›Øxc eû g~Lx D”P we`¨vjq PÆMÖvg 18/09/1993 1/3/1994 1971 1727791753

31 gynv¤§` kwn ỳj gvIjv 1013321 mnKvix wkÿK Bmjvg wkÿv mvD_ m›Øxc eû g~Lx D”P we`¨vjq PÆMÖvg 27/05/2004 1/6/2004 1982 1991944561

32 gynv¤§` mvLvIqvZ †nv‡mb 1146857 mnKvix wkÿK K…wl wkÿv mvD_ m›Øxc eû g~Lx D”P we`¨vjq PÆMÖvg 20/02/2019 1/5/2019 1985 1773555842

33 bvQixb Rvnvb 1146864 mnKvix wkÿK c`v_© ga¨ m‡šÍvlcyi D”P we`¨vjq PÆMÖvg 12/2/2019 1/5/2019 13/12/1978 1768512059

34 cjøex ivbx `vm 1052961 mnKvix wkÿK wn› ỳ ag© KvRx AvdvR DwÏb Av`k© D”P we`¨vjq PÆMÖvg 6/3/2012 1/1/2010 3/3/1979 1738852311

35 gvI: AvkÖvd Dj¨vn 1116929 mnKvix wkÿK Bmjvg wkÿv KvRx AvdvR DwÏb Av`k© D”P we`¨vjq PÆMÖvg 1/1/2015 1/3/2015 15/11/1991 1815083936

36 wicb P› ª̀ `vm 1151735 mnKvix wkÿK ‡fŠZ weÁvb KvRx AvdvR DwÏb Av`k© D”P we`¨vjq PÆMÖvg 16/02/2019 1/7/2019 1/1/1991 1815814542
তছিলমা খানম ১১১৬৬৬৭ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম মানােয়মশাহ আউিলয়া উ  িব ালয় চ াম 2/9/2019 5/1/2019 1995 1825012436

িগয়াস উি ন 1112498 সহকারী িশ ক কি উটার চা ল উ  িব ালয় চ াম ০২/১২/১৪ ০২/১২/১৪ 1986 1859590186

তানিজয়া আহেমদ 1154351 সহকারী িশ ক সমাজ িব ান ছ য়া কােদিরয়া উ  িব ালয় চ াম 2/6/2019 9/22/2019 1988 1794212910

মজ  শখ 1146608 সহকারী িশ ক িহসাব িব ান ছ য়া কােদিরয়া উ  িব ালয় চ াম 2/6/2019 5/1/2019 1988 1739972790

মাঃ ওমর ফা ক িছি কী 1151699 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ছ য়া কােদিরয়া উ  িব ালয় চ াম 2/6/2019 7/1/2019 1988 1840885632

ৎ ে ছা ১০৬৮৭১৭ সহকারী িশ ক সমাজ িব ান গ ামারা বড়েঘানা উ  িব ালয় চ াম ১৫/০৯/১২ ০১/১২/১২ ১৯৮০ ১৮৬৬০৪৭২৪২

মশ রা বগম িবউ ১১৩২৭০৯ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ব শখালী আদশ উ  িব ালয় চ াম ০৮/০১/১৭ ১২/০১/১৭ 1991 ১৮১৪৩৩০৩৮১

মাঃ ইসহাক ১১১৯২৯৫ সহকারী িশ ক  িব ান িব,িব, চৗ রী উ  িব ালয়  চ াম ১২/০২/১৫ ০১/০৫/১৫ ১৯৮৬ ১৮১৪৭৪৩৫০২

িজয়াউল হাছাইন ১৩৪৮৮৯ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম িব,িব, চৗ রী উ  িব ালয়  চ াম ০১/১২/৯০ ০১/০২/৯১ ১৯৬৫ ১৮২০০৪৬৪৬৫

ইিলয়াছ উি ন িছি িক 127421 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম বাণী াম সাধন র উ  িব ালয় চ াম ০৯/০৩/৮৯ ০১/০৯/৮৭ ১৯৬৬ ১৮৩১৪০৬৫৭৯
শামীম আ ার 1119248 সহকারী িশ ক কি উটার বাণী াম সাধন র উ  িব ালয় চ াম ২৫/১০/১৪ ২৫/০৫/১৫ 1987 1815325919
মাঃ িদদা ল কিরম 1132665 সহকারী িশ ক বাংলা বাণী াম সাধন র উ  িব ালয় চ াম 1/12/2019 3/29/2017 1983 1825272027

শ া দাশ 1146601 সহকারী িশ ক ইংেরজী বাণী াম সাধন র উ  িব ালয় চ াম 2/14/2019 5/1/2019 1993 1869500666
সায় র রহমান 129170 সহকারী িশ ক সমাজ িব ান সাধন র প ী উ য়ন উ  িব ালয় চ াম 11/1/1987 11/1/1987 1961 1818855665
. িফ র রহমান 1056672 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম সাধন র প ী উ য়ন উ  িব ালয় চ াম ১৩/০১/১১ ০১/০৫/১১ ১৯৮৩ ১৬৭৫৯২২২৮৩
ণম দ  চৗ রী 1146610 সহকারী িশ ক গিণত সাধন র প ী উ য়ন উ  িব ালয় চ াম ১৮/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ 1991 ১৬৭৫৯২২২৮৩

মিহ উি ন নায়মান 139102 সহকারী িশ ক বাংলা ি ম ব শখালী উ  িব ালয় চ াম ০১/০১/৯২ ২২/০৬/৯৬ ১৯৬৪ ১৮১৪৪৬২০৮৩
শােহ ল ইসলাম 129174 সহকারী িশ ক সমাজ িব ান ি ম ব শখালী উ  িব ালয় চ াম ১৬/০১/৮৮ ১৬/০১/৮৮ ১৯৬২ ১৮১৮৫৫২৯১৮
তৗিহদ িবন মা ফা 1000449 সহকারী িশ ক আই.িস. ি ম ব শখালী উ  িব ালয় চ াম ০১/০৪/০৩ ০১/০১/০৪ ১৯৭৮ ১৭৪০৫৪১৩৭৮

িম: সািবনা খা ন 1146609 সহকারী িশ ক িষ ি ম ব শখালী উ  িব ালয় চ াম ০৫/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৯৭৮ ১৭৫৩১২৪০০৬
িতমা রানী দ 1146613 সহকারী িশ ক িহ  ধম ি ম ব শখালী উ  িব ালয় চ াম ০৫/০৪/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৯৮৭ ১৭২৫০৯৭৩১১

আহমদ হাছাইন 134568 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম বলছিড় নজ ে ছা উ  িব ালয় চ াম ০৭/০১/৯১ ০৭/০১/৯১ ১৯৬২ ১৮২৪৪৭৬৬১৬
মাহা দ ই ািহম 137452 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম বলছিড় নজ ে ছা উ  িব ালয় চ াম ১৯/০৬/৯৩ ১৯/০৬/৯৩ ১৯৬১ ১৮২৯২৪৫৪৯১
হা দ ওসমান 1040889 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ব শখালী সরকারী বািলকা উ  িব ালয় চ াম ০১/০৮/০৯ ০১/০১/১০ ১৯৮৭ ১৮৪৩৩৫৫৫৭৮
মা: বী আিজজী 448514 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম রায়ছটা মািশয়া আদশ উ  িব ালয় চ াম ০১/১২/৯২ ০১/০৫/০২ ১৯৭২ ১৮১৫৪৪০১১৭

রািকব উ ীন 1146612 সহকারী িশ ক ইংেরজী রায়ছটা মািশয়া আদশ উ  িব ালয় চ াম ১৭/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৯৮৭ ১৮১২৬৬৫১৩৪



আিজজ আহমদ 122107 সহকারী িশ ক ইংেরজী বাহারচরা র র উ  িব ালয় চ াম ১৪/১০/৮৪ ০১/০২/৮৬ ১৮১৫৬২১০৬৪
মৗলানা হা র রশীদ 260077 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম বাহারচরা র র উ  িব ালয় চ াম ০৯/০৮/৮৯ ০১/০১/৯৪ ১৯৭০ ১৭২৭৪৬০৬৯০

আ  তােহর চৗ রী 1027319 সহকারী িশ ক িষ িশ া বাহারচরা র র উ  িব ালয় চ াম ২২/০৪/০৪ ০১/০৯/০৫ ১৯৭৮ ১৮১৫১৭৬৯২৪
মাঃ ল ইসলাম 135187 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম নাট ড়া িরয়া উ  িব ালয় চ াম ০১/০৯/৯০ ০১/০৬/৯১ ১৯৬৬ ১৮৫৩২৩১৪২৩
হা দ এহছা ল হক 1056639 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম নােসরা খা ন আর ক বািলকা উ.িব. চ াম ০৪/১০/১০ ০১/০৫/১১ ১৯৮৬ ১৮২৪৬৯২৫৯১

আিরফ মাঃ হাসান র 445536 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ব শখালী ব ব  উ  িব ালয় চ াম ০২/০৯/০০ ০২/০২/৭৪ ১৯৭৪ ১৮৩৬০৯৬৭৬৮
শওকত হাছাইন 2112814 সহকারী িশ ক কি উটার ব শখালী ব ব  উ  িব ালয় চ াম ২৭/০৬/১৯ ০১/০৭/১৫ ১৯৮৮ ১৮১৪৩১৭৪০৩
ল ল আকতার 1146605 সহকারী িশ ক িষ িশ া ব শখালী ব ব  উ  িব ালয় চ াম ২৮/০১/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৯৯২ ১৮৬৪৫৭৯৩৭৭
ল আিমন 1074678 সহকারী িশ ক ইংেরিজ ব শখালী ব ব  উ  িব ালয় চ াম ০১/০২/১৩ ০১/০৫/১৩ ১৯৮৮ ১৮১৪২৬৫১৩৫

মাঃ আলমগীর 1072644 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম হািজগ ও ব মচড়া উ  িব ালয় চ াম ০১/০১/১২ ০১/০২/১৩ ১৯৮৬ ১৮১৫৯৪৭৮৫৭
িরপন কাি  দব 1132619 সহকারী িশ ক িষ িশ া হািজগ ও ব মচড়া উ  িব ালয় চ াম ৩১/১০/১৬ ০১/০৩/১৭ ১৯৮৩ ১৮১২৭৬১৫২২
খিলফা র 1132692 সহকারী িশ ক সমাজ িব ান হািজগ ও ব মচড়া উ  িব ালয় চ াম ২৬/১০/১৬ ০১/০৩/১৭ ১৯৮৯ ১৮৩৬৯৪৮৪৩১
শায়াই ল ইসলাম 1132620 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ইছিড় ই িতয়া আদশ উ  িব ালয় চ াম ৩১/১০/১৬ ০১/০৩/১৭ ১৯৮৩ ১৮২৮৫৭১১৯৬
মাঃ ইম ল কােয়স 1124729 সহকারী িশ ক গিণত ইছিড় ই িতয়া আদশ উ  িব ালয় চ াম ১৬/০৬/১৫ ০১/০১/১৬ ১৯৮৭ ১৮১৬৪৪৬১০২

বা ী মহাজন 1136135 সহকারী িশ ক িহ  ধম সরল আিমিরয়া উ  িব ালয় চ াম ২৪/১০/১৬ ০১/০৭/১৭ ১৯৮৫ ১৮৪৩১৫৭৩২০
ফজ ল হক কােরিশ 316491 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম সরল আিমিরয়া উ  িব ালয় চ াম ০১/১০/১১ ০২/০৭/৯৮ ১৯৭৩ ১৮১৪৩২৪১৩৩
আ ল ফজল 1000453 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম কাথািরয়া বাগমারা উ  িব ালয় চ াম ১৪/০৭/০৩ ১৪/০৭/০৩ ১৯৮২ ১৮১৬০২১৮০
ফেয় ে ছা 1013238 সহকারী িশ ক কি উটার কালী র এজহা ল হক উ  িব ালয় চ াম ০১/০১/০৪ ০১/০১/০৪ ১৯৮২ ১৮১৩৩৫২৬৪২

মন দাশ 1120452 সহকারী িশ ক িহ  ধম কালী র এজহা ল হক উ  িব ালয় চ াম ২৩/০২/১৯ ০১/০৭/১৫ ১৯৮৭ ১৮২৭৫১৬৮৮৩
িন ল মার 1146611 সহকারী িশ ক িষ িশ া খানখানাবাদ আইিডয়াল হাই ল চ াম ১০/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৯৯০ ১৭৪৬১৮২৫১৬

পন ম রী 116606 সহকারী িশ ক গিণত খানখানাবাদ আইিডয়াল হাই ল চ াম ১২/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৯৯০ ১৯১৮৬৬৭৫৫০
মাঃ িদদা ল হক 441910 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম খানখানাবাদ আইিডয়াল হাই ল চ াম ২০/১০/৯৪ ০১/০৪/৯৯ ১৯৭৩ ১৬৪৮৬৭৭৯০৮

ল আবরার 1116916 সহকাির িশ ক গিণত শরশাহ কেলানী ডাঃ মজহা ল হক হাই ল চ াম 1/12/2014 3/1/2015 1989 01670397272
রািখ িব াস 1146768 সহকাির িশ ক িহ  কা তীথ শরশাহ কেলানী ডাঃ মজহা ল হক হাই ল চ াম 20/02/2019 5/1/2019 1992 01875221465
Rbve Zvmwgqv cvVvb 1146647 mnKvix wkwÿKv AvBwmwU B÷vY© widvBbvix g‡Wj nvB ¯‹zj PÆMÖvg 3/3/2019 5/1/2019 1/1/1990 01684743738
Rbve cwi‡Zvl †`e   1151704 সহকাির িশ ক Bs‡iwR B÷vY© widvBbvix g‡Wj nvB ¯‹zj PÆMÖvg 3/3/2019 7/1/2019 11/30/1986 01745325324
খােলদা আকতার ২১২৭৯৫৫ সহকাির িশ ক িষিশ া রিশিদয়া রউফাবাদ দািখল মা াসা চ াম ০৭/০২/২০১৯ ১৮/০৭/২০১৯ ১৯/০১/১৯৯০ 01813711366
সমীক মার দাস 442361 সহকাির িশ ক িষিশ া চ াম ক া নেম  পাবিলক কেলজ চ াম 3/11/1996 ০১ ন ১৯৯৯ 2/4/1968 01819054774
মা. আব ল মা ান 442360 সহকাির িশ ক কি উটার িব ান চ াম ক া নেম  পাবিলক কেলজ চ াম 22/06/1997 ০১ ন ১৯৯৯ 11/3/1972 01818525071

আিম ল হক 1053151 সহকাির িশ ক লাইে ির চ াম ক া নেম  পাবিলক কেলজ চ াম 1/8/2007 ০১ নেভ র ২০১০ 10/1/1982 01822234825
আিম ল ইসলাম আ াফী ২৬২০০৭ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম িনমতলা উ  িব ালয় চ াম ০১/০৮/১৯৯১ ০১/০১/১৯৯৫ ০১/০৩/১৯৭০ 01729925924
মাফ হা নাজনীন 1146646 সহকাির িশ ক িব ান িনমতলা উ  িব ালয় চ াম ২০/০২/১9 1/5/2019 ০৮/০৩/১৯৮৭ 01814420911
মাহা দ  ল আেনায়ার 1144943 সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া হািলশহর মেহর আফজল উ  িব ালয় চ াম 15/04/2013 1/3/2019 2/1/1989 01867158144
হা দ আ  জাফর 302444 সহকারী িশ ক (ধম) ইসলাম ও নিতক িশ া হািলশহর আহমদ িময়া িস  কেপােরশন বািলকা উ  িব ালয়চ াম 5/5/1990 1/6/1990 1/2/1969 01671-304060
মাঃ জসীম উ ীন 132114 সহকারী িশ ক বসায় িশ া হািলশহর আহমদ িময়া িস  কেপােরশন বািলকা উ  িব ালয়চ াম 7/8/1988 1/9/1988 4/8/1964 01994-409047

অিমত মার দব 1060505 সহকারী িশ ক ত  ও যাগােযাগ ি হািলশহর আহমদ িময়া িস  কেপােরশন বািলকা উ  িব ালয়চ াম 3/4/2011 1/11/2012 10/6/1984 01816-062435
ঃ িজয়া উি ন িজয়া েযাজ  নয় সহকারী িশ ক ইংেরজী হািলশহর আহমদ িময়া িস  কেপােরশন বািলকা উ  িব ালয়চ াম 1/9/2013 েযাজ  নয় 18/09/1984 01770-003550
মাঃ কিবর হােসন সহকাির িশ ক সামািজক িব ান চ াম এয়ারেপাট উ  িব ালয় চ াম 26/10/2011 ১৯৮৩ 01813926206

শািমমা আ ার িশিরন সহকাির িশ ক সামািজক িব ান চ াম এয়ারেপাট উ  িব ালয় চ াম 09/05/2015 ১৯৮৮ 01829068065



জসিমন আরা বগম ১১২৮৭২৯ সহকাির িশ ক সামা জক িব ান বখতপুর দায়রাবািড় উ  িবদ ালয় ফ টকছিড়,চ াম।১৮/১০/২০১৫ ০১/০৫/২০১৬ ১৯৮৫ ১৮২৬৫৮৭২২৪
না জম উ ন ১১৪৪৯৪১ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম বখতপুর দায়রাবািড় উ  িবদ ালয় ফ টকছিড়,চ াম।০৭/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৯৮৮ ১৮১৬০৯৭৪০৩
নুর উ ন ১১৪৪৯৪২ সহকাির িশ ক ইংের জ বখতপুর দায়রাবািড় উ  িবদ ালয় ফ টকছিড়,চ াম।০৭/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৯৮৮ ১৮১১১১৪২৪৫
মৗলানা নািসর উ ীন ১০৪৩৩৭১ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম মাইজভা ার বািলকা উ  িব ালয় ফ টকছিড়,চ াম।২৬/১২/২০০৯ ০১/০৫/২০১০ ১৯৮২ ১৮১৮১২৭১৯৫

িমন্ট দাশ ১০৩৯০১৪১ সহকাির িশ ক িহ  ুধম নারায়ণহাট উ  িবদ ালয় ফ টকছিড়,চ াম।১১/১০/২০০৮ ০১/০৯/২০০৯ ১৯৭২ ১৮৫৩৪৬৫৬৩৬
মাহা্ দ আিকলু ন ১১১৩৮১১ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম নারায়ণহাট উ  িবদ ালয় ফ টকছিড়,চ াম।০১/০৯/২০১৪ ০১/১১/২০১৪ ১৯৮৩ ১৮১৬০৩৩১৭৭
মাঃ আতাউল কিরম ১১১৫৯৫০ সহকাির িশ ক কৃিষ নারায়ণহাট উ  িবদ ালয় ফ টকছিড়,চ াম।১২/০৭/২০১১ ০১/০১/২০১৫ ১৯৮০ ১৮১৮৪৮৫১৭৩
রােবল বড়ুয়া ১১৪৬৬৬১ সহকাির িশ ক গিণত ও সাঃ িবঃ ধমপুর কমলকৃ  বািলকা উ  িবদ ালয় ফ টকছিড়,চ াম।০৯/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯৩ ১৭৮৯১৩০৩১৫
মাছাঃ সরািতয়া খাতন ১১১৩৮২৩ সহকাির িশ ক কৃিষ জাহানপুর আঃ আঃ আঃ হাদী ইন টউট ফ টকছিড়,চ াম।১৫/১২/২০১৪ 1/11/2014 ১৯৮৭ ১৮৬৮০৩৩০৬৬
ভাত কুমার শীল ১১৩০৩৭১ সহকাির িশ ক তথ  ও যাগােযাগ জাহানপুর আঃ আঃ আঃ হাদী ইন টউট ফ টকছিড়,চ াম।১৫/১২/২০১৪ ০১/০৯/২০১৬ ১৯৮৬ ১৮১৪৮৩৪৬৭২

মাঃ নু ল কাইছার ১১৪৬৬৮০ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম জাহানপুর আঃ আঃ আঃ হাদী ইন টউট ফ টকছিড়,চ াম।৩১/০১/২০১৯ 1/6/2019 ১৯৯০ ১৮৩০০৫২৬৮০
রাকসানা আ ার ১১৪৬৬৯০ সহকাির িশ ক বাংলা উ র ধমপুর উ  িবদ ালয় ফ টকছিড়,চ াম।০৬/০২২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯২ ১৮২৪৮৮০১৯০
মৗলানা আেনায়া ল ইসলাম ১৩০৮৮৩ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম উ র ধমপুর উ  িবদ ালয় ফ টকছিড়,চ াম।২৯/০৩/১৯৮৮ ০১/০৬/১৯৮৮ ১৯৬৩ ১৮২৩৯৬০৩৫৯

ব ল কাি  দাশ ২৬১৪৬৯ সহকাির িশ ক িব ান উ র ধমপুর উ  িবদ ালয় ফ টকছিড়,চ াম।২৯/০৮/১৯৯৪ ০১/০৯/১৯৯৪ ১৯৬৮ ১৮১৮৮৮৭৭২১
মাঃ আবদরু রউফ ১১৪৪৯২৭ সহকাির িশ ক কৃিষ উ র ধমপুর উ  িবদ ালয় ফ টকছিড়,চ াম।০৬/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৯৮৪ ১৭২১৭২০২৫৬

মুঃ আতাউর রহমান ১০৬৭৮৭২ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম দাতমারা এ.িব. জড িসকদার উ  িবদ ালয় ফ টকছিড়,চ াম।২৬/০৭/২০১২ ০১/১১/২০১২ ১৯৮৩ ১৮১৮৯১৬৪৫০
মাতােহর আহমদ ১১৪৬৬৯১ সহকাির িশ ক বাংলা দাতমারা এ.িব. জড িসকদার উ  িবদ ালয় ফ টকছিড়,চ াম।০২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৯ ১৮৬১৬৬৩৬৬৩
মাঃ আবদলু কিরম ১১৪৬৬৬২ সহকাির িশ ক ইংের জ দাতমারা এ.িব. জড িসকদার উ  িবদ ালয় ফ টকছিড়,চ াম।০২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯১ ১৮৫৬৮২২৭৩৮

সন জৎ কুমার ১১৪৬৬৭৭ সহকাির িশ ক িহ  ুধম নানুপুর বািলকা উ  িবদ ালয় ফ টকছিড়,চ াম।০৯/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯০ ১৭২২৮৩৩৭২৫
ঈমাম শাখাওয়াত ১১৪৬৬৯৩ সহকাির িশ ক কৃিষ নানুপুর বািলকা উ  িবদ ালয় ফ টকছিড়,চ াম।০৯/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৯ ১৮৩০১৪৪৯০৭
ছয়দলু হক িসরাজী ১২৩৯৭৭ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ডঃ মুহা দ এনামুল হক একােডিম ফ টকছিড়,চ াম।০৪/০৭/১৯৮৫ ০১/০৬/১৯৮৫ ১৯৬৫ ১৮১১৫৯৯৪৭৬
মাঃ ইসহাক ১২৭৪৮১ জিুনয়র িশ ক সামা জক িব ান ডঃ মুহা দ এনামুল হক একােডিম ফ টকছিড়,চ াম।০১/০৯/১৯৮৩ ০১/০৩/১৯৮৭ ১৯৬২ ১৮১৯৭৮৩৬৭৮

আবদুল হা ান ১১৪৬৬৭১ সহকাির িশ ক কৃিষ ডঃ মুহা দ এনামুল হক একােডিম ফ টকছিড়,চ াম।১৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৬ ১৭৬২৩২৯৪৩৬
মুহাং িসরাজলু আলম ১১৪৬৬৬০ সহকাির িশ ক িব ান আ জমপুর আদশ উ  িবদ ালয় ফ টকছিড়,চ াম।১৬/০২/২০১৯ ০১/০৪/২০১৯ ১৯৮৪ ১৯১৩৮২১৬০২
িনশাত সুলতান ১১৪৬৬৫৪ সহকাির িশ ক িব ান ভূজপুর আদশ উ  িবদ ালয় ফ টকছিড়,চ াম।০৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৮ ১৮৮৪০৫৫৪৪৭
শওকত জাহান ১১৪৬৬৭৩ সহকাির িশ ক ইংের জ ভূজপুর আদশ উ  িবদ ালয় ফ টকছিড়,চ াম।০৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৬ ১৮২৮৪৬৩৩৮৮
মাহা দ ই াহীম ১১৪৬৬৮৬ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ভূজপুর আদশ উ  িবদ ালয় ফ টকছিড়,চ াম।০৭/০৩/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৮ ১৮৩৬১৬১৭২৮

মুঃ আবদুল কিরম ১০৭৪৩৬৭ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম মাইজভা ার আহমিদয়া উ  িবদ ালয় ফ টকছিড়,চ াম।০২/০২/২০১৩ ০১/০৫/২০১৩ ১৯৮০ ১৮১২৮২৯৭৪০
হিরদাশ ১১৪৬৬৭৫ সহকাির িশ ক ইংের জ িমজারহাট উ  িবদ ালয় ফ টকছিড়,চ াম।০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৯ ১৮৩৮৬৭২৬৯৬

হল আিমন ১১৪৬৬৮২ সহকাির িশ ক ব বসায় িশ া িমজারহাট উ  িবদ ালয় ফ টকছিড়,চ াম।০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৫ ১৭৩৮১৬০২১১
আবুল কালাম আজাদ ২৬১৮৮০ সহকাির িশ ক বাংলা বালু টলা আদশ উ  িবদ ালয় ফ টকছিড়,চ াম।০১/০১/১৯৯২ ০১/০১/১৯৯৫ ১৯৯১ ১৮৩০১৯৫০২৮
িশিরন আ ার ১১৪৬৬৮৫ সহকাির িশ ক ভৗত িব ান বালু টলা আদশ উ  িবদ ালয় ফ টকছিড়,চ াম।০৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৭ ১৮১৩৯৮৭০১৮
কিপএম জয়নুল আেবদীন ১০৫৪৮২৪ সহকাির িশ ক সামা জক িব ান হা য়ালছিড় উ  িবদ ালয় ফ টকছিড়,চ াম।০১/১১/২০১০ ০১/০৩/২০১১ ১৯৭৫ ১৮১৫৯৫০২৪৭
মাঃ রমজান আলী ১৪৪৬৬৮১ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ভূজপুর ন াশনাল ু ল এ  কেলজ ফ টকছিড়,চ াম।০১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯৪ ১৮২৬৯৮৭০৯১
মাঃ শহীদুল ইসলাম ১১৪৬৭৯ সহকাির িশ ক কৃিষ ভূজপুর ন াশনাল ু ল এ  কেলজ ফ টকছিড়,চ াম।০১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৯ ১৭১০০০২৮৯৩

অিভ জৎ দাশ ১১৪৬৬৯২ সহকাির িশ ক ইংের জ ভূজপুর ন াশনাল ু ল এ  কেলজ ফ টকছিড়,চ াম।০১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৫ ১৬৭৫৬৩৩৭০১
নীিলমা আফেরাজ ১১৩৪৫৯২ সহকাির িশ ক বাংলা রাসাংিগির বািলকা উ  িবদ ালয় ফ টকছিড়,চ াম।২৯/১০/১৯ ০১/০৫/২০১৭ ১৯৮২ ১৮১২০৩৬৯২৬
সু ত কুমার বালা ১১৪৬৬৬৯ সহকাির িশ ক কৃিষ রাসাংিগির বািলকা উ  িবদ ালয় ফ টকছিড়,চ াম।২৮/০১/২০১৯ ০১/১৫/২০১৯ ১৯৯৯ ১৮১৮৯৯২৭৬৯
আবু মুছা ১১৪৪৯৪০ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম রাসাংিগির বািলকা উ  িবদ ালয় ফ টকছিড়,চ াম।২৮/০১/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৯৮৬ ১৮৩২৩১৬৬৭০
নাছিরন সুলতান ১১৪৪৯২২ সহকাির িশ ক গিণত ও সাঃ িবঃ রাসাংিগির বািলকা উ  িবদ ালয় ফ টকছিড়,চ াম।২৮/০১/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৮৮ ১৮৭৩০৭২৮৪০
নু ল ইসলাম ১০২৪৩৪৯ সহকাির িশ ক ইংের জ সুয়ািবল উ  িবদ ালয় ফ টকছিড়,চ াম।১৪/১০/২০০৪ ০১/০৯/২০০৫ ১৯৬১ ১৮১৬০৬২০২২
জয়নুল আেবদীন ৪৪৪৪৩২ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম সুয়ািবল উ  িবদ ালয় ফ টকছিড়,চ াম।১২'১২/১৯৯৫ ০১/০৯/২০০৫ ১৯৬৬ ১৮১৬২৮১০৪৪



কমল চ ১১২৬৯২৪ সহকাির িশ ক কৃিষ সুয়ািবল উ  িবদ ালয় ফ টকছিড়,চ াম।১৩/১০/২০১৫ ০১/০৯/২০০৫ ১৯৯০ ১৭১৯৫৪৯৩১৪
মাঃ ইসমাইল হােসন ১০৭০৩০২ সহকাির িশ ক কৃিষ আ জমনগর আহঃ রহঃ উ  িবদ ালয় ফ টকছিড়,চ াম।০২/০৫/২০১২ ০১/০২/২০১৩ ১৯৮৫ ১৮২৯৯৬৮৯৬০
মাঃ আবদরু রিহম ১০০৮৬৮৭ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম আ জমনগর আহঃ রহঃ উ  িবদ ালয় ফ টকছিড়,চ াম।০১/১২/২০০১ ০১/০৫/২০০৪ ১৯৭১ ১৮১৮১৯৩৯৪৩
মাহা দ আলী ১০০৮৬৯২ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম রা ামা টয়া উ  িবদ ালয় ফ টকছিড়,চ াম।১৩/০৬/৯৮ ০১/০৩/১৯৭৬ ১৯৭৬ ১৮১৯৩৫৬৯৭৬

মা: গাফরানুল হক 134167 সহকারী িশ ক Bmjvg wkÿv
আয়ুব িবিব িস ট 
কেপােরশন ু ল ও কেলজ চ াম 05.05.1990

1967 01715-729162

: রজাউল কিরম নাই সহকারী িশ ক Bmjvg wkÿv
আয়ুব িবিব িস ট 
কেপােরশন ু ল ও কেলজ চ াম 28.10.1996 1973 01991-949421

রােমন চৗ রী নাই সহকারী িশ ক গিণত
আয়ুব িবিব িস ট 
কেপােরশন ু ল ও কেলজ চ াম 02.09.2013 1984 01991-949428

কা ন নাথ নাই সহকারী িশ ক সমাজ িব ান
আয়ুব িবিব িস ট 
কেপােরশন ু ল ও কেলজ চ াম 18.03.2012 1979 01815-821294

nv‡dR †gv: ˆZqe 137783 সহকারী িশ ক Bmjvg ag©
আয়ুব িবিব িস ট 
কেপােরশন ু ল ও কেলজ 16/2/1989 1966 01815- 661096

myb›` wfÿz 1103464 সহকারী িশ ক ‡eŠ×   ag©
আয়ুব িবিব িস ট 
কেপােরশন ু ল ও কেলজ 29/12/2013 1972 01816-245251

আফসানা আনজুম 1027280 ক উটার িশ ক ক উটার চ াম 11/2/2005 1971 01927-623479

তােহরা খানম - mnKvix wkÿK ইসলাম ধম
বািলকা উ  িবদ ালয়

চ াম 17/09/2018 1977 01852-570139

সাথী ঘাষ - mnKvix wkÿK ইংেরজী
বািলকা উ  িবদ ালয়

চ াম 2/3/2019 1989 01626-629580

ইরফানা িনজাম - mnKvix wkÿK গিণত
বাকিলয়া আদশ বািলকা উ  িবদ ালয়

চ াম 2/3/2019 1989 01952-172719

শােহদলু আলম 1151703 mnKvix wkÿK Bs‡iRx আবদুল হািমদ সওদাগর উ  িবদ ালয় চ াম ১৪/০২/২০১৯ ৩১/১২/১৯৯২ 01829-321862
সুলতানা রা জয়া 2120015 mnKvix wkÿK K…wlwkÿv ম জিদয়া ইসলািময়া আিলম মা াসা চ াম 11/21/2016 1986 01816-002947
G‡K Rvdi Avng` gRyg`vi

302043
mnKvix wkÿK MwYZ Avj-Avwgb evixqv Kvwgj gv`ivmv চ াম 1/12/1987 1963 01712-781692

gynv¤§` Avãyjøvn Avj †bvgvb 2012535 mnKvix wkÿK Kw¤úDUvi Avj-Avwgb evixqv Kvwgj gv`ivmv চ াম 9/8/2004 1977 01915-795894

gynv¤§` Avj Kvgvj 322823Ô mnKvix wkÿK kixiPP©v Avj-Avwgb evixqv Kvwgj gv`ivmv চ াম 2/5/2001 1978 01917-242942

mvwgiv Avwd«b LyKx 2120014 mnKvix wkÿK Kzwl Avj-Avwgb evixqv Kvwgj gv`ivmv চ াম 5/11/2016 1986 01813-673863

gynv¤§` †jvKgvb ‡nvmvBb 2097535 mnKvix †gŠjfx Aviwe Avj-Avwgb evixqv Kvwgj gv`ivmv চ াম 1/8/2015 1988 01819-513125

কােতায়ালী
গৗরী দাস সহকারী িশ ক ইংেরিজ অপনাচরণ িস  কেপােরশন বািলকা উ  িব ালয় ও কেলজচ াম ০৯/০২/২০০৪ ০১/০১/১৯৭৬ ১৭১৫০০১৭৪৫

mv‡n`v bvmwib 1060526 mnKvwi wkÿK kixiPP©v cv_iNvUv evwjKv D”P we`¨vjq PÆMÖvg 26/10/2014 3/5/2012 20/05/1983 1814146010
mvnv`vZ †nvmvBb 1144150 mnKvwi wkÿK Kw¤úDUvi wkÿv cv_iNvUv evwjKv D”P we`¨vjq PÆMÖvg 12/1/2014 1/1/2019 01/01/1984 1715277508
‡gvt gwnDwÏb 1106578 mnKvwi wkÿK evsjv cv_iNvUv evwjKv D”P we`¨vjq PÆMÖvg 12/1/2014 1/5/2014 01/01/1985 1521487947
এস এম বারহান উ ীন ১১০৯৯৮০ সহ।িশ ক ইসলাম ধম পেলা াউ  ব খী উ  িব ালয় চ াম চ াম ০১/১০/২০১৩ ০১/০৭/২০১৪ ০১/০৩/১৯৮৬ ১৮১৩৯০৩০৮৮

মাইয়া আ ার জাহান ১১৫১৭১৭ ১১৫১৭১৭ সহ।িশ ক বসায় িশ া পেলা াউ  ব খী উ  িব ালয় চ াম ১৮/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০১/০১/১৯৯২ ১৬৭৬১২৫৬৫৮
অিভ দ ১১৪৬৭৩৫ সহঃ িশঃ বসায় িশ া রলওেয় পাবিলক হাই ল চ াম ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৫/০৯/৯২ ১৮১১২৮২৯৫৪

মা রি ত ১১৪৬৭৩৩ সহঃ িশঃ িব ান রলওেয় পাবিলক হাই ল চ াম ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ৩১/০৫/৯২ ১৯২৯১৪৬৮৩০

এেক এম িমজা র রহমান চৗ রী ১১৪৬৭২৮ সহকারী িশ ক বসায় িশ া বাংলােদশ রলওেয় শন কেলানী উ  িব ালয় চ াম ০৭/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৫/১০/৮৮ ১৮৪৫৫৩৫৫০৫
ি য়াংকা দবী ১১৪৬৭৩১ সহকারী িশ ক ইংেরজী বাংলােদশ রলওেয় শন কেলানী উ  িব ালয় চ াম ০৭/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ২৫/০৭/৯১ ১৫৭১৭৭২০৭৮
মাঃ িসরাজউদ দৗ াহ ১১১৯২৫১ সহকারী িশ ক আিস বাংলােদশ রলওেয় শন কেলানী উ  িব ালয় চ াম ২০/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ০১/১০/৮৬ ১৮১৬০৩৫০২৪

নজ ল ইসলাম ১১৩৪৫৮৪ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম এম ই এস উ  িবদ ালয় চ াম ০১/১১/১৬ ৩০/০৫/১৭ ০১/০১/৯২ ১৮২৯৩৯২৫৬১



নািহদ আকতার নন-এমিপও সহকারী িশ ক এম ই এস উ  িবদ ালয় চ াম ০৯/০৭/১১ ০৪/০২/৮৩ ১৮১৮৯৮৬০৪৪
নূর খাই নেনছা বগম নন-এমিপও সহকারী িশ ক এম ই এস উ  িবদ ালয় চ াম ১৫/০১/১৯ ০১/০১/৮০ ১৮২২৯১০৮১৪
আলী আকবর টপু নন-এমিপও সহকারী িশ ক এম ই এস উ  িবদ ালয় চ াম ০১/০৮/১৮ ১৮/১২/৮২ ১৮২৪৫৩৯৯৬৫
সুলতানা পারভীন ১১৪৬৭৩০ সহকারী িশ ক আইিস ট এম ই এস উ  িবদ ালয় চ াম ২৩/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ২৫/০১/৮৭ ১৭১৭৩০০৭২১
জািকয়া সুলতানা ১১৪৬৭৩২ সহকারী িশ ক কৃিষ িব ান এম ই এস উ  িবদ ালয় চ াম ২৩/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৫/১১/৯১ ১৬৪৩৬৭১২৪২
জনাব রেদায়ান বারী সহকারী িশ ক বসায় িশ া বাগমিনরাম িসরাজা খা ন িস  কেপােরশন বািলকা উ  িব ালয়চ াম ০২/০৫/২০০৪ ২১/১১/১৯৭৬ ০১৮১৬৪৮৫৮১১
জনাব মা র রশীদ সহকারী িশ ক ইংেরজী বাগমিনরাম িসরাজা খা ন িস  কেপােরশন বািলকা উ  িব ালয়চ াম ০৮/০৮/২০০৪ ০৩/০২/১৯৮১ ০১৮১৮৩৯৮২৮৬

Rbvev wiqvRy RvbœvZ *** mnKvix wk¶K c`v_© weÁvb evsjv‡`k gwnjv mwgwZ evwjKv D”P we`¨vjq I K‡jR PÆMÖvg 2/5/2015 *** 1979 1818264386

Rbve wkejx †bvgvbx **** mnKvix wk¶K Bs‡iwR evsjv‡`k gwnjv mwgwZ evwjKv D”P we`¨vjq I K‡jR PÆMÖvg 2/5/2015 **** 1985 1818967544

evey ksKi eo–qv 1154352 mnKvix wk¶K ‡eŠ× ag© evsjv‡`k gwnjv mwgwZ evwjKv D”P we`¨vjq I K‡jR PÆMÖvg 20/02/2019 1/9/2019 1987 1840666775

Rbvev kvwngv Avd‡ivR *** mnKvix wk¶K cÖv_wgK kvLv evsjv‡`k gwnjv mwgwZ evwjKv D”P we`¨vjq I K‡jR PÆMÖvg 23/06/2018 *** 1972 1711701651

Rvbve mvewib myjZvbv **** mnKvix wk¶K cÖv_wgK kvLv evsjv‡`k gwnjv mwgwZ evwjKv D”P we`¨vjq I K‡jR PÆMÖvg 23/06/2018 **** 1992 1623243593

Rbvev RvbœvZzb bvnvi *** mnKvix wk¶K cÖv_wgK kvLv evsjv‡`k gwnjv mwgwZ evwjKv D”P we`¨vjq I K‡jR PÆMÖvg 23/06/2018 *** 1991 1876540338

Rbve kwn ỳj Bmjvg *** mnKvix wk¶K c`v_© weÁvb evsjv‡`k gwnjv mwgwZ evwjKv D”P we`¨vjq I K‡jR PÆMÖvg 25/08/2015 **** 1989 1745220992

evey  my‡`e PvKgv 1154353 mnKvix wk¶K ‡eŠ× ag© evsjv‡`k gwnjv mwgwZ evwjKv D”P we`¨vjq I K‡jR PÆMÖvg 20/02/2019 1/9/2019 1989 1820366965

Rbvev Avmwdqv gviRyKv *** mnKvix wk¶K cÖv_wgK kvLv evsjv‡`k gwnjv mwgwZ evwjKv D”P we`¨vjq I K‡jR PÆMÖvg 23/06/2018 *** 1987 1778139667

িজ র রহমান ১০৬৮৭৩৭ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ধুমঘাট হাজী চান িময়া উ  িবদ ালয় চ াম ২২.০৯.২০১২ ০১.১১.২০১২ ১৯৮০ ১৮১৫৩৫৫৬৪৩
া রানী চ ব ১১৪৬৭৬২ সহকারী িশ ক িহ  ু ধম জারারগ  বািলকা উ  িবদ ালয় চ াম ২৪.০১.২০১৯ 6.02.2019 ১৯৯২ ১৬৪৩৫২২২০৭

আফসানা ১১৪৫৭৫৪ সহকারী িশ ক গাহ জারারগ  বািলকা উ  িবদ ালয় চ াম ২৪.০১২০১৯ ০৬.০২.১৯ ১৯৯৩ ১৬৮৩০৬৮৫৪৯
িব জত চ  নাথ ১১৪৬৭৫২ সহকারী িশ ক ভাত িব ান(রসায়ন) ফােতমা বািলকা উ  িবদ ালয় চ াম ১৬.০২.২০১৯ ২১.০৫.২০১৯ ১৯৮৯ ১৬৮০৮০৯০২৪
মাঃ নূ ল কিরম ৪৪৯১১৯ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম জনা নপুর উ  িবদ ালয় চ াম ০১.০৬.২০০২ ০১.০৬.২০০২ ১৯৭১ ১৯৯১৯৫৩৮০১

শ া রানী রায় ১১৩২৬৫০ সহকারী িশ ককৃিষ িশ া জারারগ  আদশ উ  িবদ ালয় চ াম ৩১.১০.১৬ ০১.০৩.২০১৭ ১৯৮৬ ১৮৪০৯৯১২২২
কামাল উ ন ১২৩২৭৮ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম হাইতকা  উ  িবদ ালয় চ াম ০১.০১.১৯৮৫ ০১.০১.১৯৮৫ ১৯৬০ ১৮৪০২২৯৮৯৫
ফিরদা ইযাছিমন ১১৪৬৭৪৮ সহকারী িশ ক ইংের জ হাইতকা  উ  িবদ ালয় চ াম ১১.০২.১৯ ০১.০৫.১৯ ১৯৮৯ ১৮১৭৭৮৫০২০
আকিলমা আকতার ১১৪৬৭৪৫ র্ বৗ  ধম হাইতকা  উ  িবদ ালয় চ াম ১১.০২.১৯ ০১.০৫.১৯ ১৯৮৮ ১৭৪৮৪৪১৬৮১
এ টএম কায়েকাবাদ ২৬১৭২৯ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম মহাজনহাট ফজলুর রহমান ু ল এ  কেলজ চ াম ০১.০৮.৯৪ ০১.০৮.৯৪ ১৯৭১ ১৭৩০১৮২২২১
নীলা রানী দ্ ১১০৬৬০৬ সহকারী িশ ক িহ  ু ধম মহাজনহাট ফজলুর রহমান ু ল এ  কেলজ চ াম ০১.০২.১৪ ০১.০৫.১৪ ১৯৭৯ ১৭২৭২২২৪১৫
এিবএম জাকািরযা ১১৪৭৭৫৯ সহকারী িশ ক ইংের জ িমঠানালা রাম দয়াল উ  িবদ ালয় চ াম ০২.০২.১৯ ০১.০৫.১৯ ১৯৮৭ ১৮২৮৩১৩৬৩
মাঃআেনায়ার হােসন ১০৬৫৮৯২ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ওচমাপুর উ  িবদ ালয় চ াম ০২.০৬.১২ ০১.১১.২০১২ ১৯৮৪ ১৮১৫৫০৬৯৬৮
মাঃ আবুল কালাম মজমুদার ৪৪৬৫৬৭ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম িচনিক আ ানা উ  িবদ ালয় চ াম ১.০১৯৭ ০১.০৫.০১ ১৯৭১ ১৭৩১৫৭৯৮০৫
মাঃ শাখওয়াত হােসন ১১৩২৬৯৮ সহকারী িশ ক কৃিষ িচনিক আ ানা উ  িবদ ালয় চ াম ২৪.১১.১৬ ০১.০৩.১৭ ১৯৮৭ ১৮১৬২৭৮২১৭

িলটন কাি  শীল ১১০৩৪৮৭ সহকারী িশ ক কৃিষ জাফরাবাদ উ  িবদ ালয় চ াম
মাঃ ওবায়দু া ১১০০২৪০ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম িব দরবার মাধ িমক িবদ ালয় চ াম ০১.১০.১৩ ০১.০১.১৪ ১৯৮৭ ১৮১৭৩৮৫৮৪৩

িদনা ল ইসলাম ১১৫১৭২২ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম গালেকরহাট িপ,এন বািলকা উ  িবদ ারয চ াম ১৮.০২.১৯ ০১.০৭.১৯ ১৯৯৩ ১৮২৮৪১৪৪১৭



মাঃ সিফকুল ইসলাম ১১৫১৭২১ িসহকারী িশ ক ভাত িব ান(পদথ িব ান) গালেকরহাট িপ,এন বািলকা উ  িবদ ারয চ াম ১৮.০২.১৯ ০১.০৭.১৯ ১৯৮৭ ১৭২৩৬৪২১৯১
‡gŠjfx Avãyj evix 105407 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© KvÆjx b~iæj nK †PŠayix D”P we`¨vjq PÆMÖvg 14/08/82 1/6/1985 1/9/1960 01913-219802
gwnDwÏb †gv: gyQv 101831 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© KvÆjx b~iæj nK †PŠayix D”P we`¨vjq PÆMÖvg 03/08/85 3/8/1985 1/3/1961 01829-329272

G.‡K.Gg ûgvqyb Kwei 264984 mnKvix wkÿK evsjv KvÆjx b~iæj nK †PŠayix D”P we`¨vjq PÆMÖvg 05/11/95 1/2/1996 31/05/1962 01852-725751
gxi Gikv`yj nK 1000389 mnKvix wkÿK Kw¤úDUvi wkÿv KvÆjx b~iæj nK †PŠayix D”P we`¨vjq PÆMÖvg 20/08/03 1/1/2004 30/12/80 01817-717248

1115953 mnKvix wkÿK wn›`y ag© cvnvoZjx evwjKv D”P we`¨vjq I K‡jR        PÆMÖvg 2/9/2014 1/1/2015 2/1/1983 01732-060631

wek¦wRr cvwiqvj 1112547 AvBwmwU
কা লী িস  কেপােরশন
বািলকা উ  িব ালয় ও কেলজ

PÆMÖvg 4/3/2011 9/1/2014 1/1/1979 0199-1950549

‡gvQvt iIRvZzb RvbœvZ 1146653 mnKvwi wkÿK Mvn¯’̈ © weÁvb AvMÖvev` evwjKv we`¨vjq PÆMÖvg 20/02/2019 1/5/2019 31/12/1993 1717879390

এ ক এম মিনর হাসাইন ম মদার ১৩২৬৫০ িস.িশ. ইসলাম ধম আ াবাদ সরকাির কেলািন উ  িব ালয় PÆMÖvg ২৩/০৯/৮৫ ২৩/০৯/৮৫ ০১/০৯/৬১ ১৮১৪০৭৯১২৭

হা দ নািছর উি ন ৪৪৯৬৭৬ িস.িশ. ইসলাম ধম আ াবাদ সরকাির কেলািন উ  িব ালয় PÆMÖvg ২১/০৮/০২ ০১/০৯/০২ ০১/০১/৭৮ ১৮১৯০০৯৪১৮

হা দ আ  তােহর 136057 হড মৗলানা ইসলাম ও নিতক িশ া ই াহানী পাবিলক ল ও কেলজ চ াম 12.07.1988 01.06.1982 01.03.1960 01817204323
সানিজদা শাহীন 137432 িসিনয়র িশক বাংলা ই াহানী িপাবিলক ল ও কেলজ চ াম 03.01.1993 01.01.1994 29.01.1965 01711898713

‡gv:byiæ¾vgvb 260556 wmwbqi wkÿK Bmjvg ag© wR.Avi.‡K D”P we`¨vjq PÆMÖvg 14/10/93 1/8/1994 1/1/1971 1720081664

gwiqg myjZvbv 1134602 mnKvix wkwÿKv K…wl wR.Avi.‡K D”P we`¨vjq PÆMÖvg 28/12/16 1/5/2017 20/2/1990 1683738753

bwgZv ivYx `vk 1041030 mnKvix wkwÿKv wn› ỳ ag© wR.Avi.‡K D”P we`¨vjq PÆMÖvg 23/2/19         1/10/2010 1/12/1982 1834727901

মাঃ এনা ল ইসলাম চৗ রী ২০০৭৪১৬ সহকারী িশ ক সমাজ িব ান মাদরাসা-ই-আ  রায়রা (রাঃ) চ াম ০১/০৬/২০০৩ ০১/০৪/২০০৪ ০১/০১/১৯৭২ ১৯১৫২০৪৪১০

মাঃ আ ল বাকী চৗ রী ২০১৯৪৬৩ সহকারী িশ ক কি উটার মাদরাসা-ই-আ  রায়রা (রাঃ) চ াম ২২/০২/২০০৫ ০১/০৫/২০০৬ ০১/০১/১৯৭৮ ১৮১৫৮৫৪৯৯১

হা দ মন র আলম ১০৪৫৮৩৯ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম হাজী চ  িমঞা সওদাগর উ  িব ালয় চ াম ২৬/১২/২০০৩ ০১/০৫/২০১০ ০১/০৩/১৯৭১ ১৮১৮৩২২৫৫৩

মাঃ জােকর হােসন ১১৪৬৭৬৯ সহকারী িশ ক ত  ও যাগােযাগ হাজী চ  িমঞা সওদাগর উ  িব ালয় চ াম ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২২/১০/১৯৮৯ ১৮৩০১১৮০৮৫

মা: মাহ ল হক 131975 সহকারী িশ ক বসায় িশ া প চলাইশ িস  কেপােরশন বািলকা উ  িব ালয় চ াম 1/7/1989 1/7/1989 1965 1775005506

মা: আব াহ আল মা ন 324854 সহকারী িশ ক আইিস প চলাইশ িস  কেপােরশন বািলকা উ  িব ালয় চ াম 5/2/2002 1/6/2002 1980 1815856080

গালাম রা ানী 443345 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া প চলাইশ িস  কেপােরশন বািলকা উ  িব ালয় চ াম 11/3/1995 1/1/2000 1971 1815200879

মাহা দ সকা র 0 সহকারী িশ ক বসায় িশ া প চলাইশ িস  কেপােরশন বািলকা উ  িব ালয় চ াম 26/7/1999 0 1974 1817711343

মাহা দ ইউ প 0 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া প চলাইশ িস  কেপােরশন বািলকা উ  িব ালয় চ াম 1/4/2009 0 1981 1819336427

ইশরাত জাহান 0 সহকারী িশ ক সামািজক িব ান প চলাইশ িস  কেপােরশন বািলকা উ  িব ালয় চ াম 19/05/2011 0 1983 1832060048
Zvnwgbv dviRvbv --------- mnKvix wkÿK e¨emvq wkÿv LvRv AvR‡gix D”P we`¨vjq PÆMÖvg 1/1/2014 --------- 15-06-1981 1727791687
evYx eo–qv --------- mnKvix wkÿK mgvR LvRv AvR‡gix D”P we`¨vjq PÆMÖvg 1/4/2014 --------- 27-03-1953 1673633012
kÖveYx eo–qv --------- mnKvix wkÿK evsjv LvRv AvR‡gix D”P we`¨vjq PÆMÖvg 15-02-2016 --------- 20-06-1986 1772388788
‡gvt nvQvb --------- mnKvix wkÿK e¨emvq wkÿv LvRv AvR‡gix D”P we`¨vjq PÆMÖvg 4/3/2017 --------- 22-08-1986 1923023067
P›`b Kzgvi AwaKvix --------- mnKvix wkÿK Bs‡iRx LvRv AvR‡gix D”P we`¨vjq PÆMÖvg 3/3/2018 --------- 20-04-1992 1830183609

হা দ আ ল হাই ৩১০২৮৮ সঃ মাওলানা বায় শ শরফ আদশ কািমল মাদরাসা চ াম 1/1/1993 ০৫/১০/৭০ ০৫/১০/৭০ ১৭২১৭৭১১৩৩
হা দ িসরা ল হক ৩১৫৫৭৭ সঃ মাওলানা বায় শ শরফ আদশ কািমল মাদরাসা চ াম ১৬/০৪/৯৪ ০৯/০৫/৭০ ০৯/০৫/৭০ ১৮১৮৪০৮৮১৬

িমজা িজয়া উি ন আহমদ ২১১৬৮৪২ সঃ িশ ক ইং ইংেরিজ বায় শ শরফ আদশ কািমল মাদরাসা চ াম ০১/১২/১৫ ১৩/০৫/৮৫ ১৩/০৫/৮৫ ১৮১৮৮৪০৮৬৪
তছিলমা জা াত ২১২১০৭৩ সঃ মাওলানা বায় শ শরফ আদশ কািমল মাদরাসা চ াম ০১/১২/১৬ ০১/০৬/৯২ ০১/০৬/৯২ ১৮২৮০৫৩২৩১
নািসমা আকতার ২১২১০৭১ সঃ িশ ক িষ িষ বায় শ শরফ আদশ কািমল মাদরাসা চ াম ০১/১২/১৬ ০১/০৭/৮৯ ০১/০৭/৮৯ ১৮২৯৩৮৮০২৮
হা দ লাকমান ৩১০৩৮১ দািখল ারী বায় শ শরফ আদশ কািমল মাদরাসা চ াম ০১/১০/৮৭ ০১/০১/৭১ ০১/০১/৭১ ১৮৩০১১৯০৬৮

জনাব এস এম তয় র রহমান ৩১৫৫৮০ িসিনঃ িশ ক ইসলাম িশ া ডা য়া উ  িবদালয় চ াম ০৩/১০/১৯৯৮ ০৩/১০/১৯৯৮ ০১/০২/১৯৭৫ 01817761888
জনাব ী তা সন ১০৬০৫৪৬ সহঃ িশ ক িহ  ধম িশ া ডা য়া উ  িবদালয় চ াম ২৮/০৪/২০১১ ০১/১১/২০১২ ১০/০৬/১৯৭৩ 01991950641
জনাব তাহিমনা ইসলাম ১১৪৬৮৩০ সহঃ িশ ক বাংলা ডা য়া উ  িবদালয় চ াম ১১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০২/১২/১৯৮৬ 01994301433



সনদ ১১৩২৬৯৬ সহকারী িশ ক গিনত ক খাইন িময়া আলী উ  িব ালয় চ াম 1/11/2016 1/2/2017 8/11/1985 01830002280
মাহা দ শাহাদাত হােসন ১১৪৬৮২৮ সহকারী িশ ক বাংলা ক খাইন িময়া আলী উ  িব ালয় চ াম 11/2/2019 1/4/2019 3/2/1992 01820324446

িশবাশীষ রায় ২৬১০৬১ সহকাির িশ ক িহ  ধম মহা িন এংেলা পািল উ  িব ালয় চ াম ২৯/০৭/১৯৯৪ ০১/১১/১৯৯৪ ০১/১২/১৯৬৬ 01716524430
আব চ ছ র ৪৪১১৭১ সহকাির িশ ক ইসলাম  ধম মহা িন এংেলা পািল উ  িব ালয় চ াম ২৭/০৬/১৯৯৮ ০১/০২/১৯৯৯ ১৫/০১/১৯৭৪ 01817060078
মিজনা কােদর ১১৪৬৮৩৪ সহকাির িশ ক বসায় িশ া মহা িন এংেলা পািল উ  িব ালয় চ াম ১৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৫/১০/১৯৮৬ 01765619986
মাঃ শািফ র রহমান কামালী ১১৯৯১৩ সহকাির িশ ক ইসলাম  ধম কােয়পাড়া উ  বািলকা িব ালয় চ াম ০১/১২/১৯৮২ ০১/১২/১৯৮২ ০১/০৯/১৯৬৪ 01820284441
রিজত সন ১২৭৮৯৪ সহকাির িশ ক সমাজ িব ান কােয়পাড়া উ  বািলকা িব ালয় চ াম ০১/১২/১৯৮৬ ০১/১২/১৯৮৬ ০২/০৩/১৯৬৩ 01838449224

কাজী হা দ ইউ ছ ৪৪২২৮৬ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম আব স সালাম আদশ উ  িব ালয় চ াম ২০/০৩/১৯৯৬ ০১/০৪/১৯৯৯ ১৯৭৫ ০১৮১৭-৭৫০৫৭৩
নিমতা দাশ ৪৪৬২৯৫ সহকাির িশ ক িষ িশ া আব স সালাম আদশ উ  িব ালয় চ াম ০৭/০৪/২০০১ ০৭/০৪/২০০১ ১৯৭২ ০১৮২৩-১৩২৭৪৭
কাজী মাঃ শিহদ উ াহ ১৩৪১৯২ হড মৗলভী ইসলাম ধম অ সার বৗ  অনাথালয় উ  িব ালয় চ াম ০১/০৮/১৯৯০ ০১/০৮/১৯৯০ ১৯৬৮ 01818512114
উদয়  ামন N ১১৩২৬৯৫ সহকারী িশ ক বৗ  ধম অ সার বৗ  অনাথালয় উ  িব ালয় চ াম ০১/১১/১৯১৬ ০১/০৩/২০১৭ ১৯৮৯ 01712983718
মাঃ একরা ল ইসলাম ১০৬৮১৬৫ সহকারী িশ ক িষ এয়ািছননগর আদশ উ  িব ালয় চ াম ১৫/৪/২০১২ ০১/১১/২০১২ ১৯৮২ 01834697381

শা তী দ ১১৪৬৮৫৩ সহকারী িশ ক িব ান এয়ািছননগর আদশ উ  িব ালয় চ াম ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯০ 01836765214
মাঃ মহিসন কবর ১১৪৬৮২৯ সহকারী িশ ক ইংেরিজ এয়ািছননগর আদশ উ  িব ালয় চ াম ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৭ 01830048815

চ ন মার দ ১১৪৬৮৩৯ সহকারী িশ ক িহ  ধম এয়ািছননগর আদশ উ  িব ালয় চ াম ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯২ 01852818109
মাঃ আলতাফ হােসন িসি কী ১২৪৯৩৫ াধান মৗলানা ইসলাম িশ া িচকদাইর উ  িব ালয় চ াম ০১/০১/১৯৮৪ ০১/০১/১৯৮৪ ১৯৬৫ ০১৫২১-৫৩৩১২৫

রােশ ল ইসলাম 2118945 সহকারী িশ ক ইংেরিজ কদল র ল এ  কেলজ চ াম 4/2/2019 1/3/2017 5/2/1990 1837209330

মাঃ আ র রশীদ ২১১২৭৮২ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম উ র জরা উ  িব ালয় চ াম
০৯/০৪/২০১৫ ও 

০১/১১/২০১৬
০১/০৬/২০১৫ ০৫/০৪/১৯৮৮ ০১৮১৩-১৮৮৭৬৮

মাঃ িজয়া উি ন খান ১১৩৯১০০ সহঃ িশ ক ICT উ র জরা উ  িব ালয় চ াম ১২/০৫/২০১৫ ০১/০৩/২০১৮ ২০/১২/১৯৮০ ০১৮২৯-৩৩১০৪৭
মা ন রশীদ ১১৪৬৮৪৭ সহঃ িশ ক বাংলা উ র জরা উ  িব ালয় চ াম ১১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২৩/০৫/১৯৮৮ ০১৮৩২-৭১১৩৮৪

পাপিড় ভ াচা ১১৪৬৮২৫ সহঃ িশ ক গিণত উ র জরা উ  িব ালয় চ াম ১১/০৩/২০১৯ ০১/০৬/২০১৯ ২৬/১২/১৯৮৯ ০১৭৩৯-৫৪০২৩১
মাঃ জােবর উি ন ১৩২৭২৮ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ব জরা উ  িব ালয় চ াম ০১/১২/১৯৮৮ ০১/০৬/১৯৮৯ 15/01/1969 01714368493
মাঃ আব র রহমান ৪৪৬৮৬৮ সহঃ িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া পি ম িবনা রী উ  িব ালয় চ াম ০১/০৮/১৯৯৮ ০১/০৬/২০০১ 10/10/1973 01819301959
বী ব য়া ৪৪৬৬৬৭ সহঃ িশ ক সমাজ িব ান পি ম িবনা রী উ  িব ালয় চ াম ০১/০৮/১৯৯৮ ০১/০৪/২০০১ 17/07/1967 01816828090
মাঃ আিজ র রহমান ১৩৯৬৬৮ সহঃ িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া দলইনগর উ  িব ালয় চ াম 14/03/1990 ০১/০১/১৯৯৪ 1963 01818110138
মাঃ আিম ল আিজম ১১১৫৯৩৯ সহঃ িশ ক িষ িশ া দলইনগর উ  িব ালয় চ াম 24/09/2014 ০১/০১/২০১৫ 1990 01821443348

মনেতাষ বালা ১১৪৬৮৪৪ সহঃ িশ ক িহ  ও নিতক িশ ক দলইনগর উ  িব ালয় চ াম 16/02/2019 1990 01741092395
সয়দ হা দ জািহদ ১১৪৬৮৫৪ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া পি ম জরা উ  িব ালয় চ াম ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ 1/1/1989 01814954024

শতা ী ব য়া ১১৪৬৮৪৮ সহঃ িশ ক িষ িশ া পি ম জরা উ  িব ালয় চ াম 23/02/2019 ০১/০৫/২০১৯ 5/7/1992 01830938832
মাহা দশিফউল ইসলাম ১১৩২৬৮৮ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া কােতায়ালীেঘানা আদশ উ  িব ালয় চ াম ০১/১১/২০১৬ ০১/০৩/২০১৭ 1988 01812960649
মাঃ শওকত উল আলম ি য়াধীন সহঃ িশ ক কি উটার িশ া কােতায়ালীেঘানা আদশ উ  িব ালয় চ াম ০২/০২/২০১৯ 1986 01829622673
মাঃ এরশাদ ১১২৪৮১৬ সহঃ িশ ক ইংেরিজ ফেতনগর নায়ািজষ র অ িদয়া উ  িব ালয় চ াম 30/09/2015 ০১/০১/২০১৬ 1988 01817228727

মা মা জা াত ১১৩২৭২১ সহঃ িশ ক িব ান ফেতনগর নায়ািজষ র অ িদয়া উ  িব ালয় চ াম 26/11/2016 ০১/০৩/২০১৭ 1988 01686974475
িম  ভ াচা ১১৪৬৮৩৭ সহঃ িশ ক িব ান পি ম আধারমািনক জরা রামেমাহন উ  িবঃ চ াম ০২/০৩/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ 1988 01824921633



ঊিম ভ াচা ১১১১০০৫ সহঃ িশ ক ইংেরিজ ে রী বািলকা িব ামি র চ াম ০২/০৩/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪ 1982 01822044132
া ম মদার ১১৪৬৮৩২ সহঃ িশ ক বাংলা ে রী বািলকা িব ামি র চ াম ০২/০২/২০১৯ ০১/০৬/২০১৯ 1990 01790601766

র জাহান বগম ১০৬৮৮৯০ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া ে রী বািলকা িব ামি র চ াম 28/08/2012 ০১/০৯/২০১২ 1982 01826874764
এস এম সরওয়ার আলম ১৩০১৬৯ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া ঊনস রপাড়া উ  িব ালয় চ াম ০৭/০৮/১৯৮৮ ০১/০৯/১৯৮৮ 1966 01615181212
কণা ব য়া ১১২৪৮২৬ সহঃ িশ ক কি উটার িশ া ঊনস রপাড়া উ  িব ালয় চ াম 21/11/2014 ০১/০১/২০১৬ 1977 01920659135
মাঃ আব র রা াক N 1146850 সহঃ িশ ক িষ গৗরচ  যতী  উ  িব ালয় চ াম 17/02/2019

মাইেকল ব য়া ১০০০৩৯৭ সহঃ িশ ক শারীিরক িশ া গৗরচ  যতী  উ  িব ালয় চ াম 17/03/2003
মাঃ মা দ কিরম ৪৪৪২৮১ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া গৗরচ  যতী  উ  িব ালয় চ াম ০৭/০৫/২০০০

খে াকার মাঃ নছা ল হক ১১২০৫০৬ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া মাহা দ র ল এ  কেলজ চ াম ০১/০৬/২০১৫ ০১/০৭/২০১৫ 01/01/1984 01830054340
মাহা দ ইয়ািছন ২৬৬২৪৭ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া ন ীপাড়া এস.এম.পাইলট বািলকা উ  িব: চ াম ০১/১২/১৯৯৬ ০১/০৩/১৯৯৭ 01/02/1973 01819079960

অ ন কাি  দাশ ১০২৭৪৭৯ সহঃ িশ ক িব ান ন ীপাড়া এস.এম.পাইলট বািলকা উ  িব: চ াম 16/03/2005 ০১/০৯/২০০৫ 01/01/1965 01819640879
ীিত মি ক ১২৮৭৮৩ সহঃ িশ ক সামািজক িব ান লতান র উ  িব ালয় চ াম ১১/০৭/১৯৮৭ ১১/০৭/১৯৮৭ 1965 01935349288

কাজী িমজা র রহমান ১১১৬৯৩১ সহঃ িশ ক কি উটার িশ া লতান র উ  িব ালয় চ াম 15/12/2014 ০১/০৩/২০১৫ 1983 01814937449
খােদজা বগম সহঃ িশ ক বাংলা, বািবপ চ াম িব ৎ ক  মা িমক িব ালয় চ াম 22/04/2010 17/10/1977 01760834583

লাকী শীল িনয়র িশ ক বাংলা, বািবপ চ াম িব ৎ ক  মা িমক িব ালয় চ াম 16/05/2013 ১০/০৮/১৯৭৮ 01863880739
মাঃ াফা আল ইমরান িনয়র িশ ক িব ান, গিণত চ াম িব ৎ ক  মা িমক িব ালয় চ াম ০২/০৮/২০১২ ১০/১০/১৯৮৮ 01703583687
মার কানচন মিন সহঃ িশ ক িব ান চ াম িব ৎ ক  মা িমক িব ালয় চ াম ০৭/০৩/২০১৭ 23/01/1982 01716432069

নাছিরন লতানা সহঃ িশ ক বাংলা, বািবপ চ াম িব ৎ ক  মা িমক িব ালয় চ াম ০৮/০৩/২০১৭ ০১/০১/১৯৭৯ 01715604392
ফারজানা আলম চৗ রী সহঃ িশ ক ইংেরিজ চ াম িব ৎ ক  মা িমক িব ালয় চ াম ০৭/০৩/২০১৭ ০৮/১২/১৯৮৮ 01835873027
রাজীনা আ ার সহঃ িশ ক িষ িশ া চ াম িব ৎ ক  মা িমক িব ালয় চ াম ০৭/০৩/২০১৭ 21/06/1984 01715602927
মাঃ আনছা ল আলম ১১০৬৫৮৯ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া রাউজান েরশ  িব ায়তন চ াম 29/03/2014 ০১/০৫/২০১৪ 01/05/2014 01824585790
মাহা দ জািকর হাসাইন ১১২০৪৩৮ সহঃ িশ ক কি উটার িশ া আধারমািনক উ  িব ালয় চ াম ১২/০২/২০১৫ ০১/০৭/২০১৫ 05/02/1987 01839679652
মাঃ তৗিহ ল ইসলাম ১১৫১৭৩৪ সহঃ িশ ক বসায় িশ া আধারমািনক উ  িব ালয় চ াম ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ 25/11/1989 01815579728
মাঃ আদনা ল কিরম সহঃ িশ ক গিণত গি  উ  িব ালয় চ াম 20/02/2019 15/08/1986 01677686158
মাহন লাল দাশ ১৩৮৮০৫ সহঃ িশ ক সামািজক িব ান নায়াপাড়া এম.িব. মি ক উ  িব ালয় চ াম ০১/১০/১৯৯২ ০১/০৬/১৯৯৩ 31/03/1968 01833009684

নীলকা  দাশ সহঃ িশ ক ত  ও যাগােযাগ নায়াপাড়া এম.িব. মি ক উ  িব ালয় চ াম ০১/০৩/২০১৬ 16/10/1990 01531885981
মাহাং মঈ ীন খান সহঃ িশ ক ইংেরিজ নায়াপাড়া এম.িব. মি ক উ  িব ালয় চ াম ০৭/০২/২০১৯ 09/10/1986 01790129077

িল  ভ াচা ১০৭৪৩৮২ সহঃ িশ ক িহ  ধম ডা য়া তারাচরণ ামাচরণ উ  িব ালয় চ াম 16/02/2013 ০১/০৫/২০১৩ 1978 01818702395
মাঃ কামাল উি ন ৪৪৬৮৬৬ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া িচকদাইর শাহাদাত ফজল ব উ  িব: চ াম 16/06/2001 16/06/2001 03/11/1979 01736080325

অসীম মার ন র ১১৪৬৮৪০ সহঃ িশ ক িহ  ধম প চখাইন বােগায়ান সি লনী উ  িব: চ াম ১১/০২/২০১৯ ০৬/০৬/১৯৮৭ 01722398178
িনেবিদতা সন ১১৪৬৮৩৬ সহঃ িশ ক সমাজ িব ান আ রখীল অিমতাভ উ  িব ালয় চ াম ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ 1987 01774300173
আলী হায়দার ১০০৬০১৭ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া আ রখীল অিমতাভ উ  িব ালয় চ াম ০৮/০৭/২০০৩ ০১/০১/২০০৪ 1980 01814432085
মাঃ ইউ ছ আজাদ ১০৫৬৬৯৫ সহঃ িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া নায়াপাড়া সিলম উ  িব ালয় চ াম 31/01/2011 ০১/০৫/২০১১ 1986 01816870666

এনা ল হক েবল ১১৫৪৩৫৯ সহঃ িশ ক িহসাব িব ান নায়াপাড়া সিলম উ  িব ালয় চ াম ০২/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ 1989 01851369477
মাঃ শফউল আসগর ১১২০৪২৯ সহঃ িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া হযরত এয়ািছন শাহ পাবিলক উ  িব: চ াম ০১/০৬/২০১৫ ০১/০৭/২০১৫ 01/03/1987 01812099928



মাহা দ সােহ ল ইসলাম ১১৪৬৮৪৩ সহঃ িশ ক িষ িশ া হযরত এয়ািছন শাহ পাবিলক উ  িব: চ াম ০২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ 13/07/1991 01725390763
মাহা দ ইি চ ১৩৭৮৫৭ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম হলিদয়া উ  িব ালয় চ াম ০১/০২/১৯৯০ ০১/০২/১৯৯০
মন ব য়া N 1109974 সহঃ িশ ক বসায় িশ া জরা ামাচরণ উ  িব ালয় চ াম ০১/০২/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪ 11/09/1986 01815645924
মন কাি  দাশ N 2118419 সহঃ িশ ক গিণত ও িব ান জরা ামাচরণ উ  িব ালয় চ াম ০৫/১১/২০১৬ ০১/০১/২০১৭ 02/01/1986 01814159884
মাঃ আির ল হক ১০৪৮৬০৭ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া দওয়ান র এস. ক. সন ল এ  কেলজ চ াম 18/05/2010 ০১/০৭/২০১০ 01/01/1986 01814473176
মাহা দ হািসন রাজী ১১২৪৭৩১ সহঃ িশ ক ইংেরিজ দওয়ান র এস. ক. সন ল এ  কেলজ চ াম 14/06/2015 ০১/০১/২০১৬ 04/11/1980 01815807067
মাঃ হাবী ল হাসাইন 1035162 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম রাউজান ছালামত উ াহ উ  িব ালয় চ াম 17/12/2011 1/1/2012 7/2/1982 01813669953
মা: আিমন উ াহ ৩২৪৮৭০ সহকারী মৗলভী কারআন মিজদ ফেত  নগর অ িদয়া ফািযল মাদরাসা চ াম 24/07/2002 ০১/০৮/২০০২ 15/07/1979 01814307367

ল আবছার ২১০৬৫৭৬ সহঃ িশ ক িষ ফেত  নগর অ িদয়া ফািযল মাদরাসা চ াম 24/06/2014 ০১/০৯/২০১৪ 17/01/1989 01827711966
মাঃ রােশ ল ইসলাম ২১২৪৮৮৪ সহঃ িশ ক গিণত ফেত  নগর অ িদয়া ফািযল মাদরাসা চ াম ০৫/০২/২০১৯ 17/05/2019 04/01/1990 01758385672
মা: ফখ ল ইসলাম ২১২৪৮৮৩ সহকারী মৗলভী আরবী ফেত  নগর অ িদয়া ফািযল মাদরাসা চ াম ০৫/০২/২০১৯ 17/05/2019 12/03/1995 01812675701
হা দ জিসম উি ন ৪০৪৭৫১ সহকারী মৗলভী আরিব উ রসতা গাউিছয়া হােফিজয়া িস: মাদরাসা চ াম ০১/১০/২০০২ ০১/১০/২০০২ 21/02/1981 01818283598
মা: নািছর উ ীন হাওলাদার ৩০৩৯৩০ সহঃ িশ ক বাংলা উ রসতা গাউিছয়া হােফিজয়া িস: মাদরাসা চ াম ০২/১২/১৯৮৯ ০২/১২/১৯৮৯ 01/10/1965 01725100004
মাহা দ আ  ইউ ফ ২০০১০৮১ সহকারী মৗলভী আরিব উ রসতা গাউিছয়া হােফিজয়া িস: মাদরাসা চ াম 20/11/2003 20/11/2003 01/12/1975 01734780223
মা: আখতার ফা ক ২১০৯৬৯৮ সহঃ িশ ক িষ উ রসতা গাউিছয়া হােফিজয়া িস: মাদরাসা চ াম ০১/০১/২০১৫ ০১/০১/২০১৫ 21/02/1977 01819500902
হা দ আ ল আিজজ ২১০৪১৫৩ সহকারী মৗলভী আরিব উ রসতা গাউিছয়া হােফিজয়া িস: মাদরাসা চ াম ০১/০২/২০১৪ ০১/০২/২০১৪ 04/02/1983 01816513928

জাহা ীর আলম ২০১২৪৪২ সহঃ িশ ক ইংেরিজ
দমদমা ল উ ম আহমিদয়া আিজিজয়া 
দািখল মা াসা

চ াম 14/09/2003 ০১/০৬/২০০৪ 30/01/1982 01820231273

নছার উ ীন ২০৯৯৬৪০ সহঃ িশ ক বাংলা
দমদমা ল উ ম আহমিদয়া আিজিজয়া 
দািখল মা াসা

চ াম 20/02/2013 ০১/০৬/২০১৩ 02/02/1979 01877547565

মা: নািসর উ ীন ৩১৬৪৯৪ সহঃ িশ ক গিণত ব জরা মাহা দীয়া িসিনয়র মাদরাসা চ াম ১০/০২/১৯৯৮ ০১/০৫/১৯৯৮ 02/05/1968 01837659195
জয়নাল আেবদীন ২১১০৩৬৩ সহঃ িশ ক িষ িশ া ব জরা মাহা দীয়া িসিনয়র মাদরাসা চ াম ০১/০৪/২০১৫ ০১/০৫/২০১৫ 06/10/1986 01812573234
মাহা দ হািনফ ৩০০৪১৮ সহঃ িশ ক গিণত ব জরা মাহা দীয়া িসিনয়র মাদরাসা চ াম ০১/১০/১৯৮৭ ০১/০৩/১৯৮৮ 15/12/1962 01880306288
মা: হা র রিশদ ৩২৩৯৩৮ সহকারী মৗলভী আরিব ব জরা মাহা দীয়া িসিনয়র মাদরাসা চ াম ১০/০১/২০০২ ০১/০৫/২০০২ 20/03/1977 01816351661
মা: আলমগীর হাছাইন ২০০১০৮৫ সহকারী মৗলভী িফকাহ ব জরা মাহা দীয়া িসিনয়র মাদরাসা চ াম ০১/০১/২০০৩ ০১/০১/২০০৪ 03/01/1974 01814896045
মাঃ হা ন ২১৩৯০ সহকারী মৗলভী আরিব ব জরা মাহা দীয়া িসিনয়র মাদরাসা চ াম ০২/০৮/১৯৭৬ ০১/১২/১৯৮৪ 01/03/1960 0181427004

মাঃ হাবী র রহমান ৩৮৩১৩ সহকারী মৗলভী আরিব
পি ম জরা িনরীয়া দা াহ আিলম 
মা াসা

চ াম ০১/০৩/১৯৬৮ ০১/০৩/১৯৬৮ 01/03/1967 01815496607

আ  মাহা দ আযমী ৭০৪৭৫৪ সহকারী মৗলভী আরিব
পি ম জরা িনরীয়া দা াহ আিলম 
মা াসা

চ াম 16/02/2002 16/02/2002 01/10/1966 01815625161

মাঃ কামাল উি ন ৩৪৯৮৭ সহকারী মৗলভী আরিব
পি ম জরা িনরীয়া দা াহ আিলম 
মা াসা

চ াম ০১/০৬/১৯৮৫ ০১/০৬/১৯৮৫ 01/01/1961 01838680468

রেবকা খা ন ২১১২৭৮০১ সহকাির িশ ক িষ িশ া
পি ম জরা িনরীয়া দা াহ আিলম 
মা াসা

চ াম ০১/০৭/২০১৫ ০১/০৭/২০১৫ 25/08/1983 01914172561



কােয়েদ আজম ৩১৯১৮২ সহকাির িশ ক শািররীক িশ া
পি ম জরা িনরীয়া দা াহ আিলম 
মা াসা

চ াম 20/07/1999 20/07/1999 01/02/1976 01811269807

হা দ মাহ ল আলম ৩১৯৫৩৫ পার শাসিনক হযরত ম শাহ দািখল মাদরাসা চ াম 27/09/2014 ০১/০৫/২০০০ 01/03/1975 01819974983
হা দ আ ল কােসম ৩১৩৭১৩ সহ পার শাসিনক হযরত ম শাহ দািখল মাদরাসা চ াম 20/03/1994 ০১/০৩/১৯৯৬ 26/10/1971 01816902292
হা দ আব ল কােদর ৩১৩৭১৬ সহকারী মৗলভী আরবী ও ধম হযরত ম শাহ দািখল মাদরাসা চ াম 20/03/1994 ০১/০৩/১৯৯৬ 08/06/1966 0185550573
হা দ মক র রহমান ৩১৩৭১৫ সহকারী মৗলভী আরবী ও ধম হযরত ম শাহ দািখল মাদরাসা চ াম 20/03/1994 ০১/০৩/১৯৯৬ 01/12/1970 01814478777

হােফজ আিমর হাছাইন ২১২৪৮৯৪ সহকারী মৗলভী আরবী ও ধম হযরত ম শাহ দািখল মাদরাসা চ াম ১০/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ 01/02/1989 01815882414
পংকজ িব াস ২১২৪৮৯৭ সহকারী িশ ক িষ হযরত ম শাহ দািখল মাদরাসা চ াম ১০/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ 16/11/1983 01813873564
হা দ আিমর হােসন ৩১৬৪২৯ িস: সহকারী মৗলভী আরবী উরিকরচর মাহা দীয়া গাউিছয়া ি য়া িসিনয়র মা াসা চ াম ০৫/০৬/১৯৯৭ ০১/০২/১৯৯৮ 01/01/1975 01817232912
মাহা দ ল কােদর ৩১৩১৩৪ িস: সহকারী মৗলভী আরবী উরিকরচর মাহা দীয়া গাউিছয়া ি য়া িসিনয়র মা াসা চ াম 25/12/1993 ০১/০৭/১৯৯৫ 15/07/1970 01819817153
হা দ মিহউ ীন ৩১৬৪৩০ িস: সহকারী মৗলভী আরবী উরিকরচর মাহা দীয়া গাউিছয়া ি য়া িসিনয়র মা াসা চ াম ০১/০৫/১৯৯৭ ০১/০২/১৯৯৮ 26/02/1975 01813942758
মাহা দ হাসান ২০২১৬৪৪ িস: িশ ক িবিপএড শারীিরক িশ া উরিকরচর মাহা দীয়া গাউিছয়া ি য়া িসিনয়র মা াসা চ াম ০১/০৩/২০০৫ ০১/০৬/২০০৮ 24/04/1977 01815118790
মাঃ জিসম উি ন ৩০৬৬৫৩ সহকারী িশ ক িষ কাগিতয়া মা াসা চ াম ০১/০২/১৯৯২ ০১/০৫/১৯৯২ 01/07/1967 01819338047

আহ দ ছিগর ৩২১৩৭৮ সহকারী িশ ক সমাজ িব ান কাগিতয়া মা াসা চ াম 23/07/2000 ০১/০৫/২০০১ 01/01/1980 01817749323
মাঃ সালায়মান ৩১৮৪৬৬ সহকারী িশ ক আরবী কাগিতয়া মা াসা চ াম ০১/০২/১৯৯৯ ০১/০৫/১৯৯৯ 01/01/1977 01812894182
মাঃ কামাল উি ন ৩২৩৯২৮ সহকারী িশ ক আরবী কাগিতয়া মা াসা চ াম 21/08/2001 ০১/০৫/২০০২ 01/07/1978 01860351209
মাঃ শাহ জালাল ৩১২৯৭৮ সহকারী িশ ক আরবী কাগিতয়া মা াসা চ াম 21/08/2001 ০১/০৫/২০০২ 01/10/1970 01815021543
মাঃ আব স ছ র ১০২৭৪৭৬ সহকারী িশ ক শরীর চচা কাগিতয়া মা াসা চ াম 23/01/2011 23/01/2011 12/11/1980 01817700988

জামাল উি ন ২০২৫৬৭৫ সহকারী মৗলভী আরিব রাউজান মিহলা মা াসা চ াম ০১/১০/২০০২ ০১/০৫/২০১০ 01/01/1981 01819741910
আেমনা বগম ২০২৫৬৭৬ সহকারী মৗলভী কারআন মিজদ রাউজান মিহলা মা াসা চ াম ০১/১০/২০০২ ০১/০৫/২০১০ 06/02/1983 01912110105
হা দ আিজ ল হক ৩১১৬০৩ পার আরবী উ র জরা বায় ল উ ম দািখল মা াসা চ াম ০১/০২/২০১১ ০১/১০/১৯৯৮ 04/02/1976 01871566394
হা দ মাবারক হােসন ইঁয় া ৩১৮৪৭২ সহ পার আরবী উ র জরা বায় ল উ ম দািখল মা াসা চ াম ০১/০৮/১৯৯৮ ০১/০৯/১৯৯১ 15/03/1969 01875521474
হা দ মা ন কিবর ৩১১৫৯৯ সহকারী মৗলভী আরবী উ র জরা বায় ল উ ম দািখল মা াসা চ াম ০১/০১/১৯৯৩ ০১/০৭/১৯৯৪ 05/01/1971 01831726331
হা দ ছা কিলম উ াহ ৩১২৩৬৬ সহকারী মৗলভী আরবী উ র জরা বায় ল উ ম দািখল মা াসা চ াম ০১/০১/১৯৮৯ ০১/০৭/১৯৯৪ 01/11/1971 01813898746
হা দ হািনফ উি ন ৩১১৬০৩ সহকারী মৗলভী আরবী উ র জরা বায় ল উ ম দািখল মা াসা চ াম ০১/০১/১৯৯৩ ০১/০৭/১৯৯৪ 03/02/1968 01819930851
মাছা ৎ জা া ল ফরেদৗস N2124896 সহকারী িশ ক িষ উ র জরা বায় ল উ ম দািখল মা াসা চ াম 06/02/201 ০১/০৫/২০১৯ 11/01/1988 01725496140

িশ া ব য়া ২০২৫৬৮৯ সহকারী িশ ক বাংলা আধার মািনক হােফিজয়া িন ল মা ফা দািখল মাদরাসা চ াম ০১/০৯/২০০২ ৩১/০৫/২০১০ ০৭/০৪/১৯৭৫ ০১৮২০-০৫৯৪৮৩
মাহা দ সালাইমান মক লী ২৯৭৩৬ সঃেমৗঃ    আরিব আরিব গজনীয়া রহমািনয়া ফািযল মা  রাসা চ াম ০১/০৭/১৯৭৯ ০১/১২/১৯৮৪ ০১/০১/১৯৮৬০ 01814728694

এস,এম, ৎফর রহমান ২০১৩১৬০ সঃেমৗঃ    আরিব আরিব গজনীয়া রহমািনয়া ফািযল মা  রাসা চ াম ০১/১০/২০০৪ ০১/১১/২০০৪ ০৪/১১/১৯৮৩ 01866170172
মাহা দ রােশ ল ইসলাম চৗঃ ২১২৪৮৯২ সঃেমৗঃ আরিব গজনীয়া রহমািনয়া ফািযল মা  রাসা চ াম ০৪/০২/২০১৯ ২৩/০৫/২০১৯ ১৩/১২/১৯৯২ 01815130511
মাঃ আ  তােলব 35337 সহকারী িশ ক সমাজ িব ান কদল র হািমিদয়া ফািযল িডি  মা াসা চ াম ০১.১২.১৯৮৪ ০১.১২.১৯৮৪ ২২.১০.৬২ 01818977882

আেনায়া ল আিজম ২১০৫৩৮৮ সহকারী িশ ক ( িষ) রাউজান দা ল ইসলাম কািমল মা াসা চ াম ০১/০৩/২০১৪ ০১/০৫/২০১৪ ২৫/১২/১৯৯০ 01822320898
শাম ল আলম হলালী ৩৫৩৩৪ সহকারী মৗলভী আরিব রাউজান দা ল ইসলাম কািমল মা াসা চ াম ১৫/০৯/19৮৫ ১৫/০৯/১৯৮৫ ০১/০৩/১৯৬৮ 01819647743
মাহা দ নয়ামত উ াহ ২০১২৪৪০ সহকারী মৗলভী আরিব রাউজান দা ল ইসলাম কািমল মা াসা চ াম ২৪/০৫/20০৩ ০১/০৬/২০০৪ ০১/০৩/১৯৮৩ ০১৭১৭-৩৮২০০৭
মাঃ িসরা ল ইসলাম ৩০৮৬৭০ সহকারী মৗলভী আরিব রাউজান দা ল ইসলাম কািমল মা াসা চ াম ০২/০৫/১৯৯৩ ০১/০৬/১৯৯৩ ০১/১২/১৯৭৩ ০১৮১৯-৬৩৪৫৭১



মাঃ জামাল হােসন ৪৪৭৬০৬ সহকারী িশ ক গিনত ছদাহা ওিচয়া উ  িব ালয় চ াম ০৭/০৮/০১ মাচ-২০০২ ০৪/০১/৭৬ ১৮৭২৬৭৫২৯৯

মাঃ আ ল হােশম ১১৪৪৯৩৯ সহকারী িশ ক িষ ছদাহা ওিচয়া উ  িব ালয় চ াম ০৪/০২/১৯ মাচ-২০১৯ ০৩/০২/৯০ ১৭১৭৫৩৮৩১০

মাহা দ পারেভজ ১১৪৪৯২৫ সহকারী িশ ক ত  ও যাগােযাগ ছদাহা ওিচয়া উ  িব ালয় চ াম ০৪/০২/১৯ মাচ-২০১৯ ০১/০৩/৯০ ১৭১৯৩১১৩৬৩

আব চ ছালাম ১২৭৯২৮ সহকারী িশ ক িনয়র িশ ক ছদাহা ওিচয়া উ  িব ালয় চ াম ০১/০৬/৮৬ ন-১৯৮৬ ০৫/০৪/৬৫ ১৮১৬০৮৩৮৮৪

আিত ল আজম িসি কী 1146877 সহকারী িশ ক গিণত িমজাখীল আদশ বািলকা উ  িব ালয় চ াম 4/2/2019 1/5/2019 20/11/1990 1515681332

byiæj †nvQvBb 129618 mn:wkÿK Bmjvg ag© Bmjvg I ˆbwZK wkÿv Q`vnv †K.K   D”P we`¨vjq PÆMÖvg 1/1/1987 1/7/1988 1/2/1967 1813699295

kvšÍv ai 1129531 mn:wkÿK wn› ỳ ag© wn› ỳ a© Q`vnv †K.K   D”P we`¨vjq PÆMÖvg 1/8/2015 1/7/2016 25/2/1982 1788375439

gywbœ ivYx `vk 1132639 mnKvwi wkÿK MwYZ MwYZ Q`vnv †K.K   D”P we`¨vjq PÆMÖvg 28/11/2016 1/3/2017 16/8/1987 1828467035

AvKwjgv LvZzb 1132640 mnKvwi wkÿK K…wl wkÿv K…wl Q`vnv †K.K   D”P we`¨vjq PÆMÖvg 1/11/2016 1/3/2017 1/3/1990 1715823092

‡gvnv¤§` AvwZKzi ingvb 1146884 mnKvwi wkÿK imvqb imvqb Q`vnv †K.K   D”P we`¨vjq PÆMÖvg 13/2/2019 1/5/2019 31/3/1988 1837416056

রািজয়া আফেরাজ 1136934 সহকাির িশ ক পদাথ িব ান সাতকািনয়া মেডল হাই ল চ াম 5/11/2016 25/09/2017 25/11/1988 1865574477

লক কাি  দাস ৪৪৯২২২ সহ. িশ ক িষ িশ া মরফলা আর. এম. এন. উ/িব চ াম 1/8/1991 1/8/1999 1966

হা দ নবী হাছাইন ১১১৬৯০৯ সহ. িশ ক ইসলাম িশ. মরফলা আর. এম. এন. উ/িব চ াম 9/11/2014 1/3/2015 1986

মাঃজসীম উি ন ১১৪৬৮৮০ সহকারী িশ ক িষ িশ া চরখাগািরয়া খািদম আলী চৗং উ  িব ালয় চ াম ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৫ ০1819-884010

মাঃম ল আলম ১০৭৭৩৯৯ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া চরখাগািরয়া খািদম আলী চৗং উ  িব ালয় চ াম ০৭/০৭/২০১৩ ০১/০৯/২০১৩ ১৯৮৭ ০1818-620309

হা দ ইউ চ 443193 সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ব গা য়ােড া উ  িব ালয় চ াম 1/8/1995 1970 1815677708

মাহা দ মিহউি ন 1116914 ঐ ইংেরজী ঐ চ াম 9/8/2014 1986 1845335073

আব ল ওয়াহাব 1146887 ঐ িষ িশ া ঐ চ াম 16/02/2019 1989 0175795238-58

মাহা দ ইিলয়াছ 137807 সহকাির িশ ক ইসলাম ধম গারাংিগয়া উ  িব ালয় চ াম 20/02/1990 1/7/1993 1971 181695230
পিব া বড়ুয়া 446919 ঐ বৗ  ধম ঐ চ াম 24/05/2001 2/6/2001 1975 1818873036
দীন মাহা দ 135694 ধান মৗলানা ইসলাম ধম পুরানগড় শাহ সরফু ীন উ  িবদ ালয় চ াম 30/04/1991 1/6/1991 1971 1816608382

কে াল দাশ 445561 সহকাির িশ ক িহ  ুধম ঐ চ াম 3/8/2003 1/2/2001 1966 1836245382
নপুর আ ার 1048639 সহকাির িশ ক ক উটার জনকল াণ আদশ উ  িবদ ালয় চ াম ২০/০৪/২০১০ ০১/০৭/২০১০ 1981 1813982517
ছরওয়ার আজম আরমান ১৩৮৮৬২ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম িশক শেরবাংলা উ  িবদ ালয় চ াম 31/11/1992 1/7/1993 1993 1973903003

শােহ ল আ্েনায়ার িসকদার ১০৩৩০০৫ সহঃ িশ ক কি উটার িশ া ঐ চ াম 17/02/2005 1/5/2006 1976 1820504010
মৗলানা খাইর আহমদ 136859 সহ: িশ ক ইসলাম ধম উ র সাতকািনয়া আলী আহমদ াণহির উ  িবদ ালয়চ াম ২৫/০৭/১৯৯২ ০১/০৮/১৯৯২ ১৯৬৮ 1817736623
মাহা দ সাইফু ন 135699 সহ: িশ ক গিণত বাজািলয়া উ  িবদ ালয় চ াম 16/07/1991 1965 1837273410

আবদুর রিহম 120109 সহ: িশ ক ইসলাম ধম আিমলাইষ আদশ উ. িব চ াম 1/2/1983 1962 1812366433

নু ল ইসলাম সহ: িশ ক সাতকািনয়া বািলকা উ  িবদ ালয় চ াম
হারাধন চ  ধর ১১১৩৭৭৭ সহকাির িশ ক িহ  ধম ক াে ন শাম ল দা উ  িব ালয় চ াম ০১.০৯.২০১৪ ০১. ১১. ২০১৪ ১৯৭৮ ১৬৭৪৪৬৩০০২
মা: গালাম র ানী ১১৪৬৮৯২ ঐ িব ান সীতা  বািলকা উ  িব ালয়চ াম ১২.০২.১৯ ০১.০৫.১৯ ১৯৯১ ১৮৩০১০২৮২৮
মা: এখলাছ উ ীন১১৪৬৯০০ ঐ িব ান টিরয়াইল উ  িব ালয় চ াম ০২.০২.১৯ ২১.০৫.১৯ ১৯৯২ ০    ১৮২৮০২৮৫৬৫

 র জন দাস ১০৭০২৫০ ঐ আইিস  মাহ দাবাদ উ  িব ালয় চ াম ২৬.০৫.১১ ১.১১.১২ ১৯৮৪ ১৮১২১০৭৬৩৯
মা দ রজাউল কিরম ১১৪৬৮৯৮ ঐ িব ান মাহ দাবাদ উ  িব ালয় চ াম ০৪.০২.১৯ ০১.০৫.১৯ ১৯৮৪ ১৬১৭৭৯৫৮৩৪

eveyj KvwšÍ bv_ 128648 mnKvix wkÿK weÁvb mvZevoxqv eûgyLx D”P we`¨vjq PÆMÖvg 16/6/1987 8/9/1962 1812579245
‡gvnv¤§` Ave`yj AvwRR 1120442 mnKvix wkÿK Bmjvg I ˆbwZK wkÿv mvZevoxqv eûgyLx D”P we`¨vjq PÆMÖvg 16/4/2015 15/9/1987 1829973746
মাঃ জাহা ীর আলম ২৬৫৯৮৭ সহকারী িশ ক ইংেরজী কা নাবাদ ব খী উ  িব ালয় চ াম ০১/০৬/১৯৯৬ ০১/০৬/১৯৯৬ ১৯৬৮ ০১৮১৮৮৫৭৩৫১
মা. মাজাে ল হক 1027287 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম সােরায়াতলী ই ািহম র মাহা দ উ  িবদ ালয় চ াম 17/3/05 1/9/2005 15/1/80 1819532241

‡gvt gvgybyi iwk` 1115963 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© wkÿv evqZzj B¾Z eWv©i MvW© cvewjK ¯‹yj PÆMÖvg 1/11/2014 1/1/2015 18296756714/3/1989



িরগ ান ব য়া 1146618 সহকারী িশ ক ভৗত িব ান ঐ ঐ 12/2/2019 1/5/2019 1/7/1987 1846554485
মা. খারেশ ল আলম 1146624 সহকারী িশ ক ব বসায় িশ া ঐ ঐ 12/2/2019 1/5/2019 15/12/90 1830688273
মাঃ িগয়াস উি ন িসি কী ১০২৭২৯২ সহকারী িশ ক কি উটার হাজী আজগর আলী উ  িব ালয় চ াম ৩০/১২/২০০৪ ০১/০৯/২০০৫ ১৯৭৯ ১৮১৯৫৪২০৩১

 সালতান ২৬৪৬৯০ সহকারী িশ ক সমাজ িব ান হাজী আজগর আলী উ  িব ালয় চ াম ১৬/০৪/১৯৯৫ ১৬/০৪/১৯৯৫ ১৯৬৭ ১৮১৫৮৬০২০৭
ই াহীম খিলল ২৬৩৩৬৩ সহকারী িশ ক বসায় িশ া হাজী আজগর আলী উ  িব ালয় চ াম ১৬/০৪/১৯৯৫ ১৬/০৪/১৯৯৫ ১৯৬৫ ১৮১৮৯৩৮৬৮২
মাহা দ ছা ১১০৯৯৯৭ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম হাজী আজগর আলী উ  িব ালয় চ াম ০২/০১/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪ ১৯৭৩ ১৮১২০১৯৭৫৯

gynv¤§` Avãyj gv‡jK 302110 mnKvwi gIjfx ‡KviAvb PiYØxc iRfxqv Bmjvwgqv dvwhj 
PiYØxc iRfxqv Bmjvwgqv dvwhj 

mnKvwi wkÿK (Kw¤úDUvi 
wkÿv)  

PiYØxc iRfxqv Bmjvwgqv dvwhj 
gv`&ivmv
PiYØxc iRfxqv Bmjvwgqv dvwhj 
PiYØxc iRfxqv Bmjvwgqv dvwhj 
PiYØxc iRfxqv Bmjvwgqv dvwhj 

mnKvwi wkÿK (K„wl wkÿv) PiYØxc iRfxqv Bmjvwgqv dvwhj 
PiYØxc iRfxqv Bmjvwgqv dvwhj 
PiYØxc iRfxqv Bmjvwgqv dvwhj 
PiYØxc iRfxqv Bmjvwgqv dvwhj 

mnKvwi wkÿK (MwYZ) PiYØxc iRfxqv Bmjvwgqv dvwhj 
PiYØxc iRfxqv Bmjvwgqv dvwhj 
PiYØxc iRfxqv Bmjvwgqv dvwhj 
PiYØxc iRfxqv Bmjvwgqv dvwhj 

শােহদলু ইসলাম 1037029 চরণ ীপ দওয়ান িবিব বািলকা উ  িবদ ালয় ০১.০৩.২০০৮ ০১.০৯.২০০৮ 1819358357
মাঃ নািস ল আলম চৗধুরী 448306 ইসলাম ধম ইকবাল পাক বািলকা উ  িব ালয় ০৯/০১/২০০১ ০৩/০১/১৯৭৫ 1817736392

এস.এম. গালাম মা ফা 1065885 সহকারী িশ ক শািরিরক িশ া ইকবাল পাক বািলকা উ  িব ালয় চ াম ০ি◌৫/০২/২০১২ ০১/০১/১৯৮২ 1815952412

এনামুল হক 449181 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম প ম কধুরখীল ু ল এ  কেলজ চ াম 3/6/2002 3/6/2002 1/1/1972 ’1818210419
আবুল কালাম আযাদ 137453 সহকারী িশ ক সামা জক িব ান প ম কধুরখীল ু ল এ  কেলজ চ াম 1/11/1992 1/3/1993 13/04/1968 ’01816691542

ইয়াছিমন আকতার 114663 সহকারী িশ ক আইিস ট গামদ ী পাইলট মেডল উ  িবদ ালয় চ াম 17/02/2019 1/7/2019 7/7/1990 ’01676192811
কা া তওয়ারী 1146616 সহকারী িশক ক িহ  ুধম গামদ ী পাইলট মেডল উ  িবদ ালয় চ াম 17/02/2019 1/7/2019 10/1/1988 ’01789845944
িমটন চৗধুরী 1154333 সহকারী িশক ক ব বসায় িশ ক গামদ ী পাইলট মেডল উ  িবদ ালয় চ াম 17/02/2019 1/7/2019 1/10/1992 ’01618443776

এনামুল হক 449181 সহকারী িশ ক য় িশ ক(ইসলাম) প ম কধুরখীল ু ল এ  কেলজ চ াম 3/6/2002 3/6/2002 1/1/1972 ’01818210419
আবুল কালাম আযাদ 137453 সহকারী িশ ক সামা জক িব ান প ম কধুরখীল ু ল এ  কেলজ চ াম 1/11/1992 1/3/1993 13/04/1968 ’01816691542

জয় ী চ ব ী 1116889 সহকারী িশ ক িহ  ুধম ব ুরা ক.িব. ক. আর বািলকা উ  িবদ ালয় চ াম 20/10/2014 1/3/2015 2/2/1982 ’01828723387
শাহাদাত নূর 1124823 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ব ুরা ক.িব. ক. আর বািলকা উ  িবদ ালয় চ াম 26/03/2015 1/1/2016 1/7/1986 ’01820545670
স া চ 1146615 সহকারী িশ ক ভৗত িব ান ব ুরা ক.িব. ক. আর বািলকা উ  িবদ ালয় চ াম 31/1/2019 1/5/2019 14/7/1986 ’01871120435

শরীফুল ইসলাম 1146621 সহকারী িশ ক ব বসায় িশ ক এফ.আর. নু ল হক উ  িবদ ালয় চ াম 4/2/2019 1/5/2019 1981 1823932813

তিড়তা রানী বড়ুয়া সহকারী িশ ক বাংলা হযরত আেয়শা (রাঃ) মিহলা দািখল মা াসা চ াম 1/7/2008 1/7/2008
জয়েসন বড়ুয়া সহকারী িশ ক সমাজ িব ান হযরত আেয়শা (রাঃ) মিহলা দািখল মা াসা চ াম 1/7/2008 1/7/2008
সয়দ মাহা দ হাসান সহকারী মৗলভী এম.এম(হািদস) হযরত আেয়শা (রাঃ) মিহলা দািখল মা াসা চ াম 2/7/1999 2/7/1999

সহকারী িশ ক

PÆMÖvg

PÆMÖvg

PÆMÖvg

PÆMÖvg

mnKvwi wkÿK (mvgvwRK 
weÁvb)

mvgvwRK weÁvb

K„wl wkÿv

1/12/1988

20/02/1982

17/08/2015

gynv¤§` wRj&jyi ingvb 2017739 Kw¤úDUvi wkÿv

1/12/1988

Rqbyj Av‡e`xb 2106601

wiUz Kzgvi eo–qv 313253

PÆMÖvg

gynv¤§` kvn& Avjg 2106599 mnKvwi gIjfx Aviwe

gynv¤§` Avwbmyi ingvb 2124757 mnKvwi gIjfx Aviwe

313253 MwYZAveyj Kvjvg AvRv`

1/3/1963 1813123492

PÆMÖvg 1/11/2004 1/9/2005 18198770601/1/1982

1/9/2016 31/12/1985 1815950814

1/11/1994 1/11/1994 2/1/1974 1814247767

164139704630/04/2014 1/9/2014

4/2/2019 1/5/2019 1/3/1995 1820987557

চ াম

30/04/2014 1/9/2014 1/3/1985 1830037073

PÆMÖvg



নািহদা আ জজ সহকারী মৗলভী এম.এফ হযরত আেয়শা (রাঃ) মিহলা দািখল মা াসা চ াম 15/9/1999 15/9/1999
আ রু রিহম সহকারী মৗলভী এম.এম(হািদস) হযরত আেয়শা (রাঃ) মিহলা দািখল মা াসা চ াম 26/6/2008 26/6/2008
mv¾vZzj Bmjvg 1144944 mnt wkÿK Bs‡iRx `wÿY iv½ywbqv wkjK eûgyLx D”P we`¨vjq PÆMÖvg 4/2/2019 1/3/2019 1989 1829976669
RvbœvZzj †di‡`Šm 1144946 mnt wkÿK MwYZ H H 4/2/2019 1/3/2019 1990 1886126745
mvab Kzgvi ivq 1144956 mnt wkÿK wn›`y ag© H H 6/2/2019 1/3/2019 1989 1756278012
‡gvt Avkivdzj Avjg 261886 mnt wkÿK Bmjvg ag© ‡nvQbvev` jvjvbMi D”P we`¨vjq H 1/1/1991 1/7/1994 1971 1827477130
K…òv PµeZx© 261889 mnt wkÿK wn›`y ag© H H 1/1/1991 1/7/1994 1965 1839671663
gynv¤§` byiæj Kwig 1115923 mnt wkÿK K…wl wkÿv H H 3/6/2014 1/1/2015 1990 1815610381
‡gvnv¤§` kvn&&Avjg 1034068 mnt wkÿK AvBwmwU iv½ywbqv wLj‡gvMj iwmK D”P we`¨vjq H 15/01/2005 1/9/2006 1978 1816429097
‡gvnv¤§` iæev‡qZ iv‡k` 1053126 mnt wkÿK K…wl wkÿv H H 13/12/2009 1/11/2010 1974 1717961621
Avng` †iRv Lvb 1068148 mnt wkÿK Bmjvg ag© H H 14/07/2012 1/11/2012 1989 1814992904
mvjvn DwÏb 1060500 mnt wkÿK Bs‡iRx H H 1/4/2012 1/11/2012 1982 183144061
K‡jøvj `vk 103546 mnt wkÿK MwYZ mvnvãxbMi D”P we`¨vjq H 23/04/1982 1/12/1984 1960 1866031921
myRb eo–qv 1132727 mnt wkÿK K…wl wkÿv H H 1/11/2016 1/3/2017 1989 1623641381
gynv¤§` Ave`yj nvwjg 1132704 mnt wkÿK Bmjvg ag© H H 1/11/2016 1/3/2007 1984 1731362511
gynv¤§` Aveyj eki 103581 mnt wkÿK Bmjvg ag© ‡mvbviMvuI D”P we`¨vjq H 1/12/1981 1/12/1985 1960 1813681205
‡gvnv¤§` Avjx ZvjyK`vi 1027345 mnt wkÿK AvBwmwU H H 27/12/2004 1/9/2005 1974 1825571147
mvBdzj nK 1124738 mnt wkÿK weÁvb H H 1/6/2015 1/1/2016 1987 1840523252
û¾vZzj nK 1144938 mnt wkÿK Bs‡iRx H H 4/2/2019 1/3/2019 1989 1832811739
‡LvKb P›`ª cvj 1144960 mnt wkÿK wn›`y ag© H H 4/2/2019 1/3/2019 1988 1745096284
‡gvnv¤§` †mvjvqgvb 1008659 mnt wkÿK Bmjvg ag© AvjnvR¡ Aveyj eki †PŠayix D”P we`¨vjq H 1/8/2002 1/5/2004 1982 1823311006
wUUz PµeZx© 1106591 mnt wkÿK wn›`y ag© ‡Kv`vjv D”P we`¨vjq H 26/02/2014 2/6/2014 1980 1820170322
gynv¤§` Avãyj nvwg` 1013313 mnt wkÿK Bmjvg ag© ‡cvgiv knx` wRqvbMi D”P we`¨vjq H 14/08/2004 14/08/2004 1975 1838166881
bvwQi DwÏb 1056666 mnt wkÿK Bmjvg ag© mv‡eK iv½ywbqv B›`ªKzgvix evwjKv D”P we`¨vjq H 22/02/2011 1/5/2011 1987 1818698404
Avj Avwgb wmwÏK 1111002 mnt wkÿK AvBwmwU H H 7/6/2014 1/7/2014 1987 172327540
gvIjvbv dRjyj Avjg 124360 mnt wkÿK Bmjvg ag© eMvwejx D”P we`¨vjq H 1/1/1984 1/6/1985 1961 1822635988
byiæj Avwgb 261047 mnt wkÿK evsjv H H 1/2/1989 1/6/1994 1962 1815458367
iZb Kzgvi PµeZx© 1008654 mnt wkÿK mgvR weÁvb cwðg wkjK †e‡`Šiv Avjg †PŠayix D”P we`¨vjq H 2/3/1996 1/5/2004 1961 1818854200
wQwÏKzi ingvb 1056675 mnt wkÿK Bmjvg ag© c~e© midfvUv AvBwW‡qj D”P we`¨vjq H 20/03/2011 1/5/2011 1986 1712788842
KvRx AvbQviæj nK 1146812 mnt wkÿK ‡fŠZ weÁvb H H 10/2/2019 1/5/2019 1990 1811664388
Av.b.g AvwbPzi ingvb 449133 mnt wkÿK Bmjvg ag© DËi c`yqv eûgyLx D”P we`¨vjq H 4/4/2002 1/6/2002 1980 1813716281
‡gvt kvwKj 1115921 mnt wkÿK AvBwmwU H H 22/10/2014 1/1/2015 1990 1816110171
wg‡mm iæwnbv bvwmi 1146815 mnt wkÿK ‡fŠZ weÁvb H H 3/2/2019 1/5/2019 1984 1821594708
wg‡mm mvwL kxj 1112499 mnt wkÿK e¨emvq wkÿv myLwejvm D”P we`¨vjq H 3/6/2014 1/9/2014 1987 1812497115
Avãyj nvwjg †PŠayix 119270 mnt wkÿK AvBwmwU H H 29/09/2014 1/5/2015 1996 1728398792
kvnv`vZ †nv‡mb 1119271 mnt wkÿK Bmjvg ag© H H 2/2/2015 1/5/2015 1988 1818994765
wg‡mm Bjy eo–qv 127529 mnt wkÿK evsjv NvU‡PK D”P we`¨vjq H 1/7/1986 1/7/1986 1963 1817677390
‡gvt byiæj AveQvi 1132719 mnt wkÿK Bs‡iwR H H 5/12/2016 1/2/2017 1986 1824848246
gvIjvbv BwjqvQ Avng` 305135 mnt ‡gŠjfx Aviwe gv`&&ivmv-G-‰Zqweqv A`yw`qv mywbœqv dvwhj H 1/11/1990 1/11/1990 1971 1813599230
gvIjvbv igRvb Avjx 316924 mnt ‡gŠjfx Aviwe H H 16/03/2011 1/8/2012 1976 1818403987
ivRy AvKZvi 2124876 mnt ‡gŠjfx Aviwe H H 5/2/2019 1/5/2019 1991 1824962949
KvRx Av‡qkv Lvbg mvjgv 2124874 mnt wkÿK mgvR wet H H 5/2/2019 1/5/2019 1994 1826122783
gynv¤§` Lwjjyi ingvb 308656 mnt wkÿK evsjv ivbxinvU Avj-Avwgb nv‡gw`qv dvwRj gv`ªvmv H 1/3/1991 1/8/1993 1968 1814365665
‡gvRvddi Avng` 308658 mnt wkÿK MwYZ H H 1/12/1992 1/6/1993 1968 1813700890



‡gvt Avey Rvdi wgqv 309786 mnt ‡gŠjfx KziAvb ‡eZvMx ingvwbqv Rv‡gDj Djyg `vwLj gv`ªvmv H 1/2/1994 1/2/1994 1970 1710395958
‡K.Gg nvwdRyi ingvb 2001075 mnt ‡gŠjfx Aviwe H H 29/04/2003 1/1/2004 1980 1815448876
‡gvt gvngy`yj nvQvb 2112708 mnt wkÿK K…wl H H 6/4/2015 1/7/2015 1994 1922213600
‡gvt wi`yqvb evix 317914 mnt wkÿK evsjv gwiqgbMi Bmjvwgqv Avwjg gv`ªvmv H 3/9/1998 3/9/2019 1976 1829051026
Rqbve †eMg 2124881 mnt wkÿK K…wl H H 12/2/2019 1/5/2019 1987 1556370643
gvneyev †eMg 2124875 mnt wkÿK mvgvwRK wet H H 12/2/2019 1/5/2019 1987 1717105933
gynv¤§` Avjx bCgx 139199 mnt wkÿK Bmjvg ag© Lyiæwkqv Øvwi‡Kvc D”P we`¨vjq H 1/6/1987 1/1/1994 1971 1733110031
Ac©b eo–qv 1119214 mnt wkÿK weÁvb H H 1/1/2015 1/5/2015 1988 1817797958
‡gvt bv‡Qi DwÏb 262220 mnt wkÿK Bmjvg ag© nwini D”P we`¨vjq H 1/1/1993 1/1/1995 1973 1819618869

kIKZ-Db-bvnvi †kjx 1146801 mnt wkÿK Bs‡iRx gb&mv ¯‹zj GÛ K‡jR PÆMÖvg 7/2/2019 1/5/2019 20/09/89 1832850780
‡gvt Ave ỳj ReŸvi 1027184 mnt wkÿK Bmjvg ag© ajNvU ¯‹zj GÛ K‡jR PÆMÖvg 1/11/2004 1/9/2005 17/02/81 1819672701
wi¤úx  wek¦vm 1132676 mnt wkÿK wn› ỳ ag© ajNvU ¯‹zj GÛ K‡jR PÆMÖvg 17/11/2016 1/3/2017 3/1/1989 1718740978

wg. widvZ Aviv AvuwL 1146789 mnt wkÿK Z_¨ I †hvMvt bwjbxKvšÍ †g‡gvt Bbw÷wUDU PÆMÖvg 14/02/2019 1/5/2019 28/09/95 1859331101
‡gvt Avn¤§`  byi AvbQvix 102012 mnt wkÿK Bmjvg a©g KvkxqvBk D”P we`¨vjq PÆMÖvg 1/6/1980 1/7/1984 1/2/1960 1991954861

wb‡e`b  wek¦vm 1132675 mnt wkÿK MwYZ I weÁvb Qbniv †lvokxevjv D”P we`¨vjq PÆMÖvg 24/11/2016 1/3/2017 20/10/85 1813878576

Avwgbyi  iwk` 317940 mnt wkÿK Bmjvg a©g PiKvbvB eûg~Lx  D”Pwe`¨vjq PÆMÖvg 4/5/2003 10/10/1998 15/02/78 1820984592

csKR KvwšÍ †PŠayix 1067250 mnt wkÿK MwYZ H PÆMÖvg 10/6/2012 1/11/2012 14/09/77 1820505195
‡g‡n`x  nvmvb 1151728 mnt wkÿK e¨emvq wkÿv H PÆMÖvg 1/1/2019 1/7/2019 27/08/87 1829925097
mywPÎv  †PŠayix 1146786 mnt wkÿK evsjv H PÆMÖvg 1/1/2019 17/05/2019 1/7/1992 1830220580
Ave ỳj  Avjxg 1146774 mnt wkÿK Bmjvg ag© H PÆMÖvg 1/1/2019 17/05/2019 4/12/1986 1838937707
Rqbvj Av‡e`xb Kv‡`ix 127750 mnt wkÿK Bmjvg a©g ev‰iKvov D”Pwe`¨vjq PÆMÖvg 1/1/1985 1/6/1986 31/12/59 1814834044
wcÖq‡Zvl  eo–qv 260294 mnt wkÿK mvgvwRK weÁvb H PÆMÖvg 3/7/1993 1/1/1994 27/05/70 1817245693
‡gvt  Gbvgyj  nK 266000 mnt wkÿK Bs‡iRx H PÆMÖvg 1/7/1996 1/9/1996 10/6/1963 1817761547
‡gvnv¤§` Iqvmxg 1146781 mnt wkÿK K…wl H PÆMÖvg 13/02/2019 1/5/2019 1/1/1988 1849252452

wgjb KvwšÍ eo–qv 260298 Rywbqi wkt wnmve weÁvb H PÆMÖvg 22/09/1992 1/1/1994 15/10/64 1819356192
†gvt  Bw ª̀Q 1074388 mnt wkÿK Bmjvg ag© R½jLvBb D”P we`¨jq PÆMÖvg 10/2/2013 1/5/2013 10/2/1987 1815855618
gvI.mvC ỳj nK †PŠayix 261769 cÖavb †gŠjbv Bmjvg ag© Avwkqv D”Pwe`¨vjq PÆMÖvg 1/9/1994 1/2/1995 10/1/1972 1815525572
‡gvnvt nvwdRyj Bmjvg 1113806 mnt wkÿK K…wl wkÿv H PÆMÖvg 1/4/2014 1/10/2014 20/10/86 1719303359
‡ivKmvbv  AvKZvi 1115930 mnt wkÿK AvBwmwU H PÆMÖvg 1/11/2014 1/1/2015 25/08/90 1828567174
Ave ỳP QvËvi 1151731 mnt wkÿK evsjv cwUqv Av`k© D”Pwe`¨vjq PÆMÖvg 2/2/2019 1/8/2019 29/06/86 1833529266
K…ò  bv_ 1146800 mnt wkÿK wn› ỳ ag© H PÆMÖvg 2/2/2019 1/5/2019 5/7/1991 1671801680
KwYKv kxj 1120465 mnt wkÿK K…wl wkÿv nvwejvmØxc eûg~Lx D”Pwe`¨vjq PÆMÖvg 1/6/2015 1/7/2015 12/4/1989 1630165204
gy.gyevkkiæj gvngy` 1146802 mnt wkÿK mnt †gŠjex H PÆMÖvg 4/2/2019 1/5/2019 7/2/1990 1833981849
Avwbmyi ingvb 2017779 mnt wkÿK Kw¤úDUvi wkt Kzmygcyiv D”Pwe`¨vjq PÆMÖvg 11/12/2004 1/9/2005 20/12/79 1818005434
kv‡n ỳi ingvb 1146773 mnt wkÿK Bs‡iRx H PÆMÖvg 1/3/2019 1/6/2019 10/10/1989 1813228609
iw³g  eo–qv 1146783 mnt wkÿK e¨emvq wkÿv H PÆMÖvg 1/3/2019 1/6/2019 6/10/1985 1812028364
e„wó  eo–qv 1146776 mnt wkÿK mvgvwRK weÁvb H PÆMÖvg 1/3/2019 1/6/2019 13/04/88 1855534334
cÖ̀ xc PµeZx© 132035 mnt wkÿK wnmve weÁvb ‡kvfb`Ûx ¯‹zj GÛ K‡jR PÆMÖvg 2/4/1989 2/4/1989 16/06/66 1819640531



nvmvb  Zv‡iK 1126939 mnt wkÿK Bs‡iRx H PÆMÖvg 2/1/2016 1/3/2016 28/12/85 1823145800
‡gvt RyjwdKvi Avjx 1126941 mnt wkÿK AvBwmwU H PÆMÖvg 2/1/2016 1/3/2016 5/10/1987 1812669516
mygb `vk 450280 mnt wkÿK wn› ỳ ag© †Kwjkni  D”P we`¨vjq PÆMÖvg 1/9/2002 1/9/2002 1/12/1976 1811626442
‡gŠ wi ỳqvb~j  nK 1077180 mnt wkÿK Bmjvg ag© H PÆMÖvg 6/1/2013 1/7/2013 22/02/85 1837208958
 cÖxwZKYv mvnv 1109968 mnt wkÿK Bs‡iRx H PÆMÖvg 5/4/2015 1/7/2014 15/08/81 1827589698
wRbvi myjZvbv 1146878 mnt wkÿK e¨emv D‡`¨vM H PÆMÖvg 18/02/2019 21/05/2019 10/10/1993 1857641033
‡gvnvt Aveyj nvQvb 444609 mnt wkÿK Bmjvg ag© avDi‡W½v mvi`v PiY D/we. PÆMÖvg 2/5/2000 1/10/2000 15/01/77 1812562032
cÖwgUb KvwšÍ †`e 1146796 mnt wkÿK Bs‡iRx H PÆMÖvg 13/02/2019 17/05/2019 12/9/1990 1825276159
 Aveyj Kvjvg AvRv` 130948 mnt wkÿK Bmjvg ag© ‡Rvqviv LvbLvbvev` Gb.wm.Dwe PÆMÖvg 25/06/1988 25/06/1988 1965 1815626256
mÄxe Kzgvi eo–qv 132779 mnt wkÿK evsjv H PÆMÖvg 5/10/1989 25/08/1990 1967 1818817310
Zvcm KvwšÍ eo–qv 130946 mnt wkÿK Bs‡iRx H PÆMÖvg 6/6/1988 6/6/1988 1967 1815116775
mgxi PµeËx© 125839 mnt wkÿK mvgvwRK weÁvb H PÆMÖvg 29/11/1984 1/9/1986 1962 1818051665
 Hw› ª̀jv mvnv 1146794 mnt wkÿK ‡fŠZ weÁvb H PÆMÖvg 17/02/2019 1/5/2019 1986 1737539873
M‡Yk P› ª̀ bv_ 1146785 mnt wkÿK K…wl wkÿv H PÆMÖvg 18/02/2019 1/5/2019 1987 1758879400
Avjx  Avng` 2127962 PÆMÖvg Bs‡iRx Avwgiæj AvDwjqv `vt gv ª̀vmv PÆMÖvg 18/02/2019 1/7/2019 5/5/1990 1643667192
‡gvt Zv‡iKzj Bmjvg 2127958 PÆMÖvg MwYZ mvuB`vBi MvDwQqv wmt gv ª̀vmv PÆMÖvg 11/2/2019 1/7/2019 1986 1816282554
gynv¤§` †bRvg DwÏb 2007375 mycvi KziAvb kixd ‡KvjvMvIu MvDwQqv `vt gv ª̀vmv PÆMÖvg 1/1/1990 10/5/2004 1968 1818923654
gyt b~iæj Avwgb 2007576 mn-mycvi BwZnvm,wdKvn H PÆMÖvg 22/02/1999 10/5/2004 1971 1815509451
bvwRg DwÏb 2017771 mnt ‡gŠjex Aviex H PÆMÖvg 18/02/1999 10/5/2004 1973 1815070769
gyt BmgvBj Lvb 2017771 mnt ‡gŠjex Aviex.wdKvn H PÆMÖvg 4/12/2004 30/10/2005 1979 1813908532
gyt nvweeyjøvn 2017770 mnt ‡gŠjex Aviex - 2q H PÆMÖvg 4/12/2004 30/10/2005 1981 1814939770
mvwebv BqvQwgb 2007579 mnt wkÿK evsjv H PÆMÖvg 22/02/1999 10/5/2004 1977 1823708076

iægv  AvKZvi 2124868 mnt wkÿK K…wl wkÿv H PÆMÖvg 3/2/2019 1/5/2019 1987 1743901476
nv‡dR Avng` Kwei 2007380 Ge‡Z. cÖavb Aviex H PÆMÖvg 1/5/1995 10/5/2004 1966 1813928379

cvifxb  AvKZvi 2007381 Rywbqi wkÿK evsjv H PÆMÖvg 22/02/1996 10/5/2004 1978 1819959395

gynv¤§` b~iæj nK 311900 mn:†gŠjex wdK&n †Kvivb ‡kqvbcvov Ave ỳj Lv‡jK `v. gv PÆMÖvg 1/12/1989 1/1/1995 15/02/71 1822643804
gynv¤§` dwi ỳj Avjg 311901 mnt †gŠjex nvw`m D ỳ© H PÆMÖvg 1/7/1989 1/1/1995 15/01/71 1817797826
gynv¤§` Avey †gvnmxb 313002 mnt †gŠjex ‡Kvivb Aviex H PÆMÖvg 28/07/1994 1/6/1995 29/07/70 1819801770
wg‡mm k¨vgjx †mb 318491 mnt wkÿK K…wl weÁvb H PÆMÖvg 1/4/1991 1/4/1999 29/05/66 1830141960
রাজচ  দবনাথ ১৩১২৯২ সহ: ◌ িশ বাংলা রায়পুর ইউিনয়ন বহমুখী উ: িব: চ াম ২৪/১১/১৯৯৮ ০১/১২/১৯৯৮ ১৪/৮/১৯৬০ ১৯২০০৬৭৪৯৭
মা াক আহমদ ১১৫১৬৯৬ সহ: িশ ক উটার   ----- ঐ ---- --- ঐ -- ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ৩০/৬/১৯৮৫ ১৮৮১৪৬৯৭৭১

কানু কৃমার িসংহ ১৩১২৯৫ সহ: িশ িব ন িসংহরা রামকানাই উ  িব: চ াম ০৩/১০/১৯৮৮ ০৩/১০/১৯৮৮ ০৩/০৪/১৯৬৭ ১৮১৭৭৪১৫০৫
মা: কায়েকাবাদ আলী ৪৪৪৫৮৪ সহ: িশ ইসলাম ধম িসংহরা রামকানাই উ  িব: চ াম ০৩/০৭/২০০০ ০৩/০৭/২০০০ ০১/০১/১৯৭৭ ১৮১৫৬৭২৯৯৯
মা: মিন ামান ১১৪৬৫৯০ সহ: িশ কৃিষ িশ া  ---- ঐ ----  --- ঐ -- ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০৬/০৫/১৯৮৪ ১৭২০০১২২৮০
মা: জােকর উ াহ ৪৪২৮৩৬ সহ: িশ ইসলাম ধম ব মচড়া শহীদ বশরা ামান উ:িব: --- ঐ -- ১/১/১৯৯৮ ০১/০১/১৯৯৮ ০১/০১/১৯৭১ ১৮৩৯৫৭৮০৮০
মা: আবদুল আিলম ১১৩২৭১০ সহ: িশ ইসলাম তলার ীপ বারখাইর এশাদ আলী উ: িব: ১৯/১০/২০১৬ ০১/০৪/২০১৭ ১০/০২/১৯৮৫ ১৬৪১৪০১৫০৭

মৃনাল কাি  ম ল ১১৪৬৫৯৩ সহ: িশ িহ ু  ----- ঐ ---- ১৭/২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৫/৮/১৯৮৮ ১৭২৪৭১৭৩৩০
মা: এমরান গিণ ১১৫১৬৯৭ সহ: িশ ভৗত িব ান ১১/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৫/৫/১৯৯১ ১৮২০৮২৫৩২০

--- ঐ ---



মা: নািসর উ ন ১৩১২৯৬ সহ: িশ বাংলা বটতলী শাহ ্ মাহেছন আউ: (রা:)উ:িব: --- ঐ --- ১/১২/১৯৮৮ ০১/১২/১৯৮৮ ১৯৬৪ ১৮১৯৩৪৯৩৯৫
সামা চ বতী ১১৩২৬৪৩ সহ: িশ ব বসায় িশ া ২৪/১১২০১৬ ০১/০৩/২০১৭ ১১/০৩/১৯৯১ ১৮৪০২৩১৪৭৬

শা ন ু দ ১১৪৬৫৮৭ সহ: িশ কৃিষ ০১/০৫/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৫/১১/১৯৮৬ ১৮৭০৭৫১১৭৬
হ াপী সন ১১১৩৮০১ সহ: িশ িব ান ৭/৮/২০১৪ ০১/১১/২০১৪ ০৫/০৬/১৯৮৬ ১৮১৪১১৮৮৩২
শাহ আলম ১০৪০৮৯৫ সহ: িশ ধমীয় িশ ক ১৫/১/২০০৪ ০১/০১/২০১০ ০১/০১/১৯৮০ ১৮৩২০৭৩২৬৯
জগ াথ দাশ ১৪৭৬২১ সহ: িশ শরীরচচা ২৫/১১/২০০৭ ১/৩২০০২ ১০/০৫/১৯৭৫ ১৮১৪৩২৩০৯৭
আ,ফ,ম ওবায়দু াহ ভূইয়া ১২৫৭৮১ সহ: িশ ইসলাম মিরন একােডমী ু ল এ  কেলজ  ---- ঐ  ---- ২৮/২/১৯৮৫ ০১/০৬/১৯৮৬ ০১/০৩/১৯৬৫ ১৭১৮৯৮২৬৫৯
মা: ইি চ ১৩০৮৫৯ সহ:িশ সমাজ িব ান চাতরী ইউিনয়ন বহমুখী উ: িব:  ---- ঐ  --- ২৬/৯/১৯৮৭ ২৬/৯/১৯৮৭ ৬/৫/১৮৬৬ ১৮১৩১০৮০৮৯

জালাল উ ন ১৩০০২৯ সহ: িশ ধমীয় িশ ক য়াপ ক উ  িবদ ালয় ১/৯/১৯৮৭ ০১/০৬/১৯৮৮ ৩১/১২/১৯৬৯ ১৮১২৬৭৫৭৪৯
সুভাষ চ বতী ৪৪১৩৯০ সহ: িশ জীব িব ান ----- ঐ ---- ০১/০১/১৯৯৯ ০১/০৩/১৯৯৯ ১০/০৭/১৯৬৪ ১৯১১২২৬৫৭৩
মারেশদ আলম ১১৫১৬৯৫ সহ: িশ িব ান িশ ক ২০/২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০১/০১/১৯৯০ ১৮২৩২৩১২৩৬
মা: শিফকৃল ইসলাম ১০৪৩১৬৬ সহ: িশ ইসলাম ধম খাসখামা বািলকা উ: িব: ২১/৩/২০১০ ০১/০৫/২০১০ ০১/০১/১৯৮৩ ১৮৬৫০৯৭৮৭০
কিডএম সাঈদ আিতফ ১১০৯৯৬৭ সহ: িশ কৃিষ িশ া   ---- ঐ ---- ০৩/০৬/২০১৪ ০৩/০৬/২০১৪ ০১/০১/১৯৮৫ ১৬৮৪৯২৩০৯১
মা: মাহেছন ১৩৩৮০১ সহ: িশ ইসলাম ধম ০১/০৭/১৯৯০ ০১/০৭/১৯৯০ ০১/০৬/১৯৬৭ ১৮২১৫৪৭১৫১

তিহন রায়  চৗং ১১১৯২৫৬ সহ: িশ িহ  ুিশ ক ১৮/১২/২০১৪ ০১/০৫/২০১৫ ৩১/৭/১৯৮৫ ১৮১৩৩৮৮০১৩
আবদুর রিহম ১১৩৯০৯০ সহ: িশ ক উটার িশ ২৩/১২/২০১৪ ০১/০৩/২০১৮ ১৫/৭/১৯৮৩ ১৭৫১৭৪০৭৪০
হাসাইন ফা ক ১১৪৬৫৯২ সহ: িশ িবিপএড ১২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২১/১২/১৯৮৬ ১৮৩০৩৬১১৭১

িদল মাহা দ ১১৩১০১০ সহ: িশ সহ: াগািরক ০১/০৯/২০১৬ ০১/১০/২০১৬ ১৫/১১/১৯৮৭ ১৮২৪৯৫৩৪৬৫
মুিনর উ ন ১০৬০৫৩৪ সহ: িশ ইসলাম ধম ১০/০৯/২০১১ ০১/১১/২০১২ ০৫/০২/১৯৮৮ ১৮১১৮৬৪৭৩০
আবদুল হা ান ১১৫১৬১৪ সহ: িশ গিণত ০২/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ২৫/১২/১৯৮৭ ১৭১৯৪৫২০৮৯
সকত ঘাষ ১১৪৬৫৯৬ সহ: িশ ইংেরজী ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৪ ১৭১৪৩৮১১১৪

আছলাম হােসন ১১৪৬৫৯৪ সহ: িশ ভৗত িব ান ১৩/২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯১ ১৬৮৪৫৯৯৭৫৮
মা: আহমদুল হক ১১৪৬৫৮৯ সহ: িশ ইসলাম ধম ১১/০২/২০০৪ ০১/০৫/২০১০ ১০/০১/১৯৮২ ১৭১২০৪২৯১৩

ই া সরকার ১০৪৫৮৪৪ সহ: িশ আইিস ট ০১/০৬/২০১৫ ১৬/৫/২০১৯ ৩১/১০/১৯৮১ ১৭২০৪০৪৫৩০
মা: শাহজাহান তােরক মনছৃরী ৪৪৮৪৩২ সহ: িশ ইসলাম ধম ১৫/৫/১৯৯৭ ০১/০৫/২০০২ ০১/০২/১৯৭৪ ১৮১৯৮০৩০৪৪
মা: মকসুদুর রশীদ চৗ: ১০১৩২৭৬ সহ: িশ কৃিষ িশ া ০১/০৯/২০০৩ ০১/০৫/২০০৪ ১২/০৭/১৯৭৯ ১৯৯১৯৪৯৪০০
মা: আবু ছােদক ৪৪৬২৫০ সহ: িশ ইসলাম ধম জ ক এস উ: িব: চ াম ০৬/০১/১৯৯২ ০১/০৪/২০০১ ২০/১২/১৯৭১ ১৮১৪২০৩২৪৭

মা: ইউসুফ ৪৪৬২৪৭ সহ: িশ বাংলা জ ক এস উ: িব: চ াম ০৬/০১/১৯৯২ ০১/০৪/২০০১
১৫/৬/১৯৬৬২৭/১০
/১৯৭২ ১৮২৩৭৬১১৪২

খাকন চ  নাথ ৪৪৬২৪৯ সহ: িশ শরীরচচা জ ক এস উ: িব: চ াম ০৬/০১/১৯৯৬ ০১/০৪/২০০১ ১৮১৩১৭৮৬৬২
Zvcm eo–qv 136094 সহ: িশ mgvR weÁvb ‡`ŠjZcyi D: we: PÆMÖvg 1/12/1990 1/10/1992 1965 ১৮১৮৪০১৭৫৪
‡iRvDj Kwig 1048625 সহ: িশ kixi PP©v ‡`ŠjZcyi D: we: PÆMÖvg 10/4/2010 1/7/2010 1976 1827373875
kÖxevm cvj 126690 সহ: িশ mvgvR weÁvb G †R ‡Pšayix eûgyLx D: we: PÆMÖvg 1/11/1987 1/11/1987 1961 1832805333
weavb `vk 449757 সহ: িশ kixi PP©v G †R ‡Pšayix eûgyLx D: we: PÆMÖvg 15/12802 15/12/02 1979 1814288346
‡gvt †mwjg Djøvn 1071994 সহ: িশ AvBwmwU G †R ‡Pšayix eûgyLx D: we: PÆMÖvg 11/9/2002 1/1/2013 1978 1839156153
‡gvnv¤§` †nvmvBb 263777 সহ: িশ Bmjvg Kvvcvm‡cvjv nvRx Igi Avjx †PŠ: D: we: PÆMÖvg 1/5/1995 1/5/1995 1974 1913122863
wiUb bva 1013126 সহ: িশ kixi PP©v Kvvcvm‡cvjv nvRx Igi Avjx †PŠ: D: we: PÆMÖvg 15/15/04 1/6/2004 1979 1818001768
wegj KvwšÍ †Pšayix 122002 সহ: িশ weRvb gwiqg AvkÖvg D: we: PÆMÖvg 15/11/84 1/12/1984 1960 1822631500
b~iæj Avjg 1100258 সহ: িশ Bmjvg gwiqg AvkÖvg D: we: PÆMÖvg 1/10/2013 1/1/2014 1984 1991949355
DBwjqvg Avj‡d«Û gÛj 1151732 সহ: িশ wLª÷vb gwiqg AvkÖvg D: we: PÆMÖvg 18/02/19 7/6/2019 1991 1913170413
AwgZ gnvRb 1000503 সহ: িশ kixi PP©v Pijÿv BDwbqb D: we: PÆMÖvg 1/12/2003 1/4/2004 1974 1815185515
‡gvt Avey bv‡mi 1119193 সহ: িশ Bmjvg Pijÿv BDwbqb D: we: PÆMÖvg 1/4/2014 1/5/2015 1979 18134254882
cjvk PµeZ©x 1146787 সহ: িশ K…wl Pijÿv BDwbqb D: we: PÆMÖvg 23/02/19 26/05/19 1988 1813106186

চ াম

উপকূলীয় আদশ উ: িব: --- ঐ  ---

কনপুরা উ  িবদ ালয় --- ঐ ----

--- ঐ ---

পীরখাইন মাওলানা আশরাফ চৗ: হাই ু ল চ াম

হাজীগাও শালকাটা এস জ িনজাম উ: িব: চ াম

---ঐ –

পৈরেকাড়া নয়নতারা উ: িব: চ াম

বিশ ামান ৃিত িশ া  ক চ াম

িনত ান  উ  িব:



জনাব মুহা দ জােন আলম ৩২১৮৮০ সহ. িশ ক ধমীয় িশ ক ফেতপুর বহমুখী উ  িবদ ালয় PÆMÖvg ০৪/০২/০১ ০১/০৩/০১ ০৭/০৫/৮০ ১৮৩০৩৬৯৭৮৮

জনাব িশবু র ন সন ১১১৯২২৪ সহ. িশ ক কৃিষ ফেতপুর বহমুখী উ  িবদ ালয় PÆMÖvg ০২/০২/১৫ ০১/০৫/১৫ ১৪/১১/৮৭ ১৮১৮৯১৬৯১৩

মাঃ ফজলুল হক ওসমানী ৩০৯০৩ সহ. মৗলভী িফক  তয়িবয়া সুি য়া দািখল মাদ ্রাসা ০১/০১/৯২ ০১/০৪/৯২ ০১/০১/৬২ ১৮১৩৬৩৭১৩৩

মাঃ আবদুস সালাম ৩৫৮৮৭ সহ. মৗলভী আরবী তয়িবয়া সুি য়া দািখল মাদ ্রাসা ০১/০৬/৮৪ ০১/০৬/৮৬ ০১/০১/৬৩ ১৯৯১৯৫৫৪০৬

মাঃ জাহা ীর আলম ১২৫৮৮০ সহ. িশ ক স. িব ান মখল আদশ উ  িবদ ালয় ০১/০১/৮৪ ০১/০১/৮৪ 3/2/1962 1818503382

শামছুল আলম ১০৬৮১৫৬ সহ. িশ ক কি উটার মখল আদশ উ  িবদ ালয় ০১/০৭/১২ ০১/০৭/১২ 1/1/1983 1991955406

মাহা দ আবু ছরওয়ার ১১০৩৪৭৩ সহ. িশ ক ইসলাম ধম মখল আদশ উ  িবদ ালয় ০১/০২/১৪ ০১/০২/১৪ 2/5/1982 1818503382

রিমজ আলম ১১৩২৬৯১ সহ. িশ ক শরীর চচা মখল আদশ উ  িবদ ালয় ০১/১১/১৬ ০১/১১/১৬ 1/1/1979 1815611400

মাঃ ফা ক ১১৪৪৯৩১ সহ. িশ ক কৃিষিশ া মখল আদশ উ  িবদ ালয় ০৪/০২/১৯ ০৪/০২/১৯ 11/10/1988 860384077

ছােলহা বগম ১৪২৫৩৬২ সহ. িশ ক ইসলাম িশ া আকবিরয়া ু ল এ  কেলজ ০৫/১০/১৫ ০১/০১/১৬ ০১/০৩/৯০ ১৯৯১৯৫৫৯০৭

জনাব মাহা দ সােহল ২১১৭৭৮১ সহ. িশ ক কৃিষিশ া হাটহাজারী আেনায়া ল উ. ফািযল মা  রাসা ১৫/১২/১৫ ০১/০৯/১৬ ১৫/০৭/৮৮ ১৮২৮৪২০০৩৬

মাঃ শামসুল আলম ২০৯৩৮৭৮ সহ. মৗলভী আরবী ফেতপুর মনজু ল ইসলাম আিলম মা  রাসা ০১/১১/১৪ ০১/১১/১২ ০১/০৩/৮৪ ১৮১৭২৪০১৮৩

মাঃ আলমগীর ২০৯৯০১৫ সহ. মৗলভী আরবী ফেতপুর মনজু ল ইসলাম আিলম মা  রাসা ২৩/০৬/১২ ০১/০২/১৩ ০১/০৩/৮৪ ১৮৬৬৩৮০৩২২

মাঃ জামাল উি ন ৩০৬০৮০ সহ. মৗলভী আরবী ফেতপুর মনজু ল ইসলাম আিলম মা  রাসা ১৪/০৯/৯১ ০৮/০২/৭০ ১৮১৯৬৩০০৬৮

মা আকতার ২১২১০৭৪ জুিন. মৗলভী আরবী ফেতপুর মনজু ল ইসলাম আিলম মা  রাসা ৩০/১০/১৬ ১৪/০৯/৯১ ০৭/০৫/৮৮ ১৮২৫২৮৫২২৬

নু ল আবছার ৩২৪৮৪৫ আরবী ফেতপুর মনজু ল ইসলাম আিলম মা  রাসা ০১/০৩/৭০ ১৮১৬৮২১৯২৩

আ ুস সালাম ৩০৯৮১ জুিন. মৗলভী আরবী ফেতপুর মনজু ল ইসলাম আিলম মা  রাসা ২০/০৮/০২ ০১/০৯/১৯ ১৫/১২/৬৬ ১৮১৪৪৯৯০৯৬

আবু বকর িসি ক ২০৯৬০৭৯ আরবী ফেতপুর মনজু ল ইসলাম আিলম মা  রাসা ১০/০২/৮০ ১৮৩৪২৯০৫০০

মাঃ সালাইমান ৩৮৭০৪ ইবেতদায়ী আরবী ফেতপুর মনজু ল ইসলাম আিলম মা  রাসা ০১/০৩/৮৪ ০১/১০/০২ ০১/০৯/৬৪ ১৬৭৪৮১০০২১

নু াহ রায়মান খান ২০৯৬০৭৮ ধান আরবী ফেতপুর মনজু ল ইসলাম আিলম মা  রাসা ০৫/০১/৮৯ ১৮১১৫৯৭২৭৭

িনলুফার জাহান ২০২১৬৪৬ ভাষক আরবী ফেতপুর মনজু ল ইসলাম আিলম মা  রাসা ০১/০৮/১১ ০১/১২/৮৪ ০১/০১/৮০ ১৯৩১৮৬২৯০৪

নাসিরন নািভলা ২১০৬৫৭৯ ভাষক বাংলা ফেতপুর মনজু ল ইসলাম আিলম মা  রাসা ০৪/০৩/৮৫ ১৯৮৬৪৩৬৯৯৫

জায়নুল আেবদীন কুতুিব ২৬২৮৬৫ সহ. িশ ক বাংলা খ িকয়া িচকনদ ী বািলকা উ  িবদ ালয় ০১/০১/৯৩ ০১/০৭/৯৪ ১৯৮০৬৪৮৫০১

আবু তােহর মাঃ িনজাম উি ন ১১৪৬৭১৩ সহ. িশ ক ইসলাম ধম খ িকয়া িচকনদ ী বািলকা উ  িবদ ালয় ০৯/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৯৮০৬৪৮৫০১

নবনীতা চৗধুরী ১১৪৬৬৯৮ সহ. িশ ক ইংেরিজ খ িকয়া িচকনদ ী বািলকা উ  িবদ ালয় ০৯/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৯৮০৬৪৮৫০১

মাঃ সাইফুল আলম ১৩০৮০২ সহ. িশ ক ইসলাম িশ া ফেতয়াবাদ আদশ বহমুখী উ  িবদ ালয় ২৬/১০/৮৮ ০১/১১/৮৮ ২১/০১/৬৮ ১৯৪১৬৫৩৮৪৩

মাঃ আিতকুল ইসলাম ১১৪৬৭১০ সহ. িশ ক িব ান ফেতয়াবাদ আদশ বহমুখী উ  িবদ ালয় ০৬/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ২৮/১০/৯০ ১৭৫৯৭৪৩৭০৪

সািজয়া আফিরন ১১৪৬৭০৩ সহ. িশ ক ইংেরিজ ফেতয়াবাদ আদশ বহমুখী উ  িবদ ালয় ০৬/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ০৬/০৫/৮৯ ১৮১৮৮৫৬৯৯৮

জনাব মাঃ নািছর উি ন ১৩৯৮৫৩ সহ. িশ ক বাংলা ক.এস. নজিুময়া উ  িবদ ালয় ০১/১২/৯৩ ০১/১২/৯৩ ০১/০১/৬৭ ১৮১৩৭০২২১৩

জনাবা সুি তা পাল ১১২৬৯২৮ সহ. িশ ক আইিসিট ক.এস. নজিুময়া উ  িবদ ালয় ০১/০৯/১৫ ০১/০৯/১৫ ২৮/১০/৯০ ১৮১৮৬০৪৬৮০

জনাব মাঃ আেশক মওলা ১১৪৬৭০৮ সহ. িশ ক ব বসায় িশ া ক.এস. নজিুময়া উ  িবদ ালয় ১১/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ০২/০৯/৮২ ১৫২১২২৭৪৯৬

এস এম রােসল উ ীন ১০৭০২৬৫ সহ. িশ ক গিণত পি ম ধলই উ  িবদ ালয় ০৬/১১/১২ ০১/০২/১৩ ১৯৮৪ ১৮১৯৩৪৯১৫৯

ছয়দ মাহা দ আবুল হােশম ১১১৯২ সহ. িশ ক তথ  ও যাগােযাগ যুি পি ম ধলই উ  িবদ ালয় ০১/১১/১৪ ০১/০৫/১৬ ১৯৭৭ ১৮১৭৭৬১৫৩৪

মাখন চ  বড়ুয়া ৩৬১৮০ সহ. িশ ক গিণত না লেমাড়া শামছল উলুম ফািযল মাদ্ রাসা ১৪/১০/৮৫ ১৪/১০/৮৫ ০৭/০৯/৬২ ১৭১৯০৫০১৩২

মাঃ নজ ল ইসলাম ৩১৭১৯৭ সহ. িশ ক গিণত না লেমাড়া শামছল উলুম ফািযল মাদ্ রাসা ০১/১১/০৩ ২৭/০৭/৯৮ ০১/০৩/৭৭ ১৮১৩২৬১৯৫৭

শামীম আকতার সহ. িশ ক কৃিষ না লেমাড়া শামছল উলুম ফািযল মাদ্ রাসা ০২/০২/১৯ ১০/০৫/১৯ ২৫/০৫/৯১ ১৮১৯৮০১১৬৮







এসএসিস/
দািখল

এইচএসিস/
আিলম

াতক
(পাস/স ান)

১ তামা া লতানা শ া ১১৪৬৯২১ সহকাির িশ ক বাংলা ৩.৬৩ ৩.৫ ২য় সকত বািলকা উ  িব ালয় ক বাজার ২০/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০৮/১১/১৯৮৬ ১৮৫৪৫৭৬৩৫৬
২ মাঃ ফজ াহ শাহ ১২৪৬৬২ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ২য় ২য় ৩য় সকত বািলকা উ  িব ালয় ক বাজার ০৭/০৯/১৯৮৩ ০১/০৬/১৯৮৬ ০১/০৩/১৯৬৩ ১৮৩৪৭৭৯১৪৮
৩ মাঃআব ল হক হ ানী ১২৫৯৬০ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ১ম ২য় ২য় ভা য়াখালী উ  িব ালয় ক বাজার ১৩/০২/১৯৮৬ ১৩/০২/১৯৮৬ ১৯৬৩ ১৮২৬১৪১২১৯
৪ মাঃ িসরা ল মা ফা ১২৭৩৯৩ সহকাির িশ ক সামািজক িব ান ২য় ২য় ২য় ভা য়াখালী উ  িব ালয় ক বাজার ০১/০১/১৯৮৬ ০১/০১/১৯৮৬ ১৯৬১ ১৮৫৮১৩৩৪৬২
৫ মাঃ রিফক উ াহ ১১২০৮৫৫ সহকাির িশ ক কি উটার ১ম ১ম ২য় ভা য়াখালী উ  িব ালয় ক বাজার ১০/০১/২০১৫ ০১/০৭/২০১৫ ১৯৮৫ ১৮২৭৫৫০৪৪৩
৬ গৗতম দাশ ১১৪৬৯২৭ সহকাির িশ ক ইংেরিজ ২য় ৪.৩ ২.৬৩ ভা য়াখালী উ  িব ালয় ক বাজার ১১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৯ ১৮২৪৮০১৮৯৭
৭ কািনজ অপণা ১১৪৬৯৩৩ সহকাির িশ ক বসায় িশ া ৩.৮৮ ৪.৩ ১ম ভা য়াখালী উ  িব ালয় ক বাজার ১১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৬ ১৮৬৮৭৮১৯০৫
৮ মন র আলম ১৩৪২২৭ সহকাির িশ ক বসায় িশ া ২য় ৩য় ৩য় চৗফলদ ী আদশ উ  িব ালয় ক বাজার ০১/০১/১৯৯০ ০১/০৬/১৯৯০ ০২/০৭/১৯৬৩ ১৮১৯৮৫২০৯৩
৯ আলী আহমদ হলালী ১০০৭২৬ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ২য় ৩য় ৩য় চৗফলদ ী আদশ উ  িব ালয় ক বাজার ০১/০৬/১৯৮১ ০১/০৬/১৯৮১ ০১/০২/১৯৬১ ১৮১৫০৫৬৭৮৪

১০ িমটন কাি  দ ১১৩৯১০৪ সহকাির িশ ক কি উটার ২.৬৩ ৩.৩ ২য় চৗফলদ ী আদশ উ  িব ালয় ক বাজার ০১/০১/২০১৫ ০১/০৩/২০১৮ ০৭/০৫/১৯৮৮ ১৮১৩৬৭১৮৮৪
১১ রােবয়া বগম ১১৪৬৯২৫ সহকাির িশ ক িষ িশ া ১ম ২য় ২য় িপ এম খালী উ  িব ালয় ক বাজার ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১০/০২/১৯৮৫ ১৮১২৬০৯৩২৫
১২ রাইয়া আ ার ১১৪৬৯৩১ সহকাির িশ ক গিণত ৪. ৩.২ ২য় বায় শ শরফ জ ািরয়া একােডিম ক বাজার ০২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০১/১২/১৯৮৬ ১৫৫৬৬৩৯৬৩৯
১৩ ঃ ফির ল আলম ১০৩৯১২১ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ১ম ২য় ২য় ঈদগাহ জাহানারা ইসলাম বািলকা উ  িব ালয় ক বাজার ১০/০৫/২০০৯ ০১/০৯/২০০৯ ০১/০২/১৯৮০ ১৮১৫৬৯৫২৫২
১৪ মাঃ মহিসন কিবর ১১৪৬৯২৬ সহকাির িশ ক রসায়ন ৩.৯৪ ৪.৪ ১ম ঈদগাহ জাহানারা ইসলাম বািলকা উ  িব ালয় ক বাজার ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২৩/১১/১৯৮৮ ১৭৩১২২৩০২৭
১৫ িপ ন কাি  দ ২৬১১১৯ সহকাির িশ ক িব ান ৩য় ২য় ৩য় ভা িকয়া পালং উ  িব ালয় ক বাজার ০১/০৯/১৯৯৪ ০১/০১/১৯৯৫ ২০/০২/১৯৬২ ১৮৪০০০৩০৬৪
১৬ আব র রহমান ১১৪৬৯৫৬ সহকাির িশ ক ইংেরিজ ৪.২৫ ৪. ৩য় ভা িকয়া পালং উ  িব ালয় ক বাজার ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২৭/১১/১৯৮৬ ১৮৩০১৮৫৭৪৬
১৭ এস কিলম উ াহ ১২৭৩৭৪ িসিনয়র িশ ক বাংলা ৩য়/৭৮ ৩য়/৮১ ৩য়/৮৮ সানার পাড়া উ  িব ালয় ক বাজার ০১/১২/১৯৮৬ ৩১/১২/১৯৮৬ ২৬/০২/১৯৬৩ ১৮১৬৪৮০৩৮১
১৮ মাহা দ ইকবাল ১২৭৩৭৫ িসিনয়র িশ ক ইসলাম ধম ২য়/৮০ ২য়/৮২ ২য়/৮৫ সানার পাড়া উ  িব ালয় ক বাজার ০১/১২/১৯৮৬ ৩১/১২/১৯৮৬ ০১/০১/১৯৬৬ ১৮২৬৬১৫৬১৭
২০ মাঃ িজহাদ আলম ১১৪৬৯৬০ সহকাির িশ ক িব ান ৩.৯৪ ৩.৭ ১ম পালং আদশ উ  িব ালয় ক বাজার ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২০/০৩/১৯৯০ ১৭৩১৩১১৩৪৪
২১ আখতা ামান ১১৪৬৯৫৮ সহকাির িশ ক িব ান ১ম ২.৭ ৩য় পালং উ  িব ালয় ক বাজার ১০/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০৯/১০/১৯৮৩ ১৮৮০৭৪৯০৮১
২২ মাঃ মামতা ল হক ৪৪৪৩১৯ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ২য় ২য় ৩য় ি েযা া িত বািলকা উ  িব ালয় ক বাজার ২১/০৫/২০০০ ২১/০৫/২০০০ ১৫/০২/১৯৭৪ ১৮১৩৪০৮৩৯১
২৩ িদেনশ ব য়া ১০১৩৪১৪ সহকাির িশ ক বৗ  ধম ২য় ২য় ২য় ি েযা া িত বািলকা উ  িব ালয় ক বাজার ২৫/০৯/২০০৩ ২৫/০৯/২০০৩ ০৫/০৩/১৯৭৪ ১৮৩৪২৯৯১৬৯
২৪ মাঈ ল কিবর চৗ রী ১১৪৬৯৫৫ সহকাির িশ ক ত  ও যাগােযাগ ৩.৬৮ িডে ামা-৩.৩৪ ি েযা া িত বািলকা উ  িব ালয় ক বাজার ১১/০২/২০১৯ ০১/০৬/২০১৯ ০১/০৮/১৯৯১ ১৮৩০৪৭৫২৬২
২৫ কাউছার জাহান ১১৪৬৯৫৯ সহকাির িশ ক গিণত ৪.৫৬/০৬ ৪.২০/০৮ ১ম/১২ মিরচ া পালং উ  িব ালয় ক বাজার ০২/০৩/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২০/০৬/১৯৯০ ১৮৩৬৯০৪৬৫৩
২৬ হা দ তাফাইল ১১১৫৯৮১ সহকাির িশ ক কি উটার ১ম ২য় ৩.৯৯ ঈদগড় আিমর মাহা দ বিদউি ন উ.িব ালয় ক বাজার ০১/১২/২০১৪ ০১/১২/২০১৪ ০১/০১/১৯৮৩ ১৮৬৩৮৬৮৭৪২
২৭ বলাল আহমদ ২৬৮৫০৫ সহকাির িশ ক ইংেরিজ ২য় ৩য় ৩য় আলহা  ফজল আি য়া উ  িব ালয় ক বাজার ১৫/০৭/১৯৯৬ ০১/০২/১৯৯৮ ০১/০৫/১৯৭০ ১৮১৮৮৫৬২৫৪
২৮ মং া ৪৪৩৪২৯ সহকাির িশ ক বসায় িশ া ৩য় ২য় ৩য় রা  উ  বািলকা িব ালয় ক বাজার ০১/০৬/১৯৯৯ ০১/০৬/১৯৯৯ ০৬/০৩/১৯৬৬ ১৬৭০৪৩৫৩২৮
২৯ আ র বালা দাশ ১৩৭১৩৭ সহকাির িশ ক শারীিরক িশ া ২য় ২য় ২য় রা  উ  বািলকা িব ালয় ক বাজার ০১/০৬/১৯৯২ ০১/০৬/১৯৯২ ১১/০৬/১৯৬৯ ১৮১৫১৪৫৬২১
৩০ আ  ছা বী ১৩২২৫৩ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ২য় ২য় ২য় গজিনয়া উ  িব ালয় ক বাজার ০১/০৮/১৯৮৯ ০১/০৮/১৯৮৯ ১৯৬৯ ১৬৪০৮৬৬৮৫৩
৩১ িশমলা ভা দ ১১১৭০৭৪ সহকাির িশ ক িহ  ধম ২য় ২য় ২য় গজিনয়া উ  িব ালয় ক বাজার ০১/০১/২০১৫ ০১/০৩/২০১৫ ১৯৭৯ ১৮১৮৮৯৯২১৬
৩২ মাঃ রােশদ ১১৫১৭৫১ সহকাির িশ ক িষ িশ া ১ম িডে ামা-১ম গজিনয়া উ  িব ালয় ক বাজার ১৩/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯৪ ১৮১৮৮০৬৭৫৩
৩৩ ইকবাল হােসন ১১১৭০৭৫ সহকাির িশ ক িষ িশ া ১ম ২য় স রক জারাইলতলী উ  িব ালয় ক বাজার ১৯/০১/২০১৫ ০১/০৩/২০১৫ ০২/১২/১৯৭০ ১৮৬৪৯১৯২৯৭
৩৪ হা দ র ১১৪৬৯৪৮ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ৪.৬৩ ৫. ৩.৮৩ জারাইলতলী উ  িব ালয় ক বাজার ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১০/১১/১৯৯৪ ১৮২৯৬০৭৩১৬
৩৫ মাহাং আব চ ছ ার ১৩২০৫০ সহকাির িশ ক বাংলা ৩য় ২য় ৩য় মগনামা উ  িব ালয় ক বাজার ০১/০৭/১৯৮৯ ০২/০৭/১৯৮৯ ০১/০১/১৯৬৪ ১৮৬০২৯৬৯২৯
৩৬ িবেবক রায় শমা ১১১১৬৯৯ সহকাির িশ ক সামািজক িব ান ১ম ২য় ২য় বারবািকয়া আদশ উ  িব ালয় ক বাজার ০১/০১/২০১৪ ০১/০৯/২০১৪ ০১/০৯/১৯৮৪ ১৮১৭৭১১৪৮৪

এমিপও ি র 
তািরখ

জ সাল মাবাইল ন র

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

িশ াগত যা তা
িমক 
নং

িশ েকর নাম ইনেড  ন র পদবী িবষয় িব ালেয়র নাম জলা(কম ল) িনেয়ােগর তািরখ



৩৭ হািব র রহমান ১০০৬৪০ সহকাির িশ ক ইংেরিজ ২য় ৩য় ৩য় রাজাখালী এয়ার আলী খান উ  িব ালয় ক বাজার ১০/০১/১৯৮১ ১০/০১/১৯৮০ ১৫/০৩/১৯৬০ ১৮১৪৭৮৪৬১৯
৩৮ মাহা দ মাজাে ল হক ১২৭৩৭৯ সহকাির িশ ক সামািজক িব ান ২য় ৩য় ২য় িশলখালী উ  িব ালয় ক বাজার ০১/১২/১৯৮৬ ০১/০২/১৯৮৭ ১৫/০৮/১৯৬৪ ১৮১২৪৯৪৭৪৮
৩৯ ননী মার কর ১১১৫৯৮৬ সহকাির িশ ক গিণত ও িব ান ৪.৫ ৩.৪ ১ম িশলখালী উ  িব ালয় ক বাজার ২৬/১১/২০১৪ ০১/০১/২০১৫ ১১/১০/১৯৮৭ ১৭১৫৬৭৬২১৫
৪০ মাঃ মিহউি ন ১১৩৬১৫৭ সহকাির িশ ক ইংেরিজ ৪.১৩ ৪. ২য় িশলখালী উ  িব ালয় ক বাজার ০২/১১/২০১৬ ০১/০৭/২০১৭ ১০/০৫/১৯৮৭ ১৮৩২২৫০৮৮৫
৪১ রনিজত কাি  দব ১৩২০৫২ সহকাির িশ ক বসায় িশ া ৩য় ৩য় ২য় টটং উ  িব ালয় ক বাজার ০১/০৬/১৯৮৮ ১০/০৯/১৯৬১ ১৮১২৮২২৯৮৬
৪২ আব চ ছ ার ১০৩৭৩৫ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ২য় ২য় ২য় ং আদশ উ  িব ালয় ক বাজার ০১/০৮/১৯৯২ ০১/১০/১৯৯২ ০৫/০১/১৯৭১ ১৭৭৭১৫৩৯৭০
৪৩ হাছান শহীদ ৪৪০৩৯৬ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ২য় ২য় ২য় ং আদশ উ  িব ালয় ক বাজার ১৭/০৫/১৯৯৮ ০১/০৯/১৯৯৮ ১২/০৬/১৯৬৭ ১৮৩২৯৭২৬২৯
৪৪ ইয়ািছর আরাফাত ৫১১১৭৪৮ সহকাির িশ ক বসায় িশ া ৫ ৫ ৩.০৬ ং আদশ উ  িব ালয় ক বাজার ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০১/০১/১৯৯২ ১৮১১৩৬২৮৮৬
৪৫ নব কাি  দ ১০৭৮৬১৫ সহকাির িশ ক ইংেরিজ ১ম ৩য় বিদয়া আদশ উ  িব ালয় ক বাজার ০৩/০৫/২০১৩ ০১/০৯/২০১৩ ০২/০৭/১৯৭৭ ১৮১৮৯৬৭০৮২
৪৬ নছা ল হক বী ১২৯৬২৬ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ২য় ২য় ৩য় কিব জিসম উি ন উ  িব ালয় ক বাজার ১২/১২/১৯৮৬ ০১/০৭/১৯৮৮ ০১/০১/১৯৬৪ ১৮১২৫৪০৭৮৯
৪৭ আ ল কােশম ১৩২২৪৭ সহকাির িশ ক সামািজক িব ান ২য় ২য় ৩য় কিব জিসম উি ন উ  িব ালয় ক বাজার ০১/০৮/১৯৮৯ ০১/০৮/১৯৮৯ ০১/০৪/১৯৬৭ ১৮১১৩৩৭১১৫
৪৮ মীর মাঃ আ ল কােশম ১২৭৭৬৮ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ৩য় ৩য় ৩য় আলী আকবর ডইল উ  িব ালয় ক বাজার ০১/০১/১৯৮৬ ০১/০৬/১৯৮৬ ০১/০১/১৯৬২ ১৮৩৪৩১৬৬১৫
৪৯ ছয় ল হক সহকাির িশ ক ইংেরিজ ৩.০৬ ৩.৬ ৩য় আলী আকবর ডইল উ  িব ালয় ক বাজার ০৪/০২/২০১৯ ২৮/০২/১৯৮৮ ১৮৩০৮৩৮০৯৯
৫০ মাঃ ফা ক হাছাইন ১১৪৬৯০৯ সহকাির িশ ক িষ িশ া ৩.৮১ ৪.২ ২য় আলী আকবর ডইল উ  িব ালয় ক বাজার ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২২/০৪/১৯৮৮ ১৭৬১১৩৬৭৬৯
৫১ হা দ ইউ ছ ১১৩২৭৩৯ সহকাির িশ ক িষ িশ া ৪ ৩.৫৮ ৩ সত ীন উ  িব ালয় ক বাজার ৩০/১০/২০১৬ ০১/০৩/২০১৭ ০১/০৩/১৯৯১ ১৮১১৮৩৪০৪৫
৫২ ইছমত জাহান ১১১৯৩৭১ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ৪ ৩.৫৮ ৩ সত ীন উ  িব ালয় ক বাজার ০৬/০১/২০১৫ ০১/০৫/২০১৫ ০১/০১/১৯৯৩ ১৮৩৮১০২৭৬২
৫৩ মাহা দ জিহর উি ন ৪৪১৭২৮ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ২য় ২য় ৩য় লমশীখালী উ  িব ালয় ক বাজার ০১/০১/১৯৯৫ ০১/০৪/১৯৯৯ ২৫/১২/১৯৭১ ১৮৩০১৫২৮৯৪
৫৪ শারিমন আকতার সাথী ১১৪৬৯৩৭ সহকাির িশ ক ইংেরিজ ৩.১৯ ৩.৬ ২য় কয়ারিবল আইিডয়াল হাই ল ক বাজার ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২১/১০/১৯৮৯ ১৬২০৬৩৭৮১১
৫৫ মাঃ সিলম বাহা র ১১৪৬৯৩৫ সহকাির িশ ক বাংলা ৩.৬৯ ২.৪ ২য় কয়ারিবল আইিডয়াল হাই ল ক বাজার ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০৬/০১/১৯৮৯ ১৮১২৬৮৪০০০
৫৬ এ.িব.এম.কাম ল ইসলাম ১১৪৬৯৩৬ সহকাির িশ ক িষ িশ া ৩.১৯ ১ম ৩.০৬ কয়ারিবল আইিডয়াল হাই ল ক বাজার ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৫/১১/১৯৮৭ ১৭৪০৫৭৬৬০৫
৫৭ আহম ল কিরম ৩১৭৩৬০ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ৩য় ২য় ২য় কয়ারিবল আইিডয়াল হাই ল ক বাজার ০৯/০৬/২০০৮ ০১/১১/২০১৪ ১০/০২/১৯৭৮ ১৮১৩৩১৩৩০৬
৫৮ আ ব খান ১০৪৫৯৯৪ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ২য় ৩য় ২য় উ রণ িব া িনেকতন ক বাজার ০১/০৩/১৯৯৭ ০১/০১/২০১০ ০১/১০/১৯৭৫ ১৭২৭৭৯৯৩৮০
৫৯ আকতার হাছাইন ১০৫২৮৮৬ সহকাির িশ ক িষ িশ া ২য় ২য় িষ িড-২য় উ রণ িব া িনেকতন ক বাজার ০২/০২/২০১০ ০২/১০/২০১০ ০১/০৬/১৯৮২ ১৮৭০৭৯০৪৮০
৬০ মাঃ মেনায়ার কিবর ১১৪৬৯৪৭ সহকাির িশ ক সামািজক িব ান ৩.৩৮ ৩.৭ ২য়  বেজাম আদশ উ  িব ায়      ক বাজার ২০/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২০/১০/১৯৮৬ ১৯২৩৩৪৩৬৫৪
৬১ লিফকার আলী ১১৪৬৯৪৫ সহকাির িশ ক ভৗত িব ান ৪.৪৪ ৪.৩ ২য় হায়ানক ব খী উ  িব ালয় ক বাজার ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২৮/১১১৯৮৭ ১৯১৩১৮২৪৫১
৬২ মাঃ হািস ল হাসান ১১৬৪৯৪৪ সহকাির িশ ক গিণত ৪.৬৩ ৪.৪ ২য় কালারমারছরা উ  িব ালয় ক বাজার ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৩/০৬/১৯৯২ ১৯৯৫১৯৭৬২২
৬৩ মা র রিশদ ৪৫৫৯৪০ সহকাির িশ ক িষ িশ া ১ম ১ম ২য় বড় মেহশখালী বািলকা উ  িব ালয় ক বাজার ২২/০৪/২০১৯ ০১/০৬/২০১৯ ২৭/০৬/১৯৭৮ ১৮৪২৮৬৮৭৫৬
৬৪ শািমমা আ ার ৪৫০১৮৫ সহকাির িশ ক কি উটার ২য় ২য় ২য় বড় মেহশখালী বািলকা উ  িব ালয় ক বাজার ০১/০৯/২০০১ ০১/০৯/২০০৩ ০১/০৭/১৯৭৯ ১৮১৮৪৩১৪০০
৬৫ িরনা রাণী ধর ১০১৩৩৮৭ সহকাির িশ ক সামািজক িব ান ৩য়/১৯৮৮ ৩য়/১৯৯১ ৩য়/১৯৯৪ লাহাজারা বািলকা উ  িব ালয় ক বাজার ০৪/০৪/১৯৯৬ ০১/০৬/২০০৪ ২৫/১০/১৯৭২ ১৮২৩৭৪০৫৫৩
৬৬ মাঃ আ র রা াক ১০০৮৭৪৫ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ১৯৮১ ১৯৮৩ লাহাজারা বািলকা উ  িব ালয় ক বাজার ২৮/০১/১৯৯৬ ০১/০৫/২০০৪ ২০/০৮/১৯৬৭ ১৮৬৮৬৭১৩২০
৬৭ িরংকন ব য়া ১১৪৬৯০৭ সহকাির িশ ক িষ িশ া ১ম/২০০৫ ২য়/২০০৮ ২য়/২০১২ লাহাজারা বািলকা উ  িব ালয় ক বাজার ১০/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৮/০৯/১৯৮৯ ১৮২৪৯৫৯১৪০
৬৮ জািহদ িবন হাসাইন ১১১৯৩৬২ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম এ-/২০০৫ এ-/২০০৭ িব/২০১০ মািনক র উ  িব ালয় ক বাজার ০১/০২/২০১৫ ০১/০৫/২০১৫ ০৬/১৩/১৯০৫ ১৮৪৭০০৭৩৭০
৬৯ উ ল কাি  নাথ ৪৪৯৭৭১ সহকাির িশ ক কি উটার ১৯৯৩ ১৯৯৫ ১৯৯৭ হারবাং ইউিনয়ন উ  িব ালয় ক বাজার ৩০/১০/২০০০ ০১/০৭/২০০২ ২৮/০৩/১৯৭৭ ১৮১৫৬৬৫৫৭০
৭০ জা াত আরা ১১৫১৭৪৬ সহকাির িশ ক িহসাব িব ান ২০০৫ ২০০৭ ২০১১ হারবাং ইউিনয়ন উ  িব ালয় ক বাজার ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০১/০২/১৯৮৯ ১৮৫০৬৫১০১৯
৭১ র বা ১১০১৪৭২ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ২০০৪ ২০০৬ ২০০৯ িদগরপানখালী উ  িব ালয় ক বাজার ০৭/১০/২০১৩ ০১/০১/২০১৪ ১৪/০২/১৯৯০ ১৮৬৬২২১৮৮৮
৭২ আেনায়া ল ইসলাম ১১৪৬৯১৪ সহকাির িশ ক গিণত ৩.৭৫/২০০১ ২.৯০/২০০৩ ২য়/২০০৮ িদগরপানখালী উ  িব ালয় ক বাজার ১৮/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ৩১/১২/১৯৮৫ ১৮৮১৯০৩০৮১
৭৩ আিসফ ইকবাল ১১৪৬৯১০ সহকাির িশ ক সাধারণ িব ান ৪.৭৫/২০০৫ ৫.০০/২০০৭ ১ম/২০১১ িদগরপানখালী উ  িব ালয় ক বাজার ১৮/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০১/০১/১৯৯০ ১৭২২৬১১৬১০
৭৪ রাকসানা বগম ১১৪৬৯১৮ সহকাির িশ ক সামািজক িব ান ৩.১৩/২০০২ ৩.৪০/২০০৪ ২য়/২০০৮ িদগরপানখালী উ  িব ালয় ক বাজার ১৮/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ৩১/১২/১৯৮৫ ১৮১২৬০১২৫৮
৭৫ মাঃ ইিলয়াস ১১৩১০২২ সহকাির িশ ক গিণত ৩.৫ ২.৭ ১ম িব. এম.এস.উ  িব ালয় ক বাজার ০৩/১২/২০১৪ ০১/১১/২০১৬ ০১/০৯/১৯৮৭ ১৮২৯৩২২১৬৬
৭৬ িলিপ রানী শীল ১১৫১৭৪৪ সহকাির িশ ক বাংলা ২.৭৫ ৩.৩ ২য় িব. এম.এস.উ  িব ালয় ক বাজার ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০৭/০৮/১৯৮৮ ১৮৭২১১৪১৪১
৭৭ মাসেলহ উ ীন মেহরী ১৩৩৮৩৬ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ২য়/৭৮ ২য়/৮০ ২য়/৮২ বরইতলী উ  িব ালয় ক বাজার ১৪/০৬/১৯৯০ ১৪/০৬/১৯৯০ ০৭/০৩/১৯৬৫ ১৮৭৬৭৩০৭২৬
৭৮ এম আব ল খােলক ১১২০৮৬৫ সহকাির িশ ক কি উটার ১ম/২০০০ ২য়/২০০৩ ৩.৪০/২০১০ বরইতলী উ  িব ালয় ক বাজার ১০/১০/২০১৪ ০১/০৭/২০১৫ ২০/০৬/১৯৮৪ ১৬১৪১০৮০৪১



৭৯ ওবাই ল হক ১১৪৪১৫৭ সহকাির িশ ক ইংেরিজ ৪.০৬/২০০৩ ৪.৬০/২০০৬ ২.৬৬/২০১১ িকশলয় আদশ িশ া িনেকতন ক বাজার ০১/১১/২০১৬ ০১/০১/২০১৯ ০২/০১/১৯৮৭
৮০ বিদউল আলম ১৩২৮২০ সহকাির িশ ক ইংেরিজ ১৯৮২ ১৯৮৫ ১৯৮৭ দরেবশকাটা উ  িব ালয় ক বাজার ১৩/০২/১৯৯০ ১৩/০২/১৯৯০ ১১/০৭/১৯৬৬ ১৮২৩৩৬৪২৭৬
৮১ ির য়া ল আিজম ২৬১০৯৮ সহকাির িশ ক সামািজক িব ান ১৯৮১ ১৯৮৩ ১৯৮৮ দরেবশকাটা উ  িব ালয় ক বাজার ০১/০১/১৯৯৪ ০১/১১১৯৯৪ ০৮/০৬/১৯৬৫ ১৮১২৭৮৮৭৪৯
৮২ এস এম জিমর হাসাইন ১০৩৯১২০ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ১৯৯৮ ২০০১ ২০০৩ দরেবশকাটা উ  িব ালয় ক বাজার ০৩/০৫/২০০৮ ০১/০৯/২০০৯ ০১/০২/১৯৮৪ ১৮৪০১০৯১৮৮
৮৩ আহমদ হাসাইন ২৬২০৬৩ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ২য়/১৯৮৫ ২য়/১৯৮৭ ৩য়/১৯৯০ চকিরয়া কারক িব াপীঠ ক বাজার ১০/০৯/১৯৯৩ ০১/০১/১৯৯৫ ২৮/০২/১৯৭১ ১৮১৯০৭৩৪৯০
৮৪ আ  নাঈম মাঃ হফাজ ১১২০৯০৯ সহকাির িশ ক সামািজক িব ান ৪.৬৩/২০০৫ ৪.১০/২০০৭ ২.৭৩/২০১৩ আল-আজহার উ  িব ালয় ক বাজার ০১/০১/২০১৫ ০১/০৩/২০১৬ ০১/১১/১৯৮৮ ১৮১২১৯৮২৪০
৮৫ ল হক বদরী ১৩৯৪৭৮ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ২য়/১৯৮২ ৩য়/১৯৮৫ ২য়/১৯৮৭ আল-আজহার উ  িব ালয় ক বাজার ০৬/০৬/১৯৯২ ০১/০১/১৯৯৪ ০১/০৩/১৯৬৯ ১৮২০০৭৬৪৩৬
৮৬ মাঃ আসা াহ ১১১১৯৬৯ সহকাির িশ ক িষ িশ া ৩.৮৮/২০০১ ২.৪০/২০০৩ ২য়/২০০৮ আল-আজহার উ  িব ালয় ক বাজার ১০/০৮/২০১৪ ০১/০৯/২০১৪ ০৮/০১/১৯৮৫ ১৮২৯৬৪৫১৭৭
৮৭ তছিলমা খানম ১৩৪৪৯৬৩ সহকাির িশ ক ত  ও যাগােযাগ ৫.০০/২০০৯ ৩.৫৩/২০১৩ ৩.০৪/২০১৮ আল-আজহার উ  িব ালয় ক বাজার ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ০৫/১০/১৯৯৪ ১৮৩৩৪৭৩১২৩
৮৮ ব উি ন ১০২৮১২২ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ২য় ২য় ২য় শাক িণ উ  িব ালয় ক বাজার ০১/০১/২০০৪ ০১/০৯/২০০৫ ১৯৮০ ১৮১৫১৩৭৬৭০
৮৯ মাঃ এমদাদ উ াহ ৪৪৯২৩২ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ১ম/১৯৮৭ ২য়/১৯৮৯ ২য়/১৯৯১ বদরখালী কেলানীেজশন উ  িব ালয় ক বাজার ০৪/০৮/২০০২ ০৪/০৮/২০০২ ০১/০১/১৯৭২ ১৯৯১৯৪৬৪৪৩
৯০ মাহা দ িরয়াজ উি ন ২০৩০৮৯৮ সহকাির িশ ক িষ িশ া ৩.৪৩/২০০২ ৩.০৫/২০০৮ িষ িডে ামা বদরখালী কেলানীেজশন উ  িব ালয় ক বাজার ২৪/১১/২০১০ ০১/০১/২০১১ ০১/০১/১৯৮৭ ১৮১৬২৩৫৬৩৪
৯১ মাহ ল কিরম ১১৩৯১০৬ সহকাির িশ ক ত  ও যাগােযাগ ২য়/১৯৯৭ ২য়/২০০১ ৩য়/২০০৫ বদরখালী কেলানীেজশন উ  িব ালয় ক বাজার ০২/০৩/২০১৫ ০১/০৩/২০১৮ ০৬/০১/১৯৮৩ ১৮১৪৪৭৩২০৭
৯২ নাসিরন সালতানা ১১৪৬৯০৬ সহকাির িশ ক ইংেরিজ ১ম/২০০৫ ১ম/২০০৭ ২য়/২০১১ বদরখালী কেলানীেজশন উ  িব ালয় ক বাজার ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৩/০৮/১৯৮৯ ১৮১৯৭০৩০৮০
৯৩ মাঃ ল ইসলাম ১২৪০০৭ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ১ম/১৯৭৩ ২য়/১৯৭৫ ১ম/১৯৭৭ িকশলয় বািলকা উ  িব ালয় ক বাজার ১৮/০৩/২০০৫ ১০/০৫/২০১০ ০১/০৩/১৯৬১ ১৮২৪৪৫৩৮৬৫
৯৪ জয়নাব বাহার ১০৬৪২৭০ সহকাির িশ ক িষ িশ া ১ম/১৯৯৯ ২য়/২০০২ ২য়/২০০৬ িকশলয় বািলকা উ  িব ালয় ক বাজার ০১/০৮/২০১১ ০১/১১/২০১২ ১০/০৭/১৯৮৩ ১৮৩৪০৫৬২৭৪
৯৫ আিম ল কিবর ১১২৩৭৭৭ সহকাির িশ ক কি উটার ৪.৯২/২০০৭ ৩.৪৮/২০১১ ৩.১৯/২০১৯ িকশলয় বািলকা উ  িব ালয় ক বাজার ০১/০৮/২০১৫ ০১/০৮/২০১৫ ০৫/০২/১৯৮২ ১৮১১৮৭০৬৭৭
৯৬ মাঃ তাির ল ইসলাম ১০৬৪৬৭২ সহকাির িশ ক কি উটার ৩.৬৭/২০০৩ ৩.৪২/২০০৫ ১ম/২০০৮ ইিলিশয়া জিমলা বগম উ  িব ালয় ক বাজার ১৫/০৪/২০১২ ০১/১১/২০১২ ০১/১১/১৯৮৮ ১৮১৪৫০৪৯৪৩
৯৭ মাঃ আ ল কােশম ১০৬৪৬৭৪ সহকাির িশ ক শািররীক িশ া ১ম/১৯৯৩ ২য়/১৯৯৫ ৩য়/১৯৯৭ ইিলিশয়া জিমলা বগম উ  িব ালয় ক বাজার ৩০/০৪/২০১২ ০১/১১/২০১২ ০৭/১০/১৯৭৬ ১৮৩৬২৩০৩৯৯
৯৮ মাঃ িগয়াস উি ন ১১০৮১০৪ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ২য়/১৯৯০ ৩য়/১৯৯২ ২য়১৯৯৫ ইিলিশয়া জিমলা বগম উ  িব ালয় ক বাজার ০২/০১/২০১৪ ০১/০৪/২০১৪ ০২/০১/১৯৭৬ ১৮২৮৭৮৩০১৮
৯৯ মাঃ নবী হাছাইন ১১৩৪৬৬২ সহকাির িশ ক সামািজক িব ান ১ম/১৯৯৩ ২য়/১৯৯৫ ৩য়/১৯৯৮ ইিলিশয়া জিমলা বগম উ  িব ালয় ক বাজার ১২/০১/২০১৪ ০১/০৫/২০১৬ ০৭/০৪/১৯৭৭ ১৮৮৭৬৫৭৫৯৭

১০০ জয়নাল আেবদীন ১৩০৮৪২ সহকাির িশ ক বাংলা ৩য় ৩য় ৩য় ব বড় ভওলা িজ. এন. এ িমশনারী উ/িব ক বাজার ০৯/০৮/১৯৮৮ ০৯/০৮/১৯৮৮ ০২/০৬/১৯৬৪ ১৮৩১৬৫১৬৯৯
১০১ মাজাে ল হক ১১২৬৯৫৫ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ১ম ২য় ২য় ব বড় ভওলা িজ. এন. এ িমশনারী উ/িব ক বাজার ০৭/১২/২০১৫ ০৭/১২/২০১৫ ৩০/১০/১৯৮০ ১৮৭১৪৮৬৭৭৪
১০২ মাহা দ আলী আকবর ১০৩২০১১ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ২য়/১৯৯৬ ২য়/১৯৯৮ ২য়/২০০০ নয়াপাড়া আলহা  নবী হােসন উ  িবি ালয় ক বাজার ০৩/১০/২০০৪ ০১/০১/২০০৬ ০২/০৩/১৯৮২ ১৮১৪১০৮৪৪৪
১০৩ মাঃ নািহদ পারেভজ ১১৫৪৩৬২ সহকাির িশ ক িষ িশ া ১.৩৮/২০০৪ ৩.৩২/২০০৮ িষ িডে ামা নয়াপাড়া আলহা  নবী হােসন উ  িবি ালয় ক বাজার ১২/০২/২০১৯ ০২/০৯/২০১৯ ০১/০৯/১৯৮৭ ১৯০২৬১৮৮২৫
১০৪ জাহাংগীর আলম ১১৩৮৪০৭ সহকাির িশ ক ইংেরিজ ৪.৩৩/২০০৫ ৪.৮৩/২০০৭ ২য়/২০১২ মািরশবিনয়া এসইএসিডিপ মেডল হাই ল ক বাজার ২৪/১১/২০১৬ ০১/০১/২০১৮ ০১/০১/১৯৯০ ১৮১১৬২২০৪০
১০৫ পসী রানী ম ল ১১৫৪৩৬৪ সহকাির িশ ক িহ  ধম ৩.২৫/২০০১ ৩.০০/২০০৩ ২য়/২০০৭ ীলা উ  িব ালয় ক বাজার ২০/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ২০/০৯/১৯৮৬ ১৮৬৬২৩৯০৫৭
১০৬ সিফ ল আলম ১১৫৪৩৬৫ সহকাির িশ ক বাংলা ৩.৩৮/২০০২ ২.৬০/২০০৪ ২য়/২০০৯ ীলা উ  িব ালয় ক বাজার ২০/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ২২/০৫/১৯৮৫ ১৩০১০৩৪৭০৮
১০৭ আ  ইউ ফ ১১৫৪৩৬৬ সহকাির িশ ক বসায় িশ া ৪.৯৪/২০০৭ ৪.৪০/২০০৯ ২য়/২০১৩ ীলা উ  িব ালয় ক বাজার ২০/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ০১/০৯/১৯৯২ ১৬৯০০৫১৯৭৯
১০৮ মিন রায় ১১৫১৭৫২ সহকাির িশ ক সামািজক িব ান ৩.১৩/২০০২ ২.৭০/২০০৪ ২য়/২০০৮ কানজরপাড়া উ  িব ালয় ক বাজার ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০৩/০২/১৯৮৬ ১৮৭৭৯৮০৮২৯
১০৯ আির ল ইসলাম ১১৫৪৩৬৩ সহকাির িশ ক শািররীক িশ া ৪.৫৬/২০০৫ ৩.৮০/২০০৭ ২য়/২০১২ কানজরপাড়া উ  িব ালয় ক বাজার ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ২৭/১০/১৯৯০ ১৫৫৯০৪১১৩৭
১১০ মাহা দ আলী ২৬৬৪৭৩ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ২য়/১৯৮৫ ২য়/১৯৮৭ ২য়/১৯৮৯ টকনাফ পাইলট উ  িব ালয় ক বাজার ০১/০৮/১৯৯৪ ০১/০৩/১৯৯৭ ০৩/০৬/১৯৭০ ১৮১৫১৭৪০৭০
১১১ মাহা দ এনা ল হক ১২৮৬৫২ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ২য়/৭৯ ২য়/৮১ ২য়/৮৩ বহ ারকাটা উ  িব ালয় ক বাজার ০১/০১/১৯৮৭ ০১/০৬/১৯৮৭ ২৬/০২/১৯৬৭ ১৮১১১৯৮২৫৫

( মাঃ ছােলহ উি ন চৗ রী )
জলা িশ া অিফসার (ভার া )

ক বাজার।



এসএসিস
/দািখল

এইচএসিস/
আিলম

াতক 
(পাস/স ান)

১ মা. ইিলয়াছ আযম আশরফী ৪৪৫১৫৩ সহ: িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল ও কািমল ভদেভদী পৗর উ  িব ালয় রা ামা ০১/১০/২০০০ ১০/০১/২০০০ইং ০১/০৩/১৯৭৭ ১৫৫৩৩২৪৬০২

২ শীল চ  চাকমা ৪৪১৬৯৭ সহ: িশ ক বৗ  ধম এসএসিস এইচ এস িস
িবনয় উপািধ, 
অিভধম উপািধ

ভদেভদী পৗর উ  িব ালয় রা ামা ২৬/০৪/১৯৯৩ ০১/০৪/১৯৯৯ইং ০১/০৩/১৯৬৯ ১৮২০৩০২৮৩৬

৩ খাকন িবকাশ চাকমা ১১১৮০৬৯ সহ: িশ ক িষ িশ া ২০০৫(৩.১৩) ২০০৯(৩.৬৪) ২০১২(ি তীয়) বড় মহা রম উ  িব ালয় রা ামা ০২/০২/২০১৫ ০৩/০১/২০১৫ইং ০২/১০/১৯৯০ইং ১৮১৫৮৪৯৫৪৮

৪ মা: এনা ল হক আনসারী ১১১০৪৩৬ সহ: িশ ক কি উটার ২০০১(৪.১৭) ২০০৩(৩.০৮) ২০০৯ ২য় িণ শহীদ আব ল আলী একােডমী রা ামা ০৩/০৫/২০১৪ইং ০১/০৭/২০১৪ইং ০১/০১/১৯৮৬ইং ১৮২০৩০২৮২৪

৫ পিপ মি ক ১১৫১৮১৬ সহ: িশ ক েভৗত িব ান
২০০০, ১ম 

িবভাগ
২০০২ ২য় িবভাগ ২০০৭ ২য় িবভাগ শহীদ আব ল আলী একােডমী রা ামা ০২/০২/২০১৯ইং ০১/০৭/২০১৯ইং ১১/০৭/১৯৮৪ইং ১৮১৬২৭৮৭৩৩

৬ মািহনা ইসলাম ১১৫১৮১৪ সহ: িশ ক ইংেরিজ ২০০৬, ৪.৩৮ ২০০৮, ৪.০০ ২০১২ ২য় িণ শহীদ আব ল আলী একােডমী রা ামা ০৪/০২/২০১৯ইং ০১/০৭/২০১৯ইং ১৫/০২/১৯৯১ইং ১৮২৮৩১২২২৩

৭ অ রা চাকমা ১১৩২৮৬২ সহ: িশ ক িষ িশ া ২০০৪, ৩.৬৩ ২০০৬, ৩.৬০ ২০১১, ২.৯৩ সাপছিড় উ  িব ালয় রা ামা ২৮/১১/২০১৬ইং ০১/০৩/২০১৭ইং ০১/১১/১৯৮৯ইং ১৫৫৬৭৭৫৪২৪

৮ জাহ ীর আলম ১১৫৪৪১১ সহ: িশ ক িষ িশ া ৪.১৩ ৩.৩ ২য় ব ক ভা া উ  িব ালয় রা ামা ০৪/০২/২০১৯ইং ০১/০৯/২০১৯ইং ০২/০৭/১৯৮৭ইং ১৭১৯২৪৮৫২৬

৯ পা া ব য়া ১০৩০১০০ সহ: িশ ক িষ িশ া ২য় ২য় িডপইন.এগ বড়াদম রবালা িত িব াপীঠ রা ামা ০১/০৯/২০০৪ইং ০১/১২/২০০৫ইং ০১/০৮/১৯৭৩ইং ১৮২০৩০১০০৭

১০ এনাম আহেমদ খান এন১১৫৪৪১৫ সহ: িশ ক িষ িশ া িজিপএ-৪.৩৮ ৪.৩ ৩.২৬ পাহািড়কা উ  িব ালয়‘ রা ামা ১৬/০২/১৯১৯ ০১/০৯/২০১৯ ১০/১০/১৯৯৩ ১৮২৮৮০২২৬১

১১ মাঃ িরয়া ল আলম ১১৩০৩৯৯ সহ: িশ ক িষ িশ া ৩.২১ ৩.১৭ ২য় িচৎমরম উ  িব ালয় রা ামা ০১/০১/২০১৬ ০১/০৯/২০৬ ১৫/০২/১৯৯২ ১৮২৪৯৮৬১০৬

১২ জমসন চাকমা ১১১৪৬০১ সহ: িশ ক িষ িশ া ৪. ৩.৩৪ - ডংনালা উ  িব ালয় রা ামা ৩০/০৬/২০১৪ ০১/০১/২০১৫ ২০/০৫/১৯৮৬ ১৮২১৩৪৯৫৬৮

১৩ মাঃ ল হািমদ ৪৪৭৬২৪ সহ: িশ ক ইসলাম িশ া ২য় ২য় ২য় ডংনালা উ  িব ালয় রা ামা ১২/০৯/২০০১ ০১/০২/২০০২ ২১/০২/১৯৭৮ ১৮১৯০০৯৫৬৮

১৪ ি য় র ন চাকমা ১১২৯৫৮২ সহ: িশ ক বৗ  ধম ২য় ২.৬ ৩.৬৪ কা াই উ  িব ালয় রা ামা ৩১/১২/২০১৫ ০১/০৭/২০১৬ ০১/০১/১৯৮৪ ১৮১৫৬১৮৫৫১

১৫ হ াপী চাকমা ১১৩১০৬৪ সহ: িশ ক িষ িশ া ৩.৮২ ৩.৬৫ - কা াই উ  িব ালয় রা ামা ৩১/১২/২০১৫ ০১/১১/২০১৬ ১০/০৩/১৯৮৮ ১৮৩০৮৯৪৭৭৬

১৬ মাঃ র জামাল ১১৩৯২১৫ সহ: িশ ক ইসলাম িশ া ৪. ৪.৩৩ ৩.৫৮ কা াই উ  িব ালয় রা ামা ০৩/১১/২০১৬ ২১/০৩/২০১৮ ১৫/১১/১৯৮৯ ১৮৬৮৭৫২৬২৫

১৭ আ  সােলহ মাঃ জাফর ২৬৪৭৪৮ সহ: িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আিলম ফািজল বরইছিড় ল দা কােদরী উ  িব ালয় রা ামা ০১/০৩/১৯৯৩ ০১/০৬/১৯৯৫ ১২/১১/১৯৬৭ ১৮১৫৬১০৩৫২

১৮ রাজন ব য়া ১০৫৭৯৯৯ সহ: িশ ক িষ িশ া এসএসিস এইএসিস াতক (পাস/স ান) বরইছিড় ল দা কােদরী উ  িব ালয় রা ামা ০৩/০৫/২০১১ ০৩/০৬/২০১১ ১১/১০/১৯৭৫ ১৩১০৭৫৭৭৯৯

১৯ িরিম ব য়া ১১২০২১৫ সহ: িশ ক বৗ  ধম ৩.৬৩ ৩.২ ২য় শহীদ শাম ি ন বািলকা উ  িব ালয় রা ামা ০১/০১/২০১৫ ০১/০৫/২০১৫ ১৯৯০ ১৮৬০৩৭৬২১৫

২০ কাওছার িময়া ১১৪৭২১১ সহ: িশ ক গিণত ৪.৮১ ৪.৫ ৩.১২ শহীদ শাম ি ন বািলকা উ  িব ালয় রা ামা ১৮/১২/২০১৯ ১৭/০৫/২০১৯ ১৯৯২ ১৯১৬৯৪১১১৪

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

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



২১ উমা িচং মারমা ি য়াধীন সহ: িশ ক ইংেরজী ৪.৭৫ ৪. ২.৮২ শহীদ শাম ি ন বািলকা উ  িব ালয় রা ামা ২০/০২/২০১৯ ি য়াধীন ১৯৯২ ১৮৫৮৩৮৫৫৬

২২ পলাশ ব য়া ১ি◌০১৬৯১৪ সহ: িশ ক িষ িশ া এসএসিস িষ িডে ামা ওয়া া উ  িব ালয় রা ামা ৩০/১০/২০০৬ ০১/০৫/২০০৮ ০১/০৩/১৯৮০ ১৮১৮১৫০০২

২৩ পিতত পাবন সাহা ১১১৮০৫৭ সহ: িশ ক িব ান ১৯৯৬ ১৯৯৮ ২০০১ ওয়া া উ  িব ালয় রা ামা ১১/১২/২০১৪ 1/3/2015 ২০/০২/১৯৮০ ১৮২৩৯৩৯২৫৮

২৪ সয়দ আহমদ ১১৮৮৪৮ সহ: িশ ক বসায় িশ া এসএসিস এিইএসিস িবকম বা ালহািলয়া উ  িব ালয় রা ামা ০১/১২/১৯৮১ ০৯/০৬/১৯৬০

২৫ এসএসিস এইচএসিস এমএম (কািমল)

২৬ ি তীয় ি তীয় ি তীয়

২৭ এসএসিস এইচএসিস

২৮ ০৬-Apr ৩.৬

২৯ এসএসিস এইচএসিস িবএসিস-পাশ-২য়

৩০ ৩ ২.৮ এমএসিস (রসায়ন)

৩১ এসএসিস এইচএসিস

৩২ ৩য় ২য়

৩৩ এসএসিস এইচএসিস

৩৪ ২য় ৩য়

৩৫ এইচএসিস-২০১০ িবএ(স ান) –

৩৬ ২.৯ ২০১৪- ৩.৩৪

৩৭ এম,এ-৩.২৫

৩৮ মাঃ হা ন আর রিশদ ১১২৮৭৭৫ সহ: িশ ক িষ িশ া এসএসিস ২০০৮০ ২.
িডপ-ইন এিজ 
২০১৪-৩.৭৫

গাই া উ  িব ালয় রা ামা ০১/০৯/২০১৯ ০১/০৩/২০১৬ ২০/০১/১৯৮৯ ১৮৭৬৭৫৯৩৮৬

৩৯ খারেশদ আলম ১১৪৭২১৩ সহ: িশ ক গিণত ৪.১৯ ৪.৬ এমএসিস জাহানাতলী উ  িব ালয় রা ামা ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৫/১১/১৯৯০ ১৭৮১০৪৮৯৪

৪০ মা. নািসর উি ন ৪৪৩৮০৪ সহ: িশ ক ইসলাম ধম  দািখল-৩য়-১৯৮৭ আিলম-৩য়-১৯৮৯  ফািজল-৩য়-১৯৯১ কাউখালী বািলকা উ  িব ালয় রা ামা ১১-৪.১৯৯৬ ২৪.০৪.২০০০ ১০.১০.১৯৭২ ১৬৩২৫৬০০৩৯

৪১ তপন িবকাশ চাকমা ১১৩৪৭০৯ সহ: িশ ক বৗ  ধম ৪.০০-২০০২ ২.৭০-২০০৫ ৩.৬৫ - ২০০৯ কাউখালী বািলকা উ  িব ালয় রা ামা ২৪-১০-২০১৬ ৫.১.২০১৭ ৪.১.১৯৮৬ ১৫৫৩৬৩২৩৩৩

৪২ জীবন শাি  চাকমা ১২৯২২৬
সহ: িশ ক

ইংেরিজ
এসএসিস- ২য়, 

১৯৮২
এইচএসিস- ২য়, 

১৯৮৪
িবএ (পাস)- ৩য়, 

২০০০
খদারমারা উ  িব ালয় রা ামা ০১/০৯/১৯৮৬ ০১/০৫/১৯৮৭ ০২/০৫/১৯৬৫ 01828901835

৪৩ গৗতম চাকমা ২৬৫৩৮৫
সহ: িশ ক

শারীিরক িশ া
এসএসিস- ৩য়, 

১৯৮৯
এইচএসিস- ৩য়, 

১৯৯১
িবএ (পাস)- ৩য়, 

১৯৯৩
খদারমারা উ  িব ালয় রা ামা ০১/০৮/১৯৯৫ ০১/০৫/১৯৯৬ ১২/০৩/১৯৭২ 01552468332

১৮৭৬৭৫৯৩৮৬গাই া উ  িব ালয় রা ামা ১১/০২/২০১৯ ০১/১০/২০১৯ ১২/০১/১৯৯২েয়ল চাকমা ১১৫৪৪১৬ সহ: িশ ক বৗ  ধম এসএসিস ২০০৮- ৪.৩১

১৮৭২৩৬৬৯২২

মাঃ আ ল আউয়াল ২৬৭২৭৬ সহ: িশ ক ইসলাম িশ া
ফািজল- ১৯৮৮- 

৩য়
গাই া উ  িব ালয় রা ামা ০১/০১/১৯৭২ ০১/০১/১৯৯৭ ০১/০১/১৯৭২ ১৭৩৪৭৯৯৩২০

গাই া উ  িব ালয় রা ামা ২২-১০-১৯৬৫ ০১/০১/১৯৯৭ ২২/১০/১৯৬৫রখা ঘাষ ২৬৭২৭৫ সহ: িশ ক সমাজ িব ান িবএ- ৩য় ১৯৮৬

১৯১৯৭৮৭২৬৬

নাঈম উ ীন ১১৫৪৪১২ সহ: িশ ক িব ান বা ালহািলয়া উ  িব ালয় রা ামা ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ১০/১০/১৯৮৭ ১৮৭২৩৬৬৯২২

বা ালহািলয়া উ  িব ালয় রা ামা ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০২/০৮/১৯৯০আিন র রহমান ১১৪৭২১৫ সহ: িশ ক িষ িশ া
িবএসিস(স ান)  ২য় 
এমএসিস( ািণিব া)

রা ামা ০৪/০৪/১৯৯৪ ০১/০৭/১৯৯৪ ০১/০৩/১৯৬৭ ১৮২৩১৪৭০৩১িলয়াকত আলী ২৬৩০৯৫ সহ: িশ ক ইসলাম িশ া বা ালহািলয়া উ  িব ালয়



৪৪ য মার চাকমা ১০০৩২৪
সহ: িশ ক

সামািজক িব ান
এসএসিস- ৩য়, 

১৯৭৮
এইচএসিস- ৩য়, 

১৯৮০
িবএ (পাস)- ২য়, 

১৯৯৮
িশজক খ উ  িব ালয় রা ামা ০১/০৯/১৯৮২ ০১/০৫/১৯৮৩ ০৭/০২/১৯৬১ 01867885868

৪৫ িশ চাকমা ১১১৮০৬১
সহ: িশ ক

আইিস
এসএসিস- 

২.১৯, ২০০৫
এইচএসিস- ১.৮০, 

২০০৮
িবএ (পাস)- ২য়, 

২০১১
িশজক খ উ  িব ালয় রা ামা ০৭/১২/২০১৪ ০১/০৩/২০১৫ ২০/১০/১৯৮৭ 01864719131

৪৬ শীল জীবন চাকমা ৪৪৫৬০৯
সহ: িশ ক

বৗ  ধম
এসএসিস- ২য়, 

১৯৮৬
এইচএসিস- ২য়, 

১৯৯০
িবএ (পাস)- ২য়, 

১৯৯৪
িব  উ  িব ালয় রা ামা ১৪/১০/১৯৯৯ ০১/০২/২০০১ ০১/০৮/১৯৭০ 01552322865

৪৭ জায় ল ইসলাম ১১২৭০২০
সহ: িশ ক

গিণত এসএসিস- ২০০৫ এইচএসিস- ২০০৭
িবএসিস (স ান)- 

২০১১
আমতলী উ  িব ালয় রা ামা ২০/১০/২০১৫ ৩০/০৬/২০১৬ ২৪/১০/১৯৮৮ 01866817205

৪৮ মাঃ মা র রহমান ১১২৭০১৯ সহ: িশ ক ইসলাম ধম দািখল- ২০০৫ আিলম- ২০০৭ ফািজল- ২০১০ আমতলী উ  িব ালয় রা ামা ০৮/০৬/২০১৫ ৩০/০৬/২০১৬ ১১/০৯/১৯৮৯ 01863507377

৪৯ মাঃ বিশর উি ন ১০৩৪৫৫৫
সহ: িশ ক

ইসলাম ধম
দািখল- ১ম, 

১৯৯৮
আিলম- ২য়, ২০০০ ফািজল- ১ম, ২০০২ বাঘাইহাট উ  িব ালয় রা ামা ২৮/০১/২০০৫ ০১/১১/২০০৬ ০১/০১/১৯৮৪ 01552605452

৫০ মমতাজ বগম ২১১২৮২৪
সহ: িশ ক

িষ িশ া
এসএসিস- ২য়, 

১৯৯৬
এইচএসিস- ১ম, 

১৯৯৮
িবএসিস (পাস)- 

২য়, ২০০০
কাচালং দািখল মা াসা রা ামা ১৫/০১/২০১৫ ০১/০৭/২০১৫ ১৯/১১/১৯৮০ 01553101421

৫১ উ ল কাি  নাথ ২১২৫১১৬
সহ: িশ ক

গিণত
এসএসিস- 

4.13, ২০০৪
এইচএসিস- 3.50 

২০০৬
িবএসিস (পাস)- 

১ম, ২০১১
কাচালং দািখল মা াসা রা ামা ২০/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১০/০৮/১৯৮৮ 01867421707

৫২ মাঃ ওসমান গণী ৪৪১৭০২ সহ: িশ ক ইসলাম ধম দািখল- ১৯৯০ আিলম- ১৯৯২ ফািজল- ১৯৯৪ উগলছিড় উ  িব ালয় রা ামা ০৯/১০/১৯৯৫ ০১/০৪/১৯৯৯ ০১/১২/১৯৭৪ 01556702178

৫৩ িরেয়ল চাকমা ১১২৪৯৯৭
সহ: িশ ক

বসায় িশ া
এসএসিস- ২য়, 

২০০০
এইচএসিস- ২.০০, 

২০০৫
িব.কম (পাস)- ২য়, 

২০০৯
সােরায়াতলী উ  িব ালয় রা ামা ০১/০৫/২০১৫ ০১/০১/২০১৬ ১০/০৯/১৯৮৪ 01866095853

৫৪ নি তা চাকমা ২৬৭৩৯৫ সহ: িশ ক সামািজক িব ান এসএসিস এইচএসিস িবএ বলং উ  িব ালয় রা ামা ১১/০৪/১৯৯৫ ০১/০১/১৯৯৭ ০১/০৬/১৯৭২ ১৫৫২৩৭৮৭০০

৫৫ ান  মণ ৪৪৭৫১১ সহ: িশ ক ধম এসএসিস এইচএসিস িবএ ঠগা াং িন  মা িমক িব ালয় রা ামা ২৫/০৬/২০০০ ০১/১০/২০০১ ০৬/০৮/১৯৭৬ ১৮২৮৮০৫৬৫৫

৫৬ লাকী চাকমা ১০১০৯৩৪ সহ: িশ ক সামািজক িব ান এসএসিস – ২য় এইচএসিস- ২য় িবএ – ২য় ব নাছিেড়ান িন  মা িমক িব ালয় রা ামা ১০/০৭/২০০০ ০১/০৫/২০০৪ ২৭/০৭/১৯৭৮ ১৫৫২৩৬৪৪৩৫

৫৭ িব ময় চাকমা ১২৬০৪৮ সহ: িশ ক ইংেরজী এসএসিস – ৩য় এইচএসিস-৩য় িবএ – ৩য় হাজাছড়া উ  িব ালয় রা ামা ১৮/০৪/১৯৮৪ ০১/০৭/১৯৮৫ ০৮/০৫/১৯৬৫ ১৫৫৭১০৫১৬৬

৫৮ ত ন কাি  চাকমা ১৩৫৭১৭ সহ: িশ ক সামািজক িব ান এসএসস-৩য় এইচএসিস-৩য় িব এ- ৩য় হাজাছড়া উ  িব ালয় রা ামা ১৪/০৩/১৯৯১ ১৪/০৩/১৯৯১ ২০/০৩/১৯৬৮ ১৫৫২৪৩৪৯৬০

৫৯ জাতা চাকমা ১০৫১৮৫০ সহ: িশ ক ধম এসএসিস – ২য় এইচএসিস – ২য় িব এ – ২য় হাজাছড়া উ  িব ালয় রা ামা ০১/১১/২০১৯ ১০/১১/২০০৪ ২১-১২-১৯৭৬ ১৫৫৮৬৭১১৬৯



এসএসিস/
দািখল

এইচএসিস/
আিলম

াতক 
(পাস/স ান)

১ মাঃ ল আিমন ১১২৪৯২৪ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল  আিলম াতক ঠা রছড়া উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ১১/১০/১৫ ০১/০১/১৬ 1973 01820709101

২ রিব চাকমা ১১৪৭০৬১ সহকারী িশ ক কি উটার িশ া এসএসিস কি উটার িডে ামা - ঠা রছড়া উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ২০/০২/১৯ ০১/০৪/১৯ 1987 0153346280

৩ মাঃ সালাহ উ ীন ১০৬৭৩২৪ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আিলম ফািজল এ িপ াটািলয়ন হাই ল খাগড়াছিড় ০১/০১/১২ ০১/১১/১২ 1987 01815613827

৪ শািমমা নাসিরন - সহকারী িশ ক বাংলা এসএসিস এইচএসিস াতক এ িপ াটািলয়ন হাই ল খাগড়াছিড় ১৬/০৮/৯৯ - 1969 01556773351

৫ মাঃ ওবাই াহ - সিসপ আর ইংেরিজ এসএসিস এইচএসিস াতক এ িপ াটািলয়ন হাই ল খাগড়াছিড় ২০/০১/১৯ - 1992 01745049826

৬ অ পমা চাকমা ১২৯২৩৭ সহকারী িশ ক সমাজ িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক িন াম উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ১৭/০২/৮৭ ০১/০৩/৮৮ 1965 01556703448

৯ িলিপ চাকম - সিসপ আর ইংেরিজ এসএসিস এইচএসিস াতক িন াম উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ১২/০৩/১৮ - 1990 01557036282

১০ অং যাই মারমা ১১৫১৭৭৭৬ সহকারী িশ ক বা  ধম এসএসিস এইচএসিস াতক িন াম উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ১৮/০২/১৯ ০১/০৭/১৯ 1989 01554024624

১১ মল মার রায় ১১৫১৭৭৭ সহকারী িশ ক িহ  ধম এসএসিস এইচএসিস াতক িন াম উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ১৮/০২/১৯ ০১/০৭/১৯ 1989 01846445546

১২ রসিল চাকমা - সহকারী িশ ক গাহ  িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক িন াম উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ১৮/০২/১৯ - 1989 01553645168

১৩ সদান  সরকার - সহকারী িশ ক িহসাব িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক িন াম উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ২৩/০২/১৯ - 1987 01571725541

১৪ আেনায়ার হােসন - সহকারী িশ ক ভীত িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক িন াম উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ২৩/০২/১৯ - 1989 01744757491

১৫ আ ল কােসম ৩০৪৮৬৮ সহকারী িশ ক িষ এসএসিস এইচএসিস িবএসিস পানখাইয়া পাড়া উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ২৬/০৬/৯০ ২৬/০৬/৯০ 1967 01556558229

১৬ িজয়াউলহক কাজী ১১৫১৭৭৫ সহকারী িশ ক গিণত ও িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক পানখাইয়া পাড়া উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ১৭/০২/১৯ ০১/০৬/১৯ 1984 01735161278

১৭ মাঃ মিন ামান ১০৫৩১৯৮ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আিলম ফািজল নছিড় উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ০৭/০৯/০৩ ০১/১১/০৪ 1974 01556777163

১৮ সজল দ ১১১৫৬৩২ সহকারী িশ ক িহ  ধম এসএসিস এইচএসিস িবকম নছিড় উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ১০/১০/১৪ ০১/০২/১৫ 1988 01832811337

১৯ ান বরণ চাকমা ১০৭০১১৩ সহকারী িশ ক শািরিরক িশ া এসএসিস এইচএসিস িবএ নছিড় উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ০১/০১/৯৯ ০১/১১/১২ 1977 -

20 ক না চাকমা - সহকারী িশ ক বসা িশ া এসএসিস এইচএসিস িবকম িমেলিনয়াম ভাই নছড়া উ  িব ালয় খাগড়াছিড় 5/16/2015 - 1986 01556772199

21 িরপন চাকমা - সহকারী িশ ক বাংলা এসএসিস এইচএসিস াতক িমেলিনয়াম ভাই নছড়া উ  িব ালয় খাগড়াছিড় 8/17/2002 - 1971 01556594834

22 মা: আ বকর 1070114 সহকারী িশ ক ইসলাম   িশ া দািখল আিলম ফািজল িমেলিনয়াম ভাই নছড়া উ  িব ালয় খাগড়াছিড় 8/17/2002 12/12/2012 1980 01828857277

23 কমল র ন চাকমা 126025 সহকারী িশ ক সমাজ িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক পরাছড়া উ  িব ালয় খাগড়াছিড় 11/17/1990 1/9/1986 1963 01556641341

24 িদপায়ন চাকমা 1151774 সহকারী িশ ক বৗ  ধম এসএসিস এইচএসিস াতক ন ন িড় ক া নেম  হাই ল খাগড়াছিড় 11/2/2019 7/1/2019 1991 01557087608

25 পারিমতা চাকমা 1009964 সহকারী িশ ক বাংলা এসএসিস এইচএসিস াতক িশ ক ান সংঘ আবািসক উ  িব ারয় খাগড়াছিড় 1/22/1996 1/5/2004 1964 01866025185

26 মাঃ অিলউর রহমান 1059042 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল িশ ক ান সংঘ আবািসক উ  িব ারয় খাগড়াছিড় 8/3/2011 1/5/2011 1983 01553121923

27 মাঃ মাহ ল হক 443459 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল খাগড়াছিড় িমউিনিস াল উ  িব ালয় খাগড়াছিড় 2/8/1997 1/5/2000 1972 01556566250

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

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



28 মাঃ আ ল কিরম 137928 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল খাগড়াছিড় কেলিজেয়ট উ  িব ালয় খাগড়াছিড় 9/2/1988 1/7/1993 1969 01553599754

29 ম  চ া খীসা 1110960 সহকারী িশ ক িষ এসএসিস এইচএসিস াতক খাগড়াছিড় কেলিজেয়ট উ  িব ালয় খাগড়াছিড় 3/25/2014 1/7/2014 1978 01826352788

30 এনেজলা ি রা - সহকারী িশ ক  িরেসাস িশ ক এসএসিস এইচএসিস াতক খাগড়াছিড় কেলিজেয়ট উ  িব ালয় খাগড়াছিড় 3/18/2018 - 1990 01828929515

31 মাঃ নজ ল ইসলাম 445642 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল কমলছিড় পাইলট উ  িব ালয় খাগড়াছিড় 1/1/2001 1/1/2001 1974 0155658907

32 লক মার দ 1077172 সহকারী িশ ক িষ এসএসিস িষ িডে ামা - কমলছিড় পাইলট উ  িব ালয় খাগড়াছিড় 4/28/2013 1/7/2013 1988 01552223155

33 ল রানী চাকমা 1078616 সহকারী িশ ক িব ান এসএসিস এইচএসিস িবএসিস কমলছিড় পাইলট উ  িব ালয় খাগড়াছিড় 4/27/2013 1/9/2013 1979 01856105743

34 শীল িবকাশ দওয়ান 1143606 সহকারী িশ ক কি উটার িশ া এসএসিস এইচএসিস িবএসিস কমলছিড় পাইলট উ  িব ালয় খাগড়াছিড় 9/4/2014 1/10/2018 1972 01553108099

35  নীলা িবকাশ ি রা 1226991 সহকারী িশ ক িহ  ধম এসএসিস এইচএসিস িবএিস খাগড়াছিড় আদশ উ   িব ালয় খাগড়াছিড় 6/15/2015 1/3/2016 1987 01553751514

36 মা: আিম ল ইসলাম 1069798 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আিলম ফািজল ইটছিড় উ  িব ালয় খাগড়াছিড় 3/28/2011 12/10/2012 1988 01830044288

37 নীহািরকা চাকমা 448079 সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস এইচএসিস িডে ামা ইটছিড় উ  িব ালয় খাগড়াছিড় 12/28/2004 6/1/2009 1978 01553240404

38 িচ  বা র চাকমা ১১৮৮৬২ সহকারী িশ ক সমাজ এসএসিস এইচএসিস াতক দীিঘনালা বড়াদম উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ০২/০১/৮৩ ০৬/০১/৮৪ 1961 01833295420

39 মন চাকমা 112877 সহকারী িশ ক বসায় িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক দীিঘনালা বড়াদম উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ২৩/১২/১৪ ০৫/০১/১৬ 1988 01556606817

40 রি  চাকমা 1145391 সহকারী িশ ক বৗ  ধম এসএসিস এইচএসিস াতক বা ছড়া উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ২০/০২/১৯ ০৯/০১/১৯ 1991 01553767681

41 িত চাকমা - সহকারী িশ ক ভৗত িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক বা ছড়া উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ১৫/০৩/১৮ - 1991 01533061511

42 মা: বী 125893 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল হািচনসন র উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ১৮/০২/৯১ ১৫/০৮/৯৪ 1967 01556543477

43 মা: হা ন অর রশীদ 1147059 সহকারী িশ ক গিণত এসএসিস এইচএসিস িবএসিস হািচনসন র উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ১৮/০২/১৯ ১২/০৫/১৯ 1989 01521502084

44 মা: িসরা ল ইসলাম 1147057 সহকারী িশ ক ইংেরজী এসএসিস এইচএসিস াতক হািচনসন র উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ১৮/০২/১৯ ০৫/০৬/১৯ 1988 01827281475

45 িন পম মার ব য়া 130225 সহকারী িশ ক - এসএসিস এইচএসিস - হািচনসন র উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ০২/০১/৮৮ ২৩/০৪/৮৮ 1968 01820710585

46 মা: আ  শামা 133542 সহকারী িশ ক - এসএসিস এইচএসিস - হািচনসন র উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ০৬/০৫/৯০ ০৬/০৫/৯০ 1966 01820715591

47 ওেয়লিসপ চাকমা 123366 সহকারী িশ ক সমাজ িব ান এসএসিস এইচএসিস - হািচনসন র উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ০১/০১/৮৪ ০৭/০৬/৮৫ 1963 01553246237

48 মা: ির য়ান কিবর 1117439 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল অনাথ আ ম আবািসক উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ০১/০১/১৫ ০৩/০১/১৫ 1982 01912419701

49 মা: ইকবাল হােসন 1147049 সহকারী িশ ক রসায়ন এসএসিস এইচএসিস িবএসিস অনাথ আ ম আবািসক উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ২০/০২/১৯ ০৫/০১/১৯ 1988 01850856655

50 অিমত মার দ 1151769 সহকারী িশ ক গিণত এসএসিস এইচএসিস িবএসিস অনাথ আ ম আবািসক উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ২০/০২/১৯ ০৭/০১/১৯ 1989 01558906909

51 মেনাজ মার সাহা 1151771 সহকারী িশ ক িহ  ধম এসএসিস এইচএসিস াতক অনাথ আ ম আবািসক উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ২০/০২/১৯ ০৭/০১/১৯ 1990 01517119035

52 তাজাে ল হােসন 138644 সহকারী িশ ক িব ান এসএসিস এইচএসিস - অনাথ আ ম আবািসক উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ০২/০২/৯৩ ০৬/০১/৯৩ 1967 01828824055

53 ফা ক সাইন 1154394 সহকারী িশ ক ইংেরজী এসএসিস এইচএসিস াতক ছাট ম ং উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ০২/০৩/১৯ ০৯/০১/১৯ 1989 01683776245

54 বা ল চ  রায় 1147056 সহকারী িশ ক িহ  ধম এসএসিস এইচএসিস াতক ছাট ম ং উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ০২/০২/১৯ ০৫/০১/১৯ 1991 01811562108

55 মা: আ র রািশদ 1063979 সহকারী িশ ক আইিস এসএসিস এইচএসিস াতক ছাট ম ং উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ২৬/০৫/১১ ১১/০১/১২ 1979 01828833737

56 মা: শিফউল আলম 1112177 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল পাবলাখালী শাি র উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ০৬/০৮/১৪ ০৯/০১/১৪ 1982 01572248085

57 িমজা র রহমান - সহকারী িশ ক ইংেরজী এসএসিস এইচএসিস াতক পাবলাখালী শাি র উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ১৪/০২/১৯ - 1985 01572248085

58 েপন মার ম ল - সহকারী িশ ক বসায় িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক পাবলাখালী শাি র উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ১৪/০২/১৯ - 1987 01571725539



59 মা: নািসর উ ীন 1115633 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল রংকা া উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ১৪/০৫/১৪ ০১/০১/১৫ 1988 01834782425

60 পলাশ চ  রায় 1147050 সহকারী িশ ক িষ এসএসিস এইচএসিস াতক রংকা া উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ১৮/০২/১৯ ০৫/০১/১৯ 1986 01845547512

61 উদয়ন চাকমা 1129562 সহকারী িশ ক আইিস এসএসিস এইচএসিস াতক উ র রংকা া উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ০২/০৪/১৫ 1/7/2016 1985 01828833078

62 আ  মা দ মি ক - সহকারী িশ ক ইংেরজী এসএসিস এইচএসিস াতক উ র রংকা া উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ০২/০৩/১৯ - 1987 01844455234

63 মা: তািহ ল ইসলাম - সহকারী িশ ক গিণত এসএসিস এইচএসিস িবএসিস উ র রংকা া উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ০২/০৬/১৯ - 1990 01615465693

64 মা: বী 1057984 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আিলম ফািজল উ র রংকা া উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ০১/০১/০৪ ০৫/০১/১১ 1983 01825175584

65 িরকন চাকমা 1143607 সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক উদাল বাগান উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ২১/১২/১৪ ২৮/১১/১৮ 1982 01553650794

66 গিত ি রা 1147055 সহকারী িশ ক িহ  ধম এসএসিস এইচএসিস াতক দীিঘনালা মেডল বািলকা উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ০২/১১/১৮ ০৪/০১/১৯ 1990 -

67 হ াপী চাকমা 1147054 সহকারী িশ ক গাহ  িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক দীিঘনালা মেডল বািলকা উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ০২/১২/১৮ ০৪/০১/১৯ 1987 01517075314

68 মিনর হাসাইন - সহকারী িশ ক ইংেরজী এসএসিস এইচএসিস াতক দীিঘনালা মেডল বািলকা উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ১৮/০২/১৯ - 1993 01533324069

69 নািজর হােসন 1137663 সহকারী িশ ক ইংেরজী এসএসিস এইচএসিস াতক চংড়াছিড় এসইএসিডিপ মেডল উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ২৪/১১/১৬ ২৩/০৫/১৭ 1986 01811802081

70 হাসেন আরা বগম 1137660 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আিলম ফািজল চংড়াছিড় এসইএসিডিপ মেডল উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ১২/০৮/১৫ ২৩/০৫/১৭ 1987 01557445233

71 হাসাইন আজাদ 1137659 সহকারী িশ ক িষ িশ া দািখল চংড়াছিড় এসইএসিডিপ মেডল উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ১২/০৮/১৫ ২৩/০৫/১৭ 1987 01838714717

72
মা: জািকর হাসাইন 1138420

সহকারী িশ ক
আইিস দািখল এইচএসিস

কি উটার 
িডে ামা চংড়াছিড় এসইএসিডিপ মেডল উ  িব ালয়

খাগড়াছিড় ৩০/০৪/১৫ ২৩/০৫/১৭ 1990 01553136068

73 ি য়সী চাকমা 1147052 সহকারী িশ ক বৗ  ধম এসএসিস এইচএসিস াতক চংড়াছিড় এসইএসিডিপ মেডল উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ৩০/০১/১৯ ৩০/০৫/১৯ 1991 01879829004

74 িপ  চ  দাশ 1147064 সহকারী িশ ক িহ  ধম এসএসিস এইচএসিস িবএ তাই ং উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ১৮/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ 1991 01572625833

75 মা: আ  হািনফ 1154390 সহকারী িশ ক বসায় িশ া এসএসিস এইচএসিস িবএ তাই ং উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ১৮/০২/১৯ ০১/০৯/১৯ 1989 01521449205

76 মা: মাজহা ল ইসলাম 1124917 সহকারী িশ ক ইসলািমক ািডজ দািখল আিলম ফািজল আমতলী উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ০১/০৪/১৫ ০১/০১/১৬ 1987 01553596348

77 মা: রমজান আলী 1124926 সহকারী িশ ক ইসলািমক ািডজ দািখল আিলম াতক গামতী িব. ক. উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ০১/০৪/১৫ ১৫/০১/১৬ 1987 01588913726

78 আব ল মাতােলব 1147072 সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক গামতী িব. ক. উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ০২/০২/১৯ ১৭/০৫/১৯ 1988 01575036050

79 মা: িসি ক হাসাইন 1147070 সহকারী িশ ক ইংেরজী এসএসিস এইচএসিস াতক গামতী িব. ক. উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ০২/০২/১৯ ১৭/০৫/১৯ 1983 01824582170

80 মা: সােহল রানা 1147067 সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক খদাছড়া উ  িব ালয় খাগড়াছিড় ২০/০২/১৯ ১৭/০৫/১৯ 1988 01521448507

81 পেরশ চাকমা 1147064 সহকারী িশ ক সামািজক িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক িতনটহরী উ  িব ালয় খাগড়াছিড় 2/10/2019 - 1985 01857870049

82 মা: আ ল গ র ফা ক 447428 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আিলম ফািজল যা ােছালা উ  িব ালয় খাগড়াছিড় 1/17/1993 - 1972 01811870582

83 উসাং মারমা 1129571 সহকারী িশ ক বৗ  ধম এসএসিস এইচএসিস াতক যা ােছালা উ  িব ালয় খাগড়াছিড় 1/2/2016 - 1987 01684238140

84 অসীম মার ধর 1147065 সহকারী িশ ক িহ  ধম এসএসিস এইচএসিস াতক যা ােছালা উ  িব ালয় খাগড়াছিড় 1/30/2019 - 1986 01876357577

85 মা: রজাউল হক 1009942 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আিলম ফািজল মহালছিড় আদশ বািলকা উ  িব ালয় খাগড়াছিড় 5/7/2003 5/1/2004 1980 01823140978

86 ির  মারমা - সহকারী িশ ক সামািজক িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক মহালছিড় আদশ বািলকা উ  িব ালয় খাগড়াছিড় 4/2/2014 - 1986 01857211707

87 মা: আলমগীর হােসন - সহকারী িশ ক ইংেরজী এসএসিস এইচএসিস াতক মহালছিড় আদশ বািলকা উ  িব ালয় খাগড়াছিড় 2/7/2019 - 1990 01834406885

88 া ম মদার 1154387 সহকারী িশ ক িহ  ধম এসএসিস এইচএসিস াতক মহালছিড় আদশ বািলকা উ  িব ালয় খাগড়াছিড় 2/7/2019 - 1989 01871205737

িষ িডে ামা



89 মং  মারমা 127406 সহকারী িশ ক বৗ  ধম এসএসিস এইচএসিস াতক িস ীনালা উ  িব ালয় খাগড়াছিড় 9/19/1986 9/19/1986 1966 01823060778

90 ষার চাকমা 1119705 সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক মাইসছিড় উ  িব ালয় খাগড়াছিড় 12/9/2014 5/1/2015 1979 01556569483

91 িশ ী দাশ 1147063 সহকারী িশ ক িহ  ধম এসএসিস এইচএসিস াতক বৗ  িশ ঘর ল ও কেলজ খাগড়াছিড় 5/14/2003 5/1/2019 1977 01823831190

92 জন চাকমা 1129572 সহকারী িশ ক বসায় িশ া এসএসিস এইচএসিস িবকম লাগাং উ  িব ালয় খাগড়াছিড় 10/29/2020 7/1/2016 1984 01872099556

93 মানষী চাকমা 1147073 সহকারী িশ ক আইিস এসএসিস এইচএসিস িবএসিস লাগাং উ  িব ালয় খাগড়াছিড় 2/2/2019 5/1/2019 1986 01553245437

94 মিনষা চাকমা 1119706 সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস এইচএসিস িবএসিস নালকাটা উ  িব ালয় খাগড়াছিড় 2/12/2015 5/1/2015 1991 01516194707

95 িদপায়ন ব য়া 1121302 সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস এইচএসিস িবএসিস উ াছিড় উ  িব ালয় খাগড়াছিড় 2/12/2015 7/1/2015 1975 01557889177

96 িস  সরকার 1151781 সহকারী িশ ক িহ  ধম এসএসিস এইচএসিস াতক উ াছিড় উ  িব ালয় খাগড়াছিড় 2/16/2019 7/1/2019 1991 01887538323

97 ফিরদ উি ন - সহকারী িশ ক আইিস এসএসিস এইচএসিস াতক হাফছিড় উ  িব ালয় খাগড়াছিড় 1/1/2016 - ১৯৮৬ ০১৮৬২০১৭৭৭৭

98 লতানা খা ন - সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস এইচএসিস িবএসিস হাফছিড় উ  িব ালয় খাগড়াছিড় 1/1/2016 - ১৯৯০ ০১৭৪৫৭০১১৩৮

99 মা: জামাল হােসন - সহকারী িশ ক গিণত এসএসিস এইচএসিস িবএসিস হাফছিড় উ  িব ালয় খাগড়াছিড় 12/11/2016 - ১৯৯০ ০১৭৩৬৮৪৪৬৭৯

100 অংসাখই মারমা - সহকারী িশ ক বাংলা এসএসিস এইচএসিস িবএ াতলী িন  মা িমক িব ালয় খাগড়াছিড় 2/2/2017 - 1991 01559547347



এসএসিস
/দািখল

এইচএসিস
/আিলম

াতক 
(পাস/স ান)

1 জনাব মাহা দ মাজাে ল হক চৗ রী 1146584 সহকারী িশ ক ইংেরিজ এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস/স ান) চাকঢালা এসইএসিডিপ মেডল উ  িব ালয় বা রবান 11/2/2019 17/05/2019 1/3/1987 1814811604

2 জনাব মাহা দ সা াদ সরওয়ার 1146585 সহকারী িশ ক বসা এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস/স ান) চাকঢালা এসইএসিডিপ মেডল উ  িব ালয় বা রবান 11/2/2019 17/05/2019 1/1/1990 1815558612

3 জনাব মাঃ মিফ ল মৗলা 1146582 সহকারী িশ ক গিণত এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস/স ান) চাকঢালা এসইএসিডিপ মেডল উ  িব ালয় বা রবান 11/2/2019 17/05/2019 2/9/1992 1708915793

4 জনাব মাঃ কাউছার আলম 1146583 সহকারী িশ ক গিণত এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস/স ান) বাইশারী উ  িব ালয় ও কেলজ বা রবান 31/01/2019 21/05/2019 11/12/1983 1746820668

5 জনাব অংক া চাক 1118985 সহকারী িশ ক বৗ  ধম এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস/স ান) বাইশারী উ  িব ালয় ও কেলজ বা রবান 13/12/2014 1/5/2015 1/2/1975 1827291049

6 জনাব িব ল কাি  নাথ 1030666 সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস/স ান) পসী পাড়া িন মা িমক িব ালয় বা রবান 22/12/2004 1/10/2005 30/01/1978 1828872994

7 জনাব সালাহ উি ন আল মা ন 1130992 সহকারী িশ ক গিণত এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস/স ান) পসী পাড়া িন মা িমক িব ালয় বা রবান 16/10/2016 1/11/2016 1/1/1969 1811178841

8 জনাব জােহ ল ইসলাম 1151693 সহকারী িশ ক িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস/স ান) ম ম উ  িব ালয় বা রবান 7/2/2019 11/7/2019 01/0/1989 1872711111

9 জনাব মাঃ এসএম আহসান হািবব 1146571 সহকারী িশ ক িষ িশ া দািখল এইএসিস াতক (পাস/স ান) িচ ুক িনয়র হাই ল বা রবান 23/02/2019 1/7/2019 7/1/1991 1723165404

10 জনাব মাঃ ইকবাল হােসন 1146570 সহকারী িশ ক ICT এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস/স ান) রাজিবলা উ  িব ালয় বা রবান 11/2/2019 1/5/2019 4/6/1989 1557649020

11 জনাব মংওয়ংিচং মারমা 1146567 সহকারী িশ ক বৗ  ধম এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস/স ান) রাজিবলা উ  িব ালয় বা রবান 14/02/2019 1/5/2019 6/2/1990 1580283844

12 জনাব জনাব িজ.এম িদদা ল আলম 1146579 সহকারী িশ ক ভৗত িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস/স ান) রইছা উ  িব ালয় বা রবান 13/02/2019 1/5/2019 0501/1990 1630158135

13 জনাব মাঃ ওমর আল-ফা খ 1146580 সহকারী িশ ক গিণত এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস/স ান) য়ালক উ  িব ালয় বা রবান 12/2/2019 1/5/2019 21/01/1989 1516675281
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