
এসএসিস/
দািখল

এইচএসিস
/আিলম

াতক 
(পাস/স ান)

1 ত ভ াচায 1151057 সহকারী িশ ক িহ  ধম 2007 2009 াতক -2013
কা তীথ 2015

ডাঃ িফেরাজা পাইলট বািলকা
 উ  িব ালয়

িম া 6/2/2019 1/5/2019 21/11/1990 1799177566

2 িশখা রানী িব াস 1151063 সহকারী িশ ক বসায় িশ া 2007 2009 এম িব এ 2014 এতবার র আজম 
উ  িব ালয়

িম া 3/2/2019 27/05/2019 10/11/1991 1836475511

3 মাঃ ওয়ালী উ াহ 1151065 সহকারী িশ ক ইংেরজী 2003 2005 এমএ 2011 এতবার র আজম 
উ  িব ালয়

িম া 7/2/2019 27/05/2019 1/1/1987 1924172773

4 সমর চ  বধন
১২৪১৮০

সহকারী িশ ক সামািজক িব ান াতক ধেররা উ  িব ালয় িম া 13/08/1985 13/08/1985 5/4/1961 1813581086

৫ মাঃ আির র রহমান ১১১০৩৬৫ সহকারী িশ ক িষ 4 িডে ামা 3.63 ধেররা উ  িব ালয় িম া 1/2/2014 1/7/2014 11/1/1991 1751336742

৬ মাঃ মা দ পারেভজ 1151074 সহকারী িশ ক গিনত াতক (স ান) ধেররা উ  িব ালয় িম া 11/2/2019 1/5/2019 5/8/1983 1721578362

7 হাসেনয়ারা বগম ১১৩৩০৯৪ সহকারী িশ ক ইংেরজী াতক কা  উ  িব ালয় িম া 24/11/2016 1/3/2017 1/3/1982 1714412717

8 মাঃ জািকর হােসন 1133091 সহকারী িশ ক গিনত াতক (স ান) কা  উ  িব ালয় িম া 24/11/2016 1/3/2017 14/4/1987 1821217370

9 মাঃ আ ল জ ার 1151054 সহকারী িশ ক রসায়ন াতক (স ান) কা  উ  িব ালয় িম া 18/02/2019 1/5/2019 1/5/1988 1720626318

10 শাহীন ইঁয়া 1151056 সহকারী িশ ক গিনত াতক (স ান) িপ ইয়া উ  িব ালয় িম া 4/2/2019 1/5/2019 3/2/1992 1738908067

১১ দেলায়ার হােসন 1139418 সহকারী িশ ক বসায় িশ া 2.7 3 িবিবএস িচেলাড়া ব অ র র কািরগরী উ  িব ালয় িম া 19/12/2015 1/3/2018 30/10/1986 1735461676

১২ মা: শাহজাহান 1119287 সহকারী িশ ক িষ 3.83 2.4 িষ িডে ামা-
2011, 3.68

িচেলাড়া ব অ র র কািরগরী উ  িব ালয় িম া 31/03/2015 1/5/2015 1/1/1989 1827248976

১৩ মাঃ মিনর হােসন 1111830 সহকারী িশ ক িষ 3.58 িডে ামা 2.74 জায়াগ আহা িদয়া উ  িব ালয় িম া 25/02/2018 1/8/2014 3/1/1991 1879812210

১৪ িম রানী সরকার 1154140 সহকারী িশ ক িহ  ধম াতক জায়াগ আহা িদয়া উ  িব ালয় িম া 9/2/2019 1/7/2019 18/01/1988 1857573470

১৫ িনত  মার 1151068 সহকারী িশ ক িহ  ধম াতক র উ  িব ালয িম া 2/2/2019 1/5/2019 10/2/1990 1736158370

১৬ মা ন সরকার 1151058 সহকারী িশ ক ইংেরজী াতক (স ান) র উ  িব ালয িম া 2/2/2019 1/5/2019 20/08/1991 1764414805

১৭ মা র রিশদ 1134778 সহকারী িশ ক ইংেরজী াতক কংগাই উ  িব ালয় িম া 1/1/2016 1/5/2017 1/2/1989 1842277186

18 মন চ  সরকার 1110339 সহকারী িশ ক িষ 3.63 িডে ামা 3.86 কংগাই উ  িব ালয় িম া 1/4/2014 1/7/2014 8/11/1985 1931021450

19 মাঃ দেলায়ার হােসন 1102142 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 4.67 4.75 কািমল 4.15 কংগাই উ  িব ালয় িম া 12/9/2013 1/1/2014 2/2/1989 1837817763

20 মাঃ ছােবত খান 1117036 সহকারী িশ ক িব ান াতক (স ান) অ র র উ  িব ালয় িম া 15/12/2014 11/4/2015 20/08/1986 1814449463

21 মাঃ ল হক ১০৬১০৫২ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 3.5 3.42 কািমল 1ম অ র র উ  িব ালয় িম া 1/3/2012 1/11/2012 1/3/1987 1818660956

22 আির র রহমান 1102122 সহকারী িশ ক িষ 3.92 িডে ামা 3.04 অ র র উ  িব ালয় িম া 1/9/2013 25/02/2014 1/1/2019 1818594473

23 আিন র রহমান 1061095 সহকারী িশ ক িষ 2.75 িডে ামা 3.00 র ল র উ  িব ালয় িম া 12/6/2011 1/11/2012 9/1/1987 1734257053

24 এনা ল হক 1077117 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 4.25 4.17 কািমল 4.00 মাধাইয়া বাজার ছািদম উ/িব িম া 17/01/2013 1/7/2013 15/01/1990 1812898128

25 মাঃ খােলদ হােসন 1068653 সহকারী িশ ক িষ ২য় িডে ামা 2য় জােবদা মমতাজ বািলকা উ/িব িম া 20/02/2012 1/11/2012 1/7/1983 1819858585

26 সাম ল দা 1102117 সহকারী িশ ক িষ 3.13 িডে ামা 3.12 নায়াব র বািলকা উ  িব ালয় িম া 1/9/2013 1/1/2014 1/10/1989 1821161101

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

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



27 দীপাি তা রায় সহকারী িশ ক সামািজক িব ান ২য় ২য় িডে ামা 3.63 আেবদা র উ  িব ালয় িম া 1/4/1995 1/4/1995 11/1/1991 1751336742

28 িজনা পারভীন 2001520 সহকারী িশ ক িষ ২য় িডে ামা - ২য় নায়াব র আহসান উ াহ উ  িব ালয় িম া 10/2/2004 10/2/2004 20/01/1974 1722483799

29 আ  িফয়ান শাওন 1061112 সহকারী িশ ক িষ 3.88 িডে ামা 2.87 ভামরকাি  উ  িব ালয় িম া 1/7/2011 7/9/2012 5/5/1990 1748503052

30 এমরান হােসন 1111828 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 2.17 3.08 কািমল 4.00 ভামরকাি  উ  িব ালয় িম া 15/07/2014 1/8/2014 1/3/1989 1815155618

31 মাহেসনা আ ার 313761 সহকারী িশ ক িষ 2য় ১ম িবএগএড 2.41 বড় গািব র এএমিব উ/িব িম া 1/10/1995 1/6/1996 11/1/1976 1814758686

32 শারমীন আ ার িম 1123410 সহকারী িশ ক িষ 4.02 িডে ামা 3.23 ওরাইন উ  িব ালয় িম া 20/06/2015 1/10/2015 12/3/1993 1878723255

33 মাঃ আ স স র ১১৫১৩৫০ সহঃ িশ ক বাংলা এস এস িস এইচ এস িস াতক(স ান) মিজদ র উ  িব ালয় িম া ১৩.০২.২০১৯ ১৯৮৮ 1723714760

34 িশ ী দবনাথ
১১১৫২৭২

সহঃ িশ ক
িহ  ধম 

(কা তীথ) এস এস িস এইচ এস িস াতক(পাস) মিজদ র উ  িব ালয় িম া ০৮.১২.২০১৪ ০৬/০২/১৯০৫ 1710287059
35 মাঃ ইউ ছ িময়া ১০৬৫৮০১ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল (পাস) মিজদ র উ  িব ালয় িম া ০২.০৭.২০১১ ১৯৮৩ 1814421984

36
মাসঃ হািলমা আ ার

৪৪৯৩৯৫
সহকারী িশ ক  িষ ২য়-১৯৯৫

িষ িডে ামা-
২য়-২০০১

লাল র নজ ল ইসলাম উ  িব ালয় িম া ১২/০৪/২০০২ ৩১/১২/১৯৭৯ ১৭৭১৪০৫০৪২

37 মা শহী ল ইসলাম ১১৫১৩৫৫ সহকারী িশ ক ইসলাম ১ম-১৯৯৯ ১ম-২০০১ ১ম-২০০৬ লাল র নজ ল ইসলাম উ  িব ালয় িম া ০২/০২/২০১৯ ০১/০১/১৯৮৫ ১৭৩৬৫৬৬১২৯

38 মাঃ নািসম ১১৫১৩৪৬ সহকারী িশ ক ইংেরিজ ২.৬৩ -২০০৪ ৪.২০-২০০৬ ২য়-২০১১ লাল র নজ ল ইসলাম উ  িব ালয় িম া ০২/০২/২০১৯ ০৫/০৮/১৯৮৭ ১৭১৫৩৯২০৪৫

39 মাঃ িলটন হােসন ১১৫১৩৫১ সহকারী িশ ক গিনত ১ম-২০০০ ২য়-২০০২ ২য়-২০০৭ লাল র নজ ল ইসলাম উ  িব ালয় িম া ০২/০২/২০১৯ ১৫/০৯/১৯৮৪ ১৭১৭৭৪৮৬৮৫

40
মাহাঃ ইসমাইল হােসন

GgwcI 
cÖwµqvaxb সহকারী িশ ক বাংলা ২.৬৩-২০০২ ৩.৬১-২০০৪ ২য়-২০০৮ লাল র নজ ল ইসলাম উ  িব ালয় িম া ০২/০২/২০১৯ ১৭/০৬/১৮৭ ১৭৩৭৫৫৪১০৬

41 মাঃ িব াল হােসন ৪৪৬২৬২ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ি তীয় ি তীয় ি তীয় কশব র বািলকা উ  িব ালয় িম া ০১/০১/১৯৯৭ ০৫/০৮/১৯৭৫ ১৮১৩৫৫৯০২৫

42 মাঃ সােহল রানা
১১১১৮৪৫

সহকারী িশ ক িষ ৩.৪৪
3.86 
deploma কশব র বািলকা উ  িব ালয় িম া ০৬/০৮/২০১৪ ২০/১০/৯০

১৮৪৫৯১৬৯৩১

43 মাহা দ মেহদী হাসান ১১৫১৩৪৯ সহকারী িশ ক আইিস ৪.৩১ ৩.৩৪ ৩.৭৪ কশব র বািলকা উ  িব ালয় িম া ১৮/০২/২০১৯ ১০/১০/১৯৮৯ ১৯৯৩১৮১৯৬৭

44 Avdmbv †eMg
১১৩৩০০৯

mnKvix wkÿK K…wl 1999-1g wefvM
2001-2q 

wefvM 2006-2q wefvM bvivw›`qv Kwjwgqv D”P we`¨vjq Kzwgjøv 30/10/2016 31/12/1983
01716057002 

45 ‡gv: gwdRyj Bmjvg
১১৫১৩৪৮

mnKvix wkÿK Bmjvg ag©
2002 wRwcG-

3.83
2004 -wRwcG-

3.17 2006-2q wefvM bvivw›`qv Kwjwgqv D”P we`¨vjq Kzwgjøv 2/2/2019 2/2/1988
01812576377 

46 ‡gvmv. iæwebv Av³vi
১১৫১৩৫২

mnKvix wkÿK e¨emvq wkÿv
2006 wRwcG-

4.50
2008 wRwcG-

4.20 2012 2q wefvM bvivw›`qv Kwjwgqv D”P we`¨vjq Kzwgjøv 2/2/2019 11/11/1989
01757517166 

47 ‡mv: †mv‡nj ivbv
1151357

mnKvix wkÿK Bs‡iRx
2008 wRwcG-

4.88
2010 wRwcG-

4.20 2015-2q wefvM bvivw›`qv Kwjwgqv D”P we`¨vjq Kzwgjøv 2/2/2019 11/1/1992
01859446245 

48 Avmgv Av³vi

GgwcI 
cÖwµqvaxb

mnKvix wkÿK
Z_¨ I 
†hvMv‡hvM cÖhyw³

2002 wRwcG-
3.00

2004 wRwcG-
2.40 2008-2q wefvM bvivw›`qv Kwjwgqv D”P we`¨vjq Kzwgjøv 20/01/2019 25/01/1986

01816380395 

49 মাঃ আঃ রিশদ

৩১৭৪৮৬

সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া ২য় ২য়

ফা জল ২য়, 
কািমল 
২য়/১৯৯৬ জগতপুর সাধনা উ  িবদ ালয় কুিম া ৩১/০৩/২০১১ ১৯৭০ 1766190538



50 মাঃ িব াল হােসন  
১০৬৫৮২৪

সহঃ িশ ক িষ ১ম **
িষ িডে ামা 

৩.৪৮ জগত র সাধনা উ  িব ালয় িম া ০৮/০৯/২০১১ ০৬/০৫/১৯০৫
১৯৩২৬০৭৬৯৪

51 মাঃ মা ন কিবর
১১৫৪২১৮

সহঃ িশ ক বঃ িশ া ৪.৮১ ৪.৩
িবিবএ(স ান) 
3.11 জগত র সাধনা উ  িব ালয় িম া ১১/০২/২০১৯ 1989

১৮২৭৫৫৩৪৪৮

52 মাঃ ফা ক হােসন মা া
১১১০৩৭৮

সহকারী িশ ক আইিস
১৯৯৭- ২য় 
িবভাগ

১৯৯৯-২ য় 
িবভাগ ২০০৪-৩য় িবভাগ মািছম র আর.আর.ইনি উশন িম া ০১/০৪/২০১৪ ১৯/০১/৮১

1945515266

53 মাঃতাফা ল হােসন পােটায়ারী
১১৫৪২১৭

সহকারী িশ ক ইংেরজী
২০০৬- িজিপএ-
৫

২০০৮-িজিপএ-
৪.৬০

২০১৩- 
িসিজিপএ-৩.১৩ মািছম র আর.আর.ইনি উশন িম া ০২/১৭/২০১৯ ০৬/০১/১৯৯০

01867516212

54 মাঃ মাক ল হােসন ২৬৫৮৮১ সহকারী িশ ক িহসাবিব ান ২য় ৩য় ২য় নাব আলী উ  িব ালয় িম া ১৫/০৪/১৯৯৪ ৩০/০৬/১৯৬৭ 1839398392

55 মাঃ আ ল কািদর
২৬৫৮৮৩

ধম য় িশ ক ইসলাম ও ন:িশ: ২য় ২য় ২য় নাব আলী উ  িব ালয় িম া ১৮/০৮/১৯৯৬ ০১/০৩/১৯৭১
01830148336

56 র নাহার ১১৫১৩৫৬ সহকারী িশ ক রসায়ন 4.5 4.5 ১ম নাব আলী উ  িব ালয় িম া ১১/০২/২০১৯ ০১/০৭/১৯৯০ 01681851377

57  মাঃ মই ল ইসলাম ১১৫১৩৪৭ সহকারী িশ ক িষ 3.13 2.2 ২য় নাব আলী উ  িব ালয় িম া ১১/০২/২০১৯ ০৯/০২১৯৮৬ 1600176634

58 মাসাঃ মােলকা বগম  সহকারী িশ ক আইিস ২য় ২য় ৩য় নাব আলী উ  িব ালয় িম া ২২/০৬/২০১৯ ১৮/০১/১৯৮০ 1732721542

59 মা: আলাউি ন
১০৬৮৬৭৪

সহকাির িশ ক 
ইসলাম ও 
নিতক িশ া দািখল আিলম ফািজল ও কিমল ইউিনয়ন কািরগির উ  িব ালয় িম া ১৯/০৯/২০১২ ১৫/০১/৮৭

১৯১৮৬৬৩৮০৫

60 শািমমা আ ার ১০৭০৩৩৬ সহকাির িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক ইউিনয়ন কািরগির উ  িব ালয় িম া ২৪/০১/২০০৫ ০১/০৯/১৯৮০ ১৮৩৪০৮৯২৬৬

61 আিজম উি ন আহেমদ
এম িপ ও 

ত ািশ সহঃিশঃ ভৗত িবঃ 4.75 ৪ ২.৭৫ গাপাল র ড. মাশাররফ হােসন উ  িব ালয় িম া ২০/০২/২০১৯ ০৪/১২/১৯৯১
১৭৯০৩৩৩৫৭১

62 ‡gvnv¤§` BqvKze Avjx
GgwcI 

cÖwµqvaxb mnKvix wkÿK `vwLj Avwjg ¯œvZK (m¤§vb) বাতাকাি  স.সা.আ.আ. হা. মেমা. উ িব. Kzwgjøv 10/11/2019 1/11/1990
1843333246

63 আ  আয়াজ 1159189 সহকারী িশ ক ইংেরজী 3.75 4.1 2য় লা িল উ:িব: িম া 18/02/2019 1/7/2019 25/12/1989 1830960707

64
আিমনা ম :

1134788
সহকারী িশ ক িষ 3.44 2.8

িব.এসিস (উি দ 
িব া- 1ম)

না লেকাট এ.আর মেডল স: উ: িব ালয় িম া 31/10/2016 1/5/2017 13/09/1990 1935446321

65
মাঃ রােশ ল ইসলাম

1145191
সহকারী িশ ক বাংলা 4 4.25

িব.এ (স ান)- 
2য়

বড় সা ী র িব া িনেকতন িম া 3/2/2019 1/3/2019 3/2/1991 1830003448

66
তাহিমনা আ ার

1151273
সহকারী িশ ক বাংলা 4.44 4.9

িব.এ (স ান)- 
2য়

দৗলখ ড় িম া 12/2/2019 1/5/2019 1990 1715090963

67
উে  হািববা ম মদার

1154188
সহকারী িশ ক সমাজ িব: 4.38 3.78

াতক (পাস/
স ান)- 2.95

হসাখাল বাজার উ: িব: িম া 17/02/2019 1/7/2019 1991 1779605630

68 মাঃ আেনায়ার হােসন 134707 সহকারী িশ ক বাংলা 2য় 2য় 3য় বটতলী এ মিতন উ: িব িম া 15/09/1990 16/09/1990 1967 1816029543

69 ইয়াছিমন 1151268 সহকারী িশ ক সমাজ িব: 1.75 2.3 2য় পিরয়া উ: িব: িম া 4/2/2019 1/5/2019 17/11/1986 1638807691

70 অিল উ াহ 115146 সহকারী িশ ক গিণত 4 4.2 2য় পিরয়া উ: িব: িম া 3/2/2019 1/5/2019 7/5/1990 1733411097

71 আব র রহমান িময়া 126464 সহকারী িশ ক ইংেরজী 3য় 3য় 3য় সা াইল উ: িব: িম া 13/08/1985 1/9/1985 5/4/1962 1938285700

72 মাঃ সাহাব উি ন 1154191 সহকারী িশ ক গিণত 3.06 3.5 2য় ঢা য়া উ: িব: িম া 20/02/2019 1/7/2019 4/4/1988 1627108165



73 মাঃ কাম ামান 262808 সহকারী িশ ক গিণত 2য় 2য় 3য় ফিলয়া উ: িব: িম া 1/12/1994 1/12/1994 1967 1819602047

74 মাঃ আব স সালাম 1151267 সহকারী িশ ক গিণত 1ম 1ম 2য় শাকতলী উ: িব: িম া 18/02/2019 17/05/2019 1985 1716607664

75 মাঃ শািকল িময়া 1151271 সহকারী িশ ক গিণত 3.94 2.8 3.39 শাকতলী উ: িব: িম া 18/02/2019 17/05/2019 1990 1723837455

76 আলমগীর 1151263 সহকারী িশ ক বাংলা 3.69 3.7 2য় বাইয়ারা উ: িব: িম া 6/2/2019 2019 1/4/1987 1812120547

77 মিরয়ম 1151272 সহকারী িশ ক গিণত 3.19 3.6 1ম বাইয়ারা উ: িব: িম া 6/2/2019 2019 3/5/1989 1796202422

78 মাঃ এমরান হােসন 1154179 সহকারী িশ ক বসায় 4.13 4 3.22 িসিজয়ারা উ: িব: িম া 9/2/2019 2019 1/3/1991 1829530130

79 মাঃ মা ফা কামাল 1154180 সহকারী িশ ক ইংেরজী 5 4.6 3.38 িসিজয়ারা উ: িব: িম া 9/2/2019 2019 1/1/2012 1820084294

80 মাঃ মিন ল আলম 1074583 সহকারী িশ ক িষ 4.31 3.76 লা িল উ:িব: িম া 10/1/2013 1/5/2013 1/9/1989 1811905871

81 মাঃসাই ল ইসলাম ম : 1139392 সহকারী িশ ক আই.িস. 4.31 2.83 2য় পানকরা উ: িব: িম া 6/8/2015 1/3/2018 14/8/88 1814133849

82 মাঃ বলাল হােসন 1106824 সহকারী িশ ক িষ 4.17 3.64 পানকরা উ: িব: িম া 1/2/2014 1/5/2014 30/6/91 1726289677

83
মাহাম  িগয়াস উি ন ম :

1117070
সহকারী িশ ক িষ 2.75 3.12 গা শাল মা: িব: িম া 11/12/2014 1/3/2015 24/3/88 1819113663

84 ল আিমন 1151276 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ 4.33 4.75 3.83 ফিলয়া উ: িব: িম া 20/2/19 1/5/2019 1/3/1991 1722651465

85 আব াহ মাঃ ইয়ািছন 1123403 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ 2য় 2য় 2য় মনতলী উ: িব: িম া 17/6/15 1/5/2015 1/1/1986 1836535413

86 মাঃ মাহ র রহমান 1154190 সহকারী িশ ক আই.িস. 4.5 3.32 3.17 মনতলী উ: িব: িম া 23/2/19 1/7/2019 20/12/94 1839012700

87 মাহা দ শরী ল হক 1133051 সহকারী িশ ক িষ 3.5 3.4 1ম হসাখাল বাজার উ: িব: িম া 19/11/16 29/3/17 25/12/89 1944937683

88 অ ন চ  ঘাষ 1114135 সহকারী িশ ক আই.িস. 4 3.29 শাকতলী উ: িব: িম া 29/9/14 1/1/2015 1/10/1990 1727934205

89 নাছিরন আ ার 1078841 সহকারী িশ ক িষ 3.13 3.81 শাকতলী উ: িব: িম া 15/9/13 1/11/2013 10/8/1989 1825246362

90 আেনায়ারা আ ার 1139401 সহকারী িশ ক আই.িস. 2.13 4.29 2য় ম ব র উ: িব: িম া 28/4/15 1/3/2018 1/10/1987 1811849262

91 জসিমন আরা 1151280 সহকারী িশ ক িষ 3 3 2য় ঘাড়াময়দান উ: িব: িম া 16/2/19 1/5/2019 10/11/1985 1722883922

92 ী এনা ল হক 1141266 সহকারী িশ ক ইংেরজী 3.38 4.44 2য় ভালাইন বাজার উ: িব: িম া 12/2/2019 1/5/2019 25/11/90 1682407250

93 মাঃ গালাম হােসন 1151265 সহকারী িশ ক ইংেরজী 4.17 3.83 3য় ভালাইন বাজার উ: িব: িম া 12/2/2019 1/5/2019 1/1/1988 1920470466

94 মিরয়ম বগম 1154194 সহকারী িশ ক িব ান 3.75 3.2 2য় আিজয়ারা উ: িব: িম া 13/2/19 1/7/2019 10/12/1985 1914472463

95 মাঃ হাসাইন আহেমদ 1115284 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ 2.83 2.5 1ম বাদশা িময়া উ: িব: িম া 10/12/2014 1/1/2015 8/1/1987 1672311409

96 মাঃ ছােয় ল হক 1115287 সহকারী িশ ক িষ 1ম 2য় বাদশা িময়া উ: িব: িম া 10/12/2014 1/1/2015 5/2/1979 1711572433

97 মাঃ খায় ল আলম 1114145 সহকারী িশ ক িষ 3.55 3.67 আিজয়ারা উ: িব: িম া 25/8/14 1/11/2014 7/12/1990 1822801957

98 পারভীন আ ার 1117060 সহকারী িশ ক িষ 4.06 4.2 স ান ভালাইন বাজার উ: িব: িম া 1/1/2015 1/3/2015 20/12/87 1783428341

99 হা: সাহাব উি ন 1117059 সহকারী িশ ক আই.িস. 4.17 3.08 স ান ভালাইন বাজার উ: িব: িম া 1/1/2015 1/3/2015 1/12/1986 1827429172

100 ফজ ল হক ম : 1110319 সহকারী িশ ক িষ 1ম 2য় বড় সা ী র িব া িনেকতন িম া 31/12/13 1/7/2014 30/6/85 1828766580

101 মলয়  ঘরাসী 1061108 সহকারী িশ ক আই.িস. 3.63 2.5 2য় মািহনী উ: িব: িম া 1/6/2011 1/11/2012 8/5/1985 1918445275

102 মাঃ মাহ ল রহমান 446509 সহকারী িশ ক িষ 2য় 2য় 2য় চৗ ড়ী উ: িব: িম া 20/5/00 31/5/01 8/5/1974 1718212048

103 সনিজত মার পাল 1117069 সহকারী িশ ক আই.িস. 2য় 3য় 2য় চ গড়া উ: িব: িম া 29/12/14 1/3/2015 1/1/1973 1858969404

104 শাহনাজ আ ার 1139388 সহকারী িশ ক আই.িস. 3.38 3.3 2য় জা া বাজার উ: িব: িম া 23/5/15 1/3/2018 1/6/1990 1933029971

105 মাঃ আির র রহমান 1110367 সহকারী িশ ক িষ 2.75 3.67 2য় বটতলী এ মিতন উ: িব িম া 1/3/2014 1/7/2014 1/1/1991 1875470644



106 জিসম উি ন 1110384 সহকারী িশ ক িষ 1ম 2য় 3.81 চা তলা উ: িব: িম া 1/3/2014 1/7/2014 1/1/1981 1731670838

107 র মাহা দ 1123400 সহকারী িশ ক িষ 3.17 3.14 2.72 কা াল বািলকা উ: িব: িম া 3/8/2015 1/9/2015 8/8/1989 1671323335

108 মাঃ মিহ উি ন 1151274 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ 4.5 5 3.5 পিরয়া উ: িব: িম া 30/1/19 17/5/19 27/1/91 1815701736

109 মাঃ ছােলহ উি ন 1111822 সহকারী িশ ক িষ 2.63 3.96 দােয়মছািত উ: িব: িম া 10/2/2014 1/9/2014 1/11/1991 1834972840

110 কাউছার পারিভন 1154464 সহকারী িশ ক বসায় 1ম 2য় 2য় দােয়মছািত উ: িব: িম া 14/2/19 1/9/2019 16/6/83 1921398106

111 মাঃ মিতউর রহমান 1133127 সহকারী িশ ক িষ 3.75 2য় াতেকা র উ র শাকতলী উ: িব: িম া 18/12/16 6/3/2017 28/12/87 1878451170

112 মাঃ জাহা ীর আলম 1115274 সহকারী িশ ক িষ 4.06 3.22 2.78 দৗলখ ড় উ: িব: িম া 11/11/2014 1/1/2015 1/7/1989 1831804141

113 আ  সাইদ 1036398 সহকারী িশ ক আই.িস. 1ম 1ম দৗলখ ড় উ: িব: িম া 2/12/2006 1/3/2008 2/2/1978 1815467444

114 ফয় ে ছা 2114645 সহকারী িশ ক িষ 3.67 3.82 ইসলাম র উ: িব: িম া 26/8/15 1/1/2016 8/8/1989 1774929630

115 ফারহাসা আ দার 1119333 সহকারী িশ ক িষ 2.5 3.46 ম ব র উ: িব: িম া 15/24/19 19/6/19 1/7/1991 1815296980

116 মাহা দ ইয়ািছন 1078832 সহকারী িশ ক িষ 3.75 3.47 3.15 সা াইল উ: িব: িম া 30/06/13 1/11/2013 1/3/1991 1878805290

117 মাঃ ইিলয়াছ 1154192 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ 4.33 3.92 3.17 বাইয়ারা উ: িব: িম া 6/2/2019 1/7/2019 1/3/1991 1812338322

118 রনিজত চ  রায় 1151269 সহকারী িশ ক িষ 3.81 4.3 2য় বাইয়ারা উ: িব: িম া 6/2/2019 1/5/2019 10/9/1989 1722807187

119 মাঃ কাম ল হাছান সহকারী িশ ক ইংেরজী 3.5 3.5 2য় জকরা আ: উ: িব: িম া 31/1/19 7/12/2019 1676009204

120 মাঃ হািব র রহমান 1154186 সহকারী িশ ক িষ 3.94 3.82 জকরা আ: উ: িব: িম া 31/1/19 1/7/2019 30/6/94 1834246749

121 মাহ দা আ ার 1151270 সহকারী িশ ক িষ 3.69 2.9 3.19 ম রা উ: িব: িম া 2/2/2019 1/7/2019 1/10/1989 1762091819

122 মাঃ আ  বকর িছি ক 1110302 সহকারী িশ ক িষ 3.56 3.6 সাতবািরয়া উ: িব: িম া 1/2/2014 1/7/2014 23/10/89 1712098129

123 রাজীব িকেশার দাস 1060801 সহকারী িশ ক িষ 1ম 2য় 2য় ধািত র ল ও কেলজ িম া 26/10/04 1/7/2010 1/12/1977 1855171828

124 মাঃ মইজ উি ন 1139353 সহকারী িশ ক আই.িস. 1ম 2য় 2য় বগম জািমলা উ: িব: িম া 22/1/14 1/3/2018 1/3/1980 1816317819

125 এ.এস.এম মা ফা কামাল 626087 সহকারী িশ ক িষ 1ম 1ম বগম জািমলা উ: িব: িম া 1/8/2001 11/8/2001 8/9/1976 1716123326

126 মাঃ ইউ স িময়া 1151275 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ 4.42 4 2.92 িসিজয়ারা উ: িব: িম া 19/2/19 1/5/2019 6/3/1992 1815371164

127 মাসাঃ ফােতমা আ ার 1078853 সহকারী িশ ক িষ 3.36 3.38 3.19 ঢা য়া উ: িব: িম া 25/9/13 1/11/2013 10/10/1990 1833585291

128 জািকয়া আ ার 1111841 সহকারী িশ ক আই.িস. 3.5 3.3 2য় ডা: যাবায়দা হা: উ: িব: িম া 8/4/2014 1/9/2014 5/8/1988 1816602491

129 মাঃ আসা ল হক 263270 সহকারী িশ ক িষ 2য় 2য় ল ীপ য়া রহ: উ: িব: িম া 21/12/94 5/1/1995 1/10/1971 1716861650

130 মাঃ আিন র রহমান 1070348 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ 2067 3.5 2য় ল ীপ য়া রহ: উ: িব: িম া 1/8/2011 1/2/2013 15/3/86 1815499659

131 মিনর হােসন 1154195 সহকারী িশ ক িষ 4 3.8 2য় ব গ  উ: িব: িম া 3/2/2019 1/7/2019 1/1/1989 1850844472

132 বাদ চ  ধর 1078810 সহকারী িশ ক আই.িস. 2য় 2য় 3.5 ব গ  উ: িব: িম া 2/2/2013 1/11/2013 1/7/1979 1812794670

133 মাঃ মহিসন আলী 1125067 সহকারী িশ ক আই.িস. 2.13 1.6 2য় িসিজয়ারা উ: িব: িম া 10/8/2015 1/1/2016 20/1/89 1714379817

134 মাঃ মািমন হােসন িময়াজী 1125119 সহকারী িশ ক িষ 3.73 3.79 িসিজয়ারা উ: িব: িম া 10/8/2015 1/1/2016 1/1/1990 1810104570

135 আয়শা আ ার 1151002 সহ:িশ ক ইংেরজী 2005-4.00 2007-4.30       20১1-2য় শশাইয়া িময়া উ:িব: িম া 2/12/2019 2/12/2019 1/10/1990 ১৮৭২৮৮৪১৭১
136 মাহা দ মাহ ব আলম 1154122 সহ:িশ ক গিণত 2007 2009 2013 এগার াম উ  িব ালয় িম া 2/14/2019 7/1/1991 11/8/1991 1735889755

137 মা: আ স ছালাম 1131742 সহ:িশ ক গিণত 2000 2003 2007 ঝলম উ  িব ালয় ও কেলজ িম া 3/19/2015 1/1/2017 ২৮/১১/৮৩ ১৮২৯২৪০৯৩৬

138 মা: আ া ল আলম 1131743 সহ:িশ ক ব:িশ া 2004 2006 2012 ঝলম উ  িব ালয় ও কেলজ িম া 3/19/2015 1/1/2017 ১৯/০৬/৮৮ ১৮৪৫৪৬৫৪০২

139 মা: কামাল হােসন ইঁয়া ২৬০৮৬৫ সহ:িশ ক বাংলা ১৯৮৩ ১৯৮৫ ১৯৮৮ দওড়া মা িমক িব ালয় িম া ০১/০৫/৯৩ ০১/০১/৯৪ ১৮/০১/৬৮ ১৭৬০৮৯৫৯০৩



140 মা: মা ফা কামাল ২৬৮৬৮৯ সহ:িশ ক সমাজ িব ান ১৯৮৬ ১৯৮৮ ১৯৯৫ দওড়া মা িমক িব ালয় িম া 8/2/1997 2/1/1998 ৩১/০৭/৭১ ৫১৭৩১৬৮৫০৬৮

141 মা: আ ান হােসন ১১৫১০০৩ সহ:িশ ক ইংেরজী ২০০৯ ২০১১ ২০১৫ সানাই ড়ী উ  িব ালয় িম া 2/7/2010 5/21/2019 ১০/০১/৯৪ ১৬৭৬৪০১৭৭৭

142 আেয়শা বগম ১১৩৩১৫০ সহ:িশ ক সমাজ িব ান ১৯৮৮ ১৯৯২ ১৯৯৪ পয়ালগ  কািরগির বািলকা উ:িব: িম া 5/14/2000 3/1/2017 12/31/1972 ১৮৮২২৮৮৮২৭

143 আ ল কালাম আজাদ 1037368 সহ:িশ ক ইসলাম ধম 1993 1995 1997 এগার াম উ  িব ালয় িম া 1/17/2005 11/1/2008 ১৫/০২/৭৯ ১৮১৯৯৮৯৬৮৬

144 কিবর হােসন 1115323 সহ:িশ ক আইিস 2002 2005 2009 এগার াম উ  িব ালয় িম া 9/29/2014 1/1/2015 ১২/০৮/৮৫ ১৮১৫৪৪১৮১২

145 মা: আব ল মা ান ১১১০৩১৬ সহ:িশ ক িষ িশ া ২০০২ ২০০৪ ২০০৮ কমতলী টকিনক াল হাই ল িম া ০১.০৩.২০১৪ 7/1/2014 8/28/1986 1815490865

146 িশিরনা বগম ১১৩৩০২০ সহ:িশ ক িষ িশ া 2004 2006 2011 শাক র উ  িব ালয় িম া 11/5/2006 3/1/2017 11/23/1987 1840519535

147 মা: আব র রহমান
২৬৬০৫৬

সহ:িশ ক ইসলাম ধম              2য়                  2য়                  2য় ব ড়া হাজী নায়াব আলী উ:িব: িম া 7/30/2012 7/30/2012 1974 1811000279

148 মা: জামাল হােসন ১১৩৯৩৬৪ সহ:িশ ক ইসলাম ধম 3.75 4.92 4.17 ব ড়া হাজী নায়াব আলী উ:িব: িম া 1/31/2016 3/27/2018 1990 1816693065

149 মা: জিসম উি ন 446604 সহ:িশ ক ইসলাম ধম 1993 1995 1997 পয়ালগ  কািরগির বািলকা উ:িব: িম া 9/10/2000 4/1/2001 10/13/1978 1812778907

150 মা: রিফ ল ইসলাম 1151006 সহ:িশ ক িষ িশ া 2006 2008 2012 পয়ালগ  কািরগির বািলকা উ:িব: িম া 1/24/2019 5/1/2019 10/15/1990 1767182037

151 মাহা দ জামাল হােসন 1061124 সহ:িশ ক আইিস 1993 1995 1997 পয়ালগ  কািরগির বািলকা উ:িব: িম া 8/25/2001 11/1/2012 9/8/1978 1819488716

152 নািছর আহেমদ 1115346 সহ:িশ ক িষ িশ া 2003 2005 2009 ঝলম উ  িব ালয় ও কেলজ িম া 9/29/2014 1/1/2015 10/1/1987 1859921088

153 মা: দেলায়ার হােসন 443914 সহ:িশ ক ইসলাম ধম 1987 1989 1993 শরাফিত উ  িব ালয় িম া 4/6/1996 4/1/2000 3/1/1973 1818535276

154 উে  সালমা ম মদার 1114134 সহ:িশ ক িষ িশ া 1987 1989 1993 শরাফিত উ  িব ালয় িম া 6/28/2015 11/1/2014 1/4/1987 1859729445

155 বাইয়া লতানা 1151015 সহ:িশ ক িষ িশ া 4.06 3.5 3.67 হািফজ আহেমদ উ  িব ালয় িম া 2/7/2019 5/1/2019 12/20/1992 1639707812

156 মা: আব হািনফ 1127185 সহ:িশ ক ইসলাম ধম ২০০৬ ২০০৮ ২০১১ বাতাইছিড়উ  িব ালয় িম া ০১/১০/১৫ ০১.০৩.২০১৬০১.০১.১৯৯২ 1811910562

157 ি জ মিন দাস 1123367 সহ:িশ ক িহ  ধম ১৯৯৩ ১৯৯৫ ১৯৯৭ বাতাইছিড়উ  িব ালয় িম া ০৯.০৫.২০১৫ ০১.০৯.২০১৫১৫.১০.১৯৭৭ 1815718625

158 মাসা:শািহনা আ ার 319732 সহ:িশ ক িষ িশ া ১৯৯৩ ১৯৯৪ ২০১৪ বাতাইছিড়উ  িব ালয় িম া ০১.০৭.২০০২ ০১.১১.২০০২০৭.০৫.১৯৭৮ 1878851410

159 তাসিলমা আ ার 2015958 সহ:িশ ক আইিস ১৯৯৫ ১৯৯৭ ১৯৯৯ বাতাইছিড়উ  িব ালয় িম া ০১.০১.২০১৪ ০১.০৯.২০০৫৩১.১২.১৯৭৯ 1707882961

160 মা: হাসান সাঈদ 1114159 সহ:িশ ক িষ িশ া হির র আগানগর উ  িব ালয় িম া 1734666114

161 রওশন আরা বগম 1139325 সহ:িশ ক আইিস হির র আগানগর উ  িব ালয় িম া 1836705528

162 মা: শাহ আলম 1122545 সহ:িশ ক ইসলাম ধম ঘা া ক াপ ন ফিরদ উি ন উ:িব িম া 1817062867

163 মা: শিহদ উ াহ 1150998 সহ:িশ ক ইসলাম ধম 2002 2004 2006 া তয়ব আলী উ  িব ালয িম া 2/12/2019 5/17/2019 2/5/1986 1825168038

164 মাশারেরফ হােসন 314297 সহ:িশ ক ইসলাম ধম 1992 1984 1986 ছাট লাগ ও উ  িব ালয় িম া 8/1/2000 2/1/1997 1/3/1970 1817452300

165 অসীম মার দ 1115335 সহ:িশ ক আইিস 1985 1988 1994 ছাট লাগ ও উ  িব ালয় িম া 11/1/2014 1/1/2015১৭.১১.১৯৬৯ ১৭১৫৮২৭৩২৬
166 মা: মিশউর রহমান খ কার ১১০৬৮২৯ সহ:িশ ক িষ িশ া ২০০৬ ২০১০ ছাট লাগ ও উ  িব ালয় িম া ০১.০২.২০১৪ ০১.০৫.২০১৪০১.০১.১৯৮৯ ১৮১৪৪৭৬২০৯
167 মা: মা ফা কামাল ৩১১১৮০ সহ:িশ ক ইসলাম ধম ১৯৮৭ ১৯৮৯ ১৯৯১ খাশবাস উ  িব ালয় ও কেলজ িম া ০৪.০৪.১৯৯৫ ০৫.০৪.১৯৯৫০১.০৩.১৯৭৩ ১৬১৭১২৯২৯৩
168 মা র রিশদ ১১১৪১৪৯ সহ:িশ ক িষ িশ া ২০০৮ ২০১২ খাশবাস উ  িব ালয় ও কেলজ িম া ২২.০৭.২০১৪ ০১.১১.২০১৪২৫.০৬.১৯৯৩ 1675749056

169 খা রাম সরকার
১১৫১০১৬

সহ:িশ ক িষ িশ া ২০০২
২০১০িড
মা ভােত র উ  িব ালয় িম া ০৩.০২.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯১০.০৮.১৯৮৫ ১৭৪০৯৮৩৬৭

170 মা: আ্ওলাদ হােসন পােটা: ১০৬৮৬৬৬ সহ:িশ ক ইসলাম ধম ২০০৩ ২০০৫ ২০১০ িশল ড়ী আর.আর উ  িব ালয় িম া ০৬.১১.২০১২ ০১.১১.২০১২ ০১.০৩.১৯৮৯ ১৭৩১৯৬৯৩২৭

171 মা: হলাল কিবর ২০৯৫০৭৭ সহ:িশ ক িষ িশ া ২০০৩ ২০০৬ িড মা - িশল ড়ী আর.আর উ  িব ালয় িম া ০৭.০৮.২০১৪ ০১.১১.২০১২ ২১.০৮.১৯৮৮ ১৬৩২৭৫৮৩৩২

172 মা: মিন ামান ১১৩৯৪২০ সহ:িশ ক আইিস ২০০০ ২০০৩ ২০০৮ িশল ড়ী আর.আর উ  িব ালয় িম া ০১.০৯.২০১৩ ০১.০৩.২০১৮ ১৫.০৭.১৯৮৪ ১৮১৮৮৪২৫৯৩



173 মাহা দ উ াহ ৪৪৮১০২ সহ:িশ ক ইসলাম ধম ১৯৯৬ ১৯৯৮ ২০০০ ভােত র উ  িব ালয় িম া ৩১.১২.২০০১ ০১.০৫.২০০২ ০১.০১.১৯৮২ ১৭৩২৪৮৯৬৮৭

174 পাবতীরানী দওয়ানজী ১১১৫৩৩৭ সহ:িশ ক িষ িশ া ২০০৯ ২০১৩ িড মা ল ী র শহীদ িত বািলকা উ:িব: িম া ১৩.১২.২০১৪ ০১.০১.২০১৫ ২৮.০২.১৯৯৩ ১৬২২৯০২০৯৯

175 শািহনা আ ার সহ:িশ ক ইসলাম ধম জাড় িরয়া উ  িব ালয় কুিম া ১৭৩২৯৪৭৬৮১
176 পলাশ মাহ দ সহ:িশ ক িষ িশ া জাড় িরয়া উ  িব ালয় িম া ১৮৮১৭৮০৬৬৫

177 মার চ  দাশ ৭০৬১৯৬ সহ:িশ ক আইিস ১৯৮৩ ১৯৮৪ ১৯৯৭ আমড়াতলী িস.আলী উ:িব: িম া ২৫.০৯.২০১০ ০১.১০.২০১৯ ০১/০৮/৬৬ ১৮১৩০৩১৯৩১

178 মা: আব ল হা ান ১০৩০৯৬ সহ:িশ ক ইসলাম ধম ১৯৯৩ ১৯৯৫ ১৯৯৮ আমড়াতলী িস.আলী উ:িব: িম া ০১.০৪.২০০০ ০১.০৫.২০০০ ১৫/০১/৭৯ ১৮১৫০০৪৯৮৫

179 মা: জিহ ল ইসলাম ১১৫১০২১ সহ:িশ ক ইসলাম ধম ২০০৬ ২০০৮ ২০১১ আমড়াতলী িস.আলী উ:িব: িম া ০৬..০২.২০১৯ ০১.০৩.১০১৯ ০১.১২.১৯৯১ ১৭৭৮২৬৩২১১

180 িদ ী ব ১১২৩৪১৫ সহ:িশ ক িহ  ধম ২০০০ ২০০৫ ২০০৯ আমড়াতলী িস.আলী উ:িব: িম া ০৩.০৮.২০১৫ ০১.০৯.২০১৯ ২৭.০৯.১৯৮৩ ১৯৬৪৯১০৮২০

181 নাজমা আ ার ১০৩০৯৯৪ সহ:িশ ক িষ িশ া ১৯৯৫ ১৯৯৭ ১৯৯৯ আমড়াতলী িস.আলী উ:িব: িম া ১৫.০৯.২০১৩ ০১.১.২০১৩ ০১.০২.১৯৮০ ১৮৫০৯৫৮৭৫

182 মাঃ রিবউল আউয়াল 1145184 সহঃ িশঃ গিণত এসএসিস এইচএসিস িবএসিস(অনাস) রাম র উ  িব ালয় িম া 6/2/2019 1/3/2019 25/11/1992 1843595755

183 মাঃ সাম ল আলম
1145185

সহঃ িশঃ বাংলা এসএসিস-3.13 এইচএসিস-2.90
িবএসএস (অনাস)

রাম র উ  িব ালয় িম া 6/2/2019 1/3/2019 8/9/1988 1722906368

184 িহ র  আ ার
704163

সহঃ িশঃ িষ এসএসিস-2য় এইচএসিস-3য়
িড মা-2য়, িব এ 
- 2.31 রাম র উ  িব ালয় িম া 4/9/2004 1/6/2002 10/3/1973 1714372025

185 আঃ হা ান ইয়া 2016959 সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দািখল-1ম আিলম-2য় ফািজল-2য়, রাম র উ  িব ালয় িম া 1/8/2015 1/5/2005 6/2/1981 1819882123

186 মাঃ এমরান হােসন 1151040 সহঃ িশঃ বসা িশঃ এসএসিস-2.83 এইচএসিস- 
4.50

িবিবএস (অনাস) ম র এমএসা ার উঃ িবঃ
িম া

6/2/2019 1/5/2019 1/1/1988 1821851607

187 মাঃ শামীম আহে দ 
1151047

সহঃ িশঃ ইংেরজী এসএসিস-4.83
এইচএসিস- 
4.80

িবএসএস (অনাস)
ম র এমএসা ার উঃ িবঃ িম া 6/2/2019 1/5/2019 26/07/1987 1723046222

188 আেয়শা আ ার 
1133057

সহঃ িশঃ বাংলা এসএসিস-1ম এইচএসিস-2.00
াতক 3য়

িড়চং কালীনারায়ন বাঃ উঃ িম া 1/11/2016 1/3/2017 1/1/1985 1935441981

189 ◌াহা দ  তফা ল হােসন1133057 সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দািখল-1ম আিলম-2য় ফািজল-1ম িড়চং কালীনারায়ন বাঃ উঃ িম া 1/11/2016 1/5/2017 1/1/1986 1726815323

190 মাঃ কফােয়ত উ াহ 1151052 সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দািখল-4.00 আিলম-3.33 ( স ান)-1ম িড়চং কালীনারায়ন বাঃ উঃ িম া 18/02/2019 1/5/2019 1/1/1987 1716682022

191 খ কার হািলমা আ ার 
1151050

সহঃ িশঃ ইংেরজী এসএসিস-4.19 এইচএসিস-4.30
িবএ (অনাস)

পীরযা া র উ  িব ালয় িম া 11/2/2019 1/5/2019 1/12/1991 1686495766

192 মাঃ রজাউল কিরম 1115294 সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দািখল-3.25 আিলম-3.25 কািমল-3.95 পীরযা া র উ  িব ালয় িম া 1/12/2018 1/1/2015 1/3/1988 1794704944

193 মাঃ রিমজ উ ীন
1123408

সহঃ িশঃ িষ এস এস িস-1ম এইচ এসিস-2য়
িড মা 3.97

পীরযা া র উ  িব ালয় িম া 1/8/2015 1/9/2015 1/6/1981 1713611998

194 মাসামৎ সানিজদা ইসলাম 11510337 সহঃ িশঃ বসা িশঃ এসএসিস এইচএসিস এমিবএস প েচাড়া মা িমক িব ািনেকতন িম া 11/2/2019 15/05/2019 25/12/1986 1741184473

195 এেক এম আ ল বাশার
1103231

সহঃ িশঃ ধম দািখল আিলম ফািজল িবএসএস প েচাড়া মা িমক িব ািনেকতন িম া 30/11/2013 1/3/2014 1/2/1986 18200869085

196 মাঃ ব াল  হােসন 1151044 সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দািখল-5 আিলম-4.17 ফািজল-3.15 কািজ ্িদন খ কার উ  িব ালয় িম া 9/2/2019 1/5/2019 1/2/1991 1941609368

197 মাঃ ইসহাক 1126101 সহঃ িশঃ িষ দািখল িড মা কািজ ্িদন খ কার উ  িব ালয় িম া 18/62015 1/1/2016 2/3/1994 1813056612

198 মাঃ মিহ  উ ীন 305762 সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দািখল আিলম কািমল ভাের া শাহ ্ ীন উ  িব ালয় িম া 1/1/2004 1/5/1991 5/2/1972 1929482296

199 মাঃ ছগীর আহা দ 1078517 সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দািখল আিলম কািমল ভাের া শাহ ্ ীন উ  িব ালয় িম া 1/12013 1/10/2013 1/1/1988 1724456304

200 ◌াসাঃ তমাই া 1061117 সহঃ িশঃ িষ এস এস িস িড মা ভাের া শাহ ্ ীন উ  িব ালয় িম া 30/4/2011 1/11/2012 31/12/1988 1676799401



201 িমজা র রহমান 1045540 সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দািখল-2য় আিলম-2য় ফািজল-3য় বাকিশ ল উ  িব ালয় িম া 15/1/2013 15/8/2013 24/2/1980 1829774532

202 িজনা আ ার 1110377 সহঃ িশঃ িষ এস এস িস িড মা বাকিশ ল উ  িব ালয় িম া 17/2/2014 1/7/2014 20/4/1988 1856094242

203 মাও: িম ল  ইসলাম 266064 সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দািখল-3য় আিলম-3য় কািমল- 2য় লিড়বাগ উ  িব ালয় িম া 1/1/1992 1/1/1997 8/1/1972 1746417028

204 আইিরন আ ার
1115295

সহঃ িশঃ িষ এসএসিস-4.63
িব কম-2.68

লিড়বাগ উ  িব ালয় িম া 12/11/2014 1/1/2015 8/11/1993 1690219653

205 গালাম র ানী
1151049

সহঃ িশঃ আইিস এসএসিস-3.82 িড মা-2.82 লিড়বাগ উ  িব ালয় িম া 2/2/2019 1/5/2019 15/1/1989 1770672261

206 মাঃ ছােদ র রহমান 125464 সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দািখল-2য় আিলম-2য় কািমল- 2য় ব ড়া উ  িব ালয় িম া 1/10/1980 1/6/1986 1/1/1965 1835332747

207 িব াল  হােসন 443534 সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দািখল-1ম আিলম-1ম ফািজল-1ম নমিত মন র আহমদ উ  িব ালয় িম া 1/1/2000 1/1/2000 1/1/1981 1716751291

208 খােলদ হােসন 1052185 সহঃ িশঃ িষ এসএসিস-2য় িড মা নমিত মন র আহমদ উ  িব ালয় িম া 1/8/2010 1/11/2010 10/2/1984 1726517736

209 ওমর ফা ক 1110335 সহঃ িশঃ আইিস এসএসিস-2য় এইচএসিস-2য় িব এস িস- 2য় হিরণধরা উ  িব ালয় িম া 1/4/2014 1/7/2014 15/10/1977 1712678384

210 মাঃ হাসাইন কিবর 1018602 সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দািখল-2য় আিলম-2য় ফািজল-2য় ময়নামিত উ  িব ালয় ও কেলজ িম া 14/5/2003 1/6/2004 25/2/1971 1685967445

211 মাঃ কাম ল হাসান 268665 সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দািখল-2য় আিলম-2য় ফািজল-2য় ময়নামিত উ  িব ালয় ও কেলজ িম া 2/8/1997 20/8/1997 28/2/1973 1720625699

212 মাঃ বারহান উ ীন 1102125 সহঃ িশঃ িষ এসএসিস-1ম এইচএসিস-3য় িড মা-1ম ময়নামিত উ  িব ালয় ও কেলজ িম া 5/10/2013 1/1/2015 25/1/1983 1913914111

213 িদপন সাদ ব
1151038

সহঃ িশঃ িহ  ধম এসএসিস-3.13 এইচএসিস-2.00
িব এ- 2য়

ময়নামিত উ  িব ালয় ও কেলজ িম া 20/2/2019 1/5/2019 31/12/1986 1748922586

214 ওমর ফা ক 1151041 সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দািখল-4.50 আিলম-3.83 ফািজল- 1ম ভরাসার উ  িব ারয় িম া 6/2/2019 1/5/2019 1/1/1987 1677528097

215 মাঃ শাহীন 318102 সহঃ িশঃ িষ এসএসিস িড মা রাজা র উ  িব ালয় িম া 12/10/2004 1/6/2018 10/2/1977 1718005488

216 মাহ ব আলম
1136204

সহঃ িশঃ িষ এসএসিস-2.63 িড মা-2য় আরাগ আন র আদশ উ  িব ালয় িম া 1/11/2016 1/7/2017 10/10/1986 1760190070

217 মাঃ জাহা ীর 446556 সহঃ িশঃ িষ এসএসিস-2য় িড মা-2য় হির র আদশ উ  িব ালয় িম া 9/7/2001 1/10/2001 4/2/1965 1722657215

218 মাহা দ ই ািহম 268909 সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দািখল-2য় আিলম-3য় কািমল-2য় হির র আদশ উ  িব ালয় িম া 5/3/1995 1/2/1998 1/9/1973 1681574540

219 িশহাব উ ীন 1138848 সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দািখল-3.75 আিলম-5 ফািজল- 3.83 িনমসার উ  িব ালয় িম া 20/12/1916 1/1/2018 15/3/1992 1725924330

220 জাহরা বগম 446736 সহঃ িশঃ িষ এসএসিস-1ম িড মা িনমসার উ  িব ালয় িম া 11/4/2011 20/8/2000 10/1/1981 1763597908

221 মাঃ সিফ ল ইসলাম
136933

সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দািখল-2য় আিলম-1ম
ফািজল- 1ম, 
কািমল-2য় শং চাইল উ  িব ালয় িম া 17/10/1992 17/10/1992 1/1/1970 1759466793

222 মাঃ জিহ ল ইসলাম 706227 সহঃ িশঃ িষ এসএসিস-1ম এইচএসিস-2য় িব কম-3য় শং চাইল উ  িব ালয় িম া 1/4/2003 1/8/2003 28/11/1991 1716888713

223 মাঃ ল আিমন
1154139

সহঃ িশঃ ইংেরজী এসএসিস-2 এইচএসিস-2.92
িব এ-2.92

শং চাইল উ  িব ালয় িম া 9/2/2019 1/7/2019 28/11/1991 1737781585

224 মাঃ আলা উ ীন 1030929 সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দািখল-1ম আিলম-3য় কািমল-3য় বাড়াইর হাজী চরাগ আলী উ  িব া িম া 2/10/2004 1/12/2005 1/3/1981 1720403562

225 মাঃ উমর ফা ক
1145193

সহঃ িশঃ ইংেরজী এসএসিস-5 এইচএসিস-4.80
িব এ(অনাস)-
2.93 খাড়াতাইয়া উ  িব ালয় িম া 5/2/2019 1/3/2019 10/3/1993 1727335504

226 রজাহান বগম
1145192

সহঃ িশঃ বাংলা এসএসিস-4.94 এইচএসিস-4.60
িব এ(অনাস)-
2.91 খাড়াতাইয়া উ  িব ালয় িম া 5/2/2019 1/3/2019 1/1/1992 1314388164

227 মাঃ আলী আকবর
264185

সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দািখল-2য় আিলম-2য়
ফািজল-
2য়,কািমল2য় িমিথলা র উ  িব ালয় িম া 1/10/1994 1/10/1995 1/3/1970 1732393787



228 মাঃ নাজ ল হাছান িরপন
1145182

সহঃ িশঃ ইংেরজী এসএসিস-5 এইচএসিস-4.80
াতক-2.80

ছয় াম উ  িব ালয় িম া 2/2/2019 1/3/2019 25/04/1993 1762133918

মাঃ ওসমান বগ
446297

সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দািখল-2য় আিলম-3য়
ফািজল-
3য়,কািমল-2য় িড়চং হাজী ফজর আলী উ  িব া িম া 15/1/1996 1/10/2001 1/3/1975 1815401575

229 মাঃ িগয়াস উ ীন 1032778 সহঃ িশঃ িষ এসএসিস-1ম িড মা-2য় িড়চং হাজী ফজর আলী উ  িব া িম া 15/12/2004 5/1/2006 15/11/1981 1855551276

230 ন নাহার আ ার 445751 সহঃ িশঃ আইিস এসএসিস-1ম এইচএসিস-3য় িব এস এস-2য়, িড়চং হাজী ফজর আলী উ  িব া িম া 15/1/1996 11/2/2001 11/5/1974 1521301254

231 া চ বত
445749

সহঃ িশঃ িহ  ধম এসএসিস-3য় এইচএসিস-3য়
িব এস এস-2.10

িড়চং হাজী ফজর আলী উ  িব া িম া 2/2/2002 11/2/2001 3/3/1963 1722570593

232 সয়দ িমজা র রহমান
446165

সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দািখল-3য় আিলম-3য়
ফািজল-
3য়,কািমল-2য় বাের র উ  িব ালয় িম া 2/9/1997 1/4/2001 20/8/1969 1716990067

233 কাজী নাজ ল হক তাইম 1145176 সহঃ িশঃ িষ এসএসিস-এ- িড মা-এ বাের র উ  িব ালয় িম া 6/2/2019 1/3/2019 7/9/1994 1680355534

মাঃ আল আিমন
1115148

সহঃ িশঃ িষ এসএসিস-4.31 িড মা- 3.85
িবএ িজএড-3.09

িড়চং মেডল একােডমী িম া 11/2/2019 1/5/2019 30/8/1993 1849809392

234 ফরদাউস আহা দ
1011126

সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দািখল-1ম আিলম-1ম
ফািজল-
2য়,কািমল-1ম িড়চং মেডল একােডমী িম া 11/5/2003 1/5/2004 1/1/1982 1727628908

235 মাঃ হািব র রহমান
1272790

সহঃ িশঃ িষ এসএসিস-3.25 এইচএসিস-2.20
িড মা

বালীখাড়া আব ল মিতন খস  উ/িব িম া 26/11/2015 1/3/2016 1/1/1986 1734926099

236 মাঃ তা ল ইসলাম
1009475

সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দািখল-3য় আিলম-3য়
ফািজল-
2য়,কািমল-2য় বালীখাড়া আব ল মিতন খস  উ/িব িম া 1/1/1997 1/5/2004 1/2/1977 1724200533

237 জয়নব আ ার

1145180

সহঃ িশঃ আইিস এসএসিস-5.00 এইচএসিস-5.00

আইিস (অনাস)-
4.20, এম এ-
3.40 বালীখাড়া আব ল মিতন খস  উ/িব িম া 6/2/2019 1/3/2019 3/12/1991 1515267325

238 মাহাঃ হািব র রহমান মা া
1102148

সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দািখল-1ম আিলম-2য়
ফািজল-
2য়,কািমল-1ম মিহষমারা উ  িব ালয় িম া 31/10/2013 1/1/2014 1/1/1986 1814243526

239 মাঃ আলমগীর হােসন
1110278

সহঃ িশঃ িষ এসএসিস-3.06 িড মা- 3.57 মিহষমারা উ  িব ালয় িম া 25/4/2014 1/7/2014 20/9/1987 1911545960

240 জিন মার শাহা
1133056

সহঃ িশঃ িষ এসএসিস-4.81 এইচএসিস-4.20
িব  িস এস-1ম, 
এম এসিস-1ম কংশনগর উ  িব ালয় িম া 1/11/2016 1/1/2017 1/1/1991 1759359178

241 মাঃ আিম ল ইসলাম 1110263 সহঃ িশঃ আইিস এসএসিস-1ম এইচএসিস-1ম িব  এ -2য় আিবদ র উ  িব ালয় ও কেলজ িম া 30/4/2014 1/7/2004 30/12/1977 1710977767

242 দেলায়ার  হােসন
1133055

সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দািখল-1ম আিলম-2য়
ফািজল-
2য়,কািমল2য় আিবদ র উ  িব ালয় ও কেলজ িম া 17/12/2016 1/3/2017 2/2/1984 1755704767

243 মা দ রানা 1154444 সহঃ িশঃ িষ এসএসিস-4.44 িড মা- আিবদ র উ  িব ালয় ও কেলজ িম া 12/2/2019 1/7/2019 10/8/1995 1842217060

244 মাঃ মন আলী ১১৫৪১২৭ সহকারী িশ ক বাংলা ২০০৪- ৩.১৩ ২০০৬- ২.৫০ ২০১০- ২য় িশদলাই আশরফ মা িমক িব ালয় িম া ১১/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ২৯/১১/১৯৮৭ ১৭২৩৪৩৭২৮৬

২৪৫
মাঃ ওমর ফা ক 1115306 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 2002-3.83 2004-4.00 2006-১ম পামকাড়া িছি র রহমান এ  হািকম উ  িব ালয়

িম া

1/1/2015 1/1/2015 1/1/1988 1818754124

২৪৬ মাঃ কামাল হােসন 11115307 সহকারী িশ ক ক উটার 2003-3.00 2005-3.00 2009-2য় ঐ িম া 1/1/2015 1/1/2015 1/1/1987 1928998766

২৪৭ মাঃ রিবউল আওয়াল 1115311 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 2002-3.83 2004-3.42 2006-1ম চা লা ক.িব হাই ল এ  কেলজ িম া 17/8/2013 1/1/2015 3/1/1987 1813395435



২৪৮ িবন সরদার 1154126 সহকারী িশ ক িহ  ধম 2008-2.50 2009-3.90 2012-1ম ঐ িম া 20/2/2019 1/7/2019 31/12/1987 1739203387

২৪৯ তািনয়া আ ার 1151030 সহকারী িশ ক িষ িশ া 2007-4.31 2009-3.70 2019-3.62 বড় িশয়া মা িমক িব ালয় িম া 20/2/2019 1/5/2019 30/6/1992

২৫০ মাঃ সােদ র রহমান 1154134 সহকারী িশ ক ইংেরিজ 2005-3.81 2007-4.10 2011-2য় মাধব র উ  িব ালয় িম া 16/2/2019 1/7/2019 2/1/1990 1689605222

২৫১ মারজাহান বগম 1154135 সহকারী িশ ক িব ান 2006-4.63 2008-4.70 2013-1ম ঐ িম া 16/2/2019 1/7/2019 25/2/1990 1647750249

২৫২ শাহ এমরান 1154133 সহকারী িশ ক িষ িশ া 2007-3.19 2009-3.00 2013-3.15 ঐ িম া 16/2/2019 1/7/2019 3/6/1991 1835071169

২৫৩ কাম ল হাসান 1141387 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 1999-1ম 2002-2য় 2008-1ম ঐ িম া 28/6/2014 1/5/2018 1/1/1985 1670276330

২৫৪ মাঃ আলা উি ন 1133035 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 2000-1ম 2002-3য় 2004-2য় ঐ িম া 31/10/2016 1/3/2017 1/3/1986 1710979703

২৫৫ মাঃ আঃ হক খান 443919 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 1988-2য় 1990-3য় 1992-2য় বাগড়া মা িমক িব ালয় িম া 1/2/1997 1/4/2000 1/3/1974 1731023090

২৫৬ মাঃ ইয়ািছন সরকার 1110370 সহকারী িশ ক ক উটার 2001-2য় 2004-2য় 2008-2য় ঐ িম া 22/3/2014 1/7/2014 2/7/1985 1922781888

২৫৭ মাঃ কািদর িময়া 1116985 সহকারী িশ ক িষ িশ া 2004-1ম 2006-2য় 2010-2য় ঐ িম া 1/1/2015 1/3/2015 25/12/1988 1743097697

২৫৮ মা: হািব র রহমান ১১৩৩১৪৬ সহ: িশ ক িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক(পাস) নরহির র দব র উ:িব: িম া ২৩/১১২০১৬ ০১/০৩/২০১৭ .4/1/1998 ১৯০২৬৭৬১১০
২৫৯ আ ল কাই ম ১১৫১২৮৪ সহ: িশ ক ইংেরজী এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) জনতাবাজার  সালায়মান উ:িব িম া ০১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯২৫/০১/১৯৯১ 1620268993
২৬০ মারিশদা আ ার ১১৫১২৯৫ সহ: িশ ক িব ান  এসএসিস এইচএসিস াতক(স ান) উ রহাওলা উ  িব ালয় িম া ১০/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ .11/1/1989 ১৭৮৭৭৯৫২৬
২৬১ িমনতী রানী চ বত ২৬৫২৯৪ সহ: িশ ক িব ান  এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) হািতমারা উ  িব ালয় িম া ১৮/০২/১৯৯৬          ১৮/১২/১৯৯৫ .12/2/1975 1856484924
২৬২ আ ল হািলম ১১৫১২৯১ সহ: িশ ক বসা িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) হািতমারা উ  িব ালয় িম া ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯২৮/০৯/১৯৮৯ 1846018667

২৬৩ মা: সােহল রানা
1078504

সহ: িশ ক িষ িশ া 2.38
িষিডে ামা 

৩.২০  ------- ল ণ র ল হক উ: িব: িম া ০১/০৮/২০১৩ ০১/০৯/২০১৩ .12/12/1984 1764829551
২৬৪  বলরাম চ  বমন 1151289 সহ: িশ ক িহ  ধম 3.19 2.6 ৩য় ণী ল ণ র ল হক উ: িব: িম া ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯১৭/০৪/১৯৮৭ ১৭৩৬১২০৯২১
২৬৫ মা: আেনায়ার হােসন 1154196 সহ: িশ ক ইংেরজী এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) আলীনিক র ল এ  কেলজ িম া ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ .1/1/1993 #############

২৬৬ তাসিলমা আ ার 1151285 সহ: িশ ক বসা িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) আলীনিক র ল এ  কেলজ িম া ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯৩০/০৬/১৯৯৪ ১৭৬৫১৪৯৮৪০
২৬৭ রজাহান আ ার 1151288 সহ: িশ ক িব ান 4.5 3.9 াতক (স ান) বর া উ  িব ালয় িম া ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯১৮/০৯/১৯৯১ 1616348886
২৬৮ আজহা ল ইসলাম 1111835 সহ: িশ ক িষ িশ া এসএসিস িষিডে ামা 0 বড়েকশতলা উ  িব ালয় িম া ২৯/০৬/২০১৪   ১৩/১০/২০১৪২৮/১২/১৯৯২ #############

২৬৯ মাহতাব হােসন 1154445 সহ: িশ ক ইংেরজী 4.56 4 াতক (স ান) সাইকচাইল উ  িব ালয় িম া ১৩/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ .1/1/1990 ১৭৯৩২০১১৯৭
২৭০ িজয়াউল হক 1111805 সহ: িশ ক িষ িশ া 3.88 িষ িডে ামা 0 সাইকচাইল উ  িব ালয় িম া ১২/০৬/২০১৪   ০১/০৯/২০১৪ .2/7/1993 ১৭২৮৬০৮৯৫
২৭১ মাসা: মমতাজ বগম 1123865 সহ: িশ ক সমাজ িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) আমতলী উ  িব ালয় িম া ২৮/০৬/২০১৫ ০১/০১/২০১৫ .5/3/1989 #############

২৭২ আেয়শা আ ার 1110285 সহ: িশ ক িষ িশ া এসএসিস িষ িডে ামা 0 আমতলী উ  িব ালয় িম া ২৮/০৩/২০১৫ ০১/০৪/২০১৫ .1/1/1990 #############

২৭৩ মা: নািসর উি ন 1125083 সহ: িশ ক ইসলাম ধম 3 1.67 কািমল আিশরপাড় উচচ িব: িম া ০৮/০৭/২০১৫ 2/1/1986 .1/3/1986 ১৯২১১৬৭৮৪
২৭৪ িলিপ রানী দাস 1151296 সহ: িশ ক িহ  ধম এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) আিশরপাড় উচচ িব: িম া ২৪/০১/২০১৭   ২২/০৫/২০১৯ ২৪/০৯/১৯৮৪ ১৭৮৮৮২৫০৬
২৭৫ আেনায়ার হােসন 1117090 সহ: িশ ক িষ িশ া এসএসিস এইচএসিস িবএসিস লালচাদ র উ  িব ালয় িম া ১৩/১২/২০১৪ ০১/০১/২০১৫ .1/3/2015 ১৯০২৬৭৩১১০
২৭৬ মা: শরীফ উ াহ 1151293 সহ: িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম কািমল মা ারগাও উ  িব ালয িম া ২০/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯১৩/১২/১৯৯২ ১৯৪২৪০০৭৮২
২৭৭ িনিখল বড়াল ১১২৫১০৪ সহকারী িশ ক িহ  ধম ২য় 2য় 3য় মািনকারচর এল এল মেডল উ  িব ালয় িম া 10/1/2015 1/1/2016 1982 01755742161

২৭৮ মাঃ আিন র রহমান 1151301 সহকারী িশ ক ইংেরিজ 4.42 4.67 2য় মািনকারচর এল এল মেডল উ  িব ালয় িম া 13/02/2019 1/5/2019 1989 01920939968

২৭৯ মাঃ শাহাদাত হােসন খান 1154201 সহকারী িশ ক ইংেরিজ 4.25 3.7 2য় মািনকারচর এল এল মেডল উ  িব ালয় িম া 16/02/2019 1/7/2019 1990 01686366069

২৮০ আল ইমাম 1154200 সহকারী িশ ক গিণত 5 4.8 3.48 মািনকারচর এল এল মেডল উ  িব ালয় িম া 16/02/2019 1/7/2019 1992 01926088126



২৮১ িম আ ার 1154199 সহকারী িশ ক বাংলা 2.88 3.6 2য় মািনকারচর এল এল মেডল উ  িব ালয় িম া 18/02/2019 1/7/2019 1988 01935106991

২৮২ মেহ ন নছা সহকারী িশ ক বাংলা ৩.৩৮ ৩.৮ 2য় মািনকারচর সােহরা লিতফ মেমািরয়াল বািলকা উ  িব ালয় িম া ০৭/১১/২০১৯ ১৯৮৮ ০১৯২৬৭৫৭৮৬৪

২৮৩ মাহ ব রহমান ১০৬৫৮০৯ সহঃ িশঃ বসায় িশঃ ২.৩৮-২০০৩ ১.৮-২০০৫ ২য়-২০০৯ আতাকরা ল এ  কেলজ িম া ২৮/০৬/১২ ০১/১১/১২ ১৯৮৬ ১৮৭২৪৬০৬৭৫

২৮৪ Aveyj gvbQzi †gv: Av: b~i 139534 mnt wkt Bmjvg ag© 2q-1980 2q-1982 3q-1984 AvZvKiv D/we I K‡jR িম া 1/2/1988 1/1/1994 3/1/1967 1815418825

২৮৫ wkwib Av³vi 

2010099

mnt wkt K…wl wkÿv 1g-1993
1g-
1999(wW‡cøvgv) 0 AvZvKiv D/ve I K‡jR িম া 5/23/2004 6/1/2004 2/3/1978 186922013

২৮৬ ফেয়জ উ াহ ১৩৯৫৩২ সহঃ িশঃ জীব ২য়-১৯৮২ ২য়-১৯৮৪ ২য়-১৯৮৬ আতাকরা ল এ  কেলজ িম া ০২/০১/৮৮ ০১/০১/৯৪ ১৯৭০ ১৭৫৪৭৬৩৯০৮

২৮৭ শিহ ল আলম ১১৩৯৪১২ সহঃ িশঃ ICT ২য়-১৯৮৮ ৩য়-১৯৯১ ২য়-১৯৯৪ বরইগাও বািলকা উঃ িবঃ িম া ২৩/১১/১৪ ০১/০৩/১৮ ১৯৭২ ১৭৭৮৭৫৭৮১১

২৮৮ dvinvbv Av³vi 
1036633

mnt wkt K…wl 1g-1993 0 1g-2000(K….wW) eiBMuvI evwjKv D”P we`¨vjq িম া 5/1/2008 1977 1705743352

২৮৯ ‡gvt dviæK †nv‡mb 
1044188

mnt wkt Bmjvg ag© 2q-1994 2q-1996
2q-
2000(Kvwgj) eiBMuvI evwjKv D”P we`¨vjq িম া 5/1/2010 1980 1721814005

২৯০ সাই ল ইসলাম ১০৬৫৮১১ সহঃ িশঃ িব ান ২য়-১৯৯৭ ২য়-২০০০ ২য়-২০০৩ অ িদয়া আদশ উঃিবঃ িম া ০১/০৩/১২ ০১/১১/১২ ১৯৮২ ১৭৩৩৬৭১১৭৫৩

২৯১ চ ন পাল ১১২৫১৭৬ সহঃ িশঃ িষ ৩.৪৪-২০০৪ ২.৯০-২০০৬ ২য়-২০১০ অ িদয়া আদশ উঃিবঃ িম া ১৩/০৯/১৫ ০১-০-২০১৬ ১৯৮৮ ১৭৫৫৯২৫৫৭২

২৯২ গালাম সািদক ১১১৪১৪৬ সহঃ িশঃ ইসলাম ধম ১ম-২০০০ ২য়-২০০৩ ১ম-২০০৫ নবাব ফয় ে ছা বদ ে ছা উঃিবঃ িম া ১০/০৯/১৪ ০১/১১/১৪ ১৯৮৬ ১৮১৪৭১২৩৯২

২৯৩ আ  নােছর ১১৫১২৫২ সহঃ িশঃ ইংেরজী ২য়-২০০৮ ১ম-২০০৬ ২য়-২০১২ নরপা  উ  িব ালয় িম া ০৭/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৯৮৬ ১৭১৫১৮৪৬৪৫

২৯৪ বিবতা রানী দবনাথ ১১৫১২৫৭ সহঃ িশঃ িষ ২.৬৯-২০০৪ ৩.৭০-২০০৬ ২য়-২০১০ নরপা  উ  িব ালয় িম া ০৭/০২/১৯ ২২/০৫/১৯ ১৯৮৬ ১৭৩১৩৬২৫১০

২৯৫ কাম ামান ১১৫৪১৭৫ সহঃ িশঃ ইংেরজী ৪.১৯-২০০৪ ৩.৪০-২০০৭ ২য়-২০১১ নরপা  উ  িব ালয় িম া ০৬/০২/১৯ ১৮/০৭/১৯ ১৯৮৯ ১৭১৭৫৩৬২২১

২৯৬ কাজী মা: তা ল ইলাম ১০৬৮৬৯৬ সহঃ িশঃ ক উটার ১ম-১৯৯৩ ২য়-১৯৯৬ ২.৮০-২০১০ নরপা  উ  িব ালয় িম া ১৫/০৫/১২ ০১/১১/১২ ১৯৭৭ ১৭১৬৬২৮০০৮

২৯৭ রজাউল ইসলাম ১১৫১২৫০ সহঃ িশঃ বসায় িশঃ ৩.৩১-২০০৪ ৩.৫০-২০০৮ ২য়-২০১১ নরপা  উ  িব ালয় িম া ০৭/০২/১৯ ২২/০৫/১৯ ১৯৮৮ ১৭৭০৬৭২৩২২

২৯৮ ত িসংহ ১১২৩৮৮১ সহঃ িশঃ িষ ১ম-১৯৯৬ ২য়-১৯৯৯ ২য়-২০০১ জ ািতপাল মহােথ  অনাথ উঃিবঃ িম া ২৮/০৭/১৫ ০১/১১/১৫ ১৯৮১ ১৮২৭২০৭৮১৬

২৯৯ দেলায়ার হােসন ১০৭০৩২৬ সহঃ িশঃ ইসলাম ধম ৪.০০-২০০২ ২.৭৫-২০০৫ ২য়-২০০৭ জ ািতপাল মহােথ  অনাথ উঃিবঃ িম া ১৫/১২/১২ ০১/০২/১৩ ১৯৮৭ ১৮১৮৭৩৪২৩৪

৩০০ া রাণী িসংহ ১১২৩৩৬৫ সহঃ িশঃ ICT ২.৮১-২০০৩ ৩.৯০-২০০৫ ২য়-২০০৯ জ ািতপাল মহােথ  অনাথ উঃিবঃ িম া ০৭/০৬/১৫ ০১/০৯/১৫ ১৯৮৬ ১৮৩৪৯৬০১১৮

৩০১ সমর িসংহ ২৬৭৪৭৪ সহঃ িশঃ বৗ  ধম ২য়-১৯৮৯ ২য়-১৯৯১ ২য়-১৯৯৩ জ ািতপাল মহােথ  অনাথ উঃিবঃ িম া ২৩/১২/৯৩ ০১/০১/৯৭ ১৯৭৪ ১৮২২৮৫৭০৩৬

৩০২ হােফজ মাঃ আ ল মা দ ১৩৬৩৬৩ সহঃ িশঃ ইসলাম ধম ৩য়-১৯৮১ ৩য়-১৯৮৩ ৩য়-১৯৮৬ লাকসাম সরকারী পাইলট উঃিবঃ িম া ১২/০৪/৯২ ১২/০৪/৯২ ১৯৬৫ ১৮১৮১৫০২৭২

৩০৩ আলী আহ দ ১৩৩৮৭৭ সহঃ িশঃ ইসলাম ধম ৩য়-১৯৭৭ ৩য়-১৯৭৯ ৩য়-১৯৮১ লাকসাম সরকারী পাইলট উঃিবঃ িম া ০১/০৮/৯০ ০১/০৮/৯০ ১৯৬৫ ১৯৩২৫৭১১৬৭

৩০৪ iwk`v Av³vi 

1026618

mnt wkt K…wl wkÿv 1g-1998
1g-
2003(wW‡cøvgv)

weGwRGW-1g-
2013 jvKmvg miKvwi cvBjU Dt wet িম া 4/13/2011 1/5/2011 1975 1716504049

৩০৫ ‡gvRv‡¤§j nK gRyg`vi 

802983

ডঃই ‡R: B‡jKUª: 1g-1995
1g-
1998(wW‡cøvgv) 0 jvKmvg miKvwi cvBjU Dt wet িম া 2/5/2000 6/1/2000 1979 1715162365



৩০৬ mviIqvi Avjg 

803275

ডঃই  †R: B‡jKwUª: 1g-1994
1g-
1998(wW‡cøvgv) 0 jvKmvg miKvwi cvBjU Dt wet িম া 2/14/2001 3/1/2001 1978 1747215951

৩০৭ b~i †gvnv¤§` 

803309

ডঃই B‡jKwUª: Iqv: 1g-1993
1g-
1998(wW‡cøvgv) 0 jvKmvg miKvwi cvBjU Dt wet িম া 4/1/2001 6/1/2001 1977 1716264503

৩০৮ ‡gvnv¤§` gwbi †nv‡mb 

15150320

ডঃই B‡jKwUª: Iqv: 1g-1998
1g-
2006(wW‡cøvgv) 0 jvKmvg miKvwi cvBjU Dt wet িম া 1/20/2015 5/1/2015 1983 1822866910

৩০৯ Avwidzj Bmjvg 0 সহঃ িশঃ ICT 1g 2q 2q G, gv‡jK Bbw÷wUDkb িম া 1/27/2019 cÖwµqvaxb 1985 1719552555

৩১০ wicb P› ª̀ `vm 1151256 সহঃ িশঃ wn›`y ag© 4.03 3.3 3 G, gv‡jK Bbw÷wUDkb িম া 2/5/2019 4/1/2019 1993 1916325132

৩১১ mviIqvi Rvnvb 1025108 সহঃ িশঃ K…wl 1g-2003 2q-2007 2q-2011 ‡Zvive Avjx D”P we`¨vjq িম া 5/30/2015 1/1/2016 1985 1721670872

৩১২ dvwinv Av³vi 1139360 সহঃ িশঃ Kw¤úDUvi 4.25-2005 3.90-2007 2q-2011 ivRvcyi D”P we`¨vjq িম া 6/1/2015 3/1/2018 5/1/1989 1761624433

৩১৩ wgjb ivbv 1154174 সহঃ িশঃ িষ 4 3 3.12 ingvwbqv wPimeyR B/wc I K‡jR িম া       18-02-19 cÖwµqvaxb 4/28/1989 1648010120

৩১৪ ‡gv: AvKivg DwÏb iæ‡ej 0 সহঃ িশঃ িষ 4.5-2005 3.48 0 fvKW¨v D”P we`¨vjq িম া 11/23/2015 cÖwµqvaxb 1/1/1994 1829617145

৩১৫ মা. মক ল আহেমদ শাহী ১০৭৫৮২ সহঃ িশঃ ইসলাম ধম ১ম-১৯৭৩ ১ম-১৯৭৫ ২য়-১৯৭৭ আজগরা হাজী আলতাফ আলী ল এ  কেলজ িম া 1/3/1980 1/12/1984 ০৬/০১/৬০ ১৮১৩৭৭০২৩২

৩১৬ আ  জািহদ ১০৬৮৩৪৮ সহঃ িশঃ িষ ৩.৬৯ িডপ-২.৯১ আজগরা হাজী আলতাফ আলী ল এ  কেলজ িম া  ২৭-০৬-১১ 1/11/2012 ০১/০১/৯০ ১৮৪৯৮১৮১৫৫

৩১৭ মা আ ল মিমন ১০৫৭০৯৮ সহঃ িশঃ ইসলাম ধম 4 2.92 1ম য়াং উ িব ালয় িম া 3/1/2011 1/3/1987 1815499658

৩১৮ সািবনা ইয়াসিমন 1154177 সহঃ িশঃ ইংেরজী 3.88 4.5 2.92 দাফরগ  আলী নায়াব ল এ  কেলজ িম া 2/18/2019 8/1/2019 6/17/1991 1835227091

৩১৯ িব ব চ  দবনাথ 1151255 সহঃ িশঃ বাংলা ৩.৪৪-২০০৬ ২.৮০-২০১০ ৩.১৬-২০১৪ উ রদা উ  িব ালয় িম া 2/12/2019 5/1/2019 12/31/1989 1613874214

৩২০ আিম ল হক িময়াজী 119549 সহঃ িশঃ ইসলাম ধম ৩য়-১৯৭৭ ৩য়-১৯৭৯ ৩য়-১৯৮১ ইছা রা স াল হাই ল িম া 7/1/1983 12/30/1984 5/18/1905 1715609687

৩২১ মাঃ আ ল কালাম 262077 সহঃ িশঃ ইসলাম ধম ১ম-১৯৭২ ২য়-১৯৭৪ ২য়-১৯৭৬ গািব র ইউিনয়ন উ  িব ালয় িম া 1/3/1989 7/1/1994 1961 1977639125

৩২২ আল মা ন ১১৫৪৪৫১ সহ: িশ ক ইংেরিজ ৪.৯৪ ৫.০০ ৩.৫৪ লাল র চ মিন ব খী উ/িব িম া ১০/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ 1990 ০১৮৬৬৭৪১৯৯০

৩২৩ খাই ল ইসলাম ১১৫৪৪৫২ সহ: িশ ক সমাজ িব ান ৪.৯২ ৩.৮৩ ৩.২৫ লাল র চ মিন ব খী উ/িব িম া ১০/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ 1992 ০১৭৩৯৯৮৫১৮১

৩২৪ ওমর ফা ক N-১১২৫০৯৮ সহ: িশ ক কি উটার ১ম িবভাগ ১ম িবভাগ ২য় িণ লাল র চ মিন ব খী উ/িব িম া ০২/০৫/২০১৫ ০১/০১/২০১৬ 1978 ০১৬১৬৬০৬৪৪৩

৩২৫
মা. িরপন িময়া

N-১১৫৪১৬৬
সহ: িশ ক িষ িশ া ৫.০০ ০

িডে াম ইন 
এিজ,িসিজিপ

দৗলত র উ  িব ালয়
হামনা, িম া িম া

১৬/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯৫ ০১৯৩৪৩৭০৫৯৩

৩২৬
মা. এরশাদ আহেমদ

১১১৯৩৫২
সহ: িশ ক িষ িশ া ৩.৫ ৩.৩ ১ম  িণ

কলাগািছয়া এম.এ উ/িব
হামনা, িম া িম া

০৬/০৪/২০১৫ ০১/০৫/২০১৫ ১৯৮৫ ০১৮১৩৯৫৯৮০২

৩২৭
মাসা. ফারহানা শারিমন

BST-1151213
সহ: িশ ক বসায় িশ া ২.৫ ৪. ২য় িণ

কাশী র হােসিময়া উ/িব
িম া

১৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৬ ০১৭০৪৮৩৭৫৮৮

৩২৮
মা. হািব র রহমান ১১৫১২১৪ সহ: িশ ক ইসলাম ধম ৪.৮৩ ৪.৭৫ ৩.৬৭ মাথাভা া ভরব উ/িব

িম া
০৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯১ ০১৯১২৯১৬০৮৭

৩২৯
তাই ল ইসলাম

১১৫৪১৬৭
সহ: িশ ক ভৗত িব ান ৪.১৩ ৩.৫ ২.৮৮

মাথাভা া ভরব উ/িব
িম া

০৩/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯১ ০১৯৮৬৩২৬৯৬৪



৩৩০
মাহা দ ছােদ র রহমান

২১০৮৪২৩
সহ: িশ ক সমাজ িব ান ১ম িবভাগ ২য় িবভাগ ৩য় িবভাগ

মাথাভা া ভরব উ/িব
িম া

৩০/১০/২০১৪ ০১/০১/২০১৫ ১৯৭৯ ০১৭১৮১৩৯২১৪

৩৩১ মা. আমান উ াহ ২১২৯২৫৪ সহ: িশ ক গিণত ৩.৬৩ ৩.৩ ২য় িণ চাে রচর দা ল ইসলাম আিলম মা াসা িম া ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৮ ০১৭৭৫৪৬৩৯৮৪

৩৩২
মা. আলা উি ন

২১১৪৬৪৩
সহ: িশ ক িষ িশ া ৩.২৫ ৩.১ ২য় িণ

হামনা ইসলািময়া দািখল মা াসা
হামনা, িম া িম া

২৫/০৮/২০১৫ ০১/০১/২০১৬ ১৯৮৬ ০১৯৯০৯৭৮১৮৩

৩৩৩
উে  হািন সহ: িশ ক ইংেরিজ ৪.৮১ ৪.৫ 2.81 লাল র আলহা  বগম কিফল উি ন দািখল মা াসা

িম া
2/2/2019 ১৯৯৩ 01888520359

৩৩৪ wQwÏKzi ingvb AvwRwR 1074544 mn:wkÿK Bm:ag© 2q †kÖwY 2q †kÖwY 2q †kÖwY imyjcyi D”P we`¨vjq িম া 8/12/1992 2/1/1993 23/4/1971 1840372286

৩৩৫ nvwQbv Av³vi 113981 mn:wkÿK Kw¤úDUvi 1g †kÖwY 3q †kÖwY 2q †¤ªwY imyjcyi D”P we`¨vjq িম া 7/2/2015 1/3/2018 28/4/1978 1838627158

৩৩৬ dwi`v BqvQwgb Gb-1151236 mn:wkÿK Bs‡iRx wR.wc.G-5.00 wR.wc.G-4.94 2q †kÖwY Av‡jKRvb †g‡gvwi‡qj ¯‹zj GÛ K‡jR িম া 9/2/2019 1/5/2019 18/3/1992 1718679733

৩৩৭ GmGg Dev‡q` Djøvn 137611 mn:wkÿK MwYZ I mv:we: 2q †kÖwY 2q †kÖwY 3q †kÖwY iZœeZx Avjx Av‡gbv D/we িম া 1/3/1993 1/8/1993 1969 1535432286

৩৩৮ Zvwbqv myjZvbv mn:wkÿK mvgvtwet wR.wc.G-4.13 wR.wc.G-3.00 2q †kÖwY cywjkjvBb D”P we`¨vjq িম া 20/2/19 1985 1611605090

৩৩৯ ‡gv.gwbi †nvmvBb 1133148 mn:wkÿK Bm:ag© G cøvm G cøvm 1g †kÖwY w``vi g‡Wj nvB ¯‹zj িম া 1/11/2019 1/5/2017 1/6/1990 1914746476

৩৪০ ‡gv.gvKmy`yi ingvb 1154169 mn:wkÿK Bm:ag© G cøvm G cøvm 1g †kÖwY w``vi g‡Wj nvB ¯‹zj িম া 12/2/2019 1/7/2019 1/1/1990 1815423317

৩৪১ ‡gvmv:iv‡eqv Av³vi 1052298 mn:wkÿK Kw¤úDUvi 1g †kÖwY 2q †kÖwY 2q †kÖwY iNycyi knx`gvwbK gv‡jK ¯§„wZ D”P we`¨vjq িম া 13/12/2004 1/11/2010 21/10/80 1911055823

৩৪২ ‡gv.Aveyj †nvmvBb Gb-1151237 mn:wkÿK Bs‡iRx wR.wc.G-3.50 wR.wc.G-4.20 wR.wc.G-2.86 Bmjvgx Av`k© িম া 2/2/2019 17/5/19 1992 1729528329

৩৪৩ Avnv¤§` Djøvn 1151224 mn:wkÿK Bs‡iRx wR.wc.G-4.33 wR.wc.G-5.00 wR.wc.G-3.03 ‰mq`cyi D”P we`¨vjq িম া 7/2/2019 21/5/19 1992 1740564388

৩৪৪ ‡gv.Rv‡ei Avjg mygb 1151229 mn:wkÿK evsjv wR.wc.G-3.63 wR.wc.G-2.90 2q †kÖwY Kvwji evRvi BDwc D/we িম া 20/2/19 21/5/19 1987 1716309852

৩৪৫ ‡gv. iæ‡ej ivbv 1151232 mn:wkÿK ‡fŠZ imvqb wR.wc.G-4.75 wR.wc.G-4.90 wR.wc.G-3.31 Kvwji evRvi BDwc D/we িম া 20/2/19 21/5/19 1993 1642150499

৩৪৬ ‡gv.Avgvb Djøvn 1151240 mn:wkÿK evsjv wR.wc.G-2.33 wR.wc.G-2.75 2q †kÖwY dwi`v we`¨vqZb িম া 16/2/19 1/5/2019 6/10/1905 1673703438

৩৪৭ gvbwm miKvi
1151244

mn:wkÿK MwbZ wR.wc.G-4.94 wR.wc.G-4.70. wR.wc.G-3.36 dwi`v we`¨vqZb িম া 16/2/19 1/5/2019 1992 1724703160

৩৪৮ bviwMQ Av³vi 1151226 mn:wkÿK Mvn©̄ ’ wR.wc.G-5.00 wR.wc.G-4.60 1g †kÖwY dwi`v we`¨vqZb িম া 16/2/19 1/5/2019 1993 155186831

৩৪৯ Rmxg BÏxb
1151241

mn:wkÿK Bs‡iRx wR.wc.G-4.25 wR.wc.G-4.70. wR.wc.G-2.87 dwi`v we`¨vqZb িম া 16/2/19 1/5/2019 1991 171681820

৩৫০ bvQixb Av³vi
1151219

mn:wkÿK evsjv wR.wc.G-4.25 wR.wc.G-3.50. wR.wc.G-2.60 wewei evRvi D”P ve`¨vjq িম া 17/2/19 1/5/2019 1991 1952149253

৩৫১ KvDQvi Avn‡g`
1151228

mn:wkÿK MwYZ wR.wc.G-43.13 wR.wc.G-4.20 2q †kÖwY wewei evRvi D”P ve`¨vjq িম া 17/2/19 1/5/2019 1987 1815158715

৩৫২ wejøvj †nv‡mb 1142452 mn:wkÿK Bs‡iRx wR.wc.G-5.00 wR.wc.G-3.20 2q †kÖwY gvwSMvQv Av³viæ¾vgvb D”P we`¨vjq িম া 42011 43107 30317 1672704081

৩৫৩ mRxe P›`ª ivq 1151245 mn:wkÿK K…wl wR.wc.G-5.00 wR.wc.G-4.78 wR.wc.G-3.40 gvwSMvQv Av³viæ¾vgvb D”P we`¨vjq িম া 43648 43469 1992 1733687611

৩৫৪ ‡ivKby¾vgvb 1117054 mn:wkÿK K…wl 2q †kÖwY 2q †kÖwY 2q †kÖwY ivRvcyi dqRy‡bœQv evwjKv িম া 15/1/2015 42127 29619 1920463053

৩৫৫ gvngỳ yj nvQvb 1151227 mn:wkÿK Bm:ag© wR.wc.G-3.58 wR.wc.G-3.17 wR.wc.G-4.00 ‡ijI‡q cvewjK D/we িম া 20/2/19 43470 32511 1602043103

৩৫৬ ‡gv.Avey Zv‡ni 112557 mn:wkÿK Bm:ag© wR.wc.G-3.08 wR.wc.G-4.25 1g †kÖwY evbvmyqv ex‡i›`ª D/we িম া 23/10/15 42370 32509 1813338556



৩৫৭ KvRx †gv.Avey KvDQvi 1125091 mn:wkÿK Bm:ag© 2q †kÖwY 2q †kÖwY 2q †kÖwY wkgcyi D”P we`¨vjq িম া 42010 42370 30684 1719225278

৩৫৮ ‡gv.mwdKzj Bmjvg 1119340 mn:wkÿK K…wl 3.06 3.51 0 fzebNi Aveyj nv‡mg D/we িম া 15/2/15 42009 1992 1733687611

৩৫৯ ‡Lv‡`Rv †eMg 1004051 mn:wkÿK K…wl 1g †kÖwY 2q †kÖwY 0 Kzwgjøv Bdmyd nvB¯‹zj িম া 37779 37987 1980 1711586994

৩৬০ ‡gv. Bw`ªm 1151221 mn:wkÿK K…wl wR.wc.G-4.75 wR.wc.G-3.20 wR.wc.G-2.89 iZœeZx Avjx Av‡gbv D/we িম া 43801 29/5/19 33363 1823032915

৩৬১ ‡gv.Avãyj gvbœvb 128050 mn:wkÿK Bm:ag© 2q †kÖwY 2q †kÖwY 2q †kÖwY iZœeZx Avjx Av‡gbv D/we িম া 14/2/87 14/2/87 22647 1711166119

৩৬২ wiRyqvbv cviwfb 1074544 mn:wkÿK K…wl wR.wc.G-4.00 wR.wc.G-3.44 0 imyjcyi D”P we`¨vjq িম া 14/1/13 41279 32975 1739537165

৩৬৩ wmwÏKzi ingvb AvwRwR 137610 mn:wkÿK Bm:ag© 2q †kÖwY 2q †kÖwY 2q †kÖwY imyjcyi D”P we`¨vjq িম া 34001 34001 23/4/71 1840372286

৩৬৪ ‡gv.mvBdzj Bmjvg bvB mn:wkÿK evsjv wR.wc.G-3.33 wR.wc.G-3.00 2q †kÖwY Av‡jKRvb †g‡gvwi‡qj ¯‹zj GÛ K‡jR িম া 43627 0 31051 081-69733

৩৬৫ ‡gv.Rwniæj Bmjvg bvB mn:wkÿK Bm.ag© wR.wc.G-5.00 wR.wc.G-5.00 wR.wc.G-3.58 Av‡jKRvb †g‡gvwi‡qj ¯‹zj GÛ K‡jR িম া 43627 0 33250 1716332923

৩৬৬ ‡gv.‡`‡jvqvi †nv‡mb 450396 mn:wkÿK K…wl 1g †kÖwY 2q †kÖwY wR.wc.G-5.00 iv¾vK D/we িম া 14/11/2002 14/11/2002 28132 1740555687

৩৬৭ dwi`v BqvQwgb 1151239 mn:wkÿK Mvn©̄ ’ 1g †kÖwY 1g †kÖwY 2q †kÖwY ‰kjivbx †`ex †cŠi evwjKv D”P we`¨vjq িম া 20/2/19 43470 31/12/83 1670707839

৩৬৮ ‡gv. wknve DwÏb 1151231 mn:wkÿK Bs‡iwR wR.wc.G-4.81 wR.wc.G-5.00 wR.wc.G-5.00 ‰kjivbx †`ex †cŠi evwjKv D”P we`¨vjq িম া 20/2/19 43470 27/2/92 1825855570

৩৬৯ wegj P›`ª Kg©Kvi 1151220 mn:wkÿK ‡fŠZ weÁvb wR.wc.G-4.5 4.2 0 AvwQqvMwY evwjKv D/we িম া 13/2/19 43469 33576 1924468099

৩৭০ Lv‡j`v Av³vi 1151216 mn:wkÿK MwbZ wR.wc.G-4.13 wR.wc.G-4.80 1g †kÖwY ‡nv”Qvwgqv D/we িম া 20/2/19 17/5/19 31778 17184600432

৩৭১ bviwMQ Av³vi 1151226 mn:wkÿK Mvn©̄ ’ wR.wc.G-5.00 wR.wc.G-4.60 2q †kÖwY dwi`v we`¨vqZb িম া 24/12/19 43470 33239 1755183831

৩৭২ myw¯§Zv Kg©Kvi 1551215 mn:wkÿK wn›`y ag© 1g †kÖwY 1g †kÖwY 3q †kÖwY AvIqvi †jwW Ae dvwZgv Mvj~m nvB ¯‹zj িম া 14/2/19 43470 31056 1740146377

৩৭৩ Z…wß †hv‡mwKb K¯Ív bvB mn:wkÿK mvgv:weÁvb wR.wc.G-3.13 wR.wc.G-4.30 1g †kÖwY AvIqvi †jwW Ae dvwZgv Mvj~m nvB ¯‹zj িম া 42741 0 32570 1716492295

৩৭৪ ZvwbwRqv Bmjvg myPx bvB mn:wkÿK weÁvb wR.wc.G-5.00 wR.wc.G-4.90 wR.wc.G-3.38 AvIqvi †jwW Ae dvwZgv Mvj~m nvB ¯‹zj িম া 43746 0 15/11/95 1725939003

৩৭৫ wecvmv ivbx wkj bvB mn:wkÿK evsjv wR.wc.G-3.81 wR.wc.G-3.30 wR.wc.G-3.04 AvIqvi †jwW Ae dvwZgv Mvj~m nvB ¯‹zj িম া 43746 0 23/11/92 1306596936

৩৭৬ AvKwjgv Avdwib bvB mn:wkÿK e¨emv wkÿv wR.wc.G-4.63 wR.wc.G-4.00 2q †kÖwY AvIqvi †jwW Ae dvwZgv Mvj~m nvB ¯‹zj িম া 108/19 0 30/4/89 1306596936

৩৭৭ ‡gv. Avjx bIqve 445025 mn:wkÿK Bm.ag© 2q †kÖwY 2q †kÖwY 2q †kÖwY abyqvLjv Av`k© D/we িম া 22/8/96 36535 26299 1729645951

৩৭৮ ‡gv.‡gv¯Ídv Avjg 1123789 mn:wkÿK Bm.ag© wR.wc.G-3.50 wR.wc.G-1.92 2q †kÖwY bviMxm AvdRj evwjKv D/we িম া 42007 42015 32/12/86 1852440332

৩৭৯ ‡gv. Rqbvj Av‡e`xb 1110379 mn:wkÿK K…wl 1g †kÖwY 1g †kÖwY 2q †kÖwY bviMxm AvdRj evwjKv D/we িম া 41641 41646 29587 1731756368

৩৮০ ‡gv. Avãyj Rwjj 1018383 mn:wkÿK Bm.ag© 2q †kÖwY 2q †kÖwY 2q †kÖwY Kvwji evRvi BDwc D/we িম া 17/7/2004 17/7/2004 28492 1986175432

৩৮১ ‡gv. AvãyjKwig 1018318 mn:wkÿK Bm.ag© 1g †kÖwY 1g †kÖwY 2q †kÖwY Kvwji evRvi BDwc D/we িম া 37993 37993 20/2/81 1813377250

৩৮২ ‡gv.Avãyj gvbœvb 1018372 mn:wkÿK Bm.ag© 1g †kÖwY 2q †kÖwY 2q †kÖwY abyqvBk D”P we`¨vjq িম া 37993 39089 29587 1815418850

৩৮৩ iweb Kzgvi †`e 1123250 mn:wkÿK K…wl wR.wc.G-4.15 wW‡cøvgv-3.21 0 abyqvBk D”P we`¨vjq িম া 42010 42013 34343 150864971

৩৮৪ ‡gv.bRiæj Bmjvg ‰gkvb 446616 mn:wkÿK Bm.ag© 2q †kÖwY 3q †kÖwY 2q †kÖwY msivBk mv‡jnv evwjKv D/we িম া 35340 44200 30/9/70 1712636303

৩৮৫ kvnbvR cvifxb bvB mn:wkÿK K…wl wR.wc.G-5.00 wW‡cøvgv-5.00 1g †kÖwY msivBk mv‡jnv evwjKv D/we িম া 13/11/19 0 14/8/91 1712085117

৩৮৬ KvwbR dv‡Zgv 1052301 mn:wkÿK K…wl wR.wc.G-3.38 wW‡cøvgv-3.27 0 `yj©fcyi g‡Wj nvB ¯‹zj িম া 25/5/14 25/5/14 32092 1954678717

৩৮৭ AvwRRyj nK bvB mn:wkÿK Bm.ag© wR.wc.G-3.00 wR.wc.G-2.00 2q †kÖwY evLivev` M¨vm Av`k© vD/we িম া 29/9/14 0 31809 1715529579

৩৮৮ ‡gv.Avwgbyj Bmjvg 1036874 mn:wkÿK K…wl 2q †kÖwY wW‡cøvgv-5.00 0 myeY©cyi D”P we`¨vjq িম া 18/9/14 16/10/14 26308 1818308708

৩৮৯ iwngv Av³vi 1078488 mn:wkÿK K…wl 1g †kÖwY 2q †kÖwY 1g †kÖwY nvmg‡Zi †bQv evwjKv িম া 41312 41284 30448 1717686172



৩৯০ দেলায়ার হােসন 128922 সহ:িশ: বাংলা 1978 1980 1986 (িবএ) িহ লা হাছািনয়া উ িব ালয় িম া 1/9/1987 1/9/1987 1962 1818863283

৩৯১ মাঃআির র রহমান
139270

সহকারী িশ ক
ইসলাম ও নিতক 
িশ া

১৯৮০ ইং 
(দািখল)

১৯৮২ ইং 
(আিলম)

১৯৮৪ ইং 
(ফািজল) িদয়ারা জিহর আহ দ বািলকা উ  িব ালয়। িম া

০১/০৭/১৯৯০ইং০১/০৭/১৯৯০ইং ০১/০১/১৯৬৭ ১৮১৫৪১৯৮৬৯

৩৯২ মাঃনাইম উি ন 1139348 সহকারী িশ ক আইিস ২০০৫ - 3.42 ২০০৭ -2.92 ২০১০ -2.75 িদয়ারা জিহর আহ দ বািলকা উ  িব ালয়। িম া ২৫/১১/২০১৪ ইং 1/3/2018 ১৫/০১/১৯৯০ ১৭১০২৫৯০৭১

৩৯৩ হািফজ উি ন আহ দ শিরফ
448856

সহ িশ (ধম) ইসলাম ধম দািখল-১৯৮২-২য়
আিলম-১৯৮৪-
৩য়

ফািজল-১৯৮৬-
২য় ণবতী আল ফারাবী উ িব ালয় িম া

০২/০৮/৮৬ ০১/০৫/০২ .3/3/1969 ১৮১৭৭৫৫৭০২

৩৯৪ আ ল হােসন
1154148

সহ িশ ইংেরিজ
দািখল-২০০৩-
৩.৮৩

এইচএসিস-
২০০৫-৪.৪০

িবএ(স ান)-
২০১০-২য় ণবতী আল ফারাবী উ িব ালয় িম া

১০/০২/১৯ ০১/০৭/১৯ ০৪/০৩/৮৭ ১৬৭৬৩২৭০২৮

৩৯৫ তাহিমনা ইয়াসিমন 
1151103

সহকারী িশ ক বাংলা    GPA- 3.19 GPA- 3.90 ২য় িবভাগ পােয়রেখালা উ  িব ালয় িম া

6/2/2019 01/05/2019 ইং 1987 1725197115

৩৯৬ উে  তাজির বাকার 
1123370

সহকারী িশ ক কি উটার    GPA- 4.19
িডে ামা -ইন- 
ইি : GPA-3.13 পােয়রেখালা উ  িব ালয় িম া

30/05/2015 1/9/2015 1991 1814874600

৩৯৭ মাঃ নজ ল ইসলাম 1151081 সহকাির িশ ক ধম (ইসলাম)  GPA-5.00 GPA-4.83 GPA-4.08 পােয়রেখালা উ  িব ালয় িম া 6/2/2019 1/5/2019 1993 1813579397

৩৯৮ আসমা লতানা 1151085 সহ:িশ: গিণত 4 4.4 1st class ভাটবাড়ী আইিডয়াল উ  িব ালয় িম া 13/2/19 1/5/2019 1988 1763678862

৩৯৯ মা ািফ র রহমান ১০৩০৯১২ সহকাির িশ ক ১ম ২য় ৩য় িমঞা বাজার তাষণ রিফক উ  বািলকা িব ালয় িম া ০২/১০/২০০৪ ৩১/১২/২০০৫ ০১/০১/১৯৭৮ ০১৯৪৫৭৯২০৪৪

৪০০ মািনক মার মি ক ১১৫১০৯৩ সহকাির িশ ক ৪.৫০ ৩.৫০ ২.৬৯ িমঞা বাজার তাষণ রিফক উ  বািলকা িব ালয় িম া ০২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২৫/১২/১৯৯০ ০১৫৭১৭৫৯৬৬৭

৪০১ ü`q iÄY †Pšayix 1151106 mnKvix wkÿK MwYZ 1999 2003 2011 mvKwQ ˆmh` evox gva¨wgK we`¨vjq িম া 24/04/2019 21/05/2019 20/12/1983 1914906926

৪০২ nvmvb , †gvt dinv` mnKvix wkÿK Bs‡iwR 2000 2002 2007 mvKwQ ˆmh` evox gva¨wgK we`¨vjq িম া 24/04/2019 31413 1811687769

৪০৩ আলা উি ন 1151101 সহ:িশ: আইিস 3.95-2006 3.50-2010 3.00-2015 ধম র নািজম আলী ল এ  কেলজ িম া 14/02/2019 14/2/2019 1992 1869121820

৪০৪ মা: আ ল কালাম 1154146 সহ:িশ: ভৗ:িব: 4.56-2008 4.60-2010 3.16-2015 ধম র নািজম আলী ল এ  কেলজ িম া 14/01/2019 14/2/2019 1992 1829268775

৪০৫ মা: মিহউি ন িময়াজী 1129611 সহ:িশ: ইসলাম 3.67-2003 3.17-2005 3.40-2007 ধম র নািজম আলী ল এ  কেলজ িম া 1/11/2015 1/7/2016 1987 1818452318

৪০৬ কে◌এম আব ল কােদর 316154 সহ:িশ: ইসলাম থম-1990 2য়-1992 2য়-1996 ধম র নািজম আলী ল এ  কেলজ িম া 1/10/1997 1/2/1998 1976 1817056024

৪০৭ ান আরা 1065815 সহ:িশ: বাংলা 2য় 2য় 2য় ভাটরা কালজয়ী িব ািনেকতন িম া 10/9/2006 1/11/2012 1973 1713611944

৪০৮ মা: সাই ি ন 1141389 সহ:িশ: গিণত 3.13 2.6 2য় ি রহাট উ্চচ িব ালয় িম া 12/1/2014 1/5/2018 1985 1918638329

৪০৯ মাসা: েলফা বগম 0 সহ:িশ: বাংলা 2য় ২য় ২য় িবভাগ ি রহাট উ্চচ িব ালয় িম া 1/1/2014 0 1982 1734260770

৪১০ মা:মশউর রহমান
448103

সহ:িশ িষ ১ম
িষ িডে া-

3.01 ি রহাট উ্চচ িব ালয় িম া 4/1/2005 4/1/2005 1977 1911911910

৪১১ মা:আলা উি ন 1110390 সহ:িশ আইিস 3.18 িডে ামা-3.01 3.25 ি রহাট উ্চচ িব ালয় িম া 12/1/2014 1/7/2014 1988 1618232313

৪১২ মা: জািহ ল ইসলাম 1151091 সহ:িশ ভৗ:িব: 2006 2008 2012 জয়ম ল র আদশ উ  িব ালয় িম া 17/02/2019 1/5/2019 1997 1717034061

৪১৩ জা া ল ফরেদৗস 1151108 সহ:িশ বাংলা 2002 2004 2008 জয়ম ল র আদশ উ  িব ালয় িম া 17/02/2019 1/5/2019 1987 1842907678

৪১৪ সািনয়া চৗ রী 1139387 সহ:িশ: বসা ১ম ২য় ২য় িবভাগ র স  একােডমী িম া 17/11/2014 1/3/2018 1985 1917782873

৪১৫ মা: খারেশদ আলম
1133109

সহকাির িশ ক গিণত এসএসিস-৩.৯৪ এইচএসিস-৩.৮০ াতক-২য়  আমানগ া আদশ উ  িব ালয় িম া ২৯/১১/২০১৬ ০১/০৩/২০১৭ ১৯৮৮ ১৭৩৬৪৭১১৩৩

৪১৬ ফারহানা আ ার
1151110

সহকাির িশ ক ভৗত িব ান এসএসিস-৪.২৫ এইচএসিস-৪.১০ াতক- ১ম  আমানগ া আদশ উ  িব ালয় িম া ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৮ 1736400932
৪১৭ মা: এরশাদ উ াহ 262035 সহ:িশ: ইসলাম ২য় - 85 2য়-1987 2য়- 89 নবতী বািলকা উ  িব ালয় িম া 1/7/1992 1971 1990104514



৪১৮ ওয়ািহ র রহমান 1018535 সহ:িশ: ইসলাম ১ম ২য় ২য় নবতী বািলকা উ  িব ালয় িম া 1/3/1996 1970 1813061456

৪১৯ আিম ল এহচান চৗ: 1119329 সহ:িশ: আইিস ১ম ১ম ২য় নবতী বািলকা উ  িব ালয় িম া 12/10/2014 1977 1823382345

৪২০ মঈ ি ন সরকার 1154149 সহ:িশ: িষ এ িব ২য় নবতী বািলকা উ  িব ালয় িম া 16/2/19 1991 1722816190

৪২১ মা: হাছান আলী 1115350 সহ:িশ: আইিস 2য়-99 4.05-04 2য়- 08 সাি র উ  িব ালয় িম া 1/11/2014 01/01/20105 1982 1824968877

৪২২ মা মা হাছাইন 1151096 সহ:িশ: ইংেরিজ ১ম-99 2য-02 ২য় িবভাগ -06 সাি র উ  িব ালয় িম া 11/2/2019 1/5/2019 1984 1722767767

৪২৩ মাওলানা আমান উ া 266938 সহ:িশ: ইসলাম 2য়- 87 2য়- 89 3য়- 92 সাি র উ  িব ালয় িম া 17/08/1996 17/08/1996 1972 1888190569

৪২৪ আ  জাফর ম মদার 443542 সহ:িশ: বসা 2য় 3য় ৩য় উনকট উ  িব ালয় িম া 1965 1875803003

৪২৫ ম: ল আলম 1078515 সহ:িশ: বসা 3.44 3.2 ২য় উনকট উ  িব ালয় িম া 1986 1741478408

৪২৬ ◌াসা: িশিরন আ ার 1133042 সহ:িশ: িষ 3.5 2.6 ২য় উনকট উ  িব ালয় িম া 1989 1918970651

৪২৭ তাছিলমা আ ার 449433 সহ:িশ: িষ 2য় িষ িেডামা নারায়ন র উ  িব ালয় িম া 1983 1851058800

৪২৮ মা হািফ ল  হসলাম 1154143 সহ:িশ: ইসলাম 5 4.83 3.75 নারায়ন র উ  িব ালয় িম া 1990 1785629094

৪২৯ মা: ল আিমন 139298 সহ:িশ: ইসলাম ৩য় ৩য় ৩য় বৈগর বািলকা  উ  িব লয় ও কেলজ িম া 1969 1820275680

৪৩০ মা:  আ  সােয়ম আজাদ 1123855 সহ:িশ: িষ ১ম ২য় ৩য় বৈগর বািলকা  উ  িব লয় ও কেলজ িম া 1980 1776865318

৪৩১ মাসা: িবনা আ ার 1139397 সহ:িশ: আইিস 3.13 3.7 2য় বৈগর বািলকা  উ  িব লয় ও কেলজ িম া 1989 1758484313

৪৩২ মা: ইকবাল ◌ােসন 1078798 সহ:িশ: ইসলাম 3 3.33 ১ম কাৈদর উ  িব ালয় িম া 1989 1811252970

৪৩৩ মা: ইকবাল ◌ােসন 1151076 সহ:িশ: আইিস 5 3.1  িেডামা কাৈদর উ  িব ালয় িম া 1993 1863284393

৪৩৪ মা: একরা ল হক 441942 সহ:িশ: ইসলাম ২য় ২য় ২য় ধড়া উ  িব ালয় িম া 1972 1815713535

৪৩৫ মা: আব ল মিতন 321793 সহ:িশ: িষ ২য় িষ িডে া িষ িেডামা কাশীনগর িবএম উ  িব ালয় িম া 1980 1817579839

৪৩৬ মা: ওবােয় ল  হক 449431 সহ:িশ: ইসলাম ২য় ২য় ২য় কাশীনগর  িবএম উ  িব ালয় িম া 1980 1820008672

৪৩৭ মা: আ ল হােশম 1116957 সহ:িশ: আইিস 4.25 3.83 2.58 কাশীনগর িবএম উ  িব ালয় িম া 1989 1827192254

৪৩৮ মা: হািফ র রহমান ীয়াধীন সহ:িশ: িষ 3.69 3 গা র উ  িব ালয় িম া 11/2/2019 1989 1737598272

৪৩৯ মা: আব স ছা ার ম : 263204 সহ:িশ: ইসলাম ২য় ৩য় ৩য় নালঘর উ  িব ালয় িম া 02/01/1287 1970 1863786756

৪৪০ মাসা: হািলমা খা ন 1151089 সহ:িশ: িষ 4.38 4.1 3.23 নালঘর উ  িব ালয় িম া 7/1/2019 1992 1710580960

৪৪১ ফারজানা শারশীন 1154460 সহ:িশ: ইংেরজী 4.63 4.9 ২য় নালঘর উ  িব ালয় িম া 7/2/2019 1989 1948589260

৪৪২ মা: ল ইসেলাৗ রী  133883 সহ:িশ: ইসলাম ২য় ৩য় ৩য় কাজী আহেমদ আলী উ  িব ালয় িম া 1/1/1989 1969 1839246652

৪৪৩ মা: ফিরদ উ্িদন 139941 সহ:িশ: ইসলাম ৩য় ২য় ৩য় ◌া ফাকামাল উ  িব ালয িম া 7/2/1994 1970 1811121031

৪৪৪ এ.  এম শাহাদাত েসন 1055713 সহ:িশ: িষ ১ম ২য় িষ িেডামা িলয়ারা উ  িব ালয় িম া 2/5/2005 1980 1710586108

৪৪৫ তানিজনা আ ার 1133046 সহ:িশ: বাংলা 3.63 4.1 ২য় িলয়ারা উ  িব ালয় িম া 1/11/2016 1987 1846306559

৪৪৬ : ইয়ািছন কিবর 1119357 সহ:িশ: ইসলাম 3 2.92 ২য় বািতসা মা িমকিব ালয় িম া 30/12/14 1987

৪৪৭ জিহ ল ইসলাম 1039878 সহ:িশ: িষ ১ম ২য় ২য় ◌ৗ াম মা িমক পা্ইলট বািলকা উ:িব: িম া 14/9/09 1981

৪৪৮ আনয়ার েসন 1054148 সহ:িশ: আইিস ১ম ২য় ৩য় ◌ৗ াম মা িমক পা্ইলট বািলকা উ:িব: িম া 1/8/2010 1976

৪৪৯ িজনা অ◌া ার 1123866 সহ:িশ: িষ 3.13 3.4 ২য় সলাকা্িদ িজ.িস উ  িব ালয় িম া 12/7/2015 1989 1617091104

৪৫০ জয় পাল শ া 1139390 সহ:িশ: আইিস 4.06 #VALUE!  িডে ামা-3.25 সলাকা্িদ িজ.িস উ  িব ালয় িম া 12/7/2015 1990 1883266139

৪৫১ মা ন অর রিশদ 1018527 সহ:িশ: িষ ১ম িষ িেডামা 0 ধড়করা উ  িব ালয় িম া 14/12/2003 1979 817054335



৪৫২ আির র   হসলাম 1151107 সহ:িশ: গিণত 3.63 2.6 ৩য় ক.িজ আেমদ বািলকা  উ  িব ালয় িম া 2/2/2019 1987 1750614202

৪৫৩ আ ল হােশশ 1151098 সহ:িশ: ইসলাম 4.33 4.25 3.08 ক.িজ আেমদ বািলকা  উ  িব ালয় িম া 2/2/2019 1988 1814962676

৪৫৪ মা. আ ার হােসন 1151199 সহকারী িশ ক গিণত 4.44-২০০৬ ৪.৪০-২০০৮ ২য় িণ-২০১২ আ া র হাজী আিমর উ  িব ালয় িম া 6/2/2019 1/5/2019 30/05/1990 0176935051

৪৫৫ মা.আব ল কােদর ইয়া 1151176 সহকারী িশ ক ইংেরিজ 3.31-2005 3.40-2007 ২য় িণ-২০১1 আ া র হাজী আিমর উ  িব ালয় িম া 6/2/2019 1/5/2019 30/05/1991 01839175123

৪৫৬ গালাম ছােদক 1067214 সহকারী িশ ক িষ 2.88-2004 2.98-2008 0 আ া র হাজী আিমর উ  িব ালয় িম া 11/4/2012 1/11/2012 30/06/1987 01724813930

৪৫৭ মা. আ্মীর হােসন
1070363

সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 3.83-2001 1.83-2004 ২য় িন-2008 আ া র হাজী আিমর উ  িব ালয় িম া 1/12/2012 1/2/2013 1/6/1985 01932175880

৪৫৮ মা. মাসেলম খান 1154164 সহকারী িশ ক বসায় িশ া ১ম-2000 2.90-2003 ২য় িণ-২০08 বাকসার উ  িব ালয় িম া 16/02/2019 1/7/2019 10/9/1985 01815649791

৪৫৯ মা. শাম ল হক 1061034 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 3.80-2003 3.25-2005 ১ম-2007 বাকসার উ  িব ালয় িম া 30/04/2012 30/04/2012 1/1/1988 01638072402

৪৬০ মাসা. রিহমা আ ার 2008772 সহকারী িশ ক িষ ১ম-1993 ১ম-2000 0 বাকসার উ  িব ালয় িম া 1/5/2004 1/5/2004 11/12/1976 01819540813

৪৬১ আ ল আউয়াল 1154165 সহকারী িশ ক বসায় িশ া 4.56-2007 4.20-2009 3.06-2014 রাজােমহার উ  িব ালয় িম া 2/2/2019 1/7/2019 10/11/1991 01849355546

৪৬২ মা. এনা ল হক 1154162 সহকারী িশ ক ইংেরিজ 3.88-2003 3.80-2005 ২য় িণ-2009 রাজােমহার উ  িব ালয় িম া 23/02/2019 1/7/2019 25/10/1987 01833056109

৪৬৩ মা. শাখাওয়াত হােসন 266888 সহকারী িশ ক বাংলা ২য়-1996 ২য়-1988 ৩য়-1992 এলাহাবাদ উ  িব ালয় িম া 1/6/1996 1/3/1997 24-04-1969 01720625105

৪৬৪ মা. মােশদ নবীন 1125134 সহকারী িশ ক বসায় িশ া ১ম-1993 ২য়-1996 ২য়-1998 এলাহাবাদ উ  িব ালয় িম া 29/10/2015 1/1/2016 00/03/1978 01921877149

৪৬৫ জা া ল নাঈমা 1151201 সহকারী িশ ক ভৗত িব ান 4.56-2006 4.20-2008 ১ম-2012 গাপালনগর উ  িব ালয় িম া 5/2/2019 1/4/2019 2/8/1991 01920824458

৪৬৬ িদপংকর মালাকার 1117033 সহকারী িশ ক িহ  ধম ২য-2000 2.50-2004 ২য়-2009 মাহন র উ  িব ালয় িম া 28/12/2014 1/1/2015 23/10/1984 01920770427

৪৬৭ কাম ন নাহার
1117034

সহকারী িশ ক সামািজক িব ান 4.25-2001 3.10-2003 ২য়-2009 মাহন র উ  িব ালয় িম া 28/12/2014 1/1/2015 25/04/1986 01719978373

৪৬৮ িমজা র রহমান 1131768 সহকারী িশ ক িব ান 3.00-2002 2.60-2004 ২য়-2008 মাহন র উ  িব ালয় িম া 1/7/2013 1/1/2017 20/10/1983 01915955836

৪৬৯ উে  হানী িলজা 1154441 সহকারী িশ ক বাংলা 2.83-2003 3.91-2005 ২য়-2009 মাহন র উ  িব ালয় িম া 13/02/2019 1/9/2019 30/03/1987 01865771416

৪৭০ ফারজানা আ ার 1151207 সহকারী িশ ক ইংেরিজ 4.63-2006 4.10-2008 ২য়-2012 রছাপ উ  িব ালয় িম া 06/0282019 1/5/2019 27/11/1991 01673287009

৪৭১ মাহা দ মিজ র রহমান ইয়া 1139322 সহকারী িশ ক আইিস ১ম-1991 ২য়-1993 ২য়-1995 রছাপ উ  িব ালয় িম া 1/11/2014 1/3/2018 1/2/1975 01814219261

৪৭২ মা. আ ল হােসম 1151197 সহকারী িশ ক গিণত ১ম-২০০০ 3.40-2004 ১ম-২০০৮ খিলল র উ  িব ালয় িম া 11/2/2019 1/5/2019 20/12/1984 01925352342

৪৭৩ মা. িব াল হােসন 1151198 সহকারী িশ ক ইংেরিজ 4.44-2006 4.30-2008 ২.84-2013 খিলল র উ  িব ালয় িম া 11/2/2019 1/5/2019 25/10/1990 01794667695

৪৭৪ কিবর আহমাদ 1151171 সহকারী িশ ক ইংেরিজ 5.00-2006 5.00-2008 4.17-2011 খিলল র উ  িব ালয় িম া 11/2/2019 1/5/2019 15/02/1991 01860339832

৪৭৫ শায়লা আ ার 1106823 সহকারী িশ ক িষ 2.88-2006 2.50-2009 3.50-2013 খিলল র উ  িব ালয় িম া 30.01.2014 01.05.2015 26.09.2019 01623035574

৪৭৬ মা. লাল হােসন 1151172 সহকারী িশ ক বসায় িশ া 4.88-2006 4.20-2008 3.25-2013 বা রী উ  িব ালয় িম া 9/2/2019 1/5/2019 15/08/1990 01689760370

৪৭৭ মাঃ শাহজাহান
132503

সহকারী িশ ক সামািজক িব ান 3য়-1979 ৩য়-1981 ২.৬৩-2015 নিবয়াবাদ উ  িব ালয় িম া 15/05/1989 1/7/1989 5/7/1963 01733930904

৪৭৮ মাঃ শাক ল আলম 1081125 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ১ম-2000 ২য়-2003 ১ম-২০০৫ নিবয়াবাদ উ  িব ালয় িম া 26/04/2012 1/11/2012 1/3/1986 01915871954

৪৭৯ পারভীন আ ার 1033159 সহকারী িশ ক িষ ১ম-1993 ২য়-1995 ২য়-2001 নিবয়াবাদ উ  িব ালয় িম া 8/10/2013 1/7/2016 6/9/1977 01617188990

৪৮০ উে  ল ম 1151189 সহকারী িশ ক ইংেরিজ 3.75-2004 3.20-2006 ২য় িণ-2010 য র উ  িব ালয় িম া 17/02/2019 17/02/2019 17/01/1986 01966482024

৪৮১ মাঃ জিসম উি ন 1151178 সহকারী িশ ক গিণত 3.75-2001 3.30-2004 ১ম-2010 মেহশ র উ  িব ালয় িম া 12/2/2019 1/5/2019 1/7/1985 01727238861

৪৮২ মাঃ মিন ল ইসলাম 265900 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ১ম-1989 ২য়-1991 ২য়-1993 বড়শালঘর ইই.এম.এ উ  িব ালয িম া 19/07/2000 5/1/2019 1/3/1975 01731409974

৪৮৩ মাঃ কাই ম সরকার 1139326 সহকারী িশ ক আইিস 3.00-2004 2.83-2006 2.67-2009 বড়শালঘর ইই.এম.এ উ  িব ালয িম া 6/5/2015 1/3/2018 1/2/1990 01819169395



৪৮৪ মিত মিন বালা দবী 1144204 সহকারী িশ ক বসায় িশ া 2.63-2002 3.80-2004 ২য়-2008 বড়শালঘর ইই.এম.এ উ  িব ালয িম া 1/4/2014 1/1/2019 25/10/1986 0163063063

৪৮৫ ফা ল ইসলাম 1151181 সহকারী িশ ক িষ 3.88-2005 2.90-2008 ২য়-2012 বড়শালঘর ইই.এম.এ উ  িব ালয িম া 16/02/2019 1/5/2019 1/6/1989 01744627939

৪৮৬ মাঃ ল আিমন 1151170 সহকারী িশ ক গিণত 4.81-2006 4.60-2008 ২য়-2012 বড়শালঘর ইই.এম.এ উ  িব ালয িম া 17/02/2019 1/5/2019 30/12/1990 0942883525

৪৮৭ ফা ক আহমাদ 1151209 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ৪.67-2005 4.58-2007 3.50-2010 বড়শালঘর ইই.এম.এ উ  িব ালয িম া 16/02/2019 1/5/2019 27/01/1990 01942883525

৪৮৮ ফারজানা আ ার 1151211 সহকারী িশ ক ভাত িব ান 3.13-2002 3.50-2004 ২য়-2009 বড়শালঘর ইই.এম.এ উ  িব ালয িম া 16/02/201* 1/5/2019 1/8/1987 01766003020

৪৮৯ সয়দ নছার আহা দ 037819 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ২য়-1982 ২য়-1984 ২য়-1986 সাইচাপাড়া িব. জ. এম.এ মিজদ উ  িবঃ িম া 1/1/1986 1/3/1987 1/1/1970 01728496598

৪৯০ মাসাঃ েবদা খা ন 1123887 সহকারী িশ ক আইিস ১ম-1998 ২য়-2000 ২য়-2009 সাইচাপাড়া িব. জ. এম.এ মিজদ উ  িবঃ িম া 3/9/2015 1/11/2015 21/02/1983 01717378577

৪৯১ মাসাঃ তাহিমনা আ ার 11511767 সহকারী িশ ক িষ ৩.19-2008 3.60-2010 ৩.90-2014 সাইচাপাড়া িব. জ. এম.এ মিজদ উ  িবঃ িম া 11/2/2019 1/5/2019 1/10/1992 01723560211

৪৯২ মাঃ শামীম হােসন 1151195 সহকারী িশ ক শরীর া 3.00-2002 2.70-2004 ২য়-2008 সাইচাপাড়া িব. জ. এম.এ মিজদ উ  িবঃ িম া 11/2/2019 1/5/2019 24/11/1985 01738191232

৪৯৩ তাসিলমা আ ার 2119212 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 4.67-2006 4.83-2008 3.17-2012 ব ভ র মা িমক িব ালয় িম া 4/2/2019 4/2/2019 7/4/1990 01940235840

৪৯৪ মাঃ এমদা ল হক 1145172 সহকারী িশ ক িষ 4.88-2006 4.30-2008 ২য়-2012 ব ভ র মা িমক িব ালয় িম া 2/2/2019 02/02/209 17/08/1989 01926114243

৪৯৫ মাঃ সালাউি ন 1145171 সহকারী িশ ক ইংেরিজ 4.88-2006 4.30-2008 ২য়-2012 ব ভ র মা িমক িব ালয় িম া 2/2/2019 2/2/2019 13/09/1990 01783487212

৪৯৬ কাম ন নাহার 1151179 সহকারী িশ ক ভৗত িব ান 5.00-2004 4.60-2006 3.63-2010 মাহা দ র এ.আর উ  িব ালয় িম া 14/02/2019 1/5/2019 12/1/1989 01912234972

৪৯৭ ফরেদৗসী আ ার 1151186 সহকারী িশ ক বাংলা 2.50-2004 4.50-2006 ২য়-2010 মাহা দ র এ.আর উ  িব ালয় িম া 14/02/2019 1/5/2019 1/1/1987 01672234465

৪৯৮ সয়দ ফারহানা বগম 1151182 সহকারী িশ ক ইংেরিজ ১ম-2000 ১ম-2002 ২য়-2007 দিব ার আলহা  আজগর আলী ী বািলক উঃিবঃ িম া 2/2/2019 1/4/2019 12/1/1984 01911025962

৪৯৯ মাঃ বাকী িব াহ 478628 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 1ম-1992 ১ম-1994 ২য়-1996 গসাইর এগার াম উ  িব ালয় িম া 1/7/2006 1/7/2006 1/7/1977 01728835401

৫০০ মাঃ মা ন িময়া 1139327 সহকারী িশ ক আইিস 3.31-2004 3.80-2006 ২য়-2011 গসাইর এগার াম উ  িব ালয় িম া 9/12/2014 1/3/2018 2/1/1988 01620483725

৫০১ ইিত রানী ভৗিমক 1139331 সহকারী িশ ক আইিস 2.38-2004 2.70-2006 ২য়-2010 লাগ ও ডাঃ মহ ত আলী উ  িব ালয় িম া 1/11/2014 1/3/2018 9/10/1986 01927392877

৫০২ মাঃ মিফ ল  রহমান 1151206 সহকারী িশ ক িষ 3.25-2002 3.08-2008 লাগ ও ডাঃ মহ ত আলী উ  িব ালয় িম া 16.02.2019 01.05.2019 10.10.2985 01719771004

৫০৩ কাজী মাঃ ছিফউ াহ 1057070 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ১ম-1997 ২য়-2999 ২য়-2001 লতলী উ  িব ালয় িম া 6/1/2011 1/5/2011 01.03.1983 01751828391

৫০৪ িব  র ন রায় 1129615 সহকারী িশ ক িহ  ধম ১ম-2000 2.25-2004 ২য়-2009 লতলী উ  িব ালয় িম া 1/11/2015 1/7/2016 10.10.1985 01737367856

৫০৫ মাঃ আিমর হােসন 1139339 সহকারী িশ ক কি উটার 2.35-2004 3.20-2006 ২য়-2010 লতলী উ  িব ালয় িম া 1/6/2014 1/3/2018 25.07.1987 01812898870

৫০৬ আেমনা আ ার
445719

সহকারী িশ ক িষ ১ম-19983 ১ম-1985 ১ম-1998 ( িষ) মািশকাড়া উ  িব ালয় িম া 01.11.2000 01.02.2001 02.01.1978 01638680785

৫০৭ ভরত চ  রায় 1151208 সহকারী িশ ক িহ  ধম 3.88-2006 3.30-2008 ১ম-2013 মািশকাড়া উ  িব ালয় িম া 09.02.2019 01.07.2019 09.04.1989 01770717286

৫০৮ মাসাঃ তানিজনা আ ার িলজা 1151187 সহকারী িশ ক িষ 8.38-2004 3.50-2006 ২য়-2010 ছাটনা মেডল উ  িব ালয় িম া 11.02.2019 01.05.2019 10.10.1988 01829902210

৫০৯ শািহ র আ ার 1151205 সহকারী িশ ক ভৗত িব ান ১ম-2000 ১ম-2003 ৩য়-2007 ছাটনা মেডল উ  িব ালয় িম া 11.02.2019 01.05.2019 08.04.1984 01914635524

৫১০ ছালমা নাছিরন 1151202 সহকারী িশ ক বাংলা 3.50-2004 3.30-2006 3.14-2016 ছাটনা মেডল উ  িব ালয় িম া 11.02.2019 01.05.2019 15.06.1988 01929152542

৫১১ ইয়া ব হােসন 1151177 সহকারী িশ ক ইংেরিজ 3.19-2004 3.30-2006 3.14-2016 ছাটনা মেডল উ  িব ালয় িম া 11.02.2019 01.05.2019 22.07.1988 01912001162

৫১২ স  রানী 1154161 সহকারী িশ ক িহ  ধম 3.94-2007 3.80-2007 2.99-2013 ছাটনা মেডল উ  িব ালয় িম া 11.02.2019 01.07.2019 08.07.1991 01780756670

৫১৩ মাঃ কামাল হােসন 1151203 সহকারী িশ ক বসায় িশ া 2.00-2003 3.30-2005 ২য়-2009 খয়রাবাদ আদশ উ  িব ালয় িম া 09.02.2019 01.05.2019 22.09.1986 01671892183

৫১৪ মন চ  মি ক 1151194 সহকারী িশ ক গিণত 3.63-2005 3.16-2007 ২য়-2011 খয়রাবাদ আদশ উ  িব ালয় িম া 09.02.2019 01.05.2019 01.08.1988 01924306732

৫১৫ শরীফ আহা দ সরকার 1039870 সহকারী িশ ক িষ 3.13-2001 ১ম-2005 ২য়-2010 িভরা া এস. ক. উ  িব ালয় িম া 10.06.2009 01.11.2009 01.07.1986 01685207697

৫১৬ মাঃ সাম ল হক
445192

সহকারী িশ ক িষ ২য়-1984 ২য়-1986 ১ম-1998 ( িষ) মিরচাকা া আদশ উ  িব ালয় িম া 21.10.2000 21.10.2000 14.04.1968 01819827095



৫১৭ মাঃ সােহল পারেভজ 1151185 সহকারী িশ ক আইিস 4.94-2008 3.90-2011 2.97-2016 মিরচাকা া আদশ উ  িব ালয় িম া 06.02.2019 01.04.2019 17.12.1993 01749492759

৫১৮ হাসেনরারা খা ন 1127894 সহকারী িশ ক িষ 2.50-2005 3.65-2009 য়ািরয়া এ.িজ. মেডল একােডিম িম া 24.11.2015 01.03.2016 15.02.1990 01784808026

৫১৯ মাঃ ওমর ফা ক 1128812 সহকারী িশ ক িষ 3.19-2005 3.60-2009 মিরচা ছােয়দ আলী উ  িব ালয় িম া 05.11.1995 01.05.2016 30.11.1989 01740439400

৫২০ মাসাঃ তাহিমনা আ ার 1133114 সহকারী িশ ক িষ 3.81-2008 3.58-2012 জাপিত িড. এল. উ  িব ালয় িম া 01.11.2016 01.03.2017 31.10.1991 01878040720

৫২১ মাঃ কাম ল হাছান 1123367 সহকারী িশ ক িষ 3.75-2010 3.66-2014 চরবাকর উ  িব ালয় িম া 04.05.2015 1/9/2015 11.12.1994 01876016142

৫২২ িমসঃ ফরেদৗসী আ ার 1127182 সহকারী িশ ক িষ 4.50-2008 3.42-2012 মিরচাকা া িজয়া িত আদশ উ  িব ালয় িম া 01.09.2015 01.03.2016 10.04.1992 01638917430

৫২৩ মা ািফ র রহমান 262185 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ২য়-1985 ২য়-1987 ২য়-1989 জাফরগ  বগম মােজদা আহসান ী উ  িবঃ িম া 07.01.1995 01.02.1995 01.09.1970 01819779067

৫২৪ মাঃ িনজাম উি ন 447095 সহকারী িশ ক িষ ২য়-1988 ২য়-1995 জাফরগ  বগম মােজদা আহসান ী উ  িবঃ িম া 02.05.2000 01.06.2001 06.01.1973 01727557953

৫২৫ জিন চ  দ 1133011 সহকারী িশ ক িহ  ধম 3.13-2004 3.30-2006 ২য়-2011 জাফরগ  বগম মােজদা আহসান ী উ  িবঃ িম া 30.10.2016 01.03.2017 02.02.1988 01836400400

৫২৬ খািজদা আ ার 447089 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ১ম-1996 ২য়-1998 ২য়-200 গ াম ল রাজ ইনি উশনা িম া 02.05.2001 02.05.2001 15.12.1998 01764965716

৫২৭ কণীকা রাণী ধর 448573 সহকারী িশ ক িহ  ধম ১ম-1994 ১ম-1996 ৩য়-1999 গ াম ল রাজ ইনি উশনা িম া 01.11.2001 01.05.2002 03.07.1978 01816627781

৫২৮ মাঃ ছােদ র রহমান 1110341 সহকারী িশ ক আইিস ১ম-2000 3.10-2005 ২য়-2010 গ াম ল রাজ ইনি উশনা িম া 01.03.2014 01.07.2014 20.06.1986 01731770872

৫২৯ িব আ ার 1110342 সহকারী িশ ক িষ 5.00-2006 2.50-2008 3.42-2012 গ াম ল রাজ ইনি উশনা িম া 01.03.2014 01.03.2014 31.03.1990 01731770872

৫৩০ মাঃ মাই ল হক 1151204 সহকারী িশ ক ভৗত িব ান 4.88-2009 5.00-2011 3.36-2015 গ াম ল রাজ ইনি উশনা িম া 16.02.2019 01.05.2019 07.11.1993 01932589754

৫৩১ ঝড়না আ ার 1151188 সহকারী িশ ক বাংলা 2.38-2006 3.40-2004 ২য-2011 গ াম ল রাজ ইনি উশনা িম া 16.02.2019 01.05.2019 23.10.1987 01732489240

৫৩২ ‡gv: gvmyg wejøvn
1151166

mn.wk; evsjv wR.wc-5-07 wR.wc.G-5/09 m¤§vb-3.39/14 my›`jcyi D”P ywe`ªvjq িম া 3/2/2019 1/4/2019 10/12/1992 1913620944

৫৩৩ evmwšÍ ivYx 1151152 mn.wk wn›`y ag© 4.88/06 4.10/08 1g-2011 my›`jcyi D”P ywe`ªvjq িম া 3/2/2019 1/4/2019 5/2/1990 1751375176

৫৩৪ ‡gv; gwgbyj Bmjvg 129804 mn.gvI Bmjvg ag© 3q-80 2q/82 3q/85 my›`jcyi D”P ywe`ªvjq িম া 1/6/1988 1/7/1988 5/4/1968 1884127729

৫৩৫ iv‡ak¨vg P› ª̀ eg©b 1145177 mn: wkÿK wn›`y ag© 4.38/2006 4.40/2008 2q/2012 ivqcyi †K. wm. D”P we`¨vjq িম া 1/5/2019 3/1/2019 11/14/1989 1918453501

৫৩৬ শরীফ আহেমদ

১১২৩৩৭৯

সহকারী িশ ক (আইিস
ত  ও যাগােযাগ 

ি ৩.৬৩ ৩.৪ ২য় হাটেখালা বহমুখী উ  িবদ ালয় িম া ০২/০৫/২০১৫ ০১/০৯/২০১৫ ১৯৯১ ১৮৪০৪৩৭৯৯৪

৫৩৭ মাঃ ইয়া ব আলী
১১২৩৩৮২

সহকারী িশ ক (ইধম)
ইসলাম ও নিতক 

িশ া ১ম ৩.১৭ ২য় হাটেখালা বহমুখী উ  িবদ ালয় িম া ০২/০৫/২০১৫ ০১/০৯/২০১৫ ১৯৮৬ ১৭২১৭০৮৯৪৯

৫৩৮ শামীম আহেমদ

১১৫১১৪৬

সহকারী িশ ক ইংেরজী
২০০৮( জ.
িপ.এ-৫.০০)

২০১০( জ.
িপ.এ-৫.০০)

২০১৬(িস. জ
.িপ.এ-৩.৭১)মা াকা  লালিময়া পাইলট হাই ু ল এ  কেলজ িম া ০৬.০২.২০১৯ ২১.০৫.২০১৯ ০৫.০৬.১৯৯২ ১৬৭২১২৬৮৫৭

৫৩৯ অ প কুমার রায়

১১৫৪১৫৯

সহকারী িশ ক 
িহ  ুধম ও 
ন্িতক িশ া

২০০৫( জ.
িপ.এ-৩.৪৪)

২০০৭( জ.
িপ.এ-৩.৫০)

িব.এস.িস -
২য় ণীমা াকা  লালিময়া পাইলট হাই ু ল এ  কেলজ িম া ০৬.০২.২০১৯ 01.07.2019 ০৯.১০.১৯৮৮ 1719207679

৫৪০ মাঃ নাজমুল হােসন

১১৫১১৫৬

সহকারী িশ ক বাংলা
২০০৬( জ.

িপ.এ-২.৬৯)
২০০৮( জ.
িপ.এ-৩.১০)

২০১২-িব.এ 
(স ান)-২য় 

ণী মা াকা  লালিময়া পাইলট হাই ু ল এ  কেলজ িম া ০৬.০২.২০১৯ ২১.০৫.২০১৯ ২৪.১২.১৯৮৯ ১৯২১৫১৮৬২০



৫৪১ বুলবুল আহেমদ 

১১৩৯৪০৯

সহকারী িশ ক 
সামা জক 

িব ান
২০০৪( জ.

িপ.এ-৩.৩৮)
২০০৬( জ.

িপ.এ-৩.৬০)

২০১০-
িব.িব।এস-
২য় িবভাগমা াকা  লালিময়া পাইলট হাই ু ল এ  কেলজ িম া ১৭.১০.২০১৫ ০১.০৩.২০১৮ ০২.০২.১৯৮৮ ১৯১৮৩০৯৫৪১

৫৪২

মাঃ আ লু রা াক ১১১০৩৬৪ সহঃ িশঃ কৃিষ িশ া জিপএ-
৩.৩৮,২০০

২

GPA-2.10,  
2004

Bsc (Hon's)-
Second 
Class 

2009,Msc-
Second 

Class,2010(B
otany)

গায়ালমারী হঃ আঃ কাঃ জঃ (রঃ) উ  িবদ ালয়

িম া

3/1/2014 ০১/০৭/১৪ 1/10/1985 ০১৭৪৩ ৬৬৭ ৫২২

৫৪৩ মাঃ সািমউল ইসলাম 1151140 সহঃিশঃ কৃিষ িশ া 3.06 3.6 2য় িবভাগ বরেকাটা ু ল এ  কেলজ িম া 2/11/2019 5/1/2019 3/2/1988 1768135818

৫৪৪ মাঃ রজাউল কিরম মজমুদার262708 সহঃ িশঃ ধম দাঃ 3য় আিলম 2য় 2য় িবভাগ বরেকাটা ু ল এ  কেলজ িম া 8/1/1994 8/1/1994 12/1/1969 1823719762

৫৪৫ মাঃ নু ল আিমন

264141

সহঃ িশঃ
ইসলাম ও 
নিতক িশ া  দাঃ-2য়-85

আিলম 2য়-
87

ফা জল-2য়-
89 িচনামুড়া এলএন উ  িবদ ালয় িম া 7/1/1995 7/1/1995 2/1/1970 1811148610

৫৪৬ মািনক চ  দাস
1139341

সহঃ িশঃ ক উটার
এসএসিস-
2.88-03

এইচএসিস-
4.28-07 িব,এ -২য়-11 িচনামুড়া এলএন উ  িবদ ালয় িম া 2/18/2019 5/1/2019 6/7/1985 1687072523

৫৪৭ মাঃ শিফকুল ইসলাম
1151151

সহঃ িশঃ িগিণত
এসএসিস-
2.88-02

এইচএসিস-
3.20-05

িবএসিস-3য়-
2010 িচনামুড়া এলএন উ  িবদ ালয় িম া 2/18/2019 5/1/2019 12/25/1987 1913377814

৫৪৮ মাঃ আ লু রা াক
1151144

সহঃিশঃ শারীিরক িশঃ
এসএসিস-
3.38-01

এইচএসিস-
4.28-07 িবএ-2য়-2011 িচনামুড়া এলএন উ  িবদ ালয় িম া 2/18/2019 5/1/2019 6/7/1985 1722306989

৫৪৯ মাঃ আ সু ছা ার ৩২৩৩১৪ সহঃিশ ক ইসলাম  ধম ২য় ১৯৮৯ ২য় ১৯৯১ ২য় ১৯৯৩ ইিলয়টগ  রা িব উ  িবদ ালয় িম া .3/10/1996 .1/6/2001 .1/3/1975 1948596599

৫৫০

মানছরা আ ার

১১৩৩০৬৮

সহঃিশ ক কৃিষ
৩.০০ 
২০০৬

কৃিষ 
(িড মা) 

৩.২৪ ২০১০
২য় ২০১৭ ইিলয়টগ  রা িব উ  িবদ ালয়

িম া

০১/০৯/২০১৪ ০১/১১/২০১৪
২৫/১২/১৯

৮৯
1860511861

৫৫১ ‡gv. gvwbK Puvb 1139367 mnKvix wkÿK MwYZ 1g, 1997 1g, 1999 2q, 2005 ‡MŠixcyi myej-AvdZve D”P we`¨vjq িম া 05/02/2015 wLª. 01/03/2018 wLª.30/09/1981 wLª. 1819185310

৫৫২
‡gv. ‡gvm‡jn DÏxb

1139367

mnKvix wkÿK c`v_© 1g, 1997 1g, 1999 2q, 2002 ‡MŠixcyi myej-AvdZve D”P we`¨vjq িম া 05/02/2015wLª. 01/03/2018 wLª.10/08/1981 wLª. 1819416239

৫৫৩ Rwmg DwÏb 1139367 mnKvix wkÿK MwYZ I weÁvb 3.75, 2001 3.40 2003 1g, 2008 ‡MŠixcyi myej-AvdZve D”P we`¨vjq িম া 31/12/2015wLª. 01/03/2018 wLª.08/01/1986wLª. 1718387952

৫৫৪ mxgv ivYx `vm 1139367 mnKvix wkÿK wn›`y ag© 2q, 1996 2q, 1998 3q, 2002 ‡MŠixcyi myej-AvdZve D”P we`¨vjq িম া 02/05/2013 wLª. 01/07/2013 wLª. 01/07/1981wLª. 1789375804

৫৫৫
মাঃ রিফকুল ইসলাম

105988

সহঃ িশঃ িব ান
এসএসিস-

2য়
এইচএসিস-

3য় িবএ-3য় কাউয়ািদ বহমুখী উ  িবদ ালয় িম া 12/1/1980 12/1/1984 1/1/1961 1815228702

৫৫৬
আবুল হােসন

1123869

সহঃিশঃ ইসলাম ধম
এসএসিস-

4.00
এইচএসিস-

3.92 িবএ-১ম কাউয়ািদ বহমুখী উ  িবদ ালয় িম া 5/10/2015 11/28/2015 3/1/1987 1813912569

৫৫৭
মাহমুদলু হাসান

1151158

সহঃিশঃ শারীিরক িশঃ
এসএসিস-

3.75
এইচএসিস-

3.00 িবএ-২য় কাউয়ািদ বহমুখী উ  িবদ ালয় িম া 2/4/2019 5/21/2019 5/4/1986 1722454320



৫৫৮
সূিচ া রানী িম ী

1123867

সহঃ িশঃ িহ  ুধম
এসএসিস-

2য়
এইচএসিস-

3য় িবএ-২য় কাউয়ািদ বহমুখী উ  িবদ ালয় িম া 4/28/2015 11/28/2015 2/1/1984 1753687023

৫৫৯
হাসান আল মাহমুদ

1151145

সহঃ িশঃ বাংলা
এসএসিস-

5.00
এইচএসিস-

5.00 িবএ-2.93 কাউয়ািদ বহমুখী উ  িবদ ালয় িম া 2/4/2019 5/21/2019 6/25/1992 1827926286

৫৬০ ‡bQvi Avnv¤§` 119298 mn: wkÿK ag© (Bmjvg) 1g 2q 2q ivqcyi †K. wm. D”P we`¨vjq িম া 10/2/1983 1/1/1984 5/1/1962 01813-996545

৫৬১
মা: মাছেলহ উ ীন ঞ

২৬১৯৩৫
িসিনয়র িশ ক ইসলাম িশ া

  দািখল-          
 ১৯৮৫,২য়

  আিলম-         
  ১৯৮৮ ,২য়

     ফািজল-       
    ১৯৯০,৩য় মালীগাওঁ আদশ উ  িবদ ালয়

িম া
১৬/০১/১৯৯৩ ০১/০৭/১৯৯৪ ১৯৭১ ১৭১৫৯২৫২৮৬

৫৬২

মা: িমজা র রহমান

৪৪১৮৭৩

িসিনয়র িশ ক শারীিরক িশ া
 এস.এস.িস-
       ১৯৮৯, 

৩য়
এইচ.এস.িস -
১৯৯২ ,৩য়

িবএ(পাস) -
১৯৯৪,২য় মালীগাওঁ আদশ উ  িবদ ালয়

িম া

১৫/০৭/১৯৯৫ ০১/০৭/১৯৯৯ ১৯৭২ ১৮১২৬৫৭০০২

৫৬৩

মা:শাহেনওয়াজ খান

৪৪৭০৮৪

িসিনয়র িশ ক িষ িশ া
 এস.এস.িস-
       ১৯৮৬, 

২য়
এইচ.এস.িস -
১৯৮৮ ,২য়

   িষ িডে ামা - 
   ২০০০ ,২য় মালীগাওঁ আদশ উ  িবদ ালয়

িম া

০১/০১/১৯৯৪ ০১/০৬/২০০১ ১৯৭০ ১৮৮১০৯৮১৮৫

৫৬৪

মা: মাহবুব আল 
হাসান িময়াজী

১১৫১১৬৩

সহকারী িশ ক
তথ  ও 

যাগােযাগ 
যু

  
এস.এস.িস- 

 ২০০৭ 
,৩.৯৫

০
৪ বছর 

ক উটার 
িডে ামা

মালীগাওঁ আদশ উ  িবদ ালয়

িম া

১০/১২/২০১৫ ০১/০৩/২০১৮ ১৯৯১

1947929458

৫৬৫
মুহা দ রাকীব উ ীন

১১৫১১৪৮
সহকারী িশ ক ইংেরজী

    দািখল-    
   ২০০৫-

৫.০০

   আিলম-    
    ২০০৭-

৪.৯২

    িব.এ- 
(স ান)    
২০১২-৩য়

মালীগাওঁ আদশ উ  িবদ ালয়
িম া

১৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯১ ১৭১৬৯২৯৪৯৭

৫৬৬

 মাঃ আলমগীর 
হােসন

১১৫১১৬৩

সহকারী িশ ক গিনত

  
এস.এস.িস- 

 ২০০২- 
৪.২৫

  
এইচ.এস.
িস-   
২০০৪-
৩.৮০

   
ি়ব.এস.িস(
অনাস)-
২০০৮-২য়

মালীগাওঁ আদশ উ  িবদ ালয়

িম া

১৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৭ ১৭১৯১৯৭৩১৪

৫৬৭ মাঃ জািকর হােসন ১১১৬৯৮৬ সহঃিশঃ আইিস ট এসএসিস-
১ম-94

এইচএসিস-
২য়-97

িবকম-3য়-04 ীরােয়রচর এসআইএম উ  িবদ ালয় িম া 1/1/2014 3/1/2015 7/21/1978
১৮২৮১৪৭৫১২

৫৬৮ মাঃ রিফকুল ইসলাম ১৩২৯৮৪ সহঃিশঃ সমাজ 
িব ান

এসএসিস-
2য়-82

এইচএসিস-
3য়-85

িবএ-2.71-11 ীরােয়রচর এসআইএম উ  িবদ ালয় িম া 1/29/1989 1/1/1990 .12/31/1965
১৮১১৩৩১৭০৫

৫৬৯
মাঃ ইয়ািছন আল 

ইকরাম
১১৩৮৮৫১ সহঃিশঃ ইসলাম দাঃ-িব-3.30

আিলম-িব-
3.33

ফা জল-১ম ভাজরাএসইএসিডিপ মেডল ু লএ  
কেলজ িম া 1/1/2014 1/1/2018

১৯৮৭ 1879919076

৫৭০ শা  কুমার দ ১১৫১১৬১ সহঃিশঃ বাংলা দাঃ-িব-3.00
আিলম-এ-

4.83
ফা জল-২য় ভাজরাএসইএসিডিপ মেডল ু লএ  

কেলজ িম া 2/9/2019 5/1/2019
১৯৯০ 1731855469

৫৭১ সুেদব চ  রায় ১১৫১১৫০ সহঃিশঃ িবিপএড দািখল- িস-
2.63

আিলম-িস-
2.40

ফা জল-৩য় ভাজরাএসইএসিডিপ মেডল ু লএ  
কেলজ িম া 2/9/2019 5/1/2019

১৯৮৬ ১৭২৩৯৭৪১৫৪

৫৭২ আছমা আ ার ১১৫১১৪৯ সহঃিশঃ গিণত দাঃ-A-4.38
আিলম-A-

4.10
ফা জল-১ম ভাজরাএসইএসিডিপ মেডল ু লএ  

কেলজ িম া 2/9/2019 5/1/2019
১৯৯০ 1681398693



৫৭৩ মাঃ মিন ল ইসলাম ২৬০৮৯৬ সহঃিশঃ ইসলাম িশ া এসএসিস-
2য়-86

এইচএসিস-
2য়-88

িবএ-2য়-90 নব াম আদশ উ  িবদ ালয় িম া 1/2/1993 1/1/1994
১৯৭১ ১৯১১৯২৪০০০

৫৭৪
শাহনাজ আ ার

১০৪৩৩৪৪
সহঃিশঃ কৃিষ িশ া এসএসিস-

১ম-92

এইচএসিস-
কৃিষ িড মা-

98
নব াম আদশ উ  িবদ ালয়

িম া 8/17/2009 4/1/2010
১৯৭৭ ১৮১৮০৮৭৫৯৭

৫৭৫ আলী আহ দ ১০৬৮২৭৪ সহঃিশঃ ব বসািয়ক 
িশ া

এসএসিস-
১ম-97

এইচএসিস-
১ম-99

িবকম-2য়-04 নব াম আদশ উ  িবদ ালয় িম া 6/9/2012 12/1/2012
১৯৮২ ১৮১২০৫৯১৯৭

৫৭৬ মাঃ ইসমাইল হােসন ১০৫৯০৫০ সহঃ িশঃ ইসলাম িশ া এসএসিস-
২য়-95

এইচএসিস-
২য়-98

িবএ-2য়-
2006

জামালকা  ওসমািনীয়া উ  িবদ ালয় িম া 3/1/2006 5/1/2011
১৯৭৯ ###########

৫৭৭ মাঃ আ লু মােলক ৪৪৯৮৭১ সহঃ িশঃ শারীিরক 
িশ া

এসএসিস-
১ম-93

এইচএসিস-
২য়-95

িবএ-2য়-
2001

জামালকা  ওসমািনীয়া উ  িবদ ালয় িম া 7/24/2002 24-Feb
১৯৭৭ ###########

৫৭৮ কাজী মা: নাজ ল হাসান ১৩৪৬৬৪ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ৩য় ২য় ২য় কারবান র িজি◌এম উ  িব া িম া ১৫/০৬/১৯৯০ ০১/০৭/১৯৯০ ০১/০২/১৯৭১ ০১৭২৯-৫২৮৫৫৬

৫৭৯ রাকসানা আ ার 
১০৭৮৮২১

সহকারী িশ ক  িষ শ া ৩
িষ িড মা 
২.৯৮ কারবান র িজি◌এম উ  িব া িম া ০২/০৫/২০১৩ ০১/১১/২০১৩ ২৬/১০/১৯৮৭ ০১৯৮৮-৭৫২২৬৫

৫৮০ রাজীব মাড় দ ১১৫১৩১৮ সহকারী িশ ক িহ  ধম ৩ ৪ ২য় কারবান র িজি◌এম উ  িব া িম া ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৬/২০১৯ ১০/০২/১০৮৭ ১৯১৮৮৩৩৭৬৬

৫৮১ মাঃ রািজব িময়া ১১৫৪২১১ সহ:িশ ক ইংেরিজ ২০০৫ ২০০৭ ২০১১ যা া র এ. ক.উ  িব ালয় িম া ২০/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৭ ১৮৬৩২৮০৬২৬

৫৮২ মাঃ িজয়াউর রহমান ১১৫৪২১৩ সহ:িশ ক সামা.িব ান ২০০২ ২০০৪ ২০০৮ যা া র এ. ক.উ  িব ালয় িম া ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭১৭৯১০৩৪৮

৫৮৩ সালমা আ ার ১১৫৪২১২ সহ:িশ ক বাংলা ২০০৭ ২০১০ ২০১৩ যা া র এ. ক.উ  িব ালয় িম া ১১/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯১ ১৮১২৯১৩১৩০

৫৮৪ মাসা. আসমা আ ার ১১৫৪৪৪২ সহ:িশ ক সামা.িব ান ২০০৬ ২০০৮ ২০১২ যা া র এ. ক.উ  িব ালয় িম া ১২/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ১৯৯০ ১৮৪০৯২৭১২০

৫৮৫
জািকয়া সলতানা

1125127
সহকাির িশ ক( িষ) িষ িশ া 3.91-2008

3.75- িষ 
িডে ামা-2012

মটংঘর িব আর আই এম উ  িব ালয়
িম া

14/07/2015 1/1/2016 27/12/1990 01743898257

৫৮৬ মা: হািব র রহমান 1128823সহকাির িশ ক(ইসলাম ধম ইসলাম ধম 4.33-2002 3.67-2004 ১ম-2006 মটংঘর িব আর আই এম উ  িব ালয় িম া 26/12/2015 1/5/2016 1/1/1988 01716751293

৫৮৭ শরী ল ইসলাম 1154202সহকাির িশ ক(শাখা-ইংেরিজ ইংেরিজ 4.75-2005 4.00-2007 2.67-2010 মটংঘর িব আর আই এম উ  িব ালয় িম া 11/2/2019 1/7/2019 10/1/1991 01710960055

৫৮৮ মা: আসা ামান 1154210সহকাির িশ ক(শাখা-গিণত গিণত 3.63-2004 2.90-2007 ১ম-2011 মটংঘর িব আর আই এম উ  িব ালয় িম া 11/2/2019 1/7/2019 12/2/1989 01916650211

৫৮৯ মাঃ আলমগীর হােসন 443522 স. িশ ক ই.ধম 3য় িণ 3য় িণ 3য় িণ প চ িরয়া বাজার উ  িব ালয় িম া 10.11.1999 10.11.1999 1973 01814283270

৫৯০ মাঃ জিহ ল ইসলাম 1122508 স. িশ ক সামা. িব ান ২য় িণ 2.20 3য় িণ প চ িরয়া বাজার উ  িব ালয় িম া  02.03.2015 01.07.2015 1984 01844936264

৫৯১ িমতা ম ল 1127246 স. িশ ক িহ. ধম 2.25 4.16 ২য় িণ প চ িরয়া বাজার উ  িব ালয় িম া 01.12.2015 01.03.2016 1984 01684067373

৫৯২ মাঃ পােয়ল ইয়া 1151337 স. িশ ক ইংেরিজ 4.25 4.40 3.32 প চ িরয়া বাজার উ  িব ালয় িম া 11.02.2019 01.05.2019 1993 01927110524

৫৯৩ িপং  মার সরকার 1151322 স. িশ ক বাংলা 3.38 4.20 3.20 প চ িরয়া বাজার উ  িব ালয় িম া 16.02.2019 01.05.2019 1989 01722813594

৫৯৪ মাঃ শাহীন আলম
১১১৫৩৪০

সহঃ িশ ক িষ ৩.৪৪
িষ িডে ামা- 

৩.৭৯ _ প চিক া উ  িব ালয় িম া ০৪/১০/২০১৪ ০১/০১/২০১৫ ২৫/১২/১৯৯৪ ১৭৫৩৪৩৬২১৪

৫৯৫ সজল মার িড়য়া ১১২৭২২১ সহঃ িশ ক িহ  ধম ২.২৫ ২.৩ এমএ- ২য় প চিক া উ  িব ালয় িম া ০১/১২/২০১৫ ০১/০৩/২০১৬ ০৪/০৮/১৯৮৮ ১৭৩৬৭৮৩৪৫৩

৫৯৬
মাহা দ মাই ীন

১১৫১৩৪৪
সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল-২০০০ আিলম-২০০২

িব.এ(অনাস)-
২০০৭

ছািলয়াকাি  ই ষন উ  িব ালয় (১০৬০১৭)
িম া

০৭/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৯৮৫ ১৯৪০১২৮৩৩০

৫৯৭
দীপ মার হাওলাদার

১১৫১৩০৪
সহকারী িশ ক িহ  ধম এসএসিস-২০০৪

এইচএসিস-
২০০৬

িব.িব.এস. 
(অনাস)-২০১১

ছািলয়াকাি  ই ষন উ  িব ালয়(১০৬০১৭)
িম া

০৭/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৯৮৮ ১৭২৬৩৪৩৬৫৭

৫৯৮ মাঃইকবাল হাসাইন ্ইঁয়া N1154203 সহকারী িশ ক িব ান 2.56 3.1 2য় আকা েরর নছা বািলকা উ  িব ালয় িম া 18/07/2019 18/07/2019 10/5/1987 01924883909



৫৯৯ অ ন মার িব াস N1114138 সহকারী িশ ক কি উটার 2য় 2য় 2য় আকা েরর নছা বািলকা উ  িব ালয় িম া 1/9/2014 1/11/2014 12/5/1982 01737247056

৬০০ িম আ ার N1123361 সহকারী িশ ক িষ িশ া 1ম 2য় এ আকা েরর নছা বািলকা উ  িব ালয় িম া 1/6/2015 1/9/2015 15/2/1984 01735982445

৬০১ সয়দ মাঃ ইউ ছ ১০৬২৮৬ মৗলভী ইসলাম ধম থম-১৯৭২ তীয়-১৯৭৪ তীয়-১৯৮০ আি ট সয়দ গালাম িজলানী উ  িব ালয় িম া ১৬/০৬/১৯৮০ ০১/০১/১৯৮৪ ১৯৬১ ০১৭২৪-৪২৮৪৫৯

৬০২ তানিজল আহে দ ১১৩৯৪১৫ সহ:িশ: কি উটর ি তীয়-২০০৪ ৩.৪- ২০০৬ ি তীয়-২০১০ আি ট সয়দ গালাম িজলানী উ  িব ালয় িম া ২০/১০/২০১৪ ০১/০৩/২০১৮ ১৯৮৯ ০১৭২৮-২০৯৫৯০

৬০৩ তাছিলমা বগম সহ:িশ: ইংেরজী ৪.৩৮-২০০৬ ৪.৮০-২০০৮ ি তীয়-২০১২ আি ট সয়দ গালাম িজলানী উ  িব ালয় িম া ০৯/০২/২০১৯ ১৯৯০ ০১৬৮১-৬৮৩৭৪৬

৬০৪ মাহেছনা আকতার সহ:িশ: বাংলা ৩.০৬-২০০৪ ৩.৯০-২০০৬ ি তীয়-২০১০ আি ট সয়দ গালাম িজলানী উ  িব ালয় িম া ০৯/০২/২০১৯ ১৯৮৬ ০১৯২৪-২৮১১২৭

৬০৫ গাউছাল আলম ম মদার ১৩৬৩২১ শ:চ:িশ: শা:িশ: ি তীয়-১৯৮৫ ি তীয়-১৯৮৭ আি ট সয়দ গালাম িজলানী উ  িব ালয় িম া ১১/০৪/১৯৯২ ০১/০৬/১৯৯২ ১৯৬৮ ০১৭৩১-৫৬২৫২১

৬০৬ ামল চ  হাওলাদার ১১৫১৩১৩ সহকারী িশ ক িহ  ধম 3.25 3.5 ২য় ধামঘর আদশ উ  িব ালয় িম া 2/2/2019 1/5/2019 2/1/1990 01772283094

৬০৭ মা মন িময়া ১০৫৪৯৫৪ সহ: িশ ক ইংেরজী ১ম িবভাগ ২য় িবভাগ ৩য় িবভাগ বগম জাহানারা হক বািলকা উ  িব ালয় িম া ২০/১০/২০১০ ০১/০১/২০১১ ০১/০১/১৯৮৫ ১৮১৮৮০৭৫৭০

৬০৮ মা তৗিহ ামান ফরহাদ ১১৫১৩১০ সহ: িশ ক িষ িশ া ৪.১৯ ৩.৫৭ ২.৯ বগম জাহানারা হক বািলকা উ  িব ালয় িম া ১০/০২/২০১৯ ১৭/০৫/২০১৯ ১০/১০/১৯৯১ ১৭২৭১৭৯৭৮৯

৬০৯ আ  ছােলহ মাঃ রিকব উি ন িসরািজ

136922

সহকারী িশ ক 
ইসলাম ও নিতক 

িশ া দািখল আিলম

    ফািজল          
                       
                     

কািমল রামচ র রামকা  উ  িব ালয় িম া 1/10/1992 1/12/1992 1971 01714-398183

৬১০ নারিগছ আ ার 2019878 সহকারী িশ ক িষ িশ া থম িবভাগ ি তীয় িবভাগ থম িবভাগ কাইল ক, ক,এম উ  িব ালয় িম া 10/1/2005 1/6/2006 1980 1726284777

৬১১ ল চ  রায় 1151324 সহকারী িশ ক িহ  ধম 3.63 2.9 ি তীয় কা ানীগ  বিদউল আলম উ  িব ালয় িম া 12/2/2019 1/5/2019 1986 01721235051

৬১২ মাঃ শরীফ আ াহ 1110337 সহকারী িশ ক কি উটার 3.67 3 ি তীয় কা ানীগ  বিদউল আলম উ  িব ালয় িম া 19/04/2014 1/7/2014 1987 01814452754

৬১৩ জয় ী বালা 1151328 সহকারী িশ ক িহ  ধম 2005-20.31 2007-2.80 2011-2য় বাখরনগর উ িব ালয় িম া 2/13/2019 5/1/2019 1988 1758334598

৬১৪ সয়দ দ গীর আহেমদ মীর ১১৫৪২১৪ সহঃ িশ ক বসায় িশ া দািখল এইচএসিস াতক (পাস) পরমতালা এস, ক হাই ল িম া ১০/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৯ ১৮১৬১৬৪৩৪৬

৬১৫ মা: কবীর হাসাইন সরকার1009451 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল-২য়-82 আলীম-১ম-84 ফািযল-২য়-৮৬ কািজয়াতল রিহম রহমান মা া উ িব ালয় িম া 19/08/2000 1/5/2004 1970 1815242376

৬১৬ আ: হা ান সরকার
1026729

সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস-১ম-৯৪
িষ িডে ামা- 
2িয়-97 0 কািজয়াতল রিহম রহমান মা া উ িব ালয় িম া 17/04/2003 1/9/2005 1979 1940108400

৬১৭ মা: মন িময়া
1110333

সহ:িশ ক িষ িশ া 2006
িষ িডে ামা-

2012 িব র উ  িব ালয় িম া 1/4/2014 1/7/2014 6/6/1987 1819919466

৬১৮ মা: সালা উি ন ১১৩৯৩৩৮ সহ:িশ ক আইিস ২০০০ ২০০২ ২০০৬ িব র উ  িব ালয় িম া 1/4/2014 ০১/০৩/২০১৮ 10/10/1984 1914636561

৬১৯ মা: শাহাদাত হাসাইন ১১৩১৭৩৭ সহ:িশ ক ইসলম ধম ২০০৫ ২০০৭ ২০১০ িব র উ  িব ালয় িম া 1/9/2015 ০১/০১/২০১৭ 1/1/1989 1814859140

৬২০ মন িময়া ১১৫১৩৩৫ সহ:িশ ক বাংলা ২০০৪ ২০০৭ ২০১১ িব র উ  িব ালয় িম া ১২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ 31/12/86 1980538170

৬২১ ইিত রানী দাস ১১৫৪৪৫৮ সহ:িশ ক গিণত ২০০৮ ২০১০ ২০১৩ িব র উ  িব ালয় িম া ১২/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ 5/4/1992 1740621828

৬২২ তয়বা বদ ে ছা ১১৩৯৩৮৯ সহ: িশ ক আইিস ২য় ২য় ২য় পীরকািশম র আর এন উ িব ালয় িম া 19/3/2014 ০১/০৩/২০০৮ ৩০৮০৬ 1965827827

৬২৩ মাহা দ িহ ু াহ 2116886 সহ: িশ ক ইসলাম ধম ৫ ৫ 3.67 পীরকািশম র আর এন উ িব ালয় িম া 27/12/2015 1/5/2016 1/10/1991 1965827827

৬২৪ মাঃ আব জ জােহর 1134781 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 3.58 4.0 3.58 বনঘর-নহল এ.িব.এস উ  িব ালয় িম া 22/11/2016 1/5/2017 10/2/1989 01920819824

৬২৫ মা: সা া ল সাইন
১৩৯৩০৭

সহকাির িশ ক ইসলাম ধম দািখল-১৯৮৪
আিলম ২য় -

১৯৮৬
ফািজল ২য় -

১৯৮৮ নজম উি ন ইঁয়া বািলকা উ  িব ালয় িম া ০১/০১/১৯৮৮ ০১/০১/১৯৯৪ ১৯৭২ ০১৮২০২০৬৭২৬

৬২৬ িব পদ চ
১১১৫২৮০

সহকাির িশ ক কি উটার ১ম-১৯৯৫ ২য়-১৯৯৭
িব.কম ৩য় -

১৯৯৯ নজম উি ন ইঁয়া বািলকা উ  িব ালয় িম া ১৮/১০/২০১৪ ০১/০১/২০১৫ ১৯৮০ ০১৭১২৪২৭২৫০



৬২৭ রহানা আ ার ১১৩৩০৪৭ সহকাির িশ ক গাহ  িব ান ১ম-১৯৯৫ ২য়-১৯৯৭ িব.এ-৩য় ১৯৯৯ নজম উি ন ইঁয়া বািলকা উ  িব ালয় িম া ২৪/১১/২০১৬ ০১/০৩/২০১৭ ১৯৭৯ ০১৭২৮৭২৫৬৩০

৬২৮ সােহলী আ ার ১১৫১৩২০ সহকাির িশ ক বাংলা ৩.১৩-২০০৪ ৩.৩০-২০০৬  ২য়-২০১০ নজম উি ন ইঁয়া বািলকা উ  িব ালয় িম া ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৯ ০১৯৬৭৮৭৭৫৬২

৬২৯ মা: রিবউল আলম 1122510 সহকাির িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক কামা া িড আর এস উ িব ালয় িম া 06.01.2015 01.07.2015 1986 1751468004

৬৩০ মা: জয়নাল আেবদীন 1133065 সহকাির িশ ক বাংলা এসএসিস এইচএসিস াতক কামা া িড আর এস উ িব ালয় িম া 24.10.16 01.02.2017 ১৯৮৮ 1716355222

৬৩১ মাইয়া ই ১১৫১১০৮ সহকারী িশ ক ইংেরজী ৪.৫৬ ৪.৬ ২.৮১ নজ ল একােডমী িম া ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০৩/০১/১৯৯২ ১৭২৬৪৫৭৪০৮

৬৩২ মাহা দ ইয়ািছন ১০৪০৯৩৯ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ৩.৮৩ ৩.৪২
ফািজল-
১ম,কািমল-১ম নজ ল একােডমী িম া ০১/১০/২০০৯ ০১/০১/২০১০ ০১/০২/১৯৮৭ ১৭৩১৮৩৬৪৭৭

৬৩৩ মাসা ৎ জসিমন বগম ১০৫০১৫১ সহকারী িশ ক আইিস ২য় ২য় নজ ল একােডমী িম া ২১/০৬/২০১০ ০১/০৯/২০১০ ১০/০৫/১৯৭৭ ১৯১৫৩৯৮০০৮

৬৩৪ শািহন লতানা ১১৩৬২২৬ সহকারী িশ ক বাংলা ৪.৯৪ ৪.১ ৩.৩ কািলর বাজার মা িমক িব া: িম া ২২/১১/২০১৬ ০১/০৭/২০০৭ ৩১/১০/১৯৯১ ১৭৪৫০২৫১৮৫

৬৩৫ বনা দবী ১১৩৬২২৭ সহকারী িশ ক িহসাব িব ান ৩.১৩ ৪.১ ২য় কািলর বাজার মা িমক িব া: িম া ২২/১১/২০১৬ ০১/০৭/২০১৭ ০১/১২/১৯৮৯ ১৮৪৩১০২৬৯৪

৬৩৬ মা র রহমান ১১৪৫৯৭ সহকারী িশ ক ভৗত িব ান ৫ ৪.৬ ১ম কািলর বাজার মা িমক িব া: িম া ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ০৩/১২/১৯৯১ ১৭৯৮৫৭২৬৬৮

৬৩৭ মা: রােসল উি ন ম মদার ১১১৪১৬৫ সহকারী িশ ক িষ ২.৫৬ ২. ৩.৫৬ গায়ালগ ও এম,এ.মা িমক িব: িম া ০১/০৭/২০১৪ ০১/০৪/২০১৯ ১০/১২/১৯৮৯ ১৯১৪২৮৪৫৫৪

৬৩৮ আ  জাফর মাহা দ সােলহ ১১৫১১৩০ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ৫ ৫ ৩.৫৩ গায়ালগ ও এম,এ.মা িমক িব: িম া ১২/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৪ ০১/১০/১৯৯২ ১৮১২৮০৬৪৩৬

৬৩৯ সাই ল ইসলাম ১১৫১১৩১ সহকারী িশ ক িষ ৪.৪৪ ৩.৫৯ ০ রাজাপাড়া ি  বািলকা উ/িব িম া ১১/০২/২০১৯ ১১/০৫/২০১৯ ০২/১০/১৯৯৫ ১৭৮৩৪৭৩৫৩১

৬৪০ কাজী আ  ছােলহ ২৬৮৯০২ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ৩য় ২য় ২য় রাজাপাড়া ি  বািলকা উ/িব িম া ১৫/০১/১৯৯১ ০১/০২/১৯৯৮ ৩০/০৩/১৯৭৩ ১৯১৪৮৯৯০৬৫

৬৪১ মাক দা আখতার ৪৪৪৪০২ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ২য় ৩য় ৩য় বারপাড়া আেমনা বগম বা:উ/িব িম া ০২/০২/১৯৯৬ ০১/০৪/২০০০ ১৫/০১/১৯৭৮ ১৮৪৯২৪৪১৪৮

৬৪২ মেহদী হাসান ১১৩৩০০০ সহকারী িশ ক িষ ৪.১৯
িষ 

িডে ামা৩.৩৯ বারপাড়া আেমনা বগম বা:উ/িব িম া ৩০/১০/২০১৬ ০১/০৩/২০১৭ ৩০/১০/১৯৯৩ ১৮৩৬৩৯৪৫৩৯

৬৪৩ মাও: সাম ল হক ১২৩৪৭১ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ২য় ২য় ২য় নউরা এম,আই উ  িব া: িম া ৩০/০১/১৯৮৩ ০১/০৩/১৯৮৪ ০১/০২/১৯৬৩ ১৯১১২২৩৪১৩

৬৪৪ রিবউল হাছান ১১০২১২৮ সহকারী িশ ক িষ ৩.৮৮ িষ িডে ামা-৩ নউরা এম,আই উ  িব া: িম া ০১/০৮/১৯১৩ ০১/০১/২০১৪ ০৫/০১/১৯৯০ ১৯১৩৭৩৯১৮৩

৬৪৫ মা: ছাই াহ ৪৪৫৭৬২ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ১ম ২য়
ফািজল-
২য়,কািমল-২য় বািমশা হাজী এ,এ,উ/িব িম া ০১/০৪/২০০১ ০১/০৪/২০০১ ০২/০১/১৯৮০ ১৮৭৯৫২০১৭৭

৬৪৬ উে  সালমা ১০৭২৯৭২ সহকারী িশ ক আইিস ৩.৭৫ ৪.২ ২য় বািমশা হাজী এ,এ,উ/িব িম া ০১/০১/২০১৩ ০১/০২/২০১৩ ১৫/১২/১৯৮৭ ১৬৩৪২২৬৪২৬

৬৪৭ িবিব রিহমা ১০৭২৯৬৯ সহকারী িশ ক িষ ৪.১৩
িষ িডে ামা-

৩.৬৬ বািমশা হাজী এ,এ,উ/িব িম া ০১/০১/২০১৩ ০১/০২/২০১৩ ০১/০১/১৯৮৯ ১৮৫০৬৫২৪৫৬

৬৪৮ মা: সাই ল ইসলাম ১১২৫০৮২ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ২য় ২.৩৩ ২য় বাতাবাড়ীয়া বািলকা উ/িব িম া ২৫/০৮/২০১৫ ০১/০১/২০১৬ ০৮/০২/১৯৮৬ ১৮১৭৬০৮৩৬২

৬৪৯ মা: শাহ আলম সহকারী িশ ক বাংলা িব ৎ উ য়ন বাড উ  িব: িম া ২০/১০/২০০৯ ০ ০১/০১/১৯৬৯ ১৬৭৩০৪৩৩৭৬

৬৫০ আেনায়ার হাসাইন সহকারী িশ ক গিনত িব ৎ উ য়ন বাড উ  িব: িম া ০১/১২/২০১১ ০ ০৫/১১/১৯৮০ ১৯০৪৩০৭৩১৫

৬৫১ মা: রিফ ল ইসলাম সহকারী িশ ক আইিস িব ৎ উ য়ন বাড উ  িব: িম া ০৩/০৪/২০১৮ ০ ০৫/০৬/১৯৯২ ১৭২৯৮২৮০৬৩

৬৫২ মা: হািব র রহমান ৬৪৬০৪৫ সহকারী িশ ক িষ ১ম ২য় ২.৫৩ বলতলী উ  িব ালয় িম া ০১/১০/২০০২ ০১/১০/২০০২ ০১/০৩/১৯৮০ ১৭১২৩৩৫৮৭৮

৬৫৩ মাহা দ ইসমাইল হােসন ১০৪৮৭৯১ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ১ম ১ম ১ম বলতলী উ  িব ালয় িম া ০২/০৫/২০১০ ০১/০৭/২০১০ ০৫/০২/১৯৮২ ১৮২০২৮৩১৫১

৬৫৪ মা: আ  তােহর ০ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ২য় ২য় ২য় শীষ র উ  িব ালয় িম া ০১/০১/১৯৮৭ ০১/০১/১৯৯৪ ০৬/০৬/১৯৬৮ ১৪৪১৪২০০১২

৬৫৫ িশ া রানী শীল ১১১০৩১১ সহকারী িশ ক আইিস ৩.৩১ ২.৭ ২য় শীষ র উ  িব ালয় িম া ০১/০২/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪ ২০/১২/১৯৮৯ ১৯১৩১৮৯৯৪৯

৬৫৬ সিলনা ইসলাম ১১১৭০০৯ সহকারী িশ ক িষ ২.৮১ ৩.৪ ৩.৭৫ শীষ র উ  িব ালয় িম া ৩১/০১/২০১৫ ০১/০৩/২০১৫ ১৪/১২/১৯৮৯ ১৭২৩০৩০০৪৭



৬৫৭ মা: আরাফাত হাসন ১১২৩৩৫৩ সহকারী িশ ক িষ ৩.৫
িষ িডে ামা-

৩.৬৬ ২.৮৪ লালবাগ রওশন আশরাফ উ/িব িম া ২৬/০৪/২০১৫ ০১/০১/২০১৫ ০১/০৩/১৯৯১ ১৮১৮৪৫৪১৬৫

৬৫৮ মা:হািবব ১১৫১১২৬ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ৪.০৮ ৪.৫ ৩.২৫ লালবাগ রওশন আশরাফ উ/িব িম া ১২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২০/০২/১৯৯১ ১৯২৫২৪২০৭০

৬৫৯ মা: ফজ ল হক ১২৬৪২৭ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ২য় ২য়
ফািজল-
২য়,কািমল-২য় চৗয়ারা এম.এম মা : িব ালয় িম া ১০/০৩/১৯৮৬ ০১/০৯/১৯৮৬ ৩০/০৮/১৯৬৩ ১৮১৬৬৯০৪০২

৬৬০ উে  সালমা ১১৩৩০১৫ সহকারী িশ ক িষ ৪.২৫ ৪.৬ ১ম চৗয়ারা এম.এম মা : িব ালয় িম া ০৬/১১/২০১৬ ০১/০৩/২০১৭ ২২/১১/১৯৯১ ১৭২৩৯৫৩০৭৫

৬৬১ মা: আলমগির হােসন ১০৩৩১৫৬ সহকারী িশ ক শািররীক িশ া ২য় ২য় ২য় বন র প াম উ/িব িম া ০৫/১২/১৯৯৯ ০১/০৭/২০০৬ ৩১/১২/১৯৭৬ ১৭৩১৬৯৯৫৯৭

৬৬২ মা: সাম ল আলম ১০০৯৪১৫ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ২য় ২য় ২য় বন র প াম উ/িব িম া ০৫/১২/১৯৯৯ ০১/০৫/২০০৪ ০২/০১/১৯৮০ ১৮১৮৭৮০৭২২

৬৬৩ মা: কিবর হােসন জাহা ীর ১১১০৩১৫ সহকারী িশ ক িষ ৩.৭৩ ৩.১৭ ২য় বন র প াম উ/িব িম া ২৯/৩/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪ ২৬/১১/১৯৯১ ৮৩৮৯২৯৫৩২

৬৬৪ অিনমা রানী সরকার 0 সহকারী িশ ক সাধা: িব ান ৪.৬৩ ৪ ১ম বন র প াম উ/িব িম া ০৯/১১/২০১৬ 0 ০৫/১০/১৯৯১ ১৭৭৮০৭৭৫৭৫

৬৬৫ িবজিয়তা রায় N১১৫১২৩৪ সহকারী িশ ক আইিস ৫ ৪.৮ ৩.৫৪ শাকতলা উ  িব ালয় িম া ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২৭/০২/১৯৯৫ ১৭৯১৭১৬৪২

৬৬৬ আব ল লিতফ ৪৫০৩৯০ সহকারী িশ ক িষ ১ম ২য় িষ িডে ামা২য় কাম া মা িমক িব া: িম া ১৪/১১/২০০২ ০১/১২/২০০২ ১৯৮০ ১৮১৩৯০৪৫৩৬

৬৬৭ আ স সালাম ১০৭০৩৪০ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ১ম ২য়
ফািজল-
১ম,কািমল-১ম কাম া মা িমক িব া: িম া ১৩/১০/২০১১ ০১/০২/২০১৩ ১৯৮৫ ৮১৪৪৪৬৭৬৬

৬৬৮ মা: আ  হািনফ ১১১৪১২৮ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ১ম ২য়
ফািজল-
২য়,কািমল-২য় ধেন র উ  িব ালয় িম া ০১/০৩/২০১৪ ০১/১১/২০১৪ ০১/০২/১৯৮৮ ১৮২২৯২৪৯৯৯

৬৬৯ মাছা: মায়াে মা খা ন ১১৩৯৩৫৫ সহকারী িশ ক সমাজ িব ান ২য় ৩য়
িবএ্সএস২য়,এমএ
সএস২য় ধেন র উ  িব ালয় িম া ২২/০৮/২০১৩ ০১/০৩/২০১৮ ২০/১০/১৯৭৭ ১৯৮৫৭২৬২৬৮

৬৭০
জানািক আ ার এন-১১৩৯৪০৩

সহ: িশ ক
িব ান ২০০১, ৩.৬৩ ২০০৩, ২.৪০ স ান-২০০৮ ২য় হির র ইউিনয়ন হাই ল এ  কেলজ

িম া
০১/০১/১৩ ০১/০৩/১৮ ৩০/১২/৮৫ ১৭১০৬৪২২৪৩

৬৭১
রিন চ  দাস এস এন- ১১৫৪৪৬৭

সহ: িশ ক
গিণত ২০০৩,৩.১৩ ২০০৫, ৩.৮০ স ান-২০০৯, ২য় হির র ইউিনয়ন হাই ল এ  কেলজ

িম া
০২/০২/১৯ ১৭/০৯/১৯ ২০/০১/৮৮ ১৯১৩১৩৩৯৭৪

৬৭২ মাসাঃ সালমা আ ার ১১২৫১০৭ সহ: িশ ক বাংলা ১ম ২য় াতক- ৩য় হাজত খালাউ  িব ালয় িম া ২২/০৮/১৫ ০১/০১/১৬ ০১/০১/৭৯ ১৮২৫৬২৬২৪২

৬৭৩ আ স সালাম ১১৫১২৫৯ সহ: িশ ক গিণত ৩.৮৮ ৪.৪ াতক - ৩.৪৫ হাজত খালাউ  িব ালয় িম া ০৭/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৫/০৭/৯০ ১৮৩৫৮৩২৯৮৩

৬৭৪ পয়ার আহ দ ১০২৬৭৭০ সহ: িশ ক ইসলাম ধম ১৯৮৮ - ১ম ১৯৯০ - ২য়
২০০২ কািমল- 

১ম মনল উ  িব ালয় িম া ০১/০১/০৫ ০১/০১/০৫ ১৯৮৩ ১৭১২১২১৬২৩

৬৭৫ জা া ল মাবে ারা ১০১৮৪৩৯ সহ: িশ ক কি উটার ১৯৯৬-২য় ১৯৯৮ -২য় িবএ-২০০১ -২য় মনল উ  িব ালয় িম া ০১/০৬/০৪ ০১/০৬/০৪ ১৯৮০ ১৮১৬৮২০৮৫১

৬৭৬ গালাম মা ফা ম মদার ৪৪৯৯৯৯ সহ: িশ ক শািরিরক িশ া ১৯৯৩ - ২য় ১৯৯৬ -২য় ১৯৯৮ -২য় মনল উ  িব ালয় িম া ১১/১২/০২ ১১/১২/০২ ১৯৭৮ ১৭১৬০৪৪০১৬

৬৭৭ সাই ল ইসলাম ২০৯২৬৩৪ সহ: িশ ক িষ িশ া ২০০২-২.৬৩ -
িষ িড মা-
২০০৬ মনল উ  িব ালয় িম া ০২/০৫/১৬ ০২/০৫/১৬ ১৯৮৬ ১৮১৭৬২২০৪৫

৬৭৮ অচনা বালা দাস ১৩৯২৫৮ সহ: িশ ক িহ  ধম ২য় ২য় - সরদার হােসন আলী উ  িব ালয় িম া ০৯/০৭/৮৩ ০১/০১/৯৪ ১৬/০৮/৭০ ১৭৪২০৫১১২৮

৬৭৯ মিজ র রহমান ইঁয়া ৬২৩৯৮৩ সহ: িশ ক ইসলাম ধম ২য় ২য় - সরদার হােসন আলী উ  িব ালয় িম া ০৯/০৭/৮৩ ০১/০১/৯৪ ১৫/০৮/৬৫ ১৮৬৪২৭০৫১১

৬৮০ সািহদা বগম ২৬৮০৩৪ সহ: িশ ক শািরিরক িশ া ১৯৮৯ -২য় ১৯৯১ - ৩য়

াতক- ২য় -
১৯৯৩িবিপএড--

২য়  প ল উ  িব ালয় িম া ০৯/০৮/৯৭ ০৯/০৮/৯৭ ০২/০৮/৭৩ ১৭১৪৯৫৩১৪৫

৬৮১ মা: শিফ র রহমান ৪৪৮৫৪৫ সহ: িশ ক ইসলাম ধম  ১৯৮৭-২য় ১৯৮৯-২য় ১৯৯১-২য় ভাবকপাড়া জনতা উ  িব ালয় িম া ০১/০১/৯৮ ০১/০৫/০২ ০১/০৩/৭৩ ১৮২৭৭৫৬৮২৬



৬৮২ নয়ন িসংহ ১১১০৩৮৬ সহ: িশ ক িষ ২০০০-২য় িডে ামা ২০০৬-২য় ভাবকপাড়া জনতা উ  িব ালয় িম া ১৬/০২/২০১৪ ০১/০৭/১৪ ০১/০১/৮৫ ১৭৫৪৭১৭৫৫৭

৬৮৩ িল ফার ইয়াসিমন ১১৩৩০৩৬ সহ: িশ ক শিররীর চচা ১৯৯৩-২য় ১৯৯৫-২য় ১৯৯৮-২য় ভাবকপাড়া জনতা উ  িব ালয় িম া ০৫/১১/১৬ ০১/০৩/১৭ ২৬/০২/১৯৭৮ ১৮৮০৯৭২৬৮৬

৬৮৪ জিহ ল ইসলাম M 1154154 সহকাির িশ ক গিণত 1999, ১ম ২০০৩, ১ম
স ান, ২০০৮, 

৩.৪৯ মাতাইনেকাট উ  িব ালয় িম া 2/17/2019 7/1/2019 9/21/1983 01822566418

৬৮৫ এস.এম.রািজয়া বগম 1026747 সহকাির িশ ক শারীিরক িশ া 1994, ১ম 1996, ২য় 1999, ৩য় মাতাইনেকাট উ  িব ালয় িম া 3/1/2005 9/1/2005 10/25/1978 01715032960

৬৮৬ অিলউ াহ 1045565 সহকাির িশ ক ইসলাম ধম 1992, ২য় 1994, ২য় 1996, ২য় মাতাইনেকাট উ  িব ালয় িম া 10/23/2002 5/1/2010 3/1/1978 01715073416

৬৮৭ এ.এম.জািহ ল ইসলাম 1061097 সহকাির িশ ক িষিশ া 2004, ১ম 2008, ১ম িষ িডে ামা, ১ম মাতাইনেকাট উ  িব ালয় িম া 2/27/2011 11/1/2012 12/30/1987 01731335521

৬৮৮ সািহদা আ ার        -- সহকাির িশ ক বসায় িশ া 2003, 2.31 2005, 3.90 2009, ২য় িবভাগ মাতাইনেকাট উ  িব ালয় িম া 2/2/2015            - 7/25/1986 01770239899

৬৮৯
মাহা দ মাক ল হােসন 

ম মদার ১১৩৯৩৭৭ সহকারী িশ ক আই,িস, 1994-২য় 1997-২য়
2004 -

৩য়,২০০৭-২য় দৗলত র উ িব ালয় িম া ১০/০৫/১৫ ০১/০৩/১৮ ০১/০৪/৭৮ ১৮৬১১৭১০৭০

৬৯০ মাঃ সালায়মান হােসন ২০০৬৮১৫ সহকারী িশ ক িষ িডে ামা 1994-১ম 1997-২য় দৗলত র উ িব ালয় িম া ২৪/০৯/১২ ০১/০৫/০৪ ১৮/১২/৭৮ ১৭৩৫০৯৮২৮৮

৬৯১ মেনায়ারা বগম ১০৪৫৫৫১ সহকাির িশ ক সমাজ িব ান 2য় 3য় ২য় ণী ি েখালা িন মা িমক িব ালয় িম া ১৪/০২/০৫ ০৫/০১/১০ ১৬/০৭/৭৩ ১৭৭৩৮৯১৭৪০

৬৯২ কামাল ক ম ঃ ১১১০৩৬৬৬ সহকাির িশ ক িষ ১ম .. ২য় ণী ি েখালা িন মা িমক িব ালয় িম া ০৬/০৩/১৪ ১৬/০৭/১৪ ১৪/০২/৮১ ১৭২৯৪৮২৬১২

৬৯৩ ওমর ফা ক ১১৫৪১৫৫৫ সহকাির িশ ক শারীিরক িশ া ৪ ৫ 3.75 ি েখালা িন মা িমক িব ালয় িম া ১৬/০২/১৯ ১৮/০৭/১৯ ০১/০১/৯১ ১৭২০৬৯৫০৪২

৬৯৪ আব স সালাম ১১৫১২৫৯ সহ: িশ ক গিণত িজ.িপ.এ-৩.৮৮ ৪.৪
িস.িজ.িপ.এ-

৩.৪৫ হাজতেখালা উ  িব ালয় িম া ০৭/০২/২০১৯ ১৫/০৭/১৯৯০
০১/০৫/২০১৯

০১৮৩৫-৮৩২৯৮৩

৬৯৫ মাসা: সালমা আ ার ১১২৫১০৭ সহ: িশ ক বাংলা ১ম ২য় ৩য় হাজতেখালা উ  িব ালয় িম া ২০/০৮/২০১৫ ০১/০১/১৯৭৯ ০১/০১/২০১৬ ০১৮২৫-৬২৬২৪২

৬৯৬ এনােয়ত উ াহ ১০৫৭০৯০ সহ: িশ ক িষ িশ া 3.00
িষ িডে ামা- 

2.99 িব.এিজ.এড-৩.১০ হাজতেখালা উ  িব ালয় িম া ০২/০৫/১১ ০৯/০৯/৮৮ ০১/০৫/২০১১ ০১৮১৫-৯২৯০০৪

৬৯৭ অিনতা রাণী পাল ১০৬১১৪৬ সহ: িশ ক কি উটার ২য় ২য় ২য় হাজতেখালা উ  িব ালয় িম া ২০/০৪/২০১১ ৩০/১১/১৯৭৬ ৩০/১১/২০১২ ০১৭১৭-৯৬০৬৮৭

৬৯৮ মাঃ জািহ ল ইসলাম ১১৫৪১৫২ সহ: িশ ক ইংেরজী ২০০৭ ২০০৯ ২০১৩(স ান) শােকরা আর এ উ  িব ালয় িম া ১৬/০২/১৯ ০১/০৮/১৯ ০১/০৩/৯২ ১৯২২৭৬৪২৬৩

৬৯৯ nv‡Riv Av³vi 1154153 সহ: িশ ক Bmjvg wk: 2004 2006 2009 (cvm) kv‡Kiv Avi.G. D:we: িম া 16/02/2019 1/8/2019 1/8/1989 01738-328410

৭০০ ‡gv: Rvwn ỳj Bmjvg 1154152 সহ: িশ ক Bs‡iRx 2007 2009 2013 (m¤§vb) kv‡Kiv Avi.G. D:we: িম া 16/02/2019 1/8/2019 1/3/1992 01922-764263

৭০১ Ave`yj Kwig 314410 সহ: িশ ক K…wl wkÿv 1988 1991 kv‡Kiv Avi.G. D:we: িম া 13/05/2015 1/5/1997 8/9/1973 01731-789621

৭০২ ‡gv: Bdmyd 260437 সহ: িশ ক Bmjvg wk: 1980 1981 1984 (cvm) nvRx iæ¯Íg Avjx D: we: িম া 30/12/1993 1/1/1994 25/10/1965 01824-927537

৭০৩ মাসা: রােবয়া বগম ১০৩২৬১৮ সহকাির িশ ক কি উটার ১৯৯৪-২য় ১৯৯৭-২য় ১৯৯৯-২য় ছাট শরীফ র উ  িব ালয় িম া ১৬/০৩/২০০৫ ০৪/০১/০৬ ২৯/১১/১৯৭৭ ১৭৩২৯৭৭৩৪৪

৭০৪ কাজী মা: ফিরদ আহ দ ১০৬৭২১৭ সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া ২০০২-২.৮৩ ২০০৪-৩.০০ ২০০৬-১ম ছাট শরীফ র উ  িব ালয় িম া ২৪/১১/২০১১ ০১/১১/২০১২ ০১/০১/১৯৮৮ ১৭১০৯৩৮২৮১

৭০৫ দেলায়ার হােসন ১১৫৪১৫১ সহকাির িশ ক শারীিরক িশ া ২০০৫-৩.৯৪ ২০০৭-৪.৭১ ২০১১-২য় ছাট শরীফ র উ  িব ালয় িম া ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০৫/০২/১৯৮৯ ১৮৩৩৪৭২১০৯

৭০৬ জ ল হক ১২৮০৬৯ সহ: িশ ক বাংলা ১৯৭৭-৩য় ১৯৮০-৩য় িবএ-১৯৮৪-৩য় ছাট শরীফ র উ  িব ালয় িম া ০৪/০১/৮৫ ০৪/০১/৮৫ ০১/০৫/৬১ ১৭৫৬৫৮১৯৬২

৭০৭ কাজী শাহ র আলম ৪৪৮৩৮৪ সহকারী িশ ক শািরিরক িশ া ২য় ২য় ২য় জা য়া উ  িব ালয় িম া ০১/০১/০২ ল-২০০২ ০১/০৩/৭৪ ১৮২৫০২১৪৯২

৭০৮ মাঃ রিবউল ইসলাম ১১-৫৪-১৫৬ সহকারী িশ ক গিণত ৫ ৪ ২.৬৯ জা য়া উ  িব ালয় িম া ০৯/০২/১৯ লাই-২০১৯ ০১/০১/৮৮ ১৭১২৯৪৭৯৫১

৭০৯ মা ফা আহ দ ১০৬১০৮৫ সহকারী িশ ক িষ ১ম িষিড মা - জা য়া উ  িব ালয় িম া ০৭/০৬/১১ নেভ র-২০১২ ০১/০৪/৮৪ ১৮৮১১০০০১৮

৭১০ মাঃ সালা্হ উি ন ১০৭৭১১৯ সহকারী িশ ক আই,িস, িব িব ১ম পরিত উ  িব ালয় িম া ০৩/০৩/১৩ ০১/০৭/১৩ ০১/০১/৮৬ ১৮৩৫২৩২৬৭৫



৭১১ মাঃ িজ র রহমান ১০৭৪৫৫৬ সহকারী িশ ক শািরিরক িশ া ২য় ২য় ২য় পরিত উ  িব ালয় িম া ২৮/০২/১৩ ০১/০৫/১৩ ০৯/০১/৮০ ১৯৩৪২৭৫০৪৫

৭১২ নাজমা আ ার ১০৭৭১১৮ সহকারী িশ ক িষ এ িস িড মা পরিত উ  িব ালয় িম া ২৮/০৪/১৩ ০১/০৭/১৩ ০১/০৫/৮৯ ১৮২৫৫২২৫১৫

৭১৩ হা দ মা ন কিবর ৪৪৬১৭৭ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম 19৮9, ২য় ১৯৯১, ২য় ১৯৯৩, ২য় শাসনপাড় উ  িব ালয় িম া 12/20/1998 4/1/2001 6/1/1972 01715827526

৭১৪ পারভীন আকতার ৪৪৭১৫২ সহকাির িশ ক শারীিরক িশ া 199২, ১ম 199৪, ২য় 199৭, ২য় শাসনপাড় উ  িব ালয় িম া 4/22/2001 6/1/2001 1/1/1977 01716430283

৭১৫ মাহা দ শাহজাহান ১০৭৮৫০৮ সহকাির িশ ক িষ িশ া 1991, ২য় 1998, ২য় 2011, 2.26 শাসনপাড় উ  িব ালয় িম া 6/5/2014 9/1/2013 4/20/1976 01751575657

৭১৬ খারেশদ আলম ..  সহ: ধান িশ ক বসায় িশ া 1ম 2য় B.Com 3য় কলিময়া বািলকা উ  িব ালয় িম া 1/1/2009 .. 21/06/1972 ১৭২৩৩৯৫৬২১

৭১৭ খারিশদা বগম ..  সহকারী িশ ক বাংলা 2য় 2য় BBS 3য় কলিময়া বািলকা উ  িব ালয় িম া ০১/০১/০৯ .. 10/1/1974 ১৭২৫৪৬৫৪২৫

৭১৮ আব ল মাতােলব ..  সহকারী িশ ক ইংেরজী 1ম 2য় BSS 2য় কলিময়া বািলকা উ  িব ালয় িম া ০১/০১/১৫ .. ০৬/০১/৭৯ ১৭১২৭৪২৫৭৮

৭১৯ মাক র রহমান ..  সহকারী িশ ক বসায় িশ া ৩. 3.6 3য় কলিময়া বািলকা উ  িব ালয় িম া 1/4/2015 .. 10/5/1989 ১৭৪৮৯১৯৯১০

৭২০ হািছনা আ ার ..  সহকারী িশ ক জীবিব ান ৩.৮১ ৩.৫ ২.৭৩ কলিময়া বািলকা উ  িব ালয় িম া 6/10/2015 .. 16/11/1993 ১৯৩৪৬৬৩৪৫২

৭২১ তাছিলমা আ ার ..  সহকারী িশ ক গিণত ৪.৬৯ ৩.৩ ২য় কলিময়া বািলকা উ  িব ালয় িম া ১১/০১/২০১৭ .. 1/12/1989 ১৮৫০৯৯৭৯৯৯

৭২২ ত ন কাি  দবনাথ ..  সহকারী িশ ক
িফনা  এ  

াংিকং 3.69 3.9 2য় কলিময়া বািলকা উ  িব ালয় িম া 18/09/2018 .. 5/6/1988 1739538223

৭২৩ সারিমন আ ার ..  সহকারী িশ ক গিণত 4.25 4.5 2.71 কলিময়া বািলকা উ  িব ালয় িম া 15/07/2019 .. 10/5/1992 1749129090

৭২৪ মাঃ আ ল কালাম আযাদ ১৩৩৬৩৩ সহকারী িশ ক ইসলামধম ৩য় ২য় ২য় গয়ার ভা া উ  িব ালয় িম া ০১/০৭/৮৯ ০১/০৭/৮৯ ০১/১২/৬৪ ১৭২৬৩৩৫৬১১

৭২৫ ডিল ভৗিমক ১০৬৬৩৯৫ সহকারী িশ ক আই,িস, ১ম ২য় ২য় গয়ার ভা া উ  িব ালয় িম া ১৪/০৯/১১ ১৪/০৯/১১ ১৫/০২/৭৭ ১৭৪৪৮৪৫০২২

৭২৬ মাসাঃ রািজয়া লতানা ১১৫১১২৩ সহ: িশ ক বাংলা ৩.২৫ ৪. াতক- ২য় গয়ার ভা া উ  িব ালয় িম া ১২/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ২১/০৯/৮৮ ১৭৭৩৮৯১৭৪০
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১ কাজল চ  দাস ১১৩৯২২৩ সহকারী িশ ক (কি উটার) াতেকৗ র বাকাইল উ  িব ালয় ১২/০১/২০১৫ ১৬/০৫/১৯৮৭ 01722487770

২ িরনা সরকার এমিপও ি য়াধীন সহকারী িশ ক (গিণত) াতক িচনাইর আ মান আরা উ  িব ালয় ০৯/০২/২০১৯ ১৪/০৪/১৯৮৪ 01912069707

৩ আফজাল ি  এমিপও ি য়াধীন সহকারী িশ ক (ইংেরিজ) াতক িচনাইর আ মান আরা উ  িব ালয় ০৯/০২/২০১৯ ১৫/১২/১৯৮৯ 01677424219

৪ মাছা. নাছিরন লতানা ১১৩২৮৯৪ সহকারী িশ ক ( িষ) এমএসিস লতান র ব খী উ  িব ালয় ০৫/১১/২০১৬ ১৫/১০১৯৮৮ 01646260501

৫ েমাহন সরকার ১১০৩৪০০ সহকারী িশ ক (কি উটার) এমএসিস বা েদব ব খী উ  িব ালয় ১৫/০৫/২০১৩ ২৭/১০/১৯৮৭ 01734769260

৬ িরনা রানী পা ার ১৩০৬৫৯ সহকারী িশ ক (সামা. িব ান) াতক শালগ ও কািলসীমা ল এ  কেলজ ০২/০৪/১৯৮৮ ০৩/০৪/১৯৬৪ 01724293744

৭ নারিগছ আ ার ১১২৭০৬৫ সহকারী িশ ক ( িষ) এমএসিস শালগ ও কািলসীমা ল এ  কেলজ ৩০/০৪/২০১৪ ১৫/০১/১৯৮৫ 01747227270

৮ মা. মিফ ল ইসলাম ১১২৭০৬৪ সহকারী িশ ক (কি উটার) িবএসিস শালগ ও কািলসীমা ল এ  কেলজ ৩০/০৪/২০১৪ ১০/০১/১৯৮৩ 01731094006

৯ মা. কিবর আহেমদ ইয়া ১৩৭৩০৬ সহকারী িশ ক (সামা. িব ান) িবএ ঘা য়ারা উ  িব ালয় ২০/০৪/১৯৯২ ৩১/১২/১৯৬০ 01778528684

১০ মা. আব ল কািদর ২৬০০৪২ সহকারী িশ ক (িহসাব িব ান) িবকম ঘা য়ারা উ  িব ালয় ২০/০৪/১৯৬৫ ০৮/০৬/১৯৬৫ 01749722043

১১ মা. উমর আলী ১০৪৩০২৬ সহকারী িশ ক (আইিস ) াতক ম  উ  িব ালয় ০৫/০১/২০১০ ০২/০৬/১৯৮১ 01733694291

১২ মা. িন ামান ১০৭৯৩৩৩ সহকারী িশ ক এমএসিস ম  উ  িব ালয় ০২/০২/২০১৩ ০১/০১/১৯৮৬ 01729355848

১৩ মা. জাকিরয়া ১১৫০৭৪২ সহকারী িশ ক (ইস. ধম ) ফািজল রামরাইল িড. এন. দ  উ  িব ালয় ০৭/০২/২০১৯ ০৭/০২/২০১৯ 01720906907

১৪ উ ল মার দব ১১৫৪০৬০ সহকারী িশ ক ( বসায় িশ া) এমিবএ আন ময়ী বািলকা উ  িব ালয় ১৭/০২/২০১৯ ২২/১০/১৯৯০ 01917809132

১৫ মাসা. রািকবা খা ন ১১৫৪০৬৬ সহকারী িশ ক (বাংলা) এমএ চা ইর আিজ ল হক উ  িব ালয় ১৭/০২২০১৯ ১২/০৮/১৯৮৭ 0174448338

১৬ মা. নািছর িময়া ১১৫৪০৬২ সহকারী িশ ক (গিণত) এমএসিস উজািনসার জয়নাল আবিদন খান উ/িব: ১৪/০২/২০১৯ ১১/১২/১৯৮৫ 01717767153

১৭ তাসিলমা আ ার ১১৩৯২৩৪ সহকারী িশ ক (ইংেরিজ) এমএ ধল উ  িব ালয় ০৯/০৬/২০১৪ ১২/০৭/১৯৮৬ 01849144422

১৮ িব িজত রায় ১১৫৪০৫৭ সহকারী িশ ক (ইংেরিজ) এমএ ধল উ  িব ালয় ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৪/১৯৯৩ 01685686784

িবষয়ঃ িব.এড িশ ণ িবহীন িশ কগেণর ত  রণ সে । 
া ণবািড়য়া জলা
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িবষয়ঃ িব.এড িশ ণ িবহীন িশ কগেণর ত  রণ সে । 
া ণবািড়য়া জলা

১৯ িমজা র রহমান এমিপও ি য়াধীন সহকারী িশ ক (ইংিরিজ) এমএ ব ব  শখ িজ র রহমান উ/িব: ০৭/০২/২০১৯ ০১/০১/১৯৮৮ 01913770110

২০ মা. আল আমীন এমিপও ি য়াধীন সহকারী িশ ক (িব ান) াতক ব ব  শখ িজ র রহমান উ/িব: ১০/০৬/২০১৩ ১০/০৬/১৯৮১ 01924276940

২১ মা. আব ল আলী ৪৪৭০৩৬ সহকারী িশ ক (কি উটার) এম কম রামকানাই হাই একােডমী ০১/০৪/২০০১ ২০/০৫/১৯৭৫ 01720244330

২২ মা. নাজ ল হক ১১৩৯২৩৭ সহকারী িশ ক (ইংেরিজ) এমএ লায়ন িফেরা র রহমান রিসঃ একাঃ ২০/০৪/২০১৫ ০১/০৩/১৯৮৭ 01914915297

২৩ মা. ওসমান গিণ ১১৫০৭৩৬ সহকারী িশ ক (ইংেরিজ) এমএ লায়ন িফেরা র রহমান রিসঃ একাঃ ১৮/০২/২০১৯ ০১/০৩/১৯৯২ 01926529126

২৪ মা. জিহ ল হক ১১৫০৭৩৩ সহকারী িশ ক ( বসায় িশ া) এমিবএস লায়ন িফেরা র রহমান রিসঃ একাঃ ১৮/০২/২০১৯ ১০/১০/১৯৮৮ 

২৫ চ া রানী ধর ১১২৭০৬৯ সহকারী িশ ক (জীবিব ান) এমএসিস কালীক  পাঠশালা উ  িব ালয় ১৫/১১/২০১৫ ০৮/১১/১৯৮৩ 01857784848

২৬ মাঃ শরীফ িময়া ১১৫০৭৯০ সহকারী িশ ক ( বসায় িশ া) এমিবএস সাম ল আলম উ  িব ালয় ০৯/০২/২০১৯ ০১/০১/১৯৮৬ 01710469409

২৭ মাঃ আির র রহমান ১১৫০৭৯৮ সহকারী িশ ক ( ভৗতিব ান) এমএসিস া এ.িস. একােডিম (উঃিবঃ) ১৪/০২/২০১৯ ১৯/০৬/১৯৮৭ 01731248695

২৮ মাঃ আ ল মািমন ২৬৬৭৭০ সহকারী িশ ক (সমাজ িব ান) িবএ পািন র উ  িব ালয় ০১/০৪/১৯৯৬ ০৩/০৭/১৯৭১ 01711901580

২৯ িন ফা খা ন ১১৫৪০৯৪ সহকারী িশ ক ( ভৗতিব ান) এমএসিস দওড়া আদশ উ  িব ালয় ১৭/০২/২০১৯ ৩০/০৫/১৯৯৪ 01688607852

৩০ মাঃ ের আলম িছি কী ২৬১১৫৩ সহকারী িশ ক (সমাজ িব ান) িবএ পাকিশ ল হাজী িশ  িময়া ঊঃ িবঃ ২০/০১/১৯৯২ ২০/০৩/১৯৬৫ 01715493328

৩১ মাঃ কাজী শাহীন ১১৫০৭৯৫ সহকারী িশ ক (ইংেরজী) াতেকা র পাকিশ ল হাজী িশ  িময়া ঊঃ িবঃ ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৩/১৯৮৭ 01728630318

৩২ মাঃ আ ল আিজজ ল র ১১৫০৭৯৩ সহকারী িশ ক ( ভৗতিব ান) এমএসিস াপাড়া উ  িব ালয় ২০/০২/২০১৯ ২৮/১১/১৯৯০ 01922605675

৩৩ অপণ িব াস ১১৫০৮০০ সহকারী িশ ক ( ভৗতিব ান) এমএসিস শাহজাদা র উ  িব ালয় ১৪/০২/২০১৯ ১৩/১০/১৯৯২ 01727668275

৩৪ মাহা দ মাহ র রহমান ১০৫৯৫৮৮ সহকাির িশ খ (কি :) সণাতক িমরাসািন পিলেটকিনক একােডিম ০৮/০৯/২০১১ 1980 01736481787

৩৫ তয় র রহমান ১১৫০৮০৮ সহকাির িশ ক ( বসায় িশ:) িবএসএস িমরাসািন পিলেটকিনক একােডিম ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৮/১৯৯২ 01747047490

৩৬ মাঃ রিকব উি ন ১৩৯২৪৫ সহকাির মৗলভী স ান পাহাড় র ইউিনয়ন উ/িব ০২/০১/১৯৯৩ ০১/০১/১৯৬৮ 01727305171
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৩৭ মাঃ আ  নােছর ১৩৯২৪৭ সহকাির িশ ক কািমল পাহাড় র ইউিনয়ন উ/িব ০১/০১/১৯৯০ ০১/০৩/১৯৬৮ 01723366038

৩৮ অসীমা রানী রায় ১১৫৮০৫ কা তীথ িবএসএস পাহাড় র ইউিনয়ন উ/িব ০২/০২/২০১৯ ৩১/১২/৮৭

৩৯ মাঃ মা ম আহেমদ ১০৭৯৩৩৫ সহকাির িশ ক আইিস িব.এ িব র উ/িব ০১/০৭/২০১৩ ১০/১০/১৯৮৭ 01723039337

৪০ মাঃ সাখাওয়াত হােসন ১১২৫০০৭ গিণত এমএ িব র উ/িব ১০/৮১৫ ০৭/০২/১৯৮৬ 01717745439

৪১ মাঃ মাখেল র রহমান ১০১৭২১১ সহকাির মৗলভী এমএসিস িব র উ/িব ০১/০৪/২০০৪ ০১/০৩/১৯৭৮ 01715696023

৪২ মাঃ সাহরাব হােসন ১১৩৯২১৭ সহকাির মৗলভী গিণত প ন উ/িব ২৬/১/১৫ ১৫/৪/৯০ 01736054890

৪৩ মাঃ আ  মাছা িময়া ২৬৯২০৫ সহকাির মৗলভী কািমল প ন উ/িব ২৭/২/৯৬ ০১/০১/১৯৭৩ 01676893079

৪৪ মাঃ মাজাে ল  হক ১৩৭৬৮৬ সহকাির িশ ক এম কম প ন উ/িব ১/১৮৯ ০১/০৪/১৯৬৮ 01732313803

৪৫ জয়নাল আেবদীন ১৩২৫৮১১০ সহকাির মৗলভী কািমল ইসলাম র উ/িব ০১/০৯/১৯৮৯ ১৫/১/৭১ 01768016225

৪৬ হারমান চ  ঋিষ ২১২৭৪৬১ সহকাির িশ ক কি টার ফািজল কনা ইসলািময়া আলীম মা াসা ২৩/২/১৯ ২৪/৮/৯১ 01918996505

৪৭ মাঃ সাই ল াহ ২১২৭৪৫৮ সহঃ িশ ক কািমল কনা ইসলািময়া আলীম মা াসা ০১/১১/২০১৬ ০১/০৬/১৯৮৬ 01923845244

৪৮ শহী াহ ২১১৯০৯৯ সহকাির মৗলভী স ান কনা ইসলািময়া আলীম মা াসা ২৩/২/১৯ ০১/০১/১৯৯১ 01714381514

৪৯ সনিজত চ  দাস ১০৪৩১৮৮ সহকাির িশ ক (িব ান) িবএসিস হিরণেবড় শাহজাহান উ  িব ালয় ১৫/০১/১০ ২৫/০৯/৮২

৫০ মাসা: আসিমনা ইসলাম ১১২৭০৩১ সহকাির িশ ক  ( িষ) িবএসিস হিরণেবড় শাহজাহান উ  িব ালয় ২২/০৭/১৫ ৩১/১২/৭৭

৫১ হা দ খেল র রহমান ১১৫০৭৮৫ সহকাির িশ ক (আইিস ) িবএ ভলা ট কিব  উ  িব ালয় ১৪/০২/১৯ ২৬/১২/৮৩

৫২ মাঃ র ল আলম ১১২৭০৪৯ সহকাির িশ ক (আইিস ) িবএ িনয়াউক  উ  িব ালয় ১০/০৯/২০১৫ ০৫/০১/১৯৭৭

৫৩ অিন  সরকার ১১৩২২৮৯৭ সহকাির িশ ক (িহ  ধম) িবএ িনয়াউক  উ  িব ালয় ০১/১১/২০১৬ ১৫/০৬/৮৭

৫৪ মাঃ জিসম উি ন ১১৫০৭৮৩ সহকাির িশ ক (ইসলাম ধম) কািমল িনয়াউক  উ  িব ালয় ০৪/০২/২০১৯ ১২/০৮/১৯৯৩
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৫৫ ল ভ াচা ১১৫০৭৮৮ সহকাির িশ ক (িহ  ধম) িবএ িবজয়ল ী ল এ  কেলজ ০৯/০২/২০১৯ ১২/০৬/১৯৯৪

৫৬ িবধান চ  দব ১০৭১১০৪ সহকাির িশ ক ( বসায় িশ:) িবকম া  উ  িব ালয় ০১/০৯/২০১২ ১১/০৩/১৯৮৪

৫৭ মাঃ জিসম উি ন ঞা ১১৩৯২৪৬ সহকাির িশ ক (আইিস ) িবএ া  উ  িব ালয় ১৫/০২/১৪ ২১/০৪/৮৯

৫৮ অচনা পাল ১১২৮৭৮৬ সহকাির িশ ক ( িষ) িষ িডে ামা গায়ালনগর উ  িব ালয় ০১/১২/২০১৫ ০৫/০১/১৯৮৫

৫৯ মাঃ রাকী ল হাসান ১১৫০৭৮২ সহকাির িশ ক ( ভৗত িব ান) িবএসিস চাতলপাড় ওয়াজ উি ন উ/িব ১৩/০২/১৯ ২০/০৪/৮৯

৬০ মাঃ কামাল উ ন ১১৩৭৬৯৮ সহকাির িশ ক ( িষ) এম,এস,িস আকানগর এসইএসিডিপ মেডল উ  িব ালয় ০২/০১/২০১৬ ০৪/০৬/১৯৮৫

৬১ িবল াল হােসন ১১৫০৭৩২ সহকাির িশ ক (ইংেরজী) এম,এ আকানগর এসইএসিডিপ মেডল উ  িব ালয় ২০/০২/২০১৯ ০১/০১/১৯৮৯

৬২ মাঃ জামাল উি ন ১১৫৪০৫৫ সহকাির িশ ক ( বসা িশ:) এম,কম আকানগর এসইএসিডিপ মেডল উ  িব ালয় ২০/০২/২০১৯ ২১/০৬/১৯৮৭

৬৩ মাহা দ মাইন উি ন ১১২৩৩০৭ সহকাির িশ ক (আইিস ) িব,িব,এস শাহ রাহাত আলী উ  িব ালয় ০১/০৬/২০১৫ ০১/০১/১৯৮৭

৬৪ মাঃ মা ন কিবর ১১৫০৭৩১ সহকাির িশ ক (গিণত) এম,এস,িস বা ারাম র বািলকা পাইলট উ  িব ালয় ১৭/০২/২০১৯ ০৯/০১/১৯৮৮

৬৫ মাঃ জািকর হােসন নাই সহকাির িশ ক (আইিস ) এম,কম বােহর চর আদশ উ  িব ালয় ২১/০১/২০১৯ ০২/০৬/১৯৮৮

৬৬ মাঃ আির ল ইসলাম ১১৫০৭৩০ সহকাির িশ ক (িব ান) িব,এস,িস অনাস তজখালী ইউিনয়ন উ  িব ালয় ০২/০২/২০১৯ ১৫/০১/১৯৯৩

৬৭ ি  আ ার নাই সহকাির িশ ক (িব ান) এম,এস,িস আই ব র ক াে ন এ,িব তা ল ইসলাম উ  
িব ালয়

০১/০৩/২০১৯ ০১/০১/১৯৯২

৬৮ মাঃ জািকর হােসন নাই সহকাির িশ ক (ইংেরজী) এম,এ আই ব র ক াে ন এ,িব তা ল ইসলাম উ  
িব ালয়

০১/০৩/২০১৯ ১০/০৫/১৯৯২

৬৯ মাঃ লাকমান হিকম ২৬১৫৪৩ সহকাির িশ ক (সা: িব:) িব,এ উজানচর ক,এন উ  িব ালয় ২০/০৮/১৯৯৪ ০১/০৮/১৯৬৬

৭০ মাঃ লাল িময়া নাই সহকাির িশ ক (আইিস ) িডেপ ামা ইন 
ইি িনয়ািরং কি :

আ াফবাদ উ  িব ালয় ২০/০২/২০১৯ ১৫/০৭/১৯৯৩
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৭১ জািমনা আ ার ১১৩২৮৭৬ সহকাির িশ ক ( িষ) িব,এস,িস আ াফবাদ উ  িব ালয় ০১/১১/২০১৬ ১৩/০৭/১৯৮৭

৭২ মাঃ কামর উি ন ১১৮৯৭৭ সহকাির িশ ক (ইসলাম ধম) কািমল দিড়য়া দৗলত আঃ গিণ উ  িব ালয় ২৯/০৮/১৯৮৩ ০১/০৩/১৯৬৪

৭৩ মাহা দ লাল িময়া ৪৮২৪৮৫ সহকাির িশ ক ( িষ) িষ িডে ামা দিড়য়া দৗলত আঃ গিণ উ  িব ালয় ০১/০৭/২০১২ ১৫/০৭/১৯৭৪

৭৪ আেয়শা আ ার ১৩৩৯২৩৬ সহকাির িশ ক িব,িব,এস নগর আব ল জববার ল এ  কেলজ ১০/০৬/২০১৩ ১০/০৭/১৯৮৬ 01795578646

৭৫ আলী আশরাফ ১১০৩৪১০ সহকাির িশ ক এম,এ ভালাচং উচচ িব ালয় ১৩/৩/১৪ ২৫/১০/৮৭ 01768188888

৭৬ এরশাদ িময়া ১১৫০৭৩১ সহকাির িশ ক এম,এ গাপাল র উচচ িব ালয় ১১/০২/২০১৯ ২৫/১০/৯৪ 01735493421

৭৭ মা: আ  কাউছার ১০৫০৭৫৯ সহকাির িশ ক এম,এ গাপাল র উচচ িব ালয় ১৪/২/১৯ ০২/০১/১৯৮৮ 0182188739

৭৮ ের আলম ১১২৫০২৫ সহকাির িশ ক িব,এস,িস গাপাল র উচচ িব ালয় ০১/১০/২০১৫ ১৮/১১/৮৯ 0196904959

৭৯ জয়  শাহা ১১২৪৭৮৪ সহকাির িশ ক এম,এ, গাপাল র উচচ িব ালয় ০১/১০/২০১৫ ১১/০৬/১৯৮৯ 01716108231

৮০ নািজর হােসন ১১৫০৭৭০ সহকাির িশ ক এম,িব,এস িবটঘর রাধানাথ উচচ িব ালয় ০৯/১১/২০১৯ ২০/১১/৮৮ 01719183984

৮১ মাহ র রহমান ১০৭৫৯৮৫ সহকাির িশ ক এম,এ সিলমগ  এ,আর,এম, উচচ িব ালয় ০২/০৩/২০১৩ ১০/১১/১৯৮৪ 01740775532

৮২ ভেবশ সরকার ১১৫৪০৭৭ সহকাির িশ ক এম,এ সিলমগ  বািলকা উ  িব ালয় ১৪/০২/১৯ ২৪/০৮/৮৭ 01738090169

৮৩ আলাউি ন ১১৫০৭৬৭ সহকাির িশ ক এম,এ বড়াইল হাসাইিনয়া উচচ িব ালয় ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৮/১৯৮৯ 01963924549

৮৪ নাজ ল হাসান ১১৫০৭৬৫ সহকাির িশ ক এম,এস,িস বড়াইল হাসাইিনয়া উচচ িব ালয় ০৬/০২/২০১৯ ১২/০৪/১৯৮৯ 01683856404

৮৫ মা: মাহ ল হাসান ১১৫০৭৮০ সহকাির িশ ক এম,িব,এস বড়াইল উ  িব ালয় ১৬/০২/১৯ ৩১/১২/৮৫ 01712739147

৮৬ ব ল আ ার ১১৫০৭৭২ সহকাির িশ ক এম,এ বড়াইল উ  িব ালয় ২০/০২/১৯ ০১/০১/১৯৮৮ 0177648331

৮৭ মা; ই ািহম ৪৪৪৬৫৯ সহকাির িশ ক িব,এ উ র ল ী র উচচ িব ালয় ০১/০৮/২০১৯ ১৫/১০/৮৬ 01964379729

৮৮ সানিজদা ইয়াছিমন ১১৫৪০৮৭ সহকাির িশ ক এম,এ ই াহীম র উচচ িব ালয় ০২/০২/২০১৯ ০৫/০১/১৯৮৭ 01688538337
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৮৯ সািকেয় কাউছার িমরাজ ১১৫৪০৮০ সহকাির িশ ক এম,এ শাহ র জয় ে সা উচচ িব ালয় ০৭/০২/২০১৯ ৩১/১২/৮৯ 01303819001

৯০ আিশ র রহমান ১১৫৪০৭৬ সহকাির িশ ক এম,এ ফেত র ক,িজ, উচচ িব ালয় ০৪/০২/২০১৯ ২০/০৬/৯২ 01722269418

৯১ শািহন আেনায়ার ১১৫০৭৭৬ সহকাির িশ ক এম,এস,িস নাটঘর  উচচ িব ালয় ১৬/০২/১৯ ৩১/১২/৮৮ 01920494172

৯২ কাউছার আিমন ১১৫৪০৮২ সহকাির িশ ক এম,এস,িস ধনাশী উচচ িব ালয় ০৫/০৫/২০১৯ ০৪/০১/১৯৯১ 01674830932

৯৩ মা: আ  হািনফ ১১৫০৭৭১ সহকাির িশ ক এম,এ িশব র ইউিনয়ন উ  িব ালয় ২০/০২/১৯ ০৯/০৪/১৯৯৩ 01728178286

৯৪ আব ল মিমন খ ন ১১৫০৭৮১ সহকাির িশ ক এম,এ িশব র ইউিনয়ন উ  িব ালয় ২০/০২/১৯ ০৪/০১/১৯৮৯ 01644202359

৯৫ মাঃ আ ল কালাম ১১৫৪০৭৪ সহকাির িশ ক কসবা আদশ উ  িব ালয় ১২/০২/২০১৯ 31/12/1986 01970256062

৯৬ মিফ ল ইসলাম ১১৫৪০৭০ সহকাির িশ ক কসবা আদশ উ  িব ালয় ১৬/০২/২০১৯ ১৯৯৩ 01627647800

৯৭ মাঃ সিলম িময়া ১১৫০৭৫৩ সহকাির িশ ক িশকার র উ  িব ালয় ১৩/২/২০১৯ 01718794439

৯৮ মাঃ নাজ ল ইসলাম ১১৩৯২২১ সহকাির িশ ক িশমরাইল উ  িব ালয় ০৪/১২/২০১৪ ২৫/১২/১৯৮৪ 01731095277

৯৯ মাঃ হলাল উি ন ১১৫০৭৪৯ সহকাির িশ ক িশমরাইল উ  িব ালয় ১৬/২/২০১৯ ০১/০১/১৯৮৯ 01754587030

১০০ ত মাদক ১১৫০৭৫২ সহকাির িশ ক িশমরাইল উ  িব ালয় ১৬/২/২০১৯ ১৫/১১/১৯৮৮ 01738619571

১০১ মানেবশ আউিলযা ১১৫০৭৫১ সহকাির িশ ক িশমরাইল উ  িব ালয় ১৬/২/২০১৯ ২৭/১২/১৯৮৯ 01913094639

১০২ মাঃ এমরান িময়া ১১৫৪৪২৩ সহকাির িশ ক খওড়া আন ময়ী উ  িব ালয় ০৫/০২/২০১৯ ০১/০১/১৯৮৯ 01961079989

১০৩ তাপস সাদ দবনাথ ২৬১৫৮৪৫ সহকাির িশ ক তালতলা আদশ উ  িব ালয় ০১/০৪/১৯৯৪ ১৯৭০ 01715046196

১০৪ নাজ ল ইসলাম ১১৫০৭৫৪ সহকাির িশ ক তালতলা আদশ উ  িব ালয় ১২/০২/২০১৯ ১৯৯০ 01799454575

১০৫ রা ল দাস ১১৫০৭৪৮ সহকাির িশ ক চ ী ার উ  িব ালয় ০২/০২/২০১৯ ১৫/১/৮৯ 01747000617

১০৬ রেয়ল মার দাস 1150746 সহকাির িশ ক কসবা পৗর উ  িব ালয় 2/2/1990 7/2/2019 1672121290
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১০৭ গালাম ছামদানী 1150750 সহকাির িশ ক কসবা পৗর উ  িব ালয় 20/11/88 7/2/2019 1670522741

১০৮ তাসিলমা আ ার সহকাির িশ ক সানার বাংলা এড. িসরা ল হক উ  িব: ১৬/৪/২০০৩

১০৯ আেমনা আ ার সহকাির িশ ক সানার বাংলা এড. িসরা ল হক উ  িব: ১৬/৪/২০০৩

১১০ মাঃ তা ল ইসলাম ১১৫৪০৬৮ সহকাির িশ ক আলহাজব সয়দ মিন ল হক উ  িব: ২৮/১/২০১৯

১১১ মিন ল হক সহকাির িশ ক চারগাছ আিফয়া খা ন বািলকা উ  িব: ১৪/২/২০১৯ ০১/০১/১৯৯১ 01710998087

১১২ মাঃ জয়নাল আেবদীন ১১৫৪৪০৭১ সহকাির িশ ক  বািলকা উ  িব ালয় ০৯/০২/২০১৯ ১৯৮৯ 01734853127

১১৩ রানা বগম 1150722 সহকাির িশ ক ( বসা িশ:) াতক শাহ ফরাছত আলী উ: িব: 13/02/19 8/4/1989 01876193131

১১৪ িহন আ ার 1150724 সহকাির িশ ক (ইংেরজী) াতক শাহ ফরাছত আলী উ: িব: 13/02/19 31/08/1987 01927705671

১১৫ মা: মা ফা হাছান 1122450 সহকাির িশ ক (গিণত) এমএ গা র উ  িব ালয় 15/11/2014 30/06/1983

১১৬ হািলমা নাছরীন সহকাির িশ ক (সামা: িব ান) াতেকা র লাল র এস. ক. দাস চৗ রী উ/িব 18/02/19 1/7/1987

১১৭ মাঃ মিশউর রহমান ১১৫০৭১৪ সহকারী িশ ক (গিণত) এমএসিস গিনত তরা চা র ল ও কেলজ ১৮/০২/১৯ ১০/০৪/১৯৯১ 01721297832

১১৮ মাঃ ইসহাক ১১৫০৭১৬ সহকারী িশ ক (সাধারণ িব ান) সণাতেকা র 
সমাজকম

তরা চা র ল ও কেলজ ১৮/০২/১৯ ০১/১০/১৯৮৯ 01759808386

১১৯ শারিমন লতানা িলজা ১১৩৪৭২৯ সহকারী িশ ক (গাহ ) াতেকা র আখাউড়া নাছরীন নবী পাইলট বািলকা উ/িব ০১/১১/২০১৬ ০১/০১/১৯৮৯ 01916516550

১২০ মাঃ তৗিহদ িময়া ১১৫০৭২০ সহকারী িশ ক (ইংেরজী) াতেকা র আখাউড়া নাছরীন নবী পাইলট বািলকা উ/িব ২৩/০২/১৯ ১৫/০৩/১৯৮৯ 01713432084

১২১ রানা ইয়া ১১৫০৭১৫ সহকারী িশ ক ( ভৗত িব ান) াতেকা র আখাউড়া নাছরীন নবী পাইলট বািলকা উ/িব ২৩/০২/১৯ ০৪/০৬/১৯৯১ 01723511335

১২২ দবাশীষ িমি ১১৫৪০৫০ সহকারী িশ ক (বাংলা) াতেকা র মাগড়া উ  িব ালয় ০৪/০২/২০১৯ ১৭/১১/১৯৯১ 01722557553

১২৩ মাঃ িজয়াউল কিরম ১৩৭২৯৬ সহকারী িশ ক (ইংেরজী) িব এ রানীখার এস এস হা ান মা িমক ও কািরগির উ/িব ০২/০১/১৯৯৩ ১৭/০৯/১৯৬৭ 01683411711

১২৪ খান মাঃ আিম ল ইসলাম ৪৪২৪৪১ সহকারী িশ ক (ইসলাম ধম) কািমল শাহপীর ক া শহীদ উ  িব ালয় ০৭/০৭/১৯৯৯ ২৫/১২/১৯৮৯ 01818031696
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১২৫ ে শ চ  সরকার ১১৩০৪০০ সহকারী িশ ক (কি উচার) াতেকা র শাহপীর ক া শহীদ উ  িব ালয় ১০/০৩/২০১৫ ১০/০২/১৯৮৫ 01723953174

১২৬ মাঃ জিসম উি ন ১১৩৯২৪১ সহকারী িশ ক ( বসায় িশ া) াতেকা র শাহপীর ক া শহীদ উ  িব ালয় ১০/০৩/২০১৫ ০১/১১/১৯৮৯ 01733694177

১২৭ র মাহা দ সরকার ১১৫০৭১৯ সহকারী িশ ক ( িষ) াতেকা র শাহপীর ক া শহীদ উ  িব ালয় ০৪/০২/২০১৯ ২২/১১/১৯৮৪ 01735698242

১২৮ কাম ল হাসান ১১৫০৭১৮ সহকারী িশ ক  (সামািজক 
িব ান)

াতেকা র শাহপীর ক া শহীদ উ  িব ালয় ০৪/০২/২০১৯ ১৬/০৭/৮৯ 01915186123

১২৯ আকিলমা আ ার ১১৫০৭২১ সহকারী িশ ক (ইংেরজী) াতেকা র শাহপীর ক া শহীদ উ  িব ালয় ০৪/০২/২০১৯ ১২/১২/১৯৯১ 01317397528

১৩০ মাঃ আ াহ সহকারী িশ ক (ইংেরজী) াতেকা র ছয়ঘিড়য়া আলহাজব শাহ আলম উ/িব ২০/০২/১৯ ০৭/০২/১৯৯০ 01676011865

১৩১ গেণষ চ  দাস ১১৩৯২৩০ সহকারী িশ ক (আইিস ) িবএ দব াম সরকাির পাইলট উ  িব ালয় ০৪/০৩/২০১৫ ৩০/১০/১৯৭৯ 01831887844

া িরত/-

( গৗতম চ  িম )
জলা িশ া অিফসার

া ণবািড়য়া



এসএসিস
/দািখল

এইচএসিস/
আিলম

াতক
 (পাস/স ান)

১ পলাশ চ া পাল ১১৪৫১০৫ সহকারী িশ ক  কি উটার ৪.১৩ ৩.৮ ৩.১ বাজ ী রমনী মাহন উ  িব ালয় চ দ র ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৯৯২ ১৬৮৩০২০৬৭৫

২ মাহা দ মাক দ আলম ১১৪৫১০৬ সহকারী িশ ক বাংলা ৪.৯৮ ৪.১৭ ৩.০৭ বাজ ী রমনী মাহন উ  িব ালয় চ দ র ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৯৯৩ ১৮৬৮০৪৮৩৯৩

৩ মিরনা আ ার  ১১৪৫০৯৯ সহকারী িশ ক ইংেরিজ ৩.৮১ ৪.৫ ২.৮৪ বাজ ী রমনী মাহন উ  িব ালয় চ দ র ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৯৯১ ১৬৮৯৭২০৯৯২

৪ মাঃ মিনর হােসন ১১১০৫১৫ সহকাির িশ ক আই িস ৪.৬৭ ৩.৯২ ৩. গা র উ  িবদ ালয় চ দ র ৩১/০৩/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪ইং ০৯/০৬/১৯৯১ ১৮২২৩৫১৪৫৪

৫ মাঃ র-এ-আলম ১১১০৫১৬ সহকাির িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া ৪. ৪.২৫ ১ম গা র উ  িবদ ালয় চ দ র ৩১/০৩/২০১৪ইং ০১/০৭/২০১৪ইং ০১/০১/১৯৮৭ ১৮১৩৪০৮৪১৬

৬ মাহা দ নািসর হােসন ২১১৯১৩২ সহকাির িশ ক িষিশ া ৪. ৩ ২য় গা র উ  িবদ ালয় চ দ র ১৮/১১/২০১৬ইং ০১/০৩/২০১৭ইং ২০/০৩/১৯৮৭ ১৮১২০৯০৯২৬

৭ খাদীজা ল কাবরা ১১৪৫১৪৪ সহকাির িশ ক সামািজক িব ান 3.13 3.7 3.32 গা র উ  িবদ ালয় চ দ র ১৩/০২/২০১৯ইং 01/03/2019ইং ০৮/০৯/১৯৮৯ ১৬২৭১৮৫৬৫১

৮ মাঃ নজ ল ইসলাম 1045744 সহকাির িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল-৩য় আিলম-২য় ফািযল-২য় ঈশানবালা এম. জ.এস উ  িব ালয় চ দ র 18/11/2000 1/5/2010 31/12/1971 1857082923

৯ শাপলা রানী 1150879 সহকাির িশ ক িষিশ া 3.81 4 থম ঈশানবালা এম. জ.এস উ  িব ালয় চ দ র 4/2/2019 1/5/2019 29/10/89 1862197855

১০ মাঃ শাহাদত হােসন 1150876 সহকাির িশ ক শারীিরক িশ া থম 4 তীয় ঈশানবালা এম. জ.এস উ  িব ালয় চ দ র 4/2/2019 1/5/2019 9/8/1983 1762610644

১১ মাঃ মাবারক হােসন 1145086 সহকাির িশ ক গিণত 3.81 4 ি তীয় গ ামারা উ  িব ালয় চ দ র 6/2/2019 1/3/2019 2/6/1988 1676790500

১২ রেবকা লতানা 1145092 সহকাির িশ ক গিণত 5 4.14 3.58 নীলকমল ওছমািনয়া উ  িব ালয়। চ দ র 6/2/2019 1/3/2019 8/12/1990 1933699267

১৩ মাঃ মাহ র রহমান 1145095 সহকাির িশ ক িব ান 4.88 4.5 3.68 নীলকমল ওছমািনয়া উ  িব ালয়। চ দ র 6/2/2019 1/3/2019 30/11/1986 1720309646

১৪ ষন দবনাথ। 1145102 সহকাির িশ ক বসায় িশ া 3.88 3.2 ২য় িণ নীলকমল ওছমািনয়া উ  িব ালয়। চ দ র 6/2/2019 1/3/2019 28/01/1991 1787748938

১৫ পংকজ সরকার 1074319 সহকাির িশ ক বাংলা ি তীয় ি তীয় তীয় মায়াে ম হােসন বািলকা উ  িব ালয়। চ দ র 2/3/2013 1/5/2013 1/2/1976 1718284441

১৬ িশ ল চ  মাত র। 1154103 সহকাির িশ ক িহ  ধম ও নিতক িশ া 4.38 3.5 ি তীয় চরভা া উ  িব ালয়। চ দ র 9/2/2019 1/7/2019 5/2/1989 1823775217

১৭ মাঃ শরী র ইসলাম ১১৩২৯৯৫ সহঃ িশ ক িষ িব ান
িডে ামা ইন 
এি কালচার শাহরািস  সরকাির ব খী উ  িব ালয় চ দ র ৩০/১০/২০১৬ -- ০১/১২/১৯৯৩ ০১৭৪০-৪৩৫৯০৩

১৮ মাঃ ওমরশরীফ ১১৩৯২৯৬ সহঃ িশ ক িহসাব িব ান বসা িশ া বসা ি কষা িবিবএস, এমিবএস ঐ চ দ র ২৬/১২/২০১৩ -- ১৫/১২/১৯৮৮ ০১৭৪২-২২৬২৭২

১৯ মাঃ শরাফত উ াহ ১১৩৯২৯৭ সহঃ িশ ক ইংেরিজ মানিবক মানিবক িবএসএস ঐ চ দ র ২৬/১২/২০১৩ -- ১০/০৫/১৯৮৫ ০১৭২৫-১৭০৪৩৪

২০ মাহা দ আলী ১১২৩৩৩৩ সহঃ িশ ক আইিস িব ান িব ান িবএসএস ঐ চ দ র ০৯/০৫/২০১৫ -- ০১/০১/১৯৭৮ ০১৭১৫-৭০৯০৬৬

২১ মাঃ মাই ল ইসলাম ১১৪৫১২৩ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম A+/2007 A+/2009 A/2012 িনজেমহার মেডল পাইলট উ  িব ালয় চ দ র ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৩/০৫/১৯৯২ ০১৬৩৯-০৭৫৯৪০

২২ মাঃ িমজা র রহমান ১৪৫১২২ সহঃ িশ ক সামািজক িব ান Mar-02 Mar-03 ২য়/২০০৭ ঐ চ দ র ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ০২/০২/১৯৮৪ ০১৮১৭-৫৭০১৮৩

২৩ িফেরাজ আহেমদ ১১৩৯২৬১ সহঃ িশ ক বসা ৩.৫০/২০০১ ৩.৭০/২০০৩ ২য়/২০০৮  চ দ র ৩০/১০/২০১৬ ০১/০৩/২০১৮ ০৬/০৫/১৯৮৪ ০১৮৮-১৭৫৮৮১৫

২৪ মাঃ ফয়সাল আহমদ ১১২২৪৯৬ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ ক ৪.৩৩/২০০২ ৪.৩৩/২০০৪ ১ম/২০০৮ ঐ চ দ র ২০/৪/২০১৫ ০১/০৬/২০১৫ ০১/১২/১৯৮৭ ০১৯৪১-০২৮৩৮৮

২৫ নািহদ লতানা ১১৪৫০৮৫ সহঃ িশ ক গিণত ৪.৬৩/২০০৫ ৪.১০/২০০৭ ১ম/২০১১ ঐ চ দ র ২৪/০১/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ০১/০৭/১৯৯০ ০১৭০৫-২৯১৭৬১

২৬ পিল রানী পাল ১১৫০৯৯২ সহঃ িশ ক িহ  ধম ৩.৫০/২০০৫ ৩.২০/২০০৭ ১ম/২০১১ ঐ চ দ র ২৪/০১/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০১/০১/১৯৯০ ০১৮২-৫৬২৩৫৪০

২৭ কাজী মাঃ দেলায়ার হােসন ১১১৭৩৭
সহঃ িশ ক

ইসলামধম ২য়/১৯৭৩ ২য়/১৯৭৬ ২য়/১৯৭৮ য়াপাড়া  িজেক উ  িব ালয় চ দ র ১৯/১০/১৯৮১ ১৯/১০/১৯৮১ ০১/০৩/১৯৬১ ১৭৪৭৩-৪০২৮০

২৮ শাহানাজ আ ার ১১২৫০৫৩ সহঃ িশ ক িষ িশ ক ৩.১৩/২০০৫ ৩.৩১/২০০৮ ১ম/২০১১ ঐ চ দ র ০৮/০৯/২০১৫ ০৮/০৯/২০১৫ ০১/০১/১৯৯০ ০১৭৩৬-০২৩৫৯২

এমিপও 
ি র তািরখ

জ সাল মাবাইল না ার

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

িমক 
নং

িশ েকর নাম
ইনেড

 ন র
পদবী িবষয়

িশ াগত যা তা
িব ালেয়র নাম

জলা 
(কম ল)

িনেয়ােগর তািরখ



২৯ আই র নাহার ১১৪৫০৭৯ সহঃ িশ ক িব ান ৪.৫ ৪.৮ ১ম/ িবএসিস নায়াগ ও উ  িব ালয় চ দ র ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৭/১/১৯৮৮ ০১৭৬১-৮৬১৫৬৪

৩০ িবল াল হােসন ১১৪৫০৮৪ সহঃ িশ ক ইংেরিজ ৪.৫৬ ৪.৭ ২.৭১ ঐ চ দ র ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ২০/৮/১৯৮৮ ০১৬৪১-৫৪৮৭৩০

৩১ িশউলী রাণী সাহা ১১৩৯২৯৯ সহঃ িশ ক কি উটার িশ ক ২.৪৪ ২. ২য় বািনয়ােচ  জিব উ  িব ালয় চ দ র ১০/০৫/২০১৯ ০১/০৩/২০১৮ ১৫/১০/১৯৮৬ ০১৮৫০-৮৩৪৫৩৫

৩২ মাঃ মা র রিশদ ১১৩৯২৮১ সহঃ িশ ক কি উটার িশ ক ৩.৬৩/২০০৪ ৪.১০/২০০৬ ১ম/২০১০ দবকরা মার বা ডঃ শহী ল াহ মঃ উঃ িবঃ চ দ র ২৫/৫/২০১৫ ০১/০৩/২০১৮ ১৯৮৮ ০১৭২৬-১২৬১৪১

৩৩ িজ র রহমান ১১৫০৯৮৬ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ৪.৭৫/২০০৫ ৫.০০/২০০৭ ৩.৫০/২০১১ ঐ চ দ র ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯০ ০১৮৩২-৫৪৭৩১৬

৩৪ মাঃ আ  তােহর ১১১৮৩৭ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ৩য়/১৯৭১ ২য়/১৯৭২ ২য়/১৯৭৪ উনিকলা উ  িব ালয় চ দ র ০৮/১০/১৯৭৬ ০১/১২/১৯৮৪ ১৯৬০ ০১৭১৫-৪৮৭৭২৩

৩৫ মাঃ ইকবাল হােসন ১১৫০৯৯৫ সহঃ িশ ক িহসাব িব ান/িফ াস A+/2007 ৪.২০/২০০৯ ৩.০৪/২০১৪ ঐ চ দ র ০২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯১ ০১৮৫৫-৫৫৩৩১৬

৩৬ জািহদ হাসান ১১৪৫০৮৮ সহঃ িশ ক বসায় িশ ক ৪.৭৫ ৪.৭ ১ম বরনাইয়া উ  িব ালয় চ দ র ০১/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৯৯০ ০১৭৮-১১১৭৫৭৩০

৩৭ মা ার হােসন ১১৪৫০৯০ সহঃ িশ ক িষ িশ ক ৪.৩৮ ৩.৯ ৩.৩৭ ঐ চ দ র ০১/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৯৯১ ০১৭৩১-১৮৪০২৮

৩৮ িশিরন আ ার ১১৪৫০৮৭ সহঃ িশ ক গিণত ৪.৮৩ ৪. ২.৯৯ ঐ চ দ র ০১/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৯৯২ ০১৯৩৯-৬২২৩০০

৩৯ মাহা দ কামর ল হাসান ১০৬১৯৯৯ সহঃ িশ ক ইসলাম ওৈনিতক িশ ক ৩.৭৫/২০০৩ ৩,১৭/২০০৪ ১ম/২০০৭ িবজয় র উ  িব ালয় চ দ র ১৯/০৫/২০১১ ০১/১১/২০১২ ১৫/০২/১৯৮৮ ০১৭১০-৭৮৩০০৫

৪০ মাসা ৎ রজাহান ১১৩৯২৯৮ সহঃ িশ ক কি উটার ২য়/১৯৯৯ ২য়/২০০৩ ২য়/২০০৭ ঐ চ দ র ২৪/০৬/২০১৫ ০১/০৩/২০১৮ ০১/০১/১৯৮২ ০১৭৬৪-৯২০৯৯৫

৪১ আেমনা িছি কা ১১৫০৯৮৯ সহঃ িশ ক সমাজ িব ান ৩.১৩/২০০৩ ৪.১০/২০০৫ ২য়/২০০৯ ঐ চ দ র ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১১/০৭/১৯৮৮ ০১৭২১-৪৬৫৬১২

৪২ মাহা দ ফার কেহােসন ১১৫০৯৯১ সহঃ িশ ক বসায় িশ ক ২.৭৫/২০০১ ৩.০০/২০০৩ ২য়/২০০৭ ঐ চ দ র ১৬/২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১১/১২/১৯৮৩ ০১৮১৯-৮১৮১১৮

৪৩ মাঃ সাফােয়ত  হাসনাইন ১১৫০৯৯০ সহঃ িশ ক িষ ৪.৯৪ ৪.৭ ৩.২২ িচেতাষী আর এম উ  িব ালয় চ দ র ১৩/২/২০১৯ ম/২০১৯ ১৯৮৯ ১৭৫৭৬১৮১৮৫

৪৪ িশ ল িময়া ১১৫৪১১৯ সহঃ িশ ক বাংলা ৪.৫ ৪.৫৮ ২য় িবভাগ ঐ চ দ র ১৮/২/২০১৯ লাই/২০১৯ ১৯৯১ ০১৭১২-৩০৭৮২৭

৪৫ মাওলানা জয়নাল আেবদীন ৪৪৮৯১৪ সহঃ িশ ক ইসলাম ২য় ৩য় ৩য় প নগরআদশ উ  িব ালয় চ দ র ০৩/০৫/১৯৯৭ ০১/০৫/২০০২ ১৯৭০ ০১৮১৩-৬৯৩৯৩০

৪৬ লতানা পারভীন ১০২২৭০১ সহঃ িশ ক িষ ২য় িষ িডেপ ামা ঐ চ দ র ০৭/০৬/২০০৪ ০১/০৯/২০০৫ ১৯৮৪ ০১৭৩১-৭৬৪৮৪৭

৪৭ ই্উ ফ আলী ১১৩৯২৮৪ সহঃ িশ ক কি উটার ১ম ২য় ৩য় ঐ চ দ র ০৭/০৫/২০১৫ ০১/০৩/২০১৮ ১৯৮০ ০১৮১৬-২৭৪৮৯৩

৪৮ তা ল ইসলাম ১১৪৫১৪৩ সহঃ িশ ক সাধারন িব ান ৪.৬৯/২০০৬ ৪.০০/২০০৮ স ান১ম/২০১২ উঘািরয়া ইউিস উ  িব ালয় চ দ র ০২/০২/২০১৯ ০২/০৩/২০১৯ ০১/১২/১৯৯০ ০১৮৩৭-২০২০৩১

৪৯ বাহা উি ন ১০৫২২০৯ সহঃ িশ ক ধম ২য়/১৯৯৭ ২য়/২০০০ ২য়/২০০২ ঐ চ দ র ১১/০৮/২০১০ ১১/১১/২০১০ ১০/০২/১৯৮৩ ১৮১৮৭১৩৯২৮

৫০ মাঃ আ ল কালাম ১২৬৪৬৬

সহঃ িশ ক
ইসলাম ও নিতক িশ ক ৩য় ৩য় ৩য় ফিরদ উি ন উ  িব ালয় চ দ র ০৪/০১/১৯৮৬ ০১/০৬/১৯৮৬ ১৯৬২ ০১৮১৮-১৬১৯২৯

৫১ মাঃ মা দ আলম ১১৩২৯৭৭ সহঃ িশ ক িষ ৩.৬৩ ২.৯ ২য় ঐ চ দ র ২৫/০৯/২০১৬ ০১/০৩/২০১৭ ১৯৮৫ ০১৭৪৮-৬৮৫৪৮২

৫২ মাঃ িমজা র রহমান ১১৪৫০৭৫ সহঃ িশ ক বাংলা ২.৩১ ৪.৪৮ ২য় খিড়হর আদশ উ  িব ালয় চ দ র ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৯৮৮ ০১৭৭৪-০২৮৫০৪

৫৩ শাহানারা আ ার ১১৪৫০৭৬ সহঃ িশ ক গিণত ৪.৪৪ ৫. ২য় ঐ চ দ র ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৯৯০ ০১৮১৭-০৮২৬৮৪

৫৪ মারেশদা বগম ১১২৭১৬১ সহঃ িশ ক িষ ২য়/১৯৯৯ ১ম/২০০৩ ২য়/২০০৯ রাৈগ উ  িব ালয় চ দ র ২৭/১২/২০১৫ ০১/০৩/২০১৬ ১৯৮৩ ০১৭৮৯-৫৪৯৫৯৮

৫৫ মাঃ নাজ ল ইসলাম ১১৫০৯৮৩ সহঃ িশ ক ইংেরজজী ৫.০০/২০০৮ 4.20/2010 ২.৬৪/১৪ ঐ চ দ র ১৩/২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯৩ ০১৭৪১-২৬৩০৫০

৫৬ ফেয়জ আহমদ ১১৫০৯৮২ সহঃ িশ ক ইংেরজী A+/2005 4.70/08 ২.৯২/১৩ ঐ চ দ র ১৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯০ ০১৮৩৪-৩৯১৬৫২

৫৭ খারেশদ আলম ১১৫০৯৮৫ সহঃ িশ ক বাংলা 2.88/03 2.60/05 ২য়/২০০৯ ঐ চ দ র ১৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৫ ০১৮১৩-৬৫৯৯৬৬

৫৮
আ  নামান মাহা দ তানিজ র 
রহমান ১১২২৪৬০

সহঃ িশ ক
ইসলাম ও নিতক িশ ক ৩য়/৯০ ৩য়/৯২ ৩য়/৯৪ দি ণ চীপাড়া উ  িব ালয় চ দ র ১০/০৫/২০১৫ ০১/০৭/২০১৫ ০১/০৩/১৯৭৩ ০১৭৮১-৫৪৫২৪৬

৫৯ মিনর হােসন ১১৩৯২৯০ সহঃ িশ ক কি উটার আইিস ২.৭৫ ৩.৬ ১ম/২০১০ ঐ চ দ র ০১/০৪/২০১৪ ২১/৩/২০১৮ ০২/০২/১০৮৬ ০১৭২০-২৮৬৪৮৫

৬০ মাঃ আ ল হাছান ১০৭৮৭৮৬

সহঃ িশ ক
ইসলাম ও নিতক িশ ক ১৯৯৭ ১৯৯৯ ২০০১ চীপাড়া উ  িব ালয় চ দ র ০৫/০৯/২০১৩ ০১/১১/২০১৩ ০১/০১/১৯৮৩ ০১৭১৪-৭৬২৩৮৭৫



৬১ আ  ইউ ফ খান ৩২৩১৩০

সহঃ িশ ক
ইসলাম ও নিতক িশ ক ২য় ১৯৯০ ২য়১৯৯৩ ২য়১৯৯৫ চিড়য়ারা উ  িব ালয় চ দ র ০১/০৮/২০০১ ০১/০৮/২০০১ ০১/০৩/১৯৭৬ ০১৮১৭-৬৪৯১৮১

৬২ মাঃ শাম ল আলম ১২৬৩৩০ সহঃ িশ ক বাংলা ৩য়/১৯৯৮১ ৩য়/১৯৮৪ -- ধামরা আদশ উ  িব ালয় চ দ র ০১/০৭/১৯৮৬ ০১/০৭/১৯৮৬ ২৬/০৫/১৯৬৫ ০১৭২২-৬০০২৬১

৬৩ জা ল ফরেদৗস ি য়াধীন সহঃ িশ ক আইিস ২য়/৯৬ ২য়/৯৮ ৩.২০/২০০৯ ঐ চ দ র ১৮/০৬/২০১৯ ি য়াধীন ১৯৮০ ০১৭৩৭-৩৯৯৮৩৪

৬৪ িম ন চ  রায় ১১৪৫১০৩ সহঃ িশ ক িহ  ধম ৪.৩১ ৩.৭ ২য় ইছা রা উ  িব ালয় চ দ র ০৪/০২/২০১৯ ২৮/৩/২০১৯ ০১/০৮/১৯৯১ ০১৭২৩-২৯৩৩২৬

৬৫ মাঃ সালা উি ন ১০৬২০০৮

সহঃ িশ ক
ইসলাম ও নিতক িশ ক ৪.১৭/২০০১ ৩.৬৭/২০০৩ ১ম/২০০৫, বলশীদ হাজী আ ব আলী উ  িব ালয় চ দ র ০৭/০৬/২০১১ ০১/১১/২০১২ ১৯৮৭ ০১৮১২-৩৩৬৮৯৯

৬৬ তািনয়া লতানা ১১০৬৫৪৩ সহঃ িশ ক কি উটার ৩.৫০/২০০৪ ২.৭৫/২০০৭ ২.৬৭/২০১০ ঐ চ দ র ০৬/০২/২০১৪ ০১/০৫/২০১৪ ১৯৯০ ০১৮২১-২০১৪১৪

৬৭ আ  হািনফ ইঁয়া ১০৪৫৭৭১ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ২য়/১৯৯১ ২য়/১৯৯৫ ৩য়/১৯৯৭ হােসন র বািলকা উ  িব ালয় চ দ র ১৯/০৩/২০০৫ ০১/০১/২০১০ ০১/০২/১৯৭৭ ১৮৩৭৪৫৬৬৭০

৬৮ মাঃ মারেশদ আলম
এমিপও 
ি য়াধীন সহঃ িশ ক িহসাব িব ান ২.৮৮/২০০২ ৩.৪০/২০০৪ ২য়/২০০৮ ঐ চ দ র ২৭/১১/২০১৪ এমিপও হয় ১৫/১১/১৯৮৩ ১৬৩৬২৫১৪০১

৬৯ খােলদা আ ার ১০৩৮৯৪০ সহঃ িশ ক ইসলাম ১ম/১৯৯৯ ২.৮৩/২০০৩ ২য়/২০০৫ ওয়ার ক রহমািনয়া উ  িব ালয় চ দ র ১৯/০৩/২০০৯ ০১/০৭/২০০৯ ০১/০১/১৯৮৫ ০১৭২৭-৩৪০২৯০

৭০ মাহা দ কিবর হােসন ১১১৬৭৯৪ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ২য়/৯৬ ২য়/ ৯৮ ২য়/২০০১ জনতা উ  িব ালয় চ দ র ০৭/০২/২০১৫ ০১/০৩/২০১৫ ০১/০৭/১৯৮১ ০১৭২৯-৫৭২৩৯৫

৭১ মাসা ৎ আফেরাজা আ ার ২১০৮৯৫২ সহঃ িশ ক শাঃ িশ ক ২য়/৯৭ ২য়/৯৯ ২য়/২০০১ ঐ চ দ র ২৯/১১/১৫ ০১/০৩/২০১৫ ২৬/০১/১০৮২ ০১৭৪৩৬-৮৯৬৮০

৭২ আসমা  আ ার ১১৪৫০৯ সহঃ িশ ক গাহ ১.৮১/২০০৪ ২.৬০/২০০৬ ২য়/২০১২ ঐ চ দ র ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৭/৯/১৯৮৭ ০১৮১৫৭-০৬৭৭৯

৭৩ কািনজ ফারজানা ২১১৯১১৭ সহঃ িশ ক িষ ৪.০০/২০০৯ ৩.৪৪/২০১৩ িষ িডেপ ামা/৩ ঐ চ দ র ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০১/০২/১৯৯৩ ০১৮৩৬৬-৭২৪১৩

৭৪ িশউিল আ ার ১১৫০৯৯৪ সহঃ িশ ক ইংেরজী ৪.৭৫/২০০৮ ৪.১০/২০১০ ২.৭০/২০১৫ িখলা বাজার ল এ  কেলজ চ দ র ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০২/০১/১৯৯১ ০১৭৯২-৩৪৪১৭১

৭৫ গািব  ভৗিমক ১১৫০৯৮৭ সহঃ িশ ক িহ  ধম ৩.০৬/২০০৫ ২.০০/২০০৭ ২য়/২০১১ ঐ চ দ র ১৪/২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৫/৬/১৯৮৮ ০১৭৫১-৭৪৯৯৮৭

৭৬ ‡gvt wQwÏKzi ingvb 1015957 mnKvwi wkÿK Bmjvg I ˆbwZK wkÿv `vwLj-2q Avwjg-2q dvwhj-2q ivRviMuvI D”P we`¨vjq চ দ র 27/04/04 9/9/2004

৭৭ w``vi †nv‡mb 1150893 mnKvwi wkÿK GmGmwm-3.19 GBPGmwm-4.80 1g wefvM ivgcyi D”P we`¨vjq চ দ র 18/02/19 1/5/2019

৭৮ gvgyb †nv‡mb mnKvwi wkÿK Kw¤úDUvi GmGmwm-3.50 GBPGmwm-3.10 2q wefvM ivgcyi D”P we`¨vjq চ দ র 7/2/2019

৭৯ ‡gvt  †gvkvid †nvmvBb 1150898 mnKvwi wkÿK e¨emv wkÿv `vwLj-5.00 GBPGmwm-3.70 we.we.Gm-1g kÖxcyi D”P we`¨vjq চ দ র 12/2/2019 1/5/2019

৮০ Rv‡q` BgwZqvR 1150901 mnKvwi wkÿK ‡fŠZ weÁvb GmGmwm-3.38 GBPGmwm-3.40 Abvm©-2q gvwjMuvI D”P we`¨vjq চ দ র 17/02/19 1/5/2019

৮১ wjwc ivbx kg©v 1150903 mnKvwi wkÿK Kve¨Zx_© GmGmwm-3.38 GBPGmwm-3.60 wWwMÖ-2q gvwjMuvI D”P we`¨vjq চ দ র 17/02/19 1/5/2019

৮২ ‡gvt  †dviKvb †nvmvBb 1139257 mnKvwi wkÿK Bmjvg I ˆbwZK wkÿv GmGmwm-5.00 GBPGmwm-4.92 ¯œvZK-3.92 UsMxicvo nvwUjv BDt D”P we`¨vjq চ দ র 14/12/16 1/3/2018

৮৩ ‡gvt  Avwid †nv‡mb 1150886 mnKvwi wkÿK ‡fŠZ weÁvb GmGmwm-4.19 GBPGmwm-3.40 ¯œvZK-1g UsMxicvo nvwUjv BDt D”P we`¨vjq চ দ র 20/02/19 1/5/2019

৮৪ Avey mv‡qg gyÝx 1150881 mnKvwi wkÿK Bs‡iRx GmGmwm-3.81 GBPGmwm-4.50 ¯œvZK-3.578 UsMxicvo nvwUjv BDt D”P we`¨vjq চ দ র 20/02/19 1/5/2019

৮৫  gvwbK P› ª̀ †Nvl 1150882 mnKvwi wkÿK K…wl GmGmwm-1g GBPGmwm-1g ¯œvZK-2q UsMxicvo nvwUjv BDt D”P we`¨vjq চ দ র 20/02/19 1/5/2019

৮৬ ‡gvt kixd Dj¨v 265430 mnKvwi wkÿK K…wl GmGmwm-3q GBPGmwm-3q ¯œvZK-2q ‡ej‡Puv D”P we`¨vjq চ দ র 1/1/1996 1/2/1996

৮৭ Av‡gbv †eMg 1036468 mnKvwi wkÿK Bmjvg ag© GmGmwm-1g GBPGmwm-2q ¯œvZK-2q ‡ej‡Puv D”P we`¨vjq চ দ র 1/4/2008 1/5/2008

৮৮ bvQwib Av&³vi AkÖæ 1150884 mnKvwi wkÿK kvwiixK  wkÿv GmGmwm-3.81 GBPGmwm-3.80 ¯œvZK-2q ‡ej‡Puv D”P we`¨vjq চ দ র 13/02/16 1/5/2019

৮৯ Zdz ivq 1150896 mnKvwi wkÿK wn› ỳ ag© GmGmwm-2.00 GBPGmwm-2.00 ¯œvZK-2q ejvLvj †R Gb D”P we`¨vjq চ দ র 19/02/19 1/5/2019

৯০ Rwniæj Bmjvg 1076566 mnKvwi wkÿK Bmjvg ag© `vwLj-4.67 Avwjg-3.50 dvwhj-3.17 eoKzj evwjKv D”P we`¨vjq চ দ র 1/6/2013 1/7/2013

৯১ bycyi ivbx †`ebv_ 323567 mnKvwi wkÿK K„wl GmGmwm-1g - K…wl wW‡cøvgv-2q ewjqv D”P we`¨vjq চ দ র 2/6/2001 1/3/2002

৯২ ‡gvt Ave ỳjøv Avj gvgyb 1150887 mnKvwi wkÿK Bs‡iRx GmGmwm-4.88 GBPGmwm-4.00 ¯œvZK-2.80 evwKjv D”P we`¨vjq চ দ র 1/2/2019 1/5/2019

৯৩
wUUz iÄb miKvi 1150894 mnKvwi wkÿK AvBwmwU GmGmwm-2.63 - wW‡cøvgv Bb wmGmB-

2.77
evwKjv D”P we`¨vjq

চ দ র
1/2/2019 1/5/2019



৯৪ dinv` †nv‡mb fu~Bqv 1145154 mnKvwi wkÿK evsjv GmGmwm-3.56 GBPGmwm-3.094 ¯œvZK-2.75 mywnjcyi D”P we`¨vjq চ দ র 14/02/19 3/1/2019

৯৫ ‡gvt RvwKi †nv‡mb 344489 mnKvwi wkÿK Bmjvg ag© GmGmwm-2q GBPGmwm-2q dvwhj-2q ejvLvj P›`ªevb evt D”P wet চ দ র 28/04/12 1/5/2012

৯৬ mvBdzwÏb 1106538 mnKvwi wkÿK Bs‡iRx GmGmwm-4.13 GBPGmwm-3.10 m¤§vb-2q ejvLvj P›`ªevb evt D”P wet চ দ র 20/03/14 1/5/2014

৯৭ gviRvbv cwj 1150902 mnKvwi wkÿK evsjv GmGmwm-4.13 GBPGmwm-4.80 m¤§vb-3.21 ejvLvj P›`ªevb evt D”P wet চ দ র 16/02/19 1/5/2019

৯৮ ‡gvt Rvjvj DwÏb 133929 mnKvwi wkÿK evsjv GmGmwm-2q GBPGmwm-3q ¯œvZK-3q cvwjkviv D”P we`¨vjq চ দ র 6/9/1990 6/9/1990

৯৯ ‡gvt Awn ỳj Bmjvg 1056318 mnKvwi wkÿK AvBwmwU GmGmwm-1g GBPGmwm-2q ¯œvZK-2q cvwjkviv D”P we`¨vjq চ দ র 1/9/2005 1/9/2005

১০০ ‡gvt gv&BbDwÏb wgqvRx 440512 mnKvwi wkÿK Bmjvg ag© `vwLj-1g Avwjg-1g dvwhj-1g c¨vivcyi D”P we`¨vjq চ দ র 23/06/98 1/10/1998

১০১ ‡gvt †mivRyj mv‡jKxb 321791 mnKvwi wkÿK K…wl GmGmwm-1g GBPGmwm-2q K…wl wW‡cøvgv-2q c¨vivcyi D”P we`¨vjq চ দ র 3/9/2000 3/9/2000

১০২ ‡gvnv¤§` kixd Djøvn 2028444 mnKvwi wkÿK  kvwiixK wkÿv `vwLj-2q Avwjg-2q we,G-2q c¨vivcyi D”P we`¨vjq চ দ র 24/06/10 1/7/2010

১০৩ cvwcqv myjZvbv 1150927 mnKvix wkÿK weÁvb GmGmwm-4.44 GBPGmwm-3.40 ¯œvZK (m¤§vb)-2.89 AvBbwMix D”P we`¨vjq চ দ র 18/02/2019 1/5/2019

১০৪ dviRvbv myjZvbv 1150913 mnKvix wkÿK Bs‡iRx GmGmwm-4.25 GBPGmwm-4.10 ¯œvZK (m¤§vb)-2.75 eyiMx D”P we`¨vjq চ দ র 12/2/2019 1/5/2019

১০৫ Avjx AvkÖvd 133585 mnKvix wkÿK Bs‡iRx GmGmwm-2q GBPGmwm-3q ¯œvZK-3q `i‡ekMÄ D”P we`¨vjq চ দ র 21/6/90 21/6/90

১০৬ kviwgb Av³vi 1150915 mnKvix wkÿK mvgvwRK weÁvb GmGmwm-2q GBPGmwm-2q ¯œvZK-2q gbcyivi evZvevwoqv Rvdi Avjx †g‡gvt D?we চ দ র 16/2/19 1/5/2019

১০৭ ‡gvt bvwQi DwÏb 1150928 mnKvix wkÿK mvgvwRK weÁvb GmGmwm-3.19 GBPGmwm-3.80 ¯œvZK (m¤§vb)-2q byicyi j¨ve‡iUix D”P we`¨vjq চ দ র 2/2/2019 1/5/2019

১০৮ ‡gvt kvnv`vZ †nv‡mb Bgb 1150919 mnKvix wkÿK Bs‡iRx GmGmwm-4.44 GBPGmwm-4.20 ¯œvZK (m¤§vb)-2.88 byicyi j¨ve‡iUix D”P we`¨vjq চ দ র 2/2/2019 1/5/2019

১০৯ dzjb ivbx myÎai 1116821 mnKvix wkÿK weÁvb GmGmwm-2.88 GBPGmwm-2.20 ¯œvZK (m¤§vb)-2q byicyi j¨ve‡iUix D”P we`¨vjq চ দ র 1/1/2015 2/2/2015

১১০ Zvnvwgbv Av³vi ১১৫০৯৩০ mnKvix wkÿK MwYZ GmGmwm-4.75 GBPGmwm-4.8 ¯œvZK (m¤§vb)-3.67 fzBqviv D”P we`¨vjq চ দ র 7/2/2019 1/5/2019

১১১ ‡gvt kvgxg †nv‡mb 1150911 mnKvix wkÿK evsjv GmGmwm-2.63 GBPGmwm-3.40 ¯œvZK (m¤§vb)-2q AvkÖvdcyi Avnmvwbqv D”P we`¨vjq চ দ র 6/2/2019 1/5/2019

১১২ ‡gvt gKeyj ‡nv‡mb 1150912 mnKvix wkÿK Bs‡iRx GmGmwm-3.88 GBPGmwm-3.80 ¯œvZK (m¤§vb)-2q AvkÖvdcyi Avnmvwbqv D”P we`¨vjq চ দ র 6/2/2019 1/5/2019

১১৩ bykivZ BqvQwgb 1145157 mnKvix wkÿK e¨eqvm wkÿv GmGmwm-3.50 GBPGmwm-3.21 ¯œvZK (m¤§vb)-3.00 b›`bcyi BDwbqb D/we চ দ র 4/2/2019 1/3/2019

১১৪ wkweŸi Avn¤§` 1150920 mnKvix wkÿK Bs‡iRx GmGmwm-4.02 GBPGmwm-3.95 ¯œvZK (m¤§vb)-2q kÖxivgcyi D”P we`¨vjq চ দ র 13/2/19 1/5/2019

১১৫ ‡gvt dviæK †nv‡mb cv‡Uvqvix 1123325 mnKvix wkÿK weÁvb GmGmwm-1g GBPGmwm-1g ¯œvZK-2q AvKvwbqv bvwQicyi D”P we`ªvjq চ দ র 30/5/2015 1/9/2015

১১৬ iv‡eqv Av³vi 1150907 mnKvix wkÿK Bs‡iRx GmGmwm-4.80 GBPGmwm-3.50 ¯œvZK (m¤§vb)-2q iNybv_cyi D”P we`¨vjq চ দ র 18/2/19 1/5/2019

১১৭ dv‡Zgv Av³vi 1150904 mnKvix wkÿK mvgvwRK weÁvb GmGmwm-3.50 GBPGmwm-3.00 weGmGm-2q iNybv_cyi D”P we`¨vjq চ দ র 18/2/19 1/5/2019

১১৮ AvjvAvwgb 1150906 mnKvix wkÿK Bs‡iRx GmGmwm-5.00 GBPGmwm-5.00 weGmGm-3.00 iwngvbMi we G we D/we চ দ র 6/2/2019 1/5/2019

১১৯ ‡gvt Avwid †nv‡mb 1150925 mnKvix wkÿK e¨eqvm wkÿv GmGmwm-2.69 GBPGmwm-3.30 weGmGm-2q mvPvi D”P we`¨vjq চ দ র 18/2/2019 1/5/2019

১২০ মাঃ আকমাল হােসন ২৬০৮৭৮ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ২য়-১৯৮৪ ৩য়-১৯৮৭ ৩য়-১৯৮৯ জিমলা খা ন উ  িব ালয় চ দ র ০১.০১.৯৩ ০১.০৭.৯৪ ১৯৭১ ১৯১৫৮৭২২৩৫

১২১ মাঃ ইমারত হােসন ১০৭৮৭৮০ সহঃ িশ ক ইংেরজী ২.৮৮-২০০১ ২.৮০-২০০৩ ৩য় -২০০৭ জিমলা খা ন উ  িব ালয় চ দ র ০৮.০৯.২০১৩ ০১.১১.২০১৩ ১৯৮৪ ১৮৭২৩৩৪০৯৬

১২২ হার  অর  রিশদ ১১০৬৫৪২ সহঃ িশ ক কি উটার ৩.৮৩-২০০৪ ৩.৭৫-২০০৬ ৩.৬৭-২০১১ জিমলা খা ন উ  িব ালয় চ দ র ০১.০৪.২০১৪ ০১.০৫.২০১৪ ১৯৯০ ১৮১৭৭৬৪৫৫৫

১২৩ মাঃ ইউ ছ িময়া ১১২২৪৫৬ সহঃ িশ ক ইংেরজী ১ম-১৯৯৯ ২য়- ২০০১ ৩.৫২- ২০০৫ জিমলা খা ন উ  িব ালয় চ দ র ৩০.৪.২০১৫ ০১.০৫.২০১৫ ১৯৮৩ ১৯৫৬৮৬৭২৯৭

১২৪ েলখা  আ ার ১১১৬৮১১ সহঃ িশ ক কি উটার ২য়-১৯৯৯ ২য়-২০০১ ৩.৪০-২০০৯ এখলাছ র উ্চচ িব ালয় চ দ র ২৬.১১.২০১৪ ০১.০৩.২০১৫ ১৯৮৩ ১৮১৬৬৮০৬৮৬

১২৫ কাওছার অহে দ ১১৫০৯৬৩ সহঃ িশ ক ইংেরজী ৩.৫০ - ২০০১ ৩.৬০- ২০০৪ ২য় -২০০৯ এখলাছ র উ্চচ িব ালয় চ দ র ০৭.০২.২০০৯ ০১.০৩.২০১৯১ ৫.১.১৯৮৫ ১৭৬১৯৪১৫৬৬

১২৬ মাঃ  আ ল খােয়র ১০৪৫৭৩২ সহঃ িশ ক ইসলামধম দািখল ২য়-১৯৯৮ আঃ২য়-১৯৯৬ ফাঃ ৩য়-২০০০ নীলনগর উ  িব ালয় চ দ র ০১.০২.২০০৮ ০১.০৫.২০১০ ১৫.৫.৭৯ ১৭১৮৬৩০৭৭৮

১২৭ মাঃ  হািফ র রহমান ১১৫০৯৭৯ সহঃ িশ ক িষ ২.৫৬-২০০৩ ৩.৪০-২০০৫ ২য়- ২০০৯ নীলনগর উ  িব ালয় চ দ র ১৬.২.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯ ২৪.৮.৮৭ ১৭২৩৬২৫৭১৬



১২৮ িম  আ ার ১১৫০৯৬৯ সহঃ িশ ক বাংলা ৪.৩১-২০০৭ ৩.৭০-২০০৯ ২.৭৯- ২০১৩ নীলনগর উ  িব ালয় চ দ র ১৬.২.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯ ২৫.১০.৯০ ১৬৭৩৮৫৭৮৯৮

১২৯ মাঃ কােজ ল ইসলাম ১১৩২৯২৬ সহঃ িশ ক শরীরচচা ২.৫০-২০০৩ ২.৫০ -২০০৫ ২য়-২০১০ নীলনগর উ  িব ালয় চ দ র ০১.১১.২০১৬ ০১.০৩.২০১৭ ১৯৮৫ ১৭২৫৩০২৫২৯

১৩০ মাঃ জাহা ীর আলম ১১১৬১০২ সহঃ িশ ক গিনত ৪.০০-২০০২ ৩.৩০ - ০৪ ২য়-২০০৯ ফেত র উ  িব ালয় চ দ র ০১.১২.২০১৪ ০১.০১.২০১৫ ১৮.০৭.৮৭ ১৯২১২০২৭৩৫

১৩১ মাঃ মা র রহমান ১১১৬১০০ সহঃ িশ ক আইিস ৩.৭৫-২০০৩ ৪.৮০-২০০৫ ১ম -২০০৯ ফেত র উ  িব ালয় চ দ র ১২.১০.২০১৪ ০১.০১.২০১৫ ০৬.০১.৮৯ ১৭৪৩৮৩৯৯৩০

১৩২ মাঃ জিসম উি ন ১০৬১৯৭১ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম দঃ ৩.১৭-২০০২ আঃ২.৪২-০৪ ফাঃ ২য়-০৬ ফেত র উ  িব ালয় চ দ র ২৫.৯.২০১১ ১.১১.২০১২ ০২.০১.৮৭ ১৮২৬৭১৯৫৬

১৩৩ মাঃ ইকবাল হােসন ম মদার ১১১৬০৬৫ সহঃ িশ ক ইংেরজী ১ম ১ম ৩য়- িনি ম র উ  িব ালয় চ দ র ০৮.০৯.২০১৪ ০১.০১.২০১৫ ০১.০২.৮১ ১৭০৫৫২০০০০২

১৩৪ র ননাহার আ ার ১১৫০৯৫১ সহঃ িশ ক ইংেরিজ ৩.৯৪/২০০৪ ৪.৬০/২০০৬ ২য়/২০১০,২য়/২০১১ চরকািলয়া উিব চ দ র ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৯ ১৮২১৭৭৩১১৬

১৩৫ মন িময়া ১১৫০৯৪৫ সহঃ িশ ক ইংেরিজ ৩.১৩/২০০৩ ৩.৪০/২০০৫ ২য়/২০১০,২য়/২০১১ চরকািলয়া উিব চ দ র ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭২৩৯১৭৬৬৬

১৩৬ মাজা ফর হােসন ১১৫০৯৫৩ সহঃ িশ ক বাংলা ৩.২৫/২০০৪ ৩.১৭/২০০৬ ২য়/২০১০,২য়/২০১১ চরকািলয়া উিব চ দ র ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯০ ১৯২০৫৪৩৯৩৯

১৩৭ এম.আর হাসান রািকব ১১৫০৯৪৬ সহঃ িশ ক গিনত ৪.১৩/২০০৩ ২.৯০/২০০৫ ১ম/২০০৯,১ম/২০১০ চরকািলয়া উিব চ দ র ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৭ ১৬৩৩৫৮১৫৪৭

১৩৮ মা: মার ফ আলম ১১৫০৯৬২ সহঃ িশ ক ভৗতিব ান ৩.৫৬/২০০৩ ৩.২০/২০০৫ ২য়/২০১০,২য়/২০১১ চরকািলয়া উিব চ দ র ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৮

১৩৯ মাঃ কামাল উি ন ১০৪৫৭৬৪ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম দাঃ ২য়-৯০ আঃ ২য়-৯২ ফাঃ ২য়-৯৪ িছি কা বগম বািলকা উ/িক চ দ র ২৩.১২.২০০৪ ০১.০৫.২০১০ ১৯৭৬ ১৮১৮৭১২০২১

১৪০ মাঃ মিনর হােসন ১১১৬০৬৪ সহঃ িশ ক িষ ৩.৬৩-২০০১ ২.৪০-২০০৩ ২য়-২০০৭ িছি কা বগম বািলকা উ/িক চ দ র ২৯.১২.২০১৪ ০১.০১.২০১৫ ১৯৮৫ ১৯৫২৬৭২৫৭৪

১৪১ মাওঃ আলী আহেমদ ১৩৬২১১ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ২য়-১৯৮৪ ৩য়-১৯৮৭ ৩য়-১৯৯০ জীব গাওেজ.হক  ল এ  কেলজ চ দ র ০১.০৬.৯২ ০১.০৬.১৯৯২ ১৯৭২ ১৮২৪৯৮৫১১৩

১৪২ সােহল দওয়ান ১১৫৪১১২ সহঃ িশ ক িহঃ িব ান ৪.৪৪-২০০৭ ৪.৩০-২০০৯ ২.৪৭-২০১৩ জীব গাওেজ.হক  ল এ  কেলজ চ দ র ০৯.০২.২০১৯ ০১.০৭.২০১৯ ১৯৯০ ১৮৩৮৪৪৪৮৮৮

১৪৩ মালারানী বমন ১১৫৪১১৬ সহঃ িশ ক িষ ৩.৬৩-২০০৮ ৩.৩০-২০১০ ২য-২০১৩ জীব গাওেজ.হক  ল এ  কেলজ চ দ র ০৯.০২.২০১৯ ০১.০৭.২০১৯ ১৯৯১ ১৬৩২২৫৮৫৪১

১৪৪ মাঃ রিফ ল ইসলাম ১১৫০৯৫৯ সহঃ িশ ক ভৗতিব ান ১ম ১ম ২য় দশানী মাহন র উ  িব ালয় চ দ র ১৬.০২.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯ ১৯৯০ ১৮৮২৮৯০১৮২

১৪৫ মাঃ আ  সাইদ ১১৫০৭৫৬ সহঃ িশ ক গিনত ১ম ১ম ২য় দশানী মাহন র উ  িব ালয় চ দ র ১৬.০২.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯ ১৯৮৭ ১৯১৮১৫২৪১২

১৪৬ অেশাক মার মিল ক ১১৩৯২৭১ সহঃ িশ ক আইিস ১ম-২০০০ ২য়-২০০২ ২য়-২০০৭ মমর জকাি  স াম উ  িব ালয় চ দ র ২০.০৯.২০১৪ ০৩.০৩.২০১৮ ১৯৯২ ১৭৩১৫৭৭৬৭৪

১৪৭ মাঃ রজাউল কিরম ১১৫০৯৩৫ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম দাঃ ৫.০- আঃ৪.৭ ফাঃ ৩.৮ শরীফ উল াহ  হাই এ  কেলজ চ দ র ১৬.০২.২০১৯ ১৯৯২ ১৯১১৮১৮৩১৭

১৪৮ সানিজদা আ ার  রীমা ১১৫৯৮০ সহঃ িশ ক বাংলা ৪.৩৮ ৪.৭ ৩.২ পাঠানবাজার আিবিদয়া উ  িব. চ দ র ১২.০২.২০১৯ ২১.০৫.২০১৯ ১৯৯৩ ১৬৮৩২৫৬৩০৭

১৪৯ মাহ দা আ ার ১১৫০৯২৬ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ৫. ৫. ৩.৭৫ পাঠানবাজার আিবিদয়া উ  িব. চ দ র ১২.০২.২০১৯ ২১.০৫.২০১৯ ১৯৮৯ ১৯১৬১৪৬৩৫১

১৫০ মাঃ সাই ল ইসলাম ১১২৭১১৬ সহঃ িশ ক িষ ১ম ২য় ২য় পাঠানবাজার আিবিদয়া উ  িব. চ দ র ১৫.১১.২০১৫ ০১.০৪.২০১৬ ১৯৮১ ১৭০৯০০৩২৩২

১৫১ কবীর আহেমদ ১০১৬০১৭ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ২য়-১৯৯১ ২য়-১৯৯৩ ২য়-১৯৯৬ ছংগারচর সরকারী মেডল উ/িব চ দ র ০১.০৯.২০০৩ ০১.০৭.২০০৪ ১৯৭৭ ১৯২০৭০৩১১০

১৫২ মাঃ আ  আলী ২৬৮৬০২ সহঃ িশ ক আইিস ৩য়-১৯৯০ ৩য়-১৯৯২ ৩য়-১৯৯৪ ছংগারচর সরকারী মেডল উ/িব চ দ র ১৫.০২.২০০৫ ০১.০৯.২০০৫ ১৯৭৪ ১৮১৬৪২২৮৩৩

১৫৩ কমল ঞ  িব ম ১১১৯১৪৪ সহঃ িশ ক কা ত থ ১ম-২০০০ ১.৯০.২০০৩ ৩.০৫-২০১০ ছংগারচর সরকারী মেডল উ/িব চ দ র ১৬.০৩.২০১৫ ০১.০৫.২০১৫ ১৯৮৫ ১৮৭২০০০২৭৫

১৫৪ সিলম িময়া ১১৫০৯৭২ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম য়া হাই ল এ  কেলজ চ দ র ১৬.০২.২০১৯ ১৮১৬৪৯১৭৮০

১৫৫ র পচান বাদশা ১১৫০৯৫৭ সহঃ িশ ক িষ য়া হাই ল এ  কেলজ চ দ র ১৬.০২.২০১৯ ১৮১৬৪৯১৭৮০

১৫৬ সিফ র রব ১১৬০৯৮১ সহঃ িশ ক ইংেরজী ৪.১৩ ৪.৩ ২য় িবভাগ নাউরী  আহ িদয়া উঃিব চ দ র ১৬.০২.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯.১ ১৯৯২ ১৯৩৫৮৯৪৫৬২

১৫৭ ফাহাদ হােসন ১১৫০৯৬৮ সহঃ িশ ক ইংেরজী ৪.৫৬ ৪.৮ ২.৮৬ বাগানবাড়ী আইিডয়াল একােডমী চ দ র ১০.০২.২০১৯ ১৭.০৫.২০১৯ ১৯৯৩ ১৬৮৫৭৫৫৫৮২

১৫৮ মাঃ ই াহীমেহােসন ১১৫৪১১৩ সহঃ িশ ক বাংলা ১ম-১৯৯৮ ২য়-২০০১ ২য়-২০০৫ ধনােগাদাতালতলী হাই ল এ  কেজল চ দ র ২০.০২.২০১৯ ০১.০৭.২০১৯ ১৯৮৪ ১৭৪৫৩৩৪৪০১

১৫৯ িশিরন আ ার ১১৫৪১১৭ সহঃ িশ ক ইংেরজী এ-( ২০০৩) এ- ( ২০০৫) ২য়-২০০৯ ধনােগাদাতালতলী হাই ল এ  কেজল চ দ র ২০.০২.২০১৯ ০১.০৭.২০১৯ ১৯৮৭ ১৭৫৭১৪১৪০৪

১৬০ অ ফম মিল ক ১১৫০৯৪২ সহঃ িশ ক িহ  ধম ২.৬৯-২০০৫ ৩.২০-২০০৮ ২য়- ২০১২ গা র জনক াণ উ  িব ালয় চ দ র ২০.০২.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯ ১৯৮৭ ১৯৬৪২৭৫৫৬৯

১৬১ রনিজত চ  সরকার ১১৫০৯৭৭ সহঃ িশ ক বাংলা ২.৮৮- ২০০৪ ২.৩০-২০০৭ ২য়-২০১১ গা র জনক াণ উ  িব ালয় চ দ র ২০.০২.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯ ১৯৮৭ ১৮৬২৯০৩৫০৮



১৬২  †gvt ZvRyj Bmjvg 119220 mnKvwi wkÿK Bmjvg `vwLj-3q Avwjg-3q m¤§vb-2q nhiZ kvnRvjvj D”P we`¨vjq চ দ র 1/6/1983 30/09/1961 1817647708

১৬৩  †mvwbqv Rvnvb 1078708 mnKvwi wkÿK K„wk GmGmwm-1g GBPGmwm-2.90 ¯œvZK-2q                     -ঐ- চ দ র  6/10/1984 1728396169

১৬৪ iæcvjx wek¦vm 1116106 mnKvwi wkÿK wn› ỳa©g GmGmwm-3.50 GBPGmwm-3.3 ¯œvZK-2q                    -ঐ- চ দ র 9/12/2014 7/6/1985 1866238240

১৬৫ bvmwib Av³vi 1154436 mnKvwi wkÿK evsjv GmGmwm-2.69 GBPGmwm-2.40 ¯œvZK-2q                     -ঐ- চ দ র 23/02/2019 1/3/1988 1996451721

১৬৬  †gvt Ave ỳj ev‡Zb 1139268 mnKvwi wkÿK AvBwmwU GmGmwm-2.63 GBPGmwm-2.40 ¯œvZK-2q  †evqvwjqv evwjKv D”P we`¨vjq চ দ র 5/1/2015 1/9/1986 1819071772

১৬৭  †gvt bvwQi DwÏb 316293 mnKvwi wkÿK Bmjvg GmGmwm-3q GBPGmwm-3q m¤§vb-2q                     -ঐ- চ দ র 7/8/2004 7/3/1976 1819869022

১৬৮  RvbœvZzj †di‡`Šm 1134766 mnKvwi wkÿK weÁvb GmGmwm-3.44 GBPGmwm-4.00 ¯œvZK-1g                     -ঐ- চ দ র 1/11/2016 12/5/1986 1686257549

১৬৯  wb‡cb miKvi 1132953 mnKvwi wkÿK wn› ỳa©g GmGmwm-2q GBPGmwm-2q ¯œvZK-3q                     -ঐ- চ দ র 29/12/2016 24/08/1975 1914537173

১৭০  †gvt LvBiæj Avwgb 1150934 mnKvwi wkÿK Bmjvg GmGmwm-3.25 GBPGmwm-4.33 dvwRj-3.00 w`Njw` Gg.G QvËvi D”P we`¨vjq চ দ র 10/2/2019 1989 1937538043

১৭১  †gvt kvnv`vZ †nv‡mb 1123849 mnKvwi wkÿK Bmjvg GmGmwm-2.33 GBPGmwm-2.50 m¤§vb-2q `Micyi Ave`yj Mwb D”P we`¨vjq চ দ র 12/8/2015 30/06/1987 1815320938

১৭২  †gvt Avey Zv‡ni 1061966 mnKvwi wkÿK Bmjvg `vwLj-2q Avwjg-2q Kvwgj-1g eiw`qv KvRx myjZvb Avn‡¤œ̀  D”P we`¨vjq চ দ র 17/12/2011 10/1/1986 1930218614

১৭৩ BqvQwgb Av³vi 1139274 mnKvwi wkÿK AvBwmwU GmGmwm-we GBPGmwm-we ¯œvZK‡Ëvi-2q                     -ঐ- চ দ র 11/7/2015 17/3/1990 1865082880

১৭৪  †gvt Bকevj †nv‡mb 1150931 mnKvwi wkÿK K„wl GmGmwm-G #VALUE! K„wl wW‡cøvgv-4.                     -ঐ- চ দ র 12/2/2019 20/10/1994 1575035731

১৭৫  †gvt ivwKe DwÏb Lvb 1139307 mnKvwi wkÿK AvBwmwU GmGmwm-1.75 GBPGmwm-2.50 ¯œvZK-3.56 bv‡qiMv&&&&&&&&u&I D”P we`¨vjq চ দ র 1/6/2015 1/1/1986 1813390938

১৭৬ we_xKv gÛj 1123315 mnKvwi wkÿK wn› ỳa©g GmGmwm-1g GBPGmwm-2q ¯œvZK-2q                     -ঐ- চ দ র 1/6/2015 5/5/1983 1741492634

১৭৭  †gvt Avey Rvdi 1145133 mnKvwi wkÿK Bmjvg GmGmwm-5.00 GBPGmwm-5.00 m¤§vb-3.83                     -ঐ- চ দ র 7/2/2019 15/12/1993 1813815356

১৭৮ Zvnwg`v Av³vi 1145132 mnKvwi wkÿK e¨emv wkÿv GmGmwm-4.88 GBPGmwm-5.00 ¯œvZK-3.44                     -ঐ- চ দ র 7/2/2019 2/11/1993 182854547

১৭৯ bRiæj Bmjvম 1139273 mnKvwi wkÿK AvBwmwU GmGmwm-2.38 GBPGmwm-3.50 ¯œvZK-2q  †evqvwjqv  D”P we`¨vjq চ দ র 2/5/2015 1986 1825765502

১৮০ Rnxiæj Bmjvg 1078713 mnKvwi wkÿK Bmjvg `vwLj-4.17 Avwjg-3.67 m¤§vb-1g                     -ঐ- চ দ র 8/6/2013 1987 1918416514

১৮১ Aজq Kzgvi ewbK 441863 mnKvwi wkÿK weÁvb GmGmwm-2q GBPGmwm-3q ¯œvZK-3q jvKwkecyi wd‡ivRv †eMg D”P we`¨vjq চ দ র 1/1/1995 1/1/1966 1818712635

১৮২ রােশদুল হক মজমুদার 1150932 mnKvwi wkÿK K„wl GmGmwm-4.63 মৎস  িডে ামা bIMuvI D”P we`¨vjq চ দ র 16/02/2019 10/5/1995 1870076641

১৮৩  †gvt Aveyj †nv‡mb 443497 mnKvwi wkÿK Bmjvg `vwLj-2q Avwjg-2q dvwRj-2q AvPjwQjv D”P we`¨vjq চ দ র 22/02/2000 1978 1813867836

১৮৪ wke k¼i `vm 2112909 mnKvwi wkÿK K„wl GmGmwm-1g K„wl wW‡cøvgv-2q                     -ঐ- চ দ র 17/02/2019 1977 1821737643

১৮৫ kvnv`Z †nv‡mb 1150940 mnKvwi wkÿK weÁvb GmGmwm-5.00 GBPGmwm-4.40 m¤§vb-3.11                     -ঐ- চ দ র 16/02/2019 1993 1813230655

১৮৬   †gvt †ejvj †nvQvBb 2025837 mnKvwi wkÿK Bmjvg `vwLj-1g dvwhj-2q Kvwgj-2q  Kvwkgcyi c~ib D”P we`¨vjq চ দ র 5/2/2011 2/3/1978 1817057202

১৮৭ gvwnbyi Av³vi 1145141 mnKvwi wkÿK Bs‡iRx GmGmwm-3.81 GBPGmwm-4.10 ¯œZK-2q Avaiv D”P we`¨vjq চ দ র 11/2/2019 8/9/1989 199334370

১৮৮ ‡Mvjvg †gv¯Ídv 1145140 mnKvwi wkÿK K…wl wkÿv GmGmwm-3.44 GBPGmwm-3.50 ¯œZK-2q                     -ঐ- চ দ র 11/2/2019 1/1/1991 1742963111

১৮৯ wgRvbyi ingvb 1145139 mnKvwi wkÿK Bmjvg `vwLj-4.25 Avwjg-5.00 dvwRj-3.83                     -ঐ- চ দ র 11/2/2019 1/3/1994 1977844005

১৯০ wRqvDi ingvb 303088 mnKvwi wkÿK Bmjvg GmGmwm-2q GBPGmwm-3q dvwRj-3q bvivqb cyi ccyjvi D”P we`¨vjq চ দ র 2/8/1988 1967 1918022560

১৯১ জয়েদব কুমার ivq 1145093 mnKvwi wkÿK K…wl wkÿv GmGmwm-3.44 GBPGmwm-2.00 m¤§vb-2য় KvwPqviv evwjKv D”P we`¨vjq চ দ র 3/2/2019 1/9/1990 1731031504

১৯২  †gvt Avj Avwgb 1145137 mnKvwi wkÿK Bmjvg GmGmwm-5.00 GBPGmwm-5.00 ¯œZK-4.00 gyÝxinvU D”P we`¨vjq চ দ র 5/2/2019 1/12/1992 1812931344

১৯৩  †gvt gwnDwÏb 1074023 mnKvwi wkÿK Bmjvg GmGmwm-3.33 GBPGmwm-2.58 m¤§vb-2q enix D”P we`¨vjq চ দ র 1/4/2013 7/1/1988 1828558630

১৯৪ KvRx †gvdv¾j †nv‡mb 1145082 mnKvwi wkÿK weÁvb GmGmwm-5.00 GBPGmwm 4.20 ¯œZK-2q                     -ঐ- চ দ র 6/2/2019 1/1/1991 1781684707

১৯৫  †gvt ‡Zvdv‡qj 1122465 mnKvwi wkÿK Bmjvg GmGmwm-5.00 Avwjg-4.67 dvwRj-4.60 gZjeMb&R cvBjU evwjKv D”P we`¨vjq চ দ র 17/05/2015 1/3/1990 1918181213



১৯৬ D‡¤§ nvwb 800156 ‡UªW BÝUªv±i  †Wªm †gwKs GmGmwm-3q GBPGmwm-2q we.G-2q                     -ঐ- চ দ র 16/09/1996 31/01/1973 1718084596

১৯৭  †gvmv¤œr gwbiv BqvQwgb 803557 ‡UªW BÝUªv±i  †Rbv‡ij B‡jKUªwbK GmGmwm-1g wW‡cøvgv Bwb&R-1g wW‡cøvgv Bwb&R †UK-1g                     -ঐ- চ দ র 14/08/2002 1/9/1978 1819162100

১৯৮ Ahq ‡mb †Mvj`vi fvlv wkÿv Bs‡iRx GmGmwm-3.31 GBPGmwm-3.10 weG(m¤§vb)2য়                     -ঐ- চ দ র 20/02/2019 30/12/1987 1786604543

১৯৯  †ivwRbv Av³vi 1132934 mnKvwi wkÿK K„wl wkÿv GmGmwm-1g GBPGmwm-1g m¤§vb-1g jvgPix D”P we`¨vjq চ দ র 26/11/2016 22/12/1972 1969487268

২০০ wRmvb Avng` 1150938 mnKvwi wkÿK Bmjvg `vwLj-3.67 Avwjg-2.67 dvwRj-2q                     -ঐ- চ দ র 7/2/2019 1/8/1985 1920285222

২০১ iæ‡ej ingvb 1150939 mnKvwi wkÿK Bs‡iRx GmGmwm-5.00 GBPGmwm-4.90 m¤§vb-2q                     -ঐ- চ দ র 7/2/2019 3/1/1990 1839921130

২০২ Amxg MvBb 1114109 mnKvwi wkÿK wn› ỳ ag© GmGmwm-2q GBPGmwm-2.40 ¯œvZK-2q bvivqbcy ccyjvi evwjKv D”P we`¨vjq চ দ র 12/9/2014 15/2/1984 1632005141

২০৩  †gvt gvBbyj Bmjvg 1145097 mnKvwi wkÿK AvBwmwU GmGmwm-2q GBPGmwm-2q ¯œZK-3.62                     -ঐ- চ দ র 2/2/2019 10/2/1979 1819959396

২০৪  †gvt †jvKgvb †nv‡mb cvUIqvix 131399 mnKvwi wkÿK Bmjvg `vwLj-3q Avwjg- 3q m¤§vb-3q ajvBZjx RbZv D”P we`¨vjq চ দ র 23/11/1988 1/12/1966 1731098843

২০৫ gwb ivYx PµeZ©x 1150937 mnKvwi wkÿK Kve¨ Zx_© GmGmwm-4.88 GBPGmwm-4.50 weweGm-2q                     -ঐ- চ দ র 14/02/2019 25/12/1990 1735475494

২০৬ মাঃ রািজব হােসন 1132936 সহকাির িশ ক ইংেরজী 4.21 4.7 2য় মহামায়া হানািফয়া উ  িব ালয় চ দ র 5/2/2017 1/3/2017 1990 1814935959

২০৭ ফােতমা বগম 119054 সহকাির িশ ক সামািজক িব ান 3য় 3য় 3য়  সনগ ও বািলকা উ  িব ালয় চ দ র 1/2/1984 1/2/1984 1964 1732573641

২০৮ মাঃ আহসান উ া 1145108 সহকাির িশ ক ইংেরজী 3.5 3 3য়  সনগ ও বািলকা উ  িব ালয় চ দ র 4/2/2019 1/3/2019 1985 1818859859

২০৯ মাঃ শাহাদাৎ হােসন 1150814 সহকাির িশ ক ইংেরজী 2.44 3 2য়   আিমরাবাদ িজ. ক উ  িব ালয় চ দ র 4/2/2019 1/3/2019 1988 1740993437

২১০ মাঃ সােহল রানা 1150815 সহকাির িশ ক বসায় িশ া 3.31 4 1ম বহিরয়া ল ইসলাম উ  িব ালয় চ দ র 8/2/2019 1/5/2019 1989 1818953529

২১১ প বী  রানী রায় 1150833 সহকাির িশ ক সামািজক িব ান 2.88 2.4 2য় বহিরয়া ল ইসলাম উ  িব ালয় চ দ র 8/2/2019 1/5/2019 1984 1818953529

২১২ মাঃ আল-আিমন 1150820 সহকাির িশ ক ইংেরজী 4.69 4.7 3.15 বহিরয়া ল ইসলাম উ  িব ালয় চ দ র 8/2/2019 1/5/2019 1993 1818953529

২১৩ মাঃ মাহ জ আহেমদ 1150821 সহকাির িশ ক  িব ান 5 5 3.25 চ দ র রীয়া উ  িব ালয় চ দ র 9/2/2019 1/5/2019 1995 1815050692

২১৪ মাঃ আলমগীর হােসন 1150825 সহকাির িশ ক বাংলা 3.44 3.9 2য় হামানকি  প ীম ল উ  িব ালয় চ দ র 11/2/2019 1/5/2019 1988 1718023290

২১৫ মাঃ সারওয়ার সা াদ 1154101 সহকাির িশ ক গিণত 4.38 2.9 1ম জনতা উ  িব ালয় চ দ র 10/2/2019 1/7/2019 1989 1716016079

২১৬ মাঃ ফজ ল কিরম 1145098 সহকাির িশ ক ইংেরজী 4.25 5 2.66 িজলানী িচশতী উ  িব ালয় চ দ র 5/2/2019 1/3/2019 1991 1816083446

২১৭ মাঃ জিসম উি ন সরকার 1139286 সহকাির িশ ক ইংেরজী 1ম 2য় 3য় এম এম ল হক উ  িব ালয় চ দ র 24/08/2014 1/3/2018 1977 1719855160

২১৮ মাঃ রহান উি ন 1150835 সহকাির িশ ক বাংলা 3.31 2.7 2য় এম এম ল হক উ  িব ালয় চ দ র 16/02/2019 1/5/2019 1989 1719855160

২১৯ উে  ছালমা 1150823 সহকাির িশ ক বসায় িশ া 3.63 4.5 1ম এম এম ল হক উ  িব ালয় চ দ র 16/02/2019 1/5/2019 1987 1719855160

২২০ মাঃ মা ন ম মদার 1154437 সহকাির িশ ক গিণত 4.13 3.3 3.15 রানবাজার ম দনউ  িব ালয় চ দ র 5/2/2019 1/9/2019 1993 1817063419

২২১ মা ফা হােসন 1145110 সহকাির িশ ক ইংেরজী 4.06 3.2 2.89 ডাসাদী উ  িব ালয় চ দ র 5/2/2019 1/3/2019 1992 1731695771

২২২
িব ব চ  দাস 1150848 সহ:িশ ক সামািজক িব ান 1999 2003 2009 কািলরবাজার িমজা র রহমান উচচ িব ালয

চ দ র
12/2/2019 1/5/2019 30/5/84

1816022656

২২৩ মা: সাই ল ইসলাম 2007995 সহ:িশ ক ইস:ধম 1994 1997 2009 সানালী বািলকা উ:িব: চ দ র 1/3/2011 ০১/০৫/২০০৪ 1/1/1979 1749895287

২২৪ শািহ র আ ার 1150871 সহ:িশ ক ইস:ধম 4.00-2008 2.90-2010 2য়-2013 িবরাম ্র এস জে◌এম উ  িব ালয় চ দ র ১৪/২/১৯ ১৯/৫/১৯ ১২/১২/১৯৯২ ১৭৯২৪৯৫২৮৭

২২৫ খািদজা আ ার ১০৪৫৭৫৭ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ২য়/১৯৯৯ ৩য়/২০০২ ২য়/২০০৪ কেরায়া বা:উ:িব: চ দ র ১৭/০৩/২০০৫ ০১/০৫/২০১০ ১২/১১/১৯৯৪ ১৮৬১৯৫৬২৬৪

২২৬ মাঃ আিরফ হােসন ১১৫০৮৫৮ সহকারী িশ ক িষ িশ া ৪.৮১/২০০৮ ৪.৬০/২০১০ ৩.০২/২০১৫ কেরায়া বা:উ:িব: চ দ র ০১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০৩/১০/১৯৮৩ ১৭২২২২৩৫৮৫

২২৭ রাজীব চ  ম মদার সহ:িশ ক বসায় িশ: ৩.০৬-২০০৫ ৪.০০-২০০৭ ২য়/২০১১ কেরায়া বা:উ:িব: চ দ র ০১/০১/২০০৫ ০৩/১০/১৯৮৯ ১৭৩১৫১৭৩৩

২২৮ হািলমা আ ার সহ:িশ ক ইংেরজী ৩.৪৪-২০০৪ ৩.৭০-২০০৬ ২য়/২০১১ কেরায়া বা:উ:িব: চ দ র ০১/০৪/২০১৫ ০৩/০৬/১৯৮৮ ১৬২২১৪২৩৫৭

২২৯  রােসল আহে দ 1145149 সহ:িশ ক ◌ইংেরজী 2004 2009 2014 গািব র উ:িব: চ দ র 2/2/2019 1/1/1991 1828698430 ১৮২৮৬৯৮৪৩০



২৩০ নছর আহে দ 1145150 সহ:িশ ক শারীিরক িশ: 2005 2007 2012 গািব র উ: িব: চ দ র 2/2/2019 1/8/1988 1813334713 ১৮১৩৩৩৪৭১৩

২৩১ রমা রাণী প য়ািদন সহ:িশ ক া অ 2002 2004 2009 গািব র উ: িব: চ দ র 2/2/2019 15/5/86 1937660481 ১৯৩৭৬৬০৪৮১

২৩২ তাফােয়ল আহ দ ১২৭৩১৭ সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস এইচএসিস িব.এস.িস সােহবগ  মা িমক িব ালয় চ দ র ০১/০৪/১৯৮৭ ০১/০৪/১৯৮৭ ১০/০৮/১৯৬৫ ১৭৩১৫৪২৭৬২

২৩৩ মাঃ শাম ল ইসলাম ১৩৬১৭৩ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল সােহবগ  মা িমক িব ালয় চ দ র ২৫/০৫/৯১ ০১/০৩/১৯৯২ ০১/০২/১৯৭১ ১৭২০৪৪৩৪৪৯

২৩৪ বা লাল গা ামী ১১০১৫৮ িনয়র িশ ক িহসাব িব ান এসএসিস এইচএসিস সােহবগ  মা িমক িব ালয় চ দ র ০১/০৯/১৯৮০ ০১/০৭/১৯৮৪ ০১/০৭/১৯৬২ ১৭১০৬৪১৪২১

২৩৫ মাঃ মাইন উি ন ১৩৪১৫১ িনয়র িশ ক বাংলােদশ ও িব  পিরচয় এসএসিস আিলম সােহবগ  মা িমক িব ালয় চ দ র ০১/০১/১৯৮৯ ০১/০৬/১৯৯০ ৩১/১২/৬৯ ১৭২০৬২৭৮৮৪

২৩৬ বগম ৎফা ১৩৩৫৭৩ িনয়র িশ ক চা  ও কা  কলা এসএসিস সােহবগ  মা িমক িব ালয় চ দ র ০১/০১/১৯৮৯ ০১/০৬/১৯৯০ ০৭/০৮/১৯৬৩ ১৭১৮৫৭৮০৬১

২৩৭ সিলম উি ন ১১৫০৮৫৯ সহ: িশ: বাংলা দািখল আিলম াতক স ান গ াক নায়াব আলী উ: িব: চ দ র ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯২ ১৭৫১৫৭৮১৭৯

২৩৮ িরপন খ ন ১১৫০৮৬৯ সহ: িশ: বাংলা এসএসিস এইচএসিস াতক স ান গ াক নায়াব আলী উ: িব: চ দ র ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯২ ১৭২৭৮৮৯২০০

২৩৯ িবলিকস আ ার ১০৫৬৩৫১ সহ: িশ: ইসলাম িশ া দািখল আিলম কািমল গ াক নায়াব আলী উ: িব: চ দ র ১৩-৪-২০১১ ০১/০৫/২০১১ ১৯৮১ ১৮১৬১৭৩০০৩

২৪০ হা দ আকরাম 449840 ইসলামধম দািখল আিলম ফািজল ি রহাট জএ এ আলী চ দ র 30/10/02 1979 1818122330 1818122330

২৪১ মাঃ মিম ল ইসলাম ১১৩৯২৮৫

 সহকারী 
িশ ক(কি উটার)  কি উটার  ১ম/১৯৯৮ ১ম/২০০০ ১ম/২০০৩ দকািলি য়া উ িব ালয় চ দ র  ২৪/০৭/২০১৪ ০১/০৩/২০১৮ ২০/৯/৮৩ ১৮৭৭৯৯৫২৪৬

২৪২ মাঃ আেনায়ার হােসন ২০২১৩৭০ শরীর চচা িশ ক  শারীিরক িশ া ১ম ২য় ২য় (পাস) আেলািনয়া উ  িব ালয় চ দ র ০৬/০৩/২০১৩ ০১/০৫/২০১৩ ১৯৭৮ ১৭১৫৬৯২৩৬০

২৪৩ অেশাক বাৈড় ১১৫০৮৪৩ সহকাির িশ ক িহ  ধম ১ম ২য় ২য় (পাস) আেলািনয়া উ  িব ালয় চ দ র ২৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৪ ১৬৭৫৯২৪১৪০

২৪৪ মাঃ ইমরান হােসন ১১৫০৮৫২ সহকাির িশ ক িষ িশ া ৩.৫ ৩ ২য় (স ান) আেলািনয়া উ  িব ালয় চ দ র ২৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ 1985 1722533856

২৪৫ িপ  চ  দাস ১০৭০৬৯৩ কি উটার িশ ক ত  ও যা. . ১ম ১ম ২য় (স ান) আেলািনয়া উ  িব ালয় চ দ র ০৯/০৮/২০১৪ ০১/১১/২০১৪ ১৯৮৪ ১৭৪৮৪৭৯৯০৭

২৪৬ ইমরান  হােসন ১১৩২৯৪৩ সহ:িশ ক িষ ২০০২ ২০০৬ ২০২০ চা া আ: হািমক  ম:বা:উ:িব: চ দ র ০১/১১/২০১৬ ০১/০৩/২০১৭ ০১/০৭/১৯৮৫ ১৭৯৪৪৯১৯০৩

২৪৭ নেরশসরকার 1223833 সহ:িশ ক িহ  ধম 3.25 2.2 2য় ফিরদগ  পাইলট বা:উ:িব: চ দ র 1/6/2015 1/10/2015 ০৪/১১/১৯৮৫ ১৭২৫৫৩৪২১১

২৪৮
মা. আ ল মা ান উিকল 132920 িসিনয়র িশ ক ইসলাম িশ া 3য়, 1980 1ম, 1982 1ম, 1984 চা া ইমাম আলী উ িব ালয় ও কেলজ

চ দ র
12.08.1989 1967 1722289846 ১৭২২২৮৯৮৪৬

২৪৯ মা. িব াল হােসন 313186 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 2য়, 1986 2য়, 1988 3য়, 1990 চা া ইমাম আলী উ িব ালয় ও কেলজ চ দ র 01.06.1995 1967 1716474145 ১৭১৬৪৭৪১৪৫

২৫০ িফেরাজা খা ন 1127109 সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া িজিপএ 4.08 িজিপএ 3.58 িজিপএ 2.92 শা া ল এ  কেলজ চ দ র 5/12/2015 1/3/2016 13/02/1988 1751520399

২৫১ মাঃ শরীফ হােসন 1145147 সহকারী িশ ক ইংেরজী িজিপএ 4.25 িজিপএ 4.20 িজিপএ 2.86 শা া ল এ  কেলজ চ দ র  04/02/2019 1/3/2019 1/2/1991 1879320926

২৫২ মাহা দ  হােসন 1145148 সহ:িশ ক বাংলা 4.75-2007 4.33-2009 িচক চ দপ র কেলজ চ দ র 2/2/2019 1/3/2019 ৩১/১২/৯২ ১৬২২৩৭৪৩৬৪

২৫৩ মা; ইসমাইল  হােসন 1145153 সহ:িশ ক ইংেরজী 5.00-2006 4.70-2008 িচক চ দপ র কেলজ চ দ র 2/2/2019 1/3/2019 ০১/০১/১৯৯২ ১৭২০৮৮৪৪৭৩

২৫৪ মা.মাহ ব গাজী ১১২২৪৬৩ সহ. মৗলভী ইসলাম িশ া দািখল-২য় আিলম-২য় ফািজল- ২য় খা িরয়া ব খী উ  িব ালয় চ দ র ০৯/০৫/২০১৫ ০১/০৭/২০১৫ ১৯৮৪ ১৭১৪৩৪৯৫৯৭

২৫৫ মা.ইমাম হােসন N1150856 সহ.িশ ক ইংেরজী দািখল-৪.৬৭ আিলম-৪.৪২ াতক (স ান)-২.৬৬ খা িরয়া ব খী উ  িব ালয় চ দ র ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯৩ ১৭৩২৫৩৩১২৮

২৫৬ মা: খারেশদ আলম 1111982 সহ: িশ: িব ান 1ম-1998 2য়-2002 2য়-2007 কাওিনয়া ওয়াই এম উঃিবঃ চ দ র 16/6/14 1/1/1983 1383 1706645640

২৫৭ Bgivb †nv‡mb 1067034 mn:wkÿK Bs‡iwR 1g wefvM 1g wefvM 3.5 evwj_yev Av: চ দ র 7/16/2012 11/1/2012 ০৭/০১/১৯৭৯ ১৮৭৫৭৬৪৭১৭

২৫৮ নািছমা আ ার ১০৫২২২৮ সহ;িশ ক ইসলামধ ১ম ১ম ২য় বািল বা আ: হািমদ উ:িব: চ দ র 8/1/2010 11/1/2010

২৫৯ আছমা আ ার ১১৪৫১২৪ সহঃিশ ক বসায় িশ া 2002 (3.38) 2004 (3.70) িহসাব িব ান রাম র বাজার মিজিদয়া উঃ িব ালয় চ দ র 2/5/2019 1/3/2019 ০১/০১/১৯৮৭ ১৬৮৫০৫৬৬৫৯

২৬০ িবলিকস আ ার ১২৬২৫৯ সহ:িশ ক বাংলা ১ম-১৯৭৮ ২য়-১৯৮০ ৩য়-১৯৮৩ পসা বািলকা উ:িব ালয় চ দ র ০১/০৯/১৯৮৬ ০১/০৯/১৯৮৬ ১৯৬২ ১৮১১১৮৮৩৬৭

২৬১ আকবাল  আহ দ ১১৪৫১০৪ সহ:িশ ক ইংেরজ ২০০৬ ২০০৮ ২০১২ িবআরহাজীআ:আহাদ উ:িব: চ দ র ০৬/১০/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৯৮৪ ১৭৫৯১৪৬৪৬০



২৬২ মা;নািছর উি ন ১১৫০৮৬০ সহ:িশ ক আইিস ২০০৫ ২০০৮ ২০১১ পাইকপাড়া িনয়র বািলকা চ দ র ১১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০১/০১/১৯৯০ ১৭৩৯২০৫৩৩৯

া িরত/-

( মাঃ িগয়াসউি ন পাটওয়ারী

জলা িশ া অিফসার

চ দ র। 



এসএসিস/
দািখল

এইচএসিস/আ
িলম

াতক 
(পাস/স

ান)

1 মা: রােশদ উি ন 1145220 সহকারী িশ ক বসায় িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক চর মহার আিজিজয়া উিব ল ী র 4/2/2019 31/12/1988 1768853409

2 মাঃ মিন ল আলম 1030805 সহকারী িশ ক ইংেরজী এসএসিস এইচএসিস াতক লতানা বািলকা উ  িব ালয় ল ী র 25/09/2004 15/02/1963 1729359577

3 মাঃ ইউ ছ 1115532 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আিলম ফািযল লতানা বািলকা উ  িব ালয় ল ী র 10/12/2014 15/01/1980

4 আেনায়ার হােসন 1127290 সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক লতানা বািলকা উ  িব ালয় ল ী র 17/11/2015 15/01/1984 1817402132
5 মাঃ ইউ ল আলী 1119771 সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক সবা াম ফজ র রহমান উিব ল ী র 1/12/2014 7/5/1985

6 ফারহানা আ ার চৗ রী 1139430 সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক সবা াম ফজ র রহমান উিব ল ী র 1/12/2014 1/9/1987 1739326940

7 মাঃ আিরফ হােসন 1145200 সহকারী িশ ক বাংলা এসএসিস এইচএসিস াতক সবা াম ফজ র রহমান উিব ল ী র 30/01/2019 10/7/1998 1822565064

8 মাঃ িমজা র রহমান 1145199 সহকারী িশ ক গিণত এসএসিস এইচএসিস াতক সবা াম ফজ র রহমান উিব ল ী র 30/01/2019 11/5/1988 1812333142

9 মাঃ ওমর ফা ক 1042632 সহকারী মৗলভী ইসলাম িশ া দািখল আিলম ফািযল আেলকজা ার পাই বা: উিব ল ী র 7/3/2010 1/3/1994 1831072409

10 মারেশদ আলম 1151425 সহকারী িশ ক সামািজক িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক আেলকজা ার পাই বা: উিব ল ী র 12/2/2019 1/11/1987 1815678283
11 মাঃ আ ল বাসার 34095 ভাষক আরবী দািখল আিলম ফািযল বা রচর ইসলািময়া আ: মা াসা ল ী র 12/6/1985 1/3/1967 1732512898

12 হা দ আ  তােহর 2100454 ভাষক আরবী দািখল আিলম ফািযল বা রচর ইসলািময়া আ: মা াসা ল ী র 1/4/2013 1/3/1985 1822199948

13 মাঃ কামাল উি ন 323325 ভাষক বাংলা এসএসিস এইচএসিস াতক বা রচর ইসলািময়া আ: মা াসা ল ী র 24/06/2004 20/02/1972 1772058707

14 মাঃ মিজ র রহমান 320207 ভাষক পৗরনীিত এসএসিস এইচএসিস াতক বা রচর ইসলািময়া আ: মা াসা ল ী র 28/02/2000 17/05/1968 1818916667

15 শাহানা আ ার চৗ রী 2123890 সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক বা রচর ইসলািময়া আ: মা াসা ল ী র 3/2/2019 31/12/1990 1818458767

16 মাঃ নজ ল ইসলাম 34693 সহকারী িশ ক িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক বা রচর ইসলািময়া আ: মা াসা ল ী র 1/7/1990 31/12/1964 1914283690

17 মীর সরাত জাহান 1145204 সহকারী িশ ক বাংলা এসএসিস এইচএসিস াতক চর আফজল এসইএসিডিপ উিব ল ী র 2/2/2019 22/12/2019 1632234801

18 স য় চ  দাস 120368 সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক চর লের  উ  িব ালয় ল ী র 27/04/1984 1964 1822187420

19 মাঃ মাসেলহ উি ন 139073 সহকারী িশ ক বসায় িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক চর লের  উ  িব ালয় ল ী র 30/07/1993 1966 1712761323

20 মাঃ আিরফ হােসন 1113479 সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল আিলম ফািযল চর লের  উ  িব ালয় ল ী র 4/8/2014 1966 1916006312

21 মাঃ িরপন হােসন 1139439 সহকারী িশ ক বসায় িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক চর লের  উ  িব ালয় ল ী র 28/10/2015 1986 1742152160

22 রািজনা আ ার 1151358 সহকারী িশ ক ইংেরজী এসএসিস এইচএসিস াতক চর লের  উ  িব ালয় ল ী র 3/2/2019 1988 178856467

23 ইমাম হােসন 1145213 সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক চর কালিকিন আদশ উিব ল ী র 27/01/2019 1991 1613126812

24 ফজেল রা ী 1145207 সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল আিলম াতক চর কালিকিন আদশ উিব ল ী র 3/2/2019 1991 1766856403

আইিড ন রিশ েকর নামঃ 
নং

িব ালেয়র নাম জলা 
(কম ল)

জ  সালিশ াগত যা তািবষয়পদবী িনেয়ােগর 
তািরখ

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

মাবাইল ন র



25 মাঃ আলমগীর হােসন 1145210 সহকারী িশ ক িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক চর কালিকিন আদশ উিব ল ী র 3/2/2019 1988 1729669785

26 আল আিমন 1145209 সহকারী িশ ক ইংেরজী এসএসিস এইচএসিস াতক চর কালিকিন আদশ উিব ল ী র 3/2/2019 1991 1729669785

27 লালী বগম 1145210 সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক চর কালিকিন আদশ উিব ল ী র 3/2/2019 1984 1728590804

28 মাসাঃ মাইয়া আ ার 1145206 সহকারী িশ ক বাংলা এসএসিস এইচএসিস াতক চর কালিকিন আদশ উিব ল ী র 3/2/2019 1989 1778091346

29 মজবাহ উি ন 1139435 সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক কািদর পি েতর হাট উ  িব ালয় ল ী র 1/4/2015 1987 1646068340

30 মাঃ তা ল ইসলাম 116072 সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল আিলম ফািযল চর জা ািলয়া এসিস উিব ল ী র 1/11/1981 1962 1720546088

31 মাঃ শিফ উ াহ 126126 সহকারী িশ ক িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক চর জা ািলয়া এসিস উিব ল ী র 18/09/1985 1962 1717432256

32 মাঃ আব র রব 1037872 সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক চর জা ািলয়া এসিস উিব ল ী র 30/09/2010 1981 1828733597

33 মাঃ জাহা ীর আলম 1063901 সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক চর জা ািলয়া এসিস উিব ল ী র 20/07/2011 1986 1737072307

34 মাঃ মন উি ন 1154219 সহকারী িশ ক বসায় িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক চর জা ািলয়া এসিস উিব ল ী র 9/5/2019 1985 162975947

35 িমিহর কাি  দাস 1125195 সহকারী িশ ক ইংেরজী এসএসিস এইচএসিস াতক হািজরহাট সরকাির িম াত একা ল ী র 28/10/2015 1987 1775538868

36 মাঃ সাই ল ইসলাম 1151402 সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক ইউ ফ র িন  মা িমক বািলকা িব ালয় ল ী র 9/2/2019 31/12/1990 1718236489

37 ফয়সল মাহ দ 1151365 সহকারী িশ ক গিণত এসএসিস এইচএসিস াতক ইউ ফ র িন  মা িমক বািলকা িব ালয় ল ী র 9/2/2019 1/3/1989 1703526965

38 দেলায়ার হােসন 1151364 সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল আিলম ফািযল ইউ ফ র িন  মা িমক বািলকা িব ালয় ল ী র 9/2/2019 20/01/2019 1737307052

39 এমরান হােসন 1151377 সহকারী িশ ক িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক সয়দ র বািলকা উ  িব ালয় ল ী র 18/02/2019 15/11/1990 1746409286

40 মাঃ ল আিমন 128095 সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল আিলম ফািযল িখলবাইছা িজ.এফ.ইউ ল এ  কেলজ ল ী র 2/4/1987 1967

41 রা  হােসন 1151397 সহকারী িশ ক বসায় িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক ন র আহ দ উ  িব ালয় ল ী র 16/02/2019 20/03/1988 1779981633

42 মাহা দ ই ািহম খিলল 1151390 সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল আিলম ফািযল বড়ািলয়া উ  িব ালয় ল ী র 25/01/2019 1988

43 িন ফা ইয়াসিমন 1133166 সহকারী িশ ক বাংলা এসএসিস এইচএসিস াতক চর শাহী উ  িব ালয় ল ী র 31/10/2016 1985

44 শািমমা লতানা 1145221 সহকারী িশ ক সামািজক িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক চরশাহী উ  িব ালয় ল ী র 7/2/2019 1987

45 মাঃ জিহ ল ইসলাম 1046023 সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল আিলম ফািযল রিদয়া উ  িব ালয় ল ী র 29/01/2005 1974 1864020882

46 রােসল হােসন 1107470 সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক দালাল বাজার এনেক উিব ল ী র 1/3/2014 15/02/1986
47 মাঃ শরী ল ইসলাম 1064195 সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক দালাল বাজার এনেক উিব ল ী র 16/01/2011 1/2/1986
48 মাঃ গালাম িকবিরয়া 1151396 সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক সানা র সিলম িত উিব ল ী র 29/01/2019 10/4/1992

49 হােজরা আ ার 310290 সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক িমর র উ  িব ালয় ল ী র 1/3/2011 15/01/1972

50 মাঃ ফা ক হােসন 1072818 সহকারী িশ ক সামািজক িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক িমর র উ  িব ালয় ল ী র 1/11/2012 30/12/1984
51 তমা সাহা 1151394 সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক িমর র উ  িব ালয় ল ী র 19/12/2018 1/6/1991

52 এ এইচ এম আব ল ওয়া দ 115207 সহকারী িশ ক ইংেরজী এসএসিস এইচএসিস াতক চৗপ ী ক িড উিব ল ী র 15/05/1982 10/8/1961 1754027558

53 আব ল মিজদ 1067419 সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল আিলম ফািযল চৗপ ী ক িড উিব ল ী র 23/07/2012 2/2/1980 1718095416



54 মাঃ রিফ ল ইসলাম 320190 সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল আিলম ফািযল া র আ মান আরা উিব ল ী র 1/10/1999 1979

55 আসা ল ইসলাম 1134824 সহকারী িশ ক বাংলা এসএসিস এইচএসিস াতক লাহারকাি  উ  িব ালয় ল ী র 24/04/2015 15/07/1984

56 মাঃ আই ব আলী 1154470 সহকারী িশ ক বাংলা এসএসিস এইচএসিস াতক ভবানীগ  ব খী উ  িব ালয় ল ী র 14/02/2019 4/4/1991 1754030572

57 বা েদব মার পাল 1154221 সহকারী িশ ক কা তীথ এসএসিস এইচএসিস াতক ভবানীগ  ব খী উ  িব ালয় ল ী র 14/02/2019 16/09/1985 1725850171
58 মাঃ ওয়ািহ ন নবী 448018 সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল আিলম ফািযল বাংগাখ  উ  িব ালয় ল ী র 15/12/2001 1979 1726940762

59 েবাধ মার 1145202 সহকারী িশ ক িহ  ধম এসএসিস এইচএসিস াতক বাংগাখ  উ  িব ালয় ল ী র 6/2/2019 1990 1740483322

60 মাহা দ উ াহ 1027127 সহকারী িশ ক শারীিরক িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক মচর আসাদ একােডমী এ  কেলজ ল ী র 19/03/2005 5/9/1977 1719723078

61 মাঃ িনজাম হােসন 1139443 সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক মচর আসাদ একােডমী এ  কেলজ ল ী র 14/06/2015 3/1/1985 1710268422

62 মাঃ আল আিমন 1151398 সহকারী িশ ক বাংলা এসএসিস এইচএসিস াতক মচর আসাদ একােডমী এ  কেলজ ল ী র 4/2/2019 10/7/1992 1738371243

63 খােলদা আ ার 1151360 সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল আিলম ফািযল মচর আসাদ একােডমী এ  কেলজ ল ী র 4/2/2019 1/1/1989 1760010234

64 িদদার হােসন 1145224 সহকারী িশ ক ইংেরজী এসএসিস এইচএসিস াতক আলহা  ই ািহম িময়া বা: উিব ল ী র 4/2/2019 0
65 রামানা বারী িম 1151395 সহকারী িশ ক ভৗত িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক পালপাড়া িড. এম উিব ল ী র 13/02/2019 25/03/2019

66 মহসীন উি ন িময়াজী 1127293 সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল আিলম ফািযল িখলবাইছা বািলকা উ  িব া ল ী র 13/09/2015 1/3/1991

67  চ  দাস 1151401 সহকারী িশ ক ভৗত িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক িখলবাইছা বািলকা উ  িব া ল ী র 24/01/2019 15/08/1988

68 মাঃ মারেশদ আলম 2011621 সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল  আিলম ফািযল িখলবাইছা বািলকা উ  িব া ল ী র 12/4/2006 0

69 আব ল আহাদ 1133165 সহকারী িশ ক গিণত এসএসিস এইচএসিস াতক গাপীনাথ র চ কা ব িখ উিব ল ী র 8/11/2016 1985
70 আেনায়ার হােসন 303594 সহকারী িশ ক ইংেরজী এসএসিস এইচএসিস াতক নাগ দ বাজার উ  িব ালয় ল ী র 1/12/1989 1/2/1968
71 নারিগস জাহান 1035101 সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল আিলম ফািযল র লগ  ব খী উ  িব ালয় ল ী র 26/02/2005 1/1/1979

72 বলাল হােসন 1154468 সহকারী িশ ক বসায় িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক র লগ  ব খী উ  িব ালয় ল ী র 2/2/2019 22/08/1984
73 আসমাউল সনা 1013509 সহকারী িশ ক বাংলা এসএসিস এইচএসিস াতক র লগ  ব খী উ  িব ালয় ল ী র 1/7/2004 1980

74 ি  আ ার 1151392 সহকারী িশ ক বসায় িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক প চপাড়া উ  িব ালয় ল ী র 11/2/2019 17/06/1984

75 আব র রহমান 1151383 সহকারী িশ ক ইংেরজী এসএসিস এইচএসিস াতক প চপাড়া উ  িব ালয় ল ী র 11/2/2019 1991

76 মাহা দ িসরা ল ইসলাম 443581 সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক প চপাড়া উ  িব ালয় ল ী র 3/6/1999 15/02/1978

77 িব ব চ  ম মদার 1139437 সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক দ পাড়া রামরতন উ  িব ালয় ল ী র 4/6/2014 31/12/1980

78 মাঃ আ ার হােসন 1139447 সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক দ পাড়া রামরতন উ  িব ালয় ল ী র 19/01/2015 10/12/1987

79 মাঃ সাই ল ইসলাম 1151384 সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল আিলম ফািযল িপয়ারা র এসএমএম উিব ল ী র 14/02/2019 2/2/1989

80 পিপ পাল 1151383 সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক িপয়ারা র এসএমএম উিব ল ী র 10/3/2014 0

81 হা. আব র রহমান 443962 সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল আিলম ফািযল শাখী এ ািন চৗ রী উিব ল ী র 6/1/1997 0 1713627176



82 জােবদ হাসাইন 1139438 সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক শাখী এ ািন চৗ রী উিব ল ী র 9/7/2015 30/10/1982 1719623749
83 শারমীন আ ার 1151363 সহকারী িশ ক গিণত এসএসিস এইচএসিস াতক ি রহাট শাহাদাৎ মেমা: উিব ল ী র 9/2/2019 25/10/1987 1710266497

84 এ এ এম নছার উি ন 308764 সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক ি রহাট শাহাদাৎ মেমা: উিব ল ী র 1/8/2004 5/1/1972

85 আফেরাজা হােসন তাইফা 1145214 সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক চর আবািবল এসিস উিব ল ী র 6/2/2019 25/12/1987

86 আ ল মাতােলব 1145215 সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক চর আবািবল এসিস উিব ল ী র 6/2/2019 31/12/1989

87 হা: সাম ীন 1073154 সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক চর আবািবল এসিস উিব ল ী র 5/6/2015 1/3/1985

88 মাঃ ইউ স 1125184 সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক কািজর িদঘীরপাড় সমাজ ক ান উিব ল ী র 5/6/2015 18/04/1988

89 বাদশা ফাহাদ 1151406 সহকারী িশ ক বসায় িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক কািজর িদঘীরপাড় সমাজ ক ান উিব ল ী র 6/2/2019 3/12/1989

সিরৎ মার চাকমা

জলা িশ া অিফসার (ভার া )

ল ী র।

া িরত/-


