
এসএসিস
/দািখল

এইচএসিস/
আিলম াতক (পাস/স ান)

01 জাহানারা আ ার 270580 সহকারী িশ ক শারীিরক িশ া 2য় 2য় 3য় িব এ এফ শাহীন কেলজ ঢাকা ঢাকা 14-05-1989 14-05-1989 14-05-1989 01722224812

02 আেমনা আফেরাজ 479598 সহকারী িশ ক আট এবং া 2য় 3য় 2য় িব এ এফ শাহীন কেলজ ঢাকা ঢাকা 20-11-1999 20-11-1999 10-09-1972 01714100072

03 আফেরাজা আ ার ১১৫১৮১৯ সহকারী িশ ক িব ান 4.19 5.00 ৩.৩৫ হাজী সয়দ আলী খান উ  িব ালয় ঢাকা 18-07-2019 18-07-2019 15-04-1991 01925751582

04 মা: ল হক 643747 সহকারী মৗলভী আরিব `vwLj Avwjg dvwRj িখলে ত ইসলািময়া দািখল মা াসা ঢাকা 7/1/1999 ০১/১০/২০০১ ১৯৬৭ 01715296934

05 মা: মান র আহে দ 645270 সহকারী মৗলভী আরিব `vwLj Avwjg dvwRj িখলে ত ইসলািময়া দািখল মা াসা ঢাকা 7/1/1999 ০১/১০/২০০২ 1979 01716287871

06 তানিজয়া আ ার 2125129 সহকারী িশ ক আরিব `vwLj Avwjg dvwRj িখলে ত ইসলািময়া দািখল মা াসা ঢাকা 2/12/2019 ০১/০৫/২০১৯ 1994 01799780454

07 তাসিলমা আ ার 2000035 সহকারী িশ ক িষ `vwLj K…wl wW‡cøvgv 0
িখলে ত ইসলািময়া দািখল মা াসা

ঢাকা 4/30/2003 ০১/০৫/২০০৪ 1983 01712547638

08 সিলনা আ ার 0 সহকারী িশ ক শরীরচচা GmGmwm GBPGmwm wewcGW িখলে ত ইসলািময়া দািখল মা াসা ঢাকা 2/12/2019 0 1991 01633344609

09 মাছা: সামসাদ জাহান 2122116 সহকারী িশ ক কি উটার GmGmwm GBPGmwm we.G. িখলে ত ইসলািময়া দািখল মা াসা ঢাকা 4/11/2015 ০১/০৭/২০১৮ 1977 01721422938

10 কাউসার আলম 2000038 ইিব ধান আরিব `vwLj Avwjg dvwRj িখলে ত ইসলািময়া দািখল মা াসা ঢাকা 4/30/2003 ০১/০৫/২০০৪ 1977 01914640109

11 মা: নাইদ আহে দ 0 িনয়র মৗলভী আরিব `vwLj Avwjg dvwRj িখলে ত ইসলািময়া দািখল মা াসা ঢাকা 2/12/2019 0 1992 01864585278

12 লেক শাদ খানম 1147245 সহ.িশ ক িহসাব িব ান 19৮৯,২য় ১৯৯১, ২য় ১৯৯৪, ২য় কিব নজ ল বািলকা উ  িব ালয় ঢাকা 21.11.2015 01.05.2019 05.04.1973 1984521767

13 আ ল হািকম ২৭৫৯৩২ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল ১৯৮২ আিলম ১৯৮৪ ফািজল ১৯৮৭
তারপাড়া আ ল হােমদ উ  িব ালয়

ঢাকা ১১.০১.১৯৯৩ ০১.০৮.১৯৯৩ ১০.০২.১৯৬৬ ১৬২৭৬৯৮৮৪৪

14 আতাউর রহমান ৪৭২৬২৯ সহকাির িশ ক বাংলা ৩য় ৩য় ৩য় ক দ র বািলকা উ  িব ালয় ঢাকা ২৩/১২/১৯৯২ 01.03.1993 ১৯৬২ ১৭১৪৩৫৬২২০

15 আলাউি ন ১১৪৭২৪১ সহকাির িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া ৪.১৭ ৪.১ ৩.৩৪ ক দ র বািলকা উ  িব ালয় ঢাকা ০৯/০২/২০১৯ 01.07.2019 ১৯৮৯ ১৭২৬০৯০৯৮২

16 মাঃ আল আিমন আকন ১১৪৭২৫১ সহকাির িশ ক আইিস ৩.৮১ ৩.২২ ৩.১৬ ক দ র বািলকা উ  িব ালয় ঢাকা ০৯/০২/২০১৯ 01.07.2019 ১৯৯১ ১৫১৫৬৭৮১২৬

17 রিন সরকার ১১৫১৮৪১ সহকাির িশ ক ভৗত িব ান ৪.৬৩ ৩.৭ ১ম িণ ক দ র বািলকা উ  িব ালয় ঢাকা ০৯/০২/২০১৯ 01.09.2019 ১৯৮৭

18 তাহিমনা আ ার বণা 1147244 সহকাির িশ ক MwYZ 3 3.2 2q †kªwY m¤§vb my›`ixcvov Rywbqi nvB ¯‹zj XvKv 18/02/2019 1/5/2019 1988 1683023906

19 ইসমা ল লায়লা 1147249 সহকাির িশ ক Mvn©̄ ’̈ 4.25 3.4 1g †kªwY my›`ixcvov Rywbqi nvB ¯‹zj XvKv 18/02/2019 1/5/2019 1986 1714238706

20 মা. শািহন 1147243 সহকাির িশ ক শরীর চচা 3.25 4.05 2য়
ক দ র শাম ি ন িশকদার উ  িব ালয়

ঢাকা 6/2/2019 1/5/2019 8/12/1986 1714275175

21 মেনায়ারা আ ার 1147240 সহকাির িশ ক বসায় িশ া 3.63 3 2য় মািলকা  ম লা ল এ  কেলজ ঢাকা 20/02/2019 1/5/2019 3/10/1986 1856741331

22 আিখ আ ার 1147247 সহকাির িশ ক সামািজক িব ান 3.19 3.5 2য় মািলকা  ম লা ল এ  কেলজ ঢাকা 20/02/2019 1/5/2019 30/12/1988 1851020594

23 ফরহাদ হােসাইন 1151840 সহকাির িশ ক ইংেরজী 3.56 3.4 3.5 ইসলামাবাদ উ  িব ালয় ঢাকা 11/2/2019 1/7/2019 1989 1716673652

24 সারিমন আফেরাজ 1151839 সহকাির িশ ক গাহ 3.5 2.7 1ম িশলােকাঠা উ  িব ালয় ঢাকা 20/02/2019 1/7/2019 23/04/1986 1762047878

25 অেলাকা রানী ম ল 1147250 সহকাির িশ ক ইংেরজী 3.75 4.7 2য় িশলােকাঠা উ  িব ালয় ঢাকা 20/02/2019 1/5/2019 25.10.1989 1776116293

26 রািজয়া লতানা িশ 1154356 সহকাির িশ ক িষ 3.56 2.5 2য় িশলােকাঠা উ  িব ালয় ঢাকা 20/02/2019 1/9/2019 11.02.1990 1815766518

27
হাসেনয়ারা আ ার ১১৪৫২৬১ সহকারী িশ ক ইংেরিজ

এসএসিস-
২০০৮, িজিপএ-

৪.৮৮

এইচএসিস-
২০১০, িজিপএ-

৪.৯০

াতক (/স ান)-
২০১৪, িজিপএ-

৩.০৫
লশান মেডল হাই ল এ  কেলজ ঢাকা ০৭.০২.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯ ১১.০৪.১৯৯২ ০১৭৭২৩৬৩৯৫৫

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

ইনেড  ন রিশ েকর নামিমক নং িব ালেয়র নাম
জলা 

(কম ল)
জ সাল মাবাইল না ার

িশ াগত যা তা
িবষয়পদবী িনেয়ােগর তািরখ

এমিপও ি র 
তািরখ



28
সালমা খা ন ১১৪৫২৬২ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া

এসএসিস-
২০০৬, িজিপএ-

৫.০০

এইচএসিস-
২০০৮, িজিপএ-

৫.০০

াতক (/স ান)-
২০১২, িসিজিপএ-

৩.৫৮
লশান মেডল হাই ল এ  কেলজ ঢাকা ০৭.০২.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯ ০১.০১.১৯৯১ ০১৭৩৫৮৭৪৭৪২

29
ফারজানা বিব ১১৪৫২৫৯ সহকারী িশ ক আইিস

এসএসিস-
২০০৮, িজিপএ-

৫.০০

এইচএসিস-
২০১০, িজিপএ-

৫.০০

াতক (/স ান)-
২০১২, িসিজিপএ-

৩.৬২
লশান মেডল হাই ল এ  কেলজ ঢাকা ০৭.০২.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯ ১৫.০৮.১৯৯৩ ০১৯৮৫৮৭৮৮৭১

30
মাক দা আ ার ১১৪৭২৬৪ সহকারী িশ ক গিণত

এসএসিস-
২০০৩, িজিপএ-

৪.২৫

এইচএসিস-
২০০৫, িজিপএ-

৪.৬০

াতক (/স ান)-
২০০৯, ১ম িণ

লশান মেডল হাই ল এ  কেলজ ঢাকা ০৭.০২.২০১৯ ০১.০৭.২০১৯ ১৫.১১,১৯৮৭ ০১৮৮২৩৯৫৮৬৮

31
সামা রানী রায় ১১৪৭২৬১ সহকারী িশ ক গিণত

এসএসিস-
২০০৮, িজিপএ-

৪.৩১

এইচএসিস-
২০১০, িজিপএ-

৩.১০

াতক (/স ান)-
২০১৪, ৩.৪৭

লশান মেডল হাই ল এ  কেলজ ঢাকা ০৭.০২.২০১৯ ০১.০৭.২০১৯ ০৮.০২.১৯৯৩ ০১৯৯৯৪৫০৬২২

32
হািববা আ ার ১১৪৭২৫৬ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া

এসএসিস-
২০০১, িজিপএ-

৩.১৭

এইচএসিস-
২০০৫, িজিপএ-

২.০০

াতক (/স ান)-
২০১০, ৩.৭৯

লশান মেডল হাই ল এ  কেলজ ঢাকা ২০.০২.২০১৯ ০১.০৭.২০১৯ ০১.০৩.১৯৮৭ ০১৯২৭৫৯১৩৪৯

33

সাবিরনা আ ার ১১৪৭২৫৬ সহকারী িশ ক বসায় িশ া
এসএসিস-

২০০৪, িজিপএ-
৪.৩১

এইচএসিস-
২০০৬, িজিপএ-

৪.১০

াতক (/স ান)-
২০১০, িসিজিপএ-

১ম িবভাগ
লশান মেডল হাই ল এ  কেলজ ঢাকা ২০.০২.২০১৯ ০১.০৭.২০১৯ ১৭.১২.১৯৮৯ ০১৭৪৪২৮৯৮৫৪

34 শখ মাহা দ শহী ল ইসলাম ১১১৫৩৮৬ সহকারী িশ ক িষ িশ া ১ম ১ম ১ম িসিভল এিভেয়শন ল এ  কেলজ ঢাকা ০১/০২/১৪ ০১/০১/১৫ ৮০

35 ফরেদৗসী ১১৩৬৯৯৪ সহকারী িশ ক শারীিরক িশ া ২য় ২য় ২য় িসিভল এিভেয়শন ল এ  কেলজ ঢাকা ১৩/০৪/০৬ ০১/০৯/১৭ ৮১

36 সিলনা পারভীন ১১৩৭০০৪ সহকারী াগািরক সামিজক িব ান ২য় ২য় ২য় িসিভল এিভেয়শন ল এ  কেলজ ঢাকা ০১/০৮/১৭ ০১/০৯/১৭ ৮২

37 আসমা বগম ১১৫১৮৪৩ সহকারী িশ ক গিণত ৩.৭৫ ২.৬ ২য়- ২০০৮ িবিব স হাই ল ঢাকা ১১/০২/১৯ ০১/০৭/১৯ ১৯৮৬ ১৯১১৬৯৭১৬৯

38 মাঃ নাজ ল দা ৪৮৫৬৪৫ সহকাির িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া 
দািখল-১ম-

১৯৯৪ আিলম-১ম-১৯৯৬ ফািজল-১ম-১৯৯৮ নাখালপাড়া হােসন আলী উ  িব ালয় ঢাকা মহানগর ০১/০৭/২০০৬ ০১/০৩/২০০২ ১৯৭৯ ০1718297191

39 িজয়াছিমন আ ার লাপা ১১৩১১০৯ সহকাির িশ ক ত  ও যাগােযাগ ি
এসএসিস-

৪.৮৮-২০০৫

কি উটার 
িডে ামা-৩.৮৫-

২০০৯

িবএসিস-ইন-
কি উটার-৩.৯১-

২০১৩ নাখালপাড়া হােসন আলী উ  িব ালয় ঢাকা মহানগর ০২/০১/২০১৬ ০১/১১/২০১৬ ১৯৮৯ ০১৯৩৯৯৬৫১৯৩

40 মিন বালা দাস ১১৩১৭৮০ সহকাির িশ ক িহ  ধম ও নিতক িশ া 
এসএসিস-

৩.৮১-২০০৪
এইচএসিস-৪.৪০-

২০০৬
াতক (পাস)-১ম-

২০১০ নাখালপাড়া হােসন আলী উ  িব ালয় ঢাকা মহানগর ০২/০১/২০১৬ ০১/০১/২০১৭ ১৯৮৮ ০১৭৭৮৯১৩৬৯০

41
মা: শাহজাহান আলী ৩৩৭৭৯৮ সহকারী মৗলভী আরিব ২য় -১৯৮২ ৩য় -১৯৮৪ ৩য় -১৯৮৮ মদীনা ল উ ম মেডল ইন বালক কািমল মাদরাসা ঢাকা 15/04/1996 1/3/1970 ১৭১০৮২৩৯৩১

42
রাইয়া আ ার ২১২৫১৩৭ সহকারী মৗলভী আরিব ৪.৭৫- ২০০৫ ৪.৯৩ -২০০৭ ৩.৩৩ -২০১০ মদীনা ল উ ম মেডল ইন বালক কািমল মাদরাসা ঢাকা 18/02/2019 12/5/1990 1674897660

43
তানিজনা আফিরন ২১২৮০২৪ সহকারী িশ ক ভৗত িব ান ৪.৯৪ -২০০৬ ৪.৮০ -২০০৮ ১ম -২০১২ মদীনা ল উ ম মেডল ইন বালক কািমল মাদরাসা ঢাকা 28/02/2019 1/12/1990 1776726629

44 মা: মা ন কিবর ৪৮২৭২৫ ধম য় িশ ক ইসলাম ধম ১ম ২য় ২য় ভাষাণেটক ল এ  কেলজ ঢাকা ০৯/০১/২০০২ Feb-২০০১

45 ফরেদৗসী আ ার ১০৭৯০৩৪ কি উটার িশ ক কি উটার ২য় ২য় ২য় ভাষাণেটক ল এ  কেলজ ঢাকা ১০/১১/২০০৮ ১১/০১/২০১৩

46 েলখা বগম ২৭৪৬৮১ সহকারী িশি কা বাংলা ৩য় ২য় ২য় রাটারী উ  িব ালয় ঢাকা ০৬/০৭/১৯৯৪ 8/4/1992 ০১/০১/১৯৬৪ 1797554292



47
মাঃ খাই ল ইসলাম ২৮১৬১০ সহকারী িশ ক িষ এসএসিস-১ম-

৮৫
িষ িডে ামা-১ম-

৯৩
উ র কাফ ল উ  িব ালয়

ঢাকা মহানগর 11/1/1994 ০১/১২/৯৪ ১৪/১২/৬৯
০1782379545

48

জা া ল ফরদাউস ১১৩৪৮৫৩ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল-5.00-
06

আিলম-5.00-08 ফািজল-3.83-11  
কািমল-4.60-13 উ র কাফ ল উ  িব ালয়

ঢাকা মহানগর 2/14/2019 ১৭/০৫/১৭ ০২/০২/৯০

০1520083846

49

ত রা আ ার ১১৪৭২১৯ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল-5.00-
07

আিলম-5.00-09 াতক-3.7৩-
২০১৪   াতেকা র-

3.84-15 উ র কাফ ল উ  িব ালয়

ঢাকা মহানগর 2/14/2019 ০১/০৫/১৯ ১৫/০১/৯১

০১৭৩৯৪২৮৫২৭

50
হাছনা হনা সহকারী িশ ক

কৃিষ ১ম ২য় ২য় মনারেটক হাই ু ল এ  কেলজ
ঢাকা মহানগর

1/12/2014 15/03/1985 1766958085

51
আসমা আ ার সহকারী িশ ক

সামা জক িব ান ১ম ২য় ২য় মনারেটক হাই ু ল এ  কেলজ
ঢাকা মহানগর

19/02/2016 1/1/1982 1559002733

52
মা: সিলম ফরেদৗস সহকারী িশ ক

ইংেরজী ১ম ২য় ২য় মনারেটক হাই ু ল এ  কেলজ
ঢাকা মহানগর

14/11/2016 1/3/1983 1819515029

53
শািহ র আ ার সহকারী িশ ক

রসায়ন 3.5 3.1 ২য় মনারেটক হাই ু ল এ  কেলজ
ঢাকা মহানগর

1/2/2016 17/12/1988 1933464142

54
া সরকার সহকারী িশ ক

সামা জক িব ান ২য় ২য় ২য় মনারেটক হাই ু ল এ  কেলজ
ঢাকা মহানগর

1/3/2016 15/12/1979 1727175588

55
রিশদা বগম সহকারী িশ ক

বাংলা ২য় ১ম ২য় মনারেটক হাই ু ল এ  কেলজ
ঢাকা মহানগর

28/10/2017 6/6/1974 1723926098

56 মাঃ হািবব উ াহ হািবব খ কালীন সহকারী িশ ক িহসাবিব ান
2001, িজিপএ 

৪.০০
200৩, িজিপএ 

৩.৬০ 200৭, ৩য় ক চ ড়া উ  িব ালয় ঢাকা ০১/০৪/১০ ১৯৮৬ ১৯১৬৬০৩৯০৫

57 সাখাওয়াত হােসন খ কালীন সহকারী িশ ক ইংেরিজ
200৩, িজিপএ 

৩.৪২
200৫, িজিপএ 

৩.৪২
20১৪, িজিপএ 

২.৬৯ ক চ ড়া উ  িব ালয় ঢাকা ০৮/০২/১৪ ১৯৮৮ ১৭২৭২৫১৯০৩

58 মাঃ শির ল ইসলাম খ কালীন সহকারী িশ ক রসায়ন
2001, িজিপএ 

৩.৭৫
200৩, িজিপএ 

২.৮০ ২০০৮, ২য় ক চ ড়া উ  িব ালয় ঢাকা ১৫/০২/১৫ ১৯৮৫ ১৭৩১৪৪৯৮১৪

59 েয়ল িময়া খ কালীন সহকারী িশ ক গিণত
200৬, িজিপএ 

৩.৪৪
200৮, িজিপএ 

৩.২০ ২০১২, ১ম ক চ ড়া উ  িব ালয় ঢাকা ০১/১১/১৭ ১৯৯১ ১৭১৬৩০৯৩১৬

60 মাঃ শির ল ইসলাম খ কালীন সহকারী িশ ক ইংেরিজ
২০০২, িজিপএ 

৩.০০
20০৪, িজিপএ 

৩.০৮ ২০০৯, ৩য় ক চ ড়া উ  িব ালয় ঢাকা ০১/০৪/১৯ ১৯৮৮ ১৯১৮০৫১৫৫৫

61 আফজাল হােসন ভাষক ব াপনা 1ম 2য় 2য় আই.ই.এস উ  মা িমক িব ালয় ঢাকা 5/3/2005 1979 1913322174

62 মা: ফরহাদ জাহান ভাষক আই.িস. 1ম 1ম 2য় আই.ই.এস উ  মা িমক িব ালয় ঢাকা 20/022011 1983 1912624729

63 হা: আ ল কােদর ভাষক রসায়ন 1ম 2য় 2য় আই.ই.এস উ  মা িমক িব ালয় ঢাকা 2/7/2011 1983 1735515377

64 ক.এম. কামাল উি ন ভাষক ইংেরিজ 1ম 1ম 2য় আই.ই.এস উ  মা িমক িব ালয় ঢাকা 26/02/2013 1983 1721534118

65 রদওয়া ল ইসলাম ভাষক রসায়ন 5 5 2.82 আই.ই.এস উ  মা িমক িব ালয় ঢাকা 4/8/2019 1994 1737199240

66 মা: মাহ র রহমান আিরফ ভাষক গিণত 4.19 4.4 2য় আই.ই.এস উ  মা িমক িব ালয় ঢাকা 8/5/2019 1990 1719357071

67 ক ািমিলয়া খিলল ভাষক গিণত 1ম 2য় 2য় আই.ই.এস উ  মা িমক িব ালয় ঢাকা 1/7/2010 1978 1910798344



68 িমজা এিলজা ইয়াসিমন ভাষক রসায়ন 1ম 1ম 2য় আই.ই.এস উ  মা িমক িব ালয় ঢাকা 1/4/2011 1980 1735515377

69 আফেরাজা জািমলা ভাষক বাংলা 1ম 2য় 2য় আই.ই.এস উ  মা িমক িব ালয় ঢঅকা 1/6/2014 1984 1941573031

70 তাহিমনা আ ার ভাষক ইংেরিজ 3.56 3.85 3.74 আই.ই.এস উ  মা িমক িব ালয় ঢাকা 7/7/2019 1991 1991171868

71 ৎ ন নছা ভাষক গিণত 4.81 4.2 2.99 আই.ই.এস উ  মা িমক িব ালয় ঢাকা 3/8/2019 1993 1944967324

72 শাহানারা আ ার িসিনয়র িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া 1ম 2য় 2য় আই.ই.এস উ  মা িমক িব ালয় ঢাকা 5/2/2000 1977 1727775225

73 িনজা ল হক 1145239 সহঃ িশ ক সমাজ িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) উ রখান কেলিজেয়ট ল ঢাকা 31-10-2015 মাচ - 2019 31-12-1980 1970065551

74 মাঃ ল দা 1008353 সহঃ িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল আিলম কািমল উ রখান কেলিজেয়ট ল ঢাকা 22-06-1994 ম-2004 7/9/1969 1814712957

75 মাহ র রহমান সরকার 1151892 সহ:িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসিস িব.এস.িস কামারপাড়া ল অ া  কেলজ ঢাকা 9/2/2019 1980 1988463750

76 মা: আ ল কােশম সহ:িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল আিলম ফািজল ও কািমল কামারপাড়া ল অ া  কেলজ ঢাকা 14/04/2015 1988 1741767271

77 মা: আ র রিহম সহ:িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল আিলম ফািজল ও কািমল কামারপাড়া ল অ া  কেলজ ঢাকা 13/11/2013 1983 1731316946

78 জনাব সরাত জাহান সরকার সহকারী িশ ক বসায় িশ া 2003 2005 2010 ঢাকা কেলিজেয়ট ল ঢাকা 24.09.2017 1988 01911144406

79 জনাব শারিমন আফেরাজ ২০১৭৭১৪২৪১ সহকারী িশ ক ইংেরিজ এস.এস.িস িনউ গভঃ গালস হাই ল ঢাকা 24.09.2017 6/5/1905 01714538053

80 জনাব মিন ামান ২০১৭৭১৪২১৭ সহকারী িশ ক জীব িব ান এস.এস.িস এইচ.এস.িস
াতক (স ান) 

এম.এস িনউ গভঃ গালস হাই ল ঢাকা 24.09.2017 1985 01716900494

81 জনাব মাঃ ফা ক আল মা ফা 2.018E+09 সহকারী িশ ক বসায় িশ া এস.এস.িস এইচ.এস.িস
িব.িবি◌এস 

(স ান) এম.িব.এ িনউ গভঃ গালস হাই ল 24.09.2017 1988 1686296149

82
নািহদা আ ার ননএমিপও সহ:িশ: িহসাব িব ান 3.63,2005 2.90,2007 2q,2012( িহ:িব:) বংশাল বািলকা উ  িব ালয় ঢাকা 1/3/2015 েযাজ  নেহ 7/5/1990 ১৫১১৪০০৭১৬

83
খাই ে সা 1147289 সহকারী  িশ ক ইসলাম ও  নিতক িশ া দািখল আিলম ফািজল

আহেমদ বাওয়ানী একােডমী 
ল এ  কেলজ

ঢাকা 2/20/2019 2/20/2019 12/10/1988 1768516845

84 শা  দাস ১০০৫৫৫৬ সহকারী িশ ক িহসাব িব  ঞন 1987 1989 1992 স  গগরী হাই ল অ া  কেলজ ঢাকা 2/1/2002 1/1/2004 1970 1712052511

85 রজাহান খা ন 1147288 সহকারী িশ ক ইংেরিজ দািখল 2005
এইচ.এস.িস 

2007 2011 হা ািদয়া উ  িব ালয় ঢাকা 17/022019 1/5/2019 1988 ১৭০৩৭০৮১১৭

86 ফারজানা আেনায়ার 1147281 সহকারী িশ ক িষ িশ া 2008 2010 2015 হা ািদয়া উ  িব ালয় ঢাকা 17/02201 1/5/2019 1991 1681007714

87 হজরত আলী 1147374 সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস এইচএসিস স ান রমনা রলওেয় উ িব ালয় ২০-০২-২০১৯ ২০-০৩-২০১৯ 9/8/1987 1790194120

88 মাহা দ ইসমাইল সরকার ১০২৫১৬০ সহকারী িশ ক িষিশ া এস.এস.িস িষ িডে ামা ই  ব ল ইনি উশন ঢাকা ০২/০৩/২০০৫ ০১/০৯/২০০৫ ১৯৭৪ ০১৭১২৯২৮১২৭

89 কািনজ ফােতমা ১১৪৩৬৮০ সহকারী িশ ক জীবিব ান এস.এস.িস এইচ.এস.িস িব.এস.িস (স ান) ই  ব ল ইনি উশন ঢাকা ০৮/০৯/২০১৫ ০১/১২/২০১৮ ১৯৭৭ ০১৯১৪৬৩৫৬৭৬

90 ফজেল এলািহ ১০২১৭৭০ সহকারী িশ ক কি উটার এস.এস.িস এইচ.এস.িস কি উটার িডে ামা ই  ব ল ইনি উশন ঢাকা ১৯/০৩/২০০৫ ০১/০৯/২০০৫ ১৯৭৭ ০১৭২১১২৭০৪৫

91  সমা ার ১১৪৪২৭২ সহকারী িশ ক বসায়িশ া এস.এস.িস এইচ.এস.িস িব.কম (পাস) ই  ব ল ইনি উশন ঢাকা ০৮/০৯/২০১৫ ০১/০১/২০১৯ ১৯৮১ ০১৯১১৯৫১৬৪৪

92 খায় ন নাহার ১১৪৪২৭১ সহকারী িশ ক গিণত এস.এস.িস এইচ.এস.িস িব.এস.িস (স ান) ই  ব ল ইনি উশন ঢাকা ০৮/০৯/২০১৫ ০১/০১/২০১৯ ১৯৮২ ০১৭১৩৫৭৭৯৫০

93 তাছিলমা আ ার ১৭৮৪৬৯ সহকারী িশ ক শরীর চচা এস.এস.িস এইচ.এস.িস জ.িড.িস ই  ব ল ইনি উশন ঢাকা ১৭/০৮/১৯৮৮ ০১/০৩/১৯৮৯ ১৯৬৫ ০১৭১৪২২১৬৭৯



94 তাইেয় ব িবন আিজজ 1113751 সহকারী িশ ক ধম 1985- ২য় ১৯৮৮- ১ম ১৯৯০- ২য় ঢাকা স াল গালস হাই ল ঢাকা ১৯/০২/২০০৭ ০১/১১/২০১৪ 9/2/1991 01720-994375

95 মাসা ৎ সােহরা খা ন 1147297 সহকারী িশ ক গিনত 2002- 3.75 2004- 3.70 2009- 1ম ঢাকা স াল গালস হাই ল ঢাকা ১৮/০২/২০১৯ ১৭/০৫/২০১৯ 11/6/1986 01721-577862

96 মাঃ তানভীর আহেমদ 1147291 সহকারী িশ ক আই িস ১৯৯৮- ১ম ২০০০- ১ম ২০০৮- ১ম ঢাকা স াল গালস হাই ল ঢাকা ১৮/০২/২০১৯ ১৭/০৫/২০19 1/1/1984 01816-265105

97 কািনজ আফসানা 1147286 সহকারী িশ ক গাহ  িব ান 2006- 4.25 2008- 4.50 2012- 1ম ঢাকা স াল গালস হাই ল ঢাকা ১৮/০২/২০19 ১৭/০৫/২০19 15/12/1990 01957-973677

98 জিল সরকার 1151874 সহকারী িশ ক  সং ত 2003- 3.98 2005- 4.60 2010- 3.59 ঢাকা স াল গালস হাই ল ঢাকা ১৮/০২/২০19 18/07/2019 17/7/1987 01779-727480

99 প  পি ত 1154528 সহকারী িশ ক সামািজক িব ান 2008-4.94 2011-4.40 2015-3.43 আিজিজয়া ইসলািময়া উ  িব ালয় ঢাকা 13/02/2019 15/09/2019 15/11/1993 1516156324

100 জাহানারা আ ার 270580 সহকারী িশ ক শারীিরক িশ া 2য় 2য় 3য় িব এ এফ শাহীন কেলজ ঢাকা ঢাকা 14-05-1989 14-05-1989 14-05-1989 01722224812

101 আেমনা আফেরাজ 479598 সহকারী িশ ক আট এবং া 2য় 3য় 2য় িব এ এফ শাহীন কেলজ ঢাকা ঢাকা 20-11-1999 20-11-1999 10-09-1972 01714100072

102 আফেরাজা আ ার ১১৫১৮১৯ সহকারী িশ ক িব ান 4.19 5.00 ৩.৩৫ হাজী সয়দ আলী খান উ  িব ালয় ঢাকা 18-07-2019 18-07-2019 15-04-1991 01925751582

103 †gvt b~iæj nK 643747 wmwbqi †gŠjfx Aviwe `vwLj Avwjg dvwRj িখলে ত ইসলািময়া দািখল মা াসা ঢাকা 7/1/1999 A‡±vei, 2001 1967 01715296934

104 †gvt gvbmyi Avn‡¤§` 645270 wmwbqi †gŠjfx Aviwe `vwLj Avwjg dvwRj
িখলে ত ইসলািময়া দািখল মা াসা

ঢাকা 7/1/1999 A‡±vei, 2002 1979 01716287871

105 ZvbwRqv Av³vi 2125129 mnKvix wkwÿKv Aviwe `vwLj Avwjg dvwRj িখলে ত ইসলািময়া দািখল মা াসা ঢাকা 2/12/2019 ‡g, 2019 1994 01799780454

106 Zvmwjgv Av³vi 2000035 mnKvix wkwÿKv K…wl `vwLj K…wl wW‡cøvgv 0 িখলে ত ইসলািময়া দািখল মা াসা ঢাকা 4/30/2003 ‡g, 2004 1983 01712547638

107 ‡mwjbv Av³vi 0 mnKvix wkwÿKv kvwiwiK wkÿv GmGmwm GBPGmwm wewcGW িখলে ত ইসলািময়া দািখল মা াসা ঢাকা 2/12/2019 0 1991 01633344609

108 ‡gvmvt mvgmv` Rvnvb 2122116 mnKvix wkwÿKv Kw¤úDUvi GmGmwm GBPGmwm we.G. িখলে ত ইসলািময়া দািখল মা াসা ঢাকা 4/11/2015 RyjvB, 2018 1977 01721422938

109 ‡gvt KvDmvi Avjg 2000038 Bwe. cÖavb Aviwe `vwLj Avwjg dvwRj িখলে ত ইসলািময়া দািখল মা াসা ঢাকা 4/30/2003 ‡g, 2004 1977 01914640109

110 ‡gvt RybvC` Avn‡g` 0 Rywbqi †gŠjfx Aviwe `vwLj Avwjg dvwRj িখলে ত ইসলািময়া দািখল মা াসা ঢাকা 2/12/2019 0 1992 01864585278

111 জনাব মা: ইয়ািহয়া 472589 িস: িশ ক িষ িশ া ১ম-1981 ২য়-19৮৩ ২য়-1988 আদমজী ক া নেম  পাবিলক ল ঢাকা 11/8/1995 5/1/1997 1965 01712184220

112 জনাব িবএম আলমগীর বাদশাহ 487539 িস: িশ ক আইিস ২য়-1988 ২য়-1990 ২য়-1992 আদমজী ক া নেম  পাবিলক ল ঢাকা 1/1/2002 10/1/2002 1972 01718811586

113 মাঃ ফজ ল হক 274031 সহকাির িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া 2য় িবভাগ 2য় িবভাগ

ফািজল: 3য় 
িবভাগ, কািমল: 2য় 

িবভাগ ধল  উ  িব ালয় ঢাকা 3/9/1991 6/9/1991 1/1/1968 1759969687

114 মাঃ সাই াহ মাহ দ 1117084 সহকাির িশ ক িষ িশ া 4.36
িষ িডে ামা: 

3.48 ধল  উ  িব ালয় ঢাকা 29/11/2014 1/3/2015 8/3/1990 1914468384

115 মাঃ তিমজ উি ন 275993 হড মাওলানা ইসলাম িশ া
দািখল-৭২ 
িবভাগ-১ম

আিলম-৭৪ 
িবভাগ- ২য়

ফািজল-৭৬ িবভাগ-
২য় কািমল-৭৮ 

িবভাগ-৩য় আফাজ উি ন ল ও কেলজ ঢাকা ১৫/০১/৮৯ ০১/০৭/১৯৯৩ ০১/১২/১৯৫৯ ০১৯২৫৮০৮৫০৩

116 মাঃ আিম ল ইসলাম 470642 সহকাির মৗলভী ইসলাম িশ া
দািখল-৮২ 
িবভাগ-৩য়

আিলম-৮৪ 
িবভাগ- ২য়

ফািজল-৮৬ িবভাগ-
১ম আফাজ উি ন ল ও কেলজ ঢাকা ০১/০৮/১৯৯৬ ০১/০৩/১৯৯৭ ০১/০৮/১৯৬৯ ০১৭২১৪৭৮৬৩৬

117 মাহা দ আ র রউফ 2027508 পার আরবী দািখল আিলম ফািজল,কািমল বরা য়া দািখল মা াসা ঢাকা 15.06.03 01.05.2010 1963 1712955978

118 এ.এস.এম. মাতািসম িব াহ 339304 সহঃ পার আরবী দািখল আিলম ফািজল,কািমল বরা য়া দািখল মা াসা ঢাকা 13.03.11 13.03.2011 1961 1725589527



119 মাঃ িশহাব উি ন 2027509 মৗলভী আরবী দািখল আিলম ফািজল,কািমল বরা য়া দািখল মা াসা ঢাকা 18.11.04 01.05.2010 1983 1732401570

120
শারিমন লতানা তাস না ১১৫৪৫৪৭ সহকারী িশ ক

 ভৗত িব ান ৪.৩১/২০০৫ ৩.৪০/২০০৭ ২য়/২০১১
আলহা  জামাল উি ন আদশ উ  িব ালয় ঢাকা

১৬/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ৩০/১২/১৯৯০
১৯১৬৬৫৬৩০৮

121 এস. এম. অিহদ N২১২৫১২৫ সহকারী মৗলিভ ইসলািমক ািডস
দািখল-5.00 

(2007)
আিলম-4.92 

(2009)
ফািজল-3.92 

(2012) কাকরান দািখল মা াসা ঢাকা 2/16/2019 5/15/2019 14-Jun 1915528452

122 মা: হািব র রহমান ১০১৬৮৪২ িসিনয়র িশ ক ইসলাম ি তীয় ণী তীয় ণী ি তীয় ণী খাগাইল উ  িব ালয় ঢাকা ১৯/০৬/২০০৪ ০১/১১/২০০৪ ১৯৭৮ ১৭১০০৬৯৬২৪

123   িনমল সরকার ১০৬৪০০৪  সহকারী িশ ক িষিশ া ২.৭৫ ৩.৯৫ খাগাইল উ  িব ালয় ঢাকা ১১/০৮/২০১১ ০১/১১/২০১২ ১৯৮৯ ১৭২৭৭৩০১৮২

124  আবজাল হােসন ১১৪৫২৪৮  সহকারী িশ ক কি উটার ৩.৬৩ ৩.২ ি তীয় ণী খাগাইল উ  িব ালয় ঢাকা ১৮/০৪/২০১৫ ০১/০৩/২০১৯ ১৯৮৭ ১৭২৬৪৬৭৩৬৫

125 মাহা দ তা ল ইসলাম ১০৪১৭৪৮ সহঃিশঃেমৗলিভ ইসলাম িশ া দািখল-১৯৯২ আিলম-১৯৯৬ ফািজল-১৯৯৮ মািহনী মাহন উ  িব ালয় ঢাকা ০১/০৮/২০০৬ ০১/০৩/২০১০ ০২/০১/১৯৭৮ ০১৯১৮-৯২৬৪৫৪

126 মাঃ সিলম হােসন ১১৪২১৮৭ সহঃিশঃ সামািজক িব ান
এসএসিস-

২০০০ এইচএসিস-২০০২
াতক (স ান)-

২০০৭ মািহনী মাহন উ  িব ালয় ঢাকা ৩০-০৫-২০১৫ ০১/০৫/২০১৮ ২৯-০৩-১৯৮৫ ০১৭২১-০৯৩৬০০

127 মাঃ মিনর হােসন ১১৪২৫১৯ সহঃিশঃ সামািজক িব ান
এসএসিস-

২০০২ এইচএসিস-২০০৪
াতক (স ান)-

২০০৮ মািহনী মাহন উ  িব ালয় ঢাকা ৩০-০৫-২০১৫ ০১/০৭/২০১৮ ০৬/০৪/১৯৮৭ ০১৮৫৫-২৩৯৭৮৯

128 ল ী রাণী িব াস ১১৩৪৮৩৮ সহঃিশঃ িহ  ধম( কা তীথ)
এসএসিস-

১৯৯৮ এইচএসিস-২০০০
াতক (স ান)-

২০০৩ মািহনী মাহন উ  িব ালয় ঢাকা ২৭-১২-২০১৬ ০১/০৫/২০১৭ ১০/১২/১৯৮২ ০১৭২১-৩১০৪৫৫

129 রােকয়া বগম ৩৪৭৭২৪ সহ- পার আরবী ১৯৯৫-১ম ১৯৯৭-২য় ২০০৩-২য় পাখিস দািকল মা াসা ঢাকা ০১/১২/২০০৫ ০১/০৫/২০০০ ৩১/১২/১৯৮০ ১৭০৯৯০১০১৭

130 মা ন কবীর ২০১৭২৪৬ সহকারী িশ ক  িষ ১৯৯৫-১ম িডে ামা-১৯৯৮ #VALUE! পাখিস দািকল মা াসা ঢাকা ১৪/১২/২০০৪ ০১/০৯/২০০৫ ০৯/১১/১৯৭৯ ১৭১৫৪৫৬১০৭

131 ইউ ছ ২০০৭০৯৮ সহকারী মৗলভী আরবী ১৯৯৫-২য় ১৯৯৭-২য় ১৯৯৯-৩য় পাখিস দািকল মা াসা ঢাকা ২৫/০৪/২০০৪ ০১/০৫/২০০৪ ০১/০১/১৯৮১ ১৯৩৬৯৫৩০৪৬

132 হা ন অর রিশদ ২০০৭০৯৯ সহকারী মৗলভী আরবী ১৯৯০-২য় ১৯৯২-২য় ১৯৯৬-২য় পাখিস দািকল মা াসা ঢাকা ২৫/০৪/২০০৪ ০১/০৫/২০০৪ ০৯/০১/১৯৭৬ ১৭৩১৭১৩৮৫৪

133 মাঃ আ ল কাই ম ৪৭৮৩১৯ সহঃিশ ক ইসলাম ধম 
২য় িবভাগ 

দািখল ৩য় িবভাগ ১৯৯২ ফািজল ৩য়,কািমল ত াশা আদশ উ  িব ালয় ঢাকা ০৩/০১/১৯৯৮ ০১/০৪/১৯৯৯ ০২/০১/১৯৯৬ ১৭১২৭২৩৩৬৮

134 িদলীপ মার িসকদার ১১৩৭৭৬৫ সহঃিশ ক িহ  ধম 
এসএসিস ২য় 

িবভাগ এইচএসিস ২য় িব এস এস ৩য় ত াশা আদশ উ  িব ালয় ঢাকা ০২/০২/২০০৫ ০১/০৯/২০১৭        ৩১/১২/১৯৭৩ ১৭৪৭৪৫৮০৮৭

135 মাহা দ সাই ল ইসলাম ৩৪৪৭৩৩ পার ২য়- ১৯৯০ ২য়- ১৯৯২ ২য়- ১৯৯৪ রৗহা দা ল আমান ইসলািময়া দািখল মাদরাসা ঢাকা ০১/০৪/১৯৯৬ ০১/০৯/১৯৯৮ ০১/০১/১৯৭৬ ১৭২০২৫৭৯৭৬

136 মাঃ ওবায় াহ ৩৩১৭০৭ সহ- পার ২য়- ১৯৮১ ৩য়- ১৯৮৩ ২য়- ১৯৮৬ রৗহা দা ল আমান ইসলািময়া দািখল মাদরাসা ঢাকা ০১/০৬/১৯৮৯ ০১/০৬/১৯৮৯ ০১/১২/১৯৬৮ ১৭২১১৪৯৯২২

137 মাঃ শাম ল আলম ৩৩১৭০৬ সহকাির মৗলভী আরিব ২য়- ১৯৮২ ৩য়- ১৯৮৪ ২য়- ১৯৮৬ রৗহা দা ল আমান ইসলািময়া দািখল মাদরাসা ঢাকা ০১/০৬/১৯৮৯ ০১/০৬/১৯৮৯ ০১/০৩/১৯৭০ ১৭১৮৩৭২৯৮৪

138 মাঃ শিহদ উ াহ ৩৪৪৭৩০ সহকাির মৗলভী আরিব ২য়- ১৯৮২ ৩য়- ১৯৮৪ ২য়- ১৯৮৭ রৗহা দা ল আমান ইসলািময়া দািখল মাদরাসা ঢাকা ১৪/০৮/১৯৯৭  ০১/০৯/১৯৯৮ ০১/০৩/১৯৬৯ ১৭৯৭০৫০১৫৫

139 মাঃ আওলাদ হােসন ৩৪৮৮৯২ সহকাির িশ ক গিণত ১ম- ১৯৮৪ ২য়- ১৯৮৬ ৩য়- ১৯৯৩ রৗহা দা ল আমান ইসলািময়া দািখল মাদরাসা ঢাকা ১০/০৪/২০০০ ০১/০৩/২০০১ ১৫/০৪/১৯৬৯ ১৭১৫৫২৭৫৮১

140 মাঃ জয়নাল আেবদীন ২১২০১২১ সহকাির িশ ক শারীিরক িশ া ২.৪৪- ২০০৪ ২.৩০- ২০০৬ ২য়- ২০১০ রৗহা দা ল আমান ইসলািময়া দািখল মাদরাসা ঢাকা ২৫/১১/২০১৫ ০১/০৫/২০১৭ ১০/১০/১৯৮৭ ১৭৫৩৯০৪৮০৭



141 সালায়মান ২১২২১১৩ সহকাির িশ ক ত  ি ২.৪২- ২০০৪ ৩.৩৩- ২০০৬ ৩.১৭- ২০০৯ রৗহা দা ল আমান ইসলািময়া দািখল মাদরাসা ঢাকা ২৮/০৭/২০১৫ ০১/০৭/২০১৮ ০১/০৮/১৯৮৯ ১৯২২১৭৩০০৪

142 েলখা আ ার ২১০৬৩০৫ সহকাির িশ ক িষ িশ া ৩.৮৮- ২০০১ ২.৪০- ২০০৩ ২য়- ২০০৭ রৗহা দা ল আমান ইসলািময়া দািখল মাদরাসা ঢাকা ১০/০৪/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪ ১৭/১১/১৯৮৫ ১৬২৪৭৯৪২৩৮

143
ই িজত ম ল ১১০২৬০৪ সহকাির িশ ক িষ িশ া ২০০৪/২.৫০

২০০৯/ িষ 
িডে ামা ৩.৫০

- রায়াইল উ  িব ালয় ঢাকা 29/09/2013 ০১/০৩/২০১৪ ২২/০৩/১৯৮৭ ১৭৬৬৫৫৯৪৩৯

144
মাঃ মঈনউি ন ১১০২৬০৫ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ১৯৯৫/১ম ১৯৯৭/২য়

ফািজল ১৯৯৯/২য় 
কািমল ২০০১/ ১ম

রায়াইল উ  িব ালয় ঢাকা 29/09/2013 ০১/০৩/২০১৪ ২৭/০৩/১৯৮০ ১৬৭৫৭৭৮৭৪৮

145 পন মার িব াস ১১০২৬০৬ সহকাির িশ ক িহ  ধম ১৯৯৫/১ম ১৯৯৭/২য় ১৯৯৯/৩য় রায়াইল উ  িব ালয় ঢাকা 29/09/2013 ০১/০৩/২০১৪ ২২/১১/১৯৭৯ ১৭২৪৭৯৯৮৮৮

146 মাঃ রােশ ল ইসলাম N1147230 সকারী িশ ক আই,িস,
দািখল- িব ান 
িবভাগ- (৫.০০)

আিলম- িব ান 
িবভাগ- (৩.৫৮) িস,এস,ই- (৩.৩৮) শলান রমা উ  িব ালয় ঢাকা ০২/০২/২০১৯ ০১/০৪/২০১৯ ০৫/১১/১৯৯১ ১৬৩৩৩৪৭৩১৭

147 মা: আ ল কালাম আজাদ 2123897 সহ: িশ: গিণত 2001 2003 2008 শালধন দা: ইসলাম দা: মা: ধামরাই, ঢাকা ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ২৬/১২/১৯৮৬ ০1925982245

148 মা: আ  তােহর ২০১৭২৩৯ সহ: িশ: আই.িস. ১৯৯৬ ১৯৯৮ ২০০১ শালধন দা: ইসলাম দা: মা: ধামরাই, ঢাকা ২২/১১/২০০৪ ০১/০৯/২০০৫
০৫/০৬/১৯৮০০১৭১১

৫১১০৭৫ ০1711511075

149 মাঃ আ  তােহর িময়া ১৭৬২৪০ িসিনয়র িশ ক ইসলাম িশ া ২য় ৩য় ২য় য়া র না ার উ  িব ালয় ঢাকা ০২/০৮/১৯৮৬ ০২/০৮/১৯৮৬

150 ই ািফল আহেমদ ১০২৯৮৫৯ সহকারী িশ ক ত  ও যাগােযাগ ি ১ম ২য় ২য় য়া র না ার উ  িব ালয় ঢাকা ০১/০১/২০০৫ ০১/১২/২০০৫

151 ময়না ভৗিমক ১১৪৭২৩২ সহকারী িশ ক িষ  িশ া ৩.৪৪ িষ িডে ামা য়া র না ার উ  িব ালয় ঢাকা ২৭/০৪/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯

152 ছােদ র রহমান ১০১৬৯০১ সহকারী িশ ক ইংেরজী ১ম ২য় ২য় ন য়া বািলকা উ  িব ালয় ঢাকা 1/6/2002 1/6/2004 15/12/72 1616163488

153 িমরা ল ইসলাম 1147266 সহকারী িশ ক ইংেরজী ১ম ২য় ২য় আয়মনা খা ন উ  িব ালয় ঢাকা 4/4/2015 1/5/2019 5/12/1988 1735186635

154 জন বমন 1147268 সহকারী িশ ক িব ান ১ম ২য় ২য় আয়মনা খা ন উ  িব ালয় ঢাকা 4/4/2015 1/5/2019 2/1/1988 1904200982

155 জন িময়া N-1151863 সহকারী িশ ক ইংেরিজ
এস.এস.িস-
3.38 (2004)

এইচ.এস.িস-
3.60 (2006) স ান-2য় (2010) িজনিজরা পী.এম.পাইলট ল এ  কেলজ ঢাকা 16/2/2019 1/7/2019 27/11/1988

01717578494

156 ন কাি  পাল N-1151867 সহকারী িশ ক ভৗত িব ান
এস.এস.িস-
4.38 (2004)

এইচ.এস.িস-
3.50 (2006) স ান-2য় (2010) িজনিজরা পী.এম.পাইলট ল এ  কেলজ ঢাকা 20/2/2019 1/7/2019 17/9/1989

01686200099

157 ব ন হালদার N-1151855 সহকারী িশ ক বসায় িশ া
এস.এস.িস-
2.94 (2003)

এইচ.এস.িস-
4.80 (2006) স ান-1ম (2011) িজনিজরা পী.এম.পাইলট ল এ  কেলজ ঢাকা 16/2/2019 1/7/2019 17/7/1988

01740873385

158 মন সরকার N-1147275 সহকারী িশ ক িষ িশ া
এস.এস.িস-
4.56 (2003)

এইচ.এস.িস-
3.90 (2006)

স ান-1ম-3.52 
(2010) িজনিজরা পী.এম.পাইলট ল এ  কেলজ ঢাকা 20/2/2019 1/5/2019 5/10/1987 01920891111

159 হা দ ইশিতয়াক সাইন N-1147270 সহকারী িশ ক আইিস
এস.এস.িস-
5.00 (2006)

এইচ.এস.িস-
3.50 (2009)

স ান-3.48 
(2016) িজনিজরা পী.এম.পাইলট ল এ  কেলজ ঢাকা 18/2/2019 1/5/2019 15/8/1990 01843067878



160 আ ল লিতফ 19109002 সহকাির িশ ক ইংেরজী 3.81 4.21 2য় িবভাগ হযরত র উ  িব ালয় ঢাকা 14/02/2019 01/09/2019 08/11/1989 01798591400

161 মাঃ ছেলমান হােসন ১১৪৭২৭৭ সহকাির িশ ক বসায় িশ া
এসএসিস-
২.৭৫-০২

এইচএসিস-২.৯০-
০৪

াতক (পাস)-২য়-
০৮ পারেজায়ার কািল ী উ  িব ালয় ঢাকা ২০/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৪ ১৯৯২৬৭৪৩৩১

162 মাছঃ জসিমন আ ার ১১৪৭২৭৯ সহকাির িশ ক বাংলা
এসএসিস 
3.75-০২

এইচএসিস ৩.৭০-
০৫ স ান ২য় িণ-০৯ পারেজায়ার কািল ী উ  িব ালয় ঢাকা

২০/০২/২০১৯
০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৫ ১৭২৩৮৬৩৫৫৪

163 মাঃ শাহাদাত উ াহ ইয়া সহকাির িশ ক বসায় িশ া
এসএসিস 
৩.৬৯-০৩

এইচএসিস 
৩.৩৩-০৫ স ান ২য় িণ-০৯ পারেজায়ার কািল ী উ  িব ালয় ঢাকা ০৬/০৯/২০১২ ১৯৮৯ ১৯১৩২৯০৪৫৪

164 দব ত চৗ রী সহকাির িশ ক গিণত
এসএসিস 
৪.০০-০২

এইচএসিস ২.৯০-
০৪ স ান ২য় িণ-০৮ পারেজায়ার কািল ী উ  িব ালয় ঢাকা ১৪/১১/২০১৯ ১৯৮৭ ১৯১৪৯০৪২৪৬

165 মাঃ রা  আহে দ সহকাির িশ ক পদাথ িব ান
 এসএসিস ১ম 

িণ-০০
এইচএসিস 2.80-
04 স ান ২য় িণ-০৮ পারেজায়ার কািল ী উ  িব ালয় ঢাকা ০৪/০১/২০১৫ ১৯৮৫ ১৯১১৫৫০৫০৫

166 সাখাওয়াত হাসাইন সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া 3.83 3.33 3.60 দােল র আদশ উ  িব ালয় ঢাকা 01-10-2012 01-02-1988 01671432709

167 িবনা চৗ রী
279732 সহঃ িশ ক িষ িশ া 2য় িষ িডে ামা দােল র আদশ উ  িব ালয় ঢাকা 09-08-1994 27-02-1995 03-09-1972 01681472989

168 িনশাত লতানা 1151852 সহকারী িশ ক সামািজক িব ান 3.63 3.9 3.24 বটতলী িসরাজ উি ন আহে  উ  িব ালয় ঢাকা 17/02/19 ০১/০৭/২০১৯ 3/12/1988 1723115777

169 িসফা াহার 1151861 সহকারী িশ ক ইংেরজী 4.88 4.6 2.84 বটতলী িসরাজ উি ন আহে  উ  িব ালয় ঢাকা 24/01/19 ০১/০৭/২০১৯ 25/12/92 1643348836

170 িমেসস রাহ মা ই জা াত  ১১৩৯৪৬৩ সহঃ িশঃ িষ িশঃ ৪.৩৮ ৪.৩ ১ম প বী মােজ ল ইসলাম মেডল হাই ল ঢাকা ০১/১২/২০১৬ ০১/০৩/২০১৮ ১৯৯১ ১৯৫২৭৫৫০৪০

171 জনাব মাঃ সােনায়ার হােসন ১১৪৭৩২৫ সহঃ িশঃ িষ িশঃ ৩.৫ ২.৬ ২য় প বী মােজ ল ইসলাম মেডল হাই ল ঢাকা ২০/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৯ ১৭১৭৯৫৪১৭৯

172 জনাব মাঃ তােহ ল ইসলাম ১১৪৭৩২৯ সহঃ িশঃ গিণত ২.৬৯ ২.৯ ২য় প বী মােজ ল ইসলাম মেডল হাই ল ঢাকা ১৬/০২/2019 ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৭ ১৭২২৫৬২০৯০

173 িমেসস মিনরা বগম ১১২৫২৪০ সহঃ িশঃ ব.িশ া ২য় ২য় ২য় প বী মােজ ল ইসলাম মেডল হাই ল ঢাকা ০১/০৮/২০১৫ ০১/০১/২০১৬ ১৯৮৫ ১৬৮২১০৫৫৬৬

174 ◌াহা দ আ  ছােলহ ১১৪৩৬৬৭ সহকারী িশ ক ত  ও যাগােযাগ ি  ততীয় িবভাগ ২য় িবভাগ ২য় িবভাগ রশীদ আদশ উ  িব ালয় ঢাকা 15/09/2011 ০১/১১/২০১৮ 20/05/1975 ১৭৩৩৫৬৭৬১৪

175 কািনজ ফা(তমা 1143219 সহকারী িশ ক িহসাবিব ান ১ম িবভাগ ২য় িবভাগ ২য় িবভাগ রশীদ আদশ উ  িব ালয় ঢাকা 18/12/2013 1/9/2018 15/01/1998 1683646527

176
ফােতমা সরাত 1147333 সহকারী িশ ক গিণত এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান)

ড র হ দ শহী া  আদশ উ  মা িমক 
িব াপীঠ

ঢাকা 20/02/2019 ১৫/০১/৮৭ 1672296904

177
ফারজানা আ ার ী 1147326 সহকারী িশ ক ইংেরজী এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান)

ড র হ দ শহী া  আদশ উ  মা িমক 
িব াপীঠ

ঢাকা 20/02/2019 29/12/91 1648397221

178 মা. িবলােয়ত হােসন 484703 সহ. িশ ক ত  যাগােযাগ ি
এসএসিস

-1ম িবভাগ
এইচএসিস
-1ম িবভাগ

াতক (পাস)
িব.এসিস-2য় িবভাগ এম.িড.িস মেডল ইনি উট ঢাকা 5/6/2000 1/6/2001 1971 01678-576324

179 গাসাই দাস ম ল 271810 সহ. িশ ক ইংেরিজ
এসএসিস

-1ম িবভাগ
এইচএসিস
-1ম িবভাগ

াতক (স ান)
-2য় িবভাগ 
(ইংেরিজ) এম.িড.িস মেডল ইনি উট ঢাকা 16/08/1990 16/08/1990 1962 017157-82994

180 মা. আ ল হােসন 273236 সহ. িশ ক বসায় িশ া
এসএসিস

-1ম িবভাগ
এইচএসিস
-1ম িবভাগ

াতক (স ান)
-2য় িবভাগ 
(িফ া ) এম.িড.িস মেডল ইনি উট ঢাকা 12/9/1992 12/9/1992 1966 01683-262423

181 আ ল জিলল ডা য়া  নাই সহ:িশ ক িব ান ১ম ১ম ২য় ইসলািময়া হাই ল ঢাকা ২০/০১/২০০৪ ২৫/১২/১৯৭৮ ১৭৬৬৩১২৩৬০

182 মাঃ রজাউল কিরম নাই সহ:িশ ক ইংেরজী ১ম ১ম ৩য় ইসলািময়া হাই ল ঢাকা ০৯/১২/২০১২ ০১/০৯/১৯৭১ ১৭১৬৪৬২৫১৫



183 মাঃ মাকাররম হােসন  নাই সহ:িশ ক সমাজ িব: ১ম ২য় ৩য় ইসলািময়া হাই ল ঢাকা ২০/০১/২০০৪ ১০/১২/১৯৭৯ ১৬২২৯৫৮৬৪০

184 মাঃ শিফউ া  নাই সহ:িশ ক ইসলাম িশ: ২য় ২য় ২য় ইসলািময়া হাই ল ঢাকা ০৯/১২/২০১২ ০১/০১/১৯৭৮ ১৮১৬১৪২১৯৯

185 িশিরনা আ ার  নাই সহ:িশ ক আইিস ১ম ১ম ২য় ইসলািময়া হাই ল ঢাকা ২০/০১/২০০৪ ০১/০১/১৯৭৮ ১৭১৬৪২৭০৪৫

186 িশ  আ ার  নাই সহ:িশ ক ৩য় ২য় ৩য় ইসলািময়া হাই ল ঢাকা ২৫/০১/২০১১ ০২/০৫/১৯৮০ ১৭৮১২৭৩০৭০

187 ফারজানা হক  নাই সহ:িশ ক ৩.৫ ৩.১ ৩.৯৪ ইসলািময়া হাই ল ঢাকা ২৫/০১/২০১১ ০৯/০২/১৯৯১ ১৭৪৭৬১২৪৪৮

188 ফােতমা জ রা  নাই সহ:িশ ক ২য় ২য় নাই ইসলািময়া হাই ল ঢাকা ২৫/০১/২০১১ ১৭/০২/১৯৬৯ ১৯২৪৯৯৩৮৮৮

189

মাঃ ফজ ল হক ২৭২৯৩৩ িসিনয়র িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল-
৩য়/১৯৮৪

আিলম-
৩য়/১৯৮৬

ফািজল-
২য়/১৯৮৮,কািমল-

২য়/১৯৯৫,
বরাইদ সিলম হাই ল ঢাকা

১২.০৩.১৯৯০ ০৫.০১.১৯৭২ ১৮২৪৫০১৮৭১

190

মাহা দ আ াহীল কাফী ২৮৩৭৪১ িসিনয়র িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল-
২য়/১৯৮৭

আিলম-২য়/১৯৮৯ ফািজল-২য়/১৯৯২, 
িবএ অনাস এমএ-

িস.িজ.িপএ-
৪/২০১৬,

ঢাকা

২৬.০৯.১৯৯৮ ০২.১০.১৯৭২ ১৮২৪৯০৬৪২৪

191 মা: ল ইসলাম ফা কী 481156 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ২য় ৩য় ৩য় রওশন আরা বািলকা উ  িব ালয় ঢাকা 8/4/1995 3/2/1972 1760846378

192 মাহা দ মাখেল র রহমান ১৫৬১৬৯ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ১ম '৭০ ১ম ' ৭২ ২য় '৭৫
বা া আলা ে ছা উ  মা িমক িব ালয়য়

ঢাকা ০৭.০১.১৯৭৯ ০১.০৩.১৯৬১ ০1819431765

193 মাঃ আ  হািনফ ২৭৪০৪৫ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ২য় '৮১ ১ম ' ৮৩ ২য় '৮৫
বা া আলা ে ছা উ  মা িমক িব ালয়য়

ঢাকা ০১.১০.১৯৯১ ০১.১১.১৯৬৮ ০১৯২৯৪১০৩০১

194 মাঃ িমকাইল হােসন ৪৮৮৪৯৯ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ২য় '৯০ ২য় '৯২ ২য় ' ৯৬
বা া আলা ে ছা উ  মা িমক িব ালয়য়

ঢাকা ০১.০৮.২০০২ ০১.০১.১৯৭৫

195 মাঃ হািব র রহমান সহকারী িশ ক রসায়ন ১ম '৯৯ ২য়' ০২ ২য় '০৬
বা া আলা ে ছা উ  মা িমক িব ালয়য়

ঢাকা ০১.০২.২০১১ ০৬.০৯.১৯৮৪ ০১৯১১৯৬১৩১৪

196 সাম াহার সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ২য় '৯২ ২য়' ৯৪ ১ম ' ০৬
বা া আলা ে ছা উ  মা িমক িব ালয়য়

ঢাকা ০২.০২.২০১১ ১০.০২.১৯৭৮ ০১৭২০৫৬৩৬৫০

197 তামা া তানিজলা ইসলাম সহকারী িশ ক রসায়ন ১ম '২০০০ ১ম' ০২ ২য় ' ০৬
বা া আলা ে ছা উ  মা িমক িব ালয়য়

ঢাকা ০১.০৩.২০১১ ১৯.০১.১৯৮৫ ০১৮২৩১১২২৭০

198 মেহর িনগার মা ারী সহকারী িশ ক ইংেরজী ১ম' ৯৫ ১ম' ৯৭ ৩য় ' ০১
বা া আলা ে ছা উ  মা িমক িব ালয়য়

ঢাকা ২২.০২.২০১১ ১৮.০৮.১৯৮০ ০১৯১৪৩২৩৭৭৭

199 মাহা ল ইসলাম সহকারী িশ ক পদাথ ১ম' ৯৬ ২য়'২০০০ ১ম ' ০৩
বা া আলা ে ছা উ  মা িমক িব ালয়য়

ঢাকা ০১.০৩.২০১১ ২১.১০.১৯৮১ ০১৯২৪০৮৫৪১৬

200 আ াহ হল কািফ সহকারী িশ ক বাংলা ১ম ' ৯৮ ২য় ' ২০০০ ২য় ' ২০০৫
বা া আলা ে ছা উ  মা িমক িব ালয়য়

ঢাকা ০১.০৩.২০১১ ০১.০৩.১৯৮৪ ০১৭১২৭৯৭৭০৬

201 মা: আ ল হািফজ ২০০২০১১ সহকারী িশ ক আইিস ১৯৯৩ ১৯৯৫ ১৯৯৯ রাম রা একরা ে ছা উ  িব ালয় ঢাকা ২২.০৮.২০০২ ১৯৭৯ ১৬৩৩৫৬৮৯২৭

202 কাজী শাহীন আফেরাজ ৪৮২৬০১ সহকারী িশ ক শরীরচচা ১৯৯১ ১৯৯৩ ১৯৯৬ রাম রা একরা ে ছা উ  িব ালয় ঢাকা ০৫.০১.২০০১ ১৯৭৬ ১৭১০৯০৯৭৪৫

203 সাম ন নাহার সহকারী িশ ক ইংেরজী ২০০১ ২০০৩ ২০০৭ রাম রা একরা ে ছা উ  িব ালয় ঢাকা ০২.০১.২০১৬ ১৯৮৬ ১৯১৭৪৬৩৫১৮

204 মা: ইমান আলী ১৬৭৩০৩ সহকারী িশ ক গিণত ১৯৮১ ১৯৮৩ রাম রা একরা ে ছা উ  িব ালয় ঢাকা ২২.০৮.১৯৮৪ ১৯৬৬ ১৭২৭২৭৬৫০৭

205 জিরন হােসন দীপা ১১২৯৬৪৮ সহকারী িশ ক াথিমক শাখা ১৯৯৯ ২০০০ ২০০৬ রাম রা একরা ে ছা উ  িব ালয় ঢাকা ০২.০১.২০১৪ ১৯৮২ ১৭১৫৭৬১৫১৬



206 তাজিরন জাহান সহকারী িশ ক াথিমক শাখা ১৯৯৮ ২০০০ ২০০৬ রাম রা একরা ে ছা উ  িব ালয় ঢাকা ০২.০১.২০১৪ ১৯৮২ ১৮৯৪৫১০৮৫

207 মা: আজহা ল কিরম ১১৩৮৪৩০ সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল আিলম ফািযল খােলদ হায়দার মেমািরয়াল উ  িব ালয় ঢাকা ০১.০৮.২০১৫ ১৯৮৮ ১৭৩১৭৯৮৭০৫

208
নাঈম আক ১১৪৭৩৯৯ সহকারী িশ ক ত  ও যাগােযাগ ি এসএসিস এইচএসিস

িবএসিস অনাস 
কি উটার সাই

খােলদ হায়দার মেমািরয়াল উ  িব ালয় ঢাকা ২০.০২.২০১৯ ১৯৮৫ ১৭৩৪৬৩১৯৩৫

209 আ  নাঈম মা: িমজান ১১৪৭৩৯৪ সহকারী িশ ক শরীরচচা এসএসিস এইচএসিস িবিবএস খােলদ হায়দার মেমািরয়াল উ  িব ালয় ঢাকা ২০.০২.২০১৯ ১৯৮৮ ১৯৪৭৯০২৪৫৯

210 হা. িমজা র রহমান ১১২৮৫২৯ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ও নিতক িশ া১ম - ১৯৯৪ ১ম - ১৯৯৬ ২য় - ১৯৯৮ িকশলয় বািলকা িব ালয় ও কেলজ ঢাকা 15/12/2015 01/03/2016 ১৯৮০ ০1837376587

211 মা: আ র রিহম ১১৩৩০১০ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ও নিতক িশ া৪.৯২ - ২০০৭ ৪.৫৮ - ২০০৯ ৩.৫০ - ২০১২ িকশলয় বািলকা িব ালয় ও কেলজ ঢাকা 20/02/2019 01/03/2017 ১৯৯২ ০১৭৩৯০৩৪০৬৩

212
মাহা দ ওয়ািসম উি ন ১১৪৭৩৪৫

সহকারী িশ ক আইিস

৪.৩৮ - ২০০৫ ৩.৯০ - ২০০৮ ৩.১০ - ২০১৩
িকশলয় বািলকা িব ালয় ও কেলজ ঢাকা 20/02/2019 01/05/2019 ১৯৮৯ ০১৭৩৭৫১৫০৪৫

213 মাঃ সােহল রানা ১১৫১৯০০ সহকারী িশ ক বাংলা 2.88 3.42 2য় আরব িমশন পাবিলক ল ঢাকা 16.02.19 01.07.19 ১৯৮৭ 1739589740

214 রােবয়া খা ন ৪৮১৪৭৪ সহ: িশ ক ইস: ধম ২য়-১৯৯১ ২য়-১৯৯৩ ২য়- ১৯৯৫ মাহা দ র উ  িব ালয় ঢাকা ০১/০৩/২০০০ ০১/০৭/২০০০ ১৫/১১/১৯৭৬ ১৭১৬৪৯০২৮১

215 শিফ র রহমান ১০২১৭৩৯ সহ: িশ ক আই িস ১ম-১৯৯৫ ২য়-১৯৯৮ ২য়-২০০১ মাহা দ র উ  িব ালয় ঢাকা ৩১/০৭/২০০৪ ০১/০৯/২০০৫ ১৪/১০/১৯৮০ ১৯২৯৫১১৭৬৭

216 তাহিমনা ইসলাম ১১২৮৫৪৪ সহ: িশ ক াগার ৩.১৭-২০০২ ২.৪২-২০০৪ ২য়-২০১২ মাহা দ র উ  িব ালয় ঢাকা ০৬/১২/২০১৫ ১৪/১১/২০১৫ ১৪/০৪/১৯৮৭ ১৯৫৩৫৯২৬৯৬

217 শখ মাছাঃ আির ন নাহার ১১৫১৮৯৪ সহঃ িশ ক  িষ িশ া ৪.৫৬ ৪.৬ ৩.৩৯ ওেয়  ধানমি  ইউ ফ হাই ল ঢাকা ২৩/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ২১/১১/৮৮ ১৭২০৪৩৭৩৭৭

218 পিল ধর ১১৫১৮৯৪ সহঃ িশ ক ICT ৪.৪৪ ৩.৮ ৩.৩৫ ওেয়  ধানমি  ইউ ফ হাই ল ঢাকা ২৩/০২/২০১৯ 1/7/2019 ০৯/০৮/১৯৯০ ১৯৫৩৫৭৮৩৭৩

219 মাছাঃ রওশনারা খা ন ১১৫১৮৯৬ সহঃ িশ ক শারীিরক িশ া ১.৭৫ ২.৫ ২য় ওেয়  ধানমি  ইউ ফ হাই ল ঢাকা ২৩/০২/২০১৯ 1/7/2019 ০৩/০২/১৯৮৫ ১৩১৭২০৩৪৫২

220 ি য়া হালদার ১১৫১৮৯৪ সহঃ িশ ক রসায়ন ৪.৪৪ ৪.৬ ১ম ওেয়  ধানমি  ইউ ফ হাই ল ঢাকা ২৩/০২/২০১৯ 1/7/2019 ০৬/১২/১৯৮৮ ১৮৮২৪৪৯১২০

221 ির  আ ার সহঃ িশ ক বসায় িশ া ৪.৩৮ ৫. ৩.৪৮ ওেয়  ধানমি  ইউ ফ হাই ল ঢাকা ২৩/০২/২০১৯ ০৭/১২/১৯৯০ ১৬৩৩৯৩৪৮১৮

222 জািকয়া খারেশদ 1147344 সহকাির িশ ক গিণত 1ম- 1999 2য়- 2001 2য়- 2005 ব লী িমিডয়াম হাই ল ঢাকা 2/20/2019 1/5/2019 1984 1759224458

223 িরসাত ছািম িসয়াম 1147336 সহকাির িশ ক গাহ  অথনীিত 5.00- 2006 4.1- 2008 1ম- 2013 ব লী িমিডয়াম হাই ল ঢাকা 2/20/2019 1/5/2019 1991 1712360613

224 রাজী আ ার 1151901 সহকাির িশ ক ভৗত িব ান 4.94- 2007 5.00- 2009 3.25-2013 ব লী িমিডয়াম হাই ল ঢাকা 2/20/2019 1/7/2019 1991 1930624755

225 মাঃ িশহাবউি ন 1147337 সহকাির িশ ক কি উটার 3.75- 2005 3.29-2009 3.57- 2014 ব লী িমিডয়াম হাই ল ঢাকা 2/20/2019 1/5/2019 1990 1717949582

226 ফােতমা জেজাহরা ১১৪৭৩৩৮ সহ. িশ ক ইংেরিজ ৪.১৯, ২০০৭ ৪.৩০, ২০১৯ ২.৮০, ২০১৩ বগম রজাহান মেমািরয়াল বািলকা উ  িব ালয় ঢাকা ২০/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৯৯২ ১৭৬৭৮৫৫৫৯০

227 িমেসস নািসমা আ ার 481693 িসিনয়র িশ ক কি উটার িশ ক 1989 1992 1995 ওয়ারী উ  িব ালয় ঢাকা 17/08/2006 1/10/2000 30/10/1974 1721089192

228 িমেসস িব তারান ম 1108070 িসিনয়র িশ ক িষ িশ া 2001 2003 2007 ওয়ারী উ  িব ালয় ঢাকা 20/01/2014 1/5/2014 9/11/1986 1670743008

229 সমর িব াস 1120960 সহকাির িশ ক িহ  ধম 1992 1994 1999 ওয়ারী উ  িব ালয় ঢাকা 15/06/2014 1/7/2015 10/6/1977 1712370643

230 লায়লা আফেরাজ 1154514 সহকাির িশ ক বসায় িশ া 2006 2008 2011 ওয়ারী উ  িব ালয় ঢাকা 20/02/2019 1/9/2019 30/12/1990 1868983448

231 মাঃ রজাউল কিরম - সহকাির িশ ক (খ কালীন িব ান 2002 2004 2009 ওয়ারী উ  িব ালয় ঢাকা 19/06/2011 - 30/12/1987 1678843141

232 মাঃ আব াহ - সহকাির িশ ক (খ কালীন ইসলাম ধম 2004 2006 2009 ওয়ারী উ  িব ালয় ঢাকা 1/1/2015 - 15/08/1989 1922213289

233 িমেসস িত রায় - সহকাির িশ ক (খ কালীন সামািজক িব ান 2004 2006 2011 ওয়ারী উ  িব ালয় ঢাকা 16/01/2016 - 15/03/1987 1630980642

234 সামা রানী দাস - সহকাির িশ ক (খ কালীন সামািজক িব ান 2003 2006 2010 ওয়ারী উ  িব ালয় ঢাকা 15/08/2016 - 30/05/1987 1780028040

235 মাঃ হািম র রহমান - সহকাির িশ ক (খ কালীন বসায় িশ া 2005 2007 2011 ওয়ারী উ  িব ালয় ঢাকা 1/11/2016 - 25/01/1990 1680075288



236 িমেসস নািসমা আ ার পিপ - সহকাির িশ ক (খ কালীন বসায় িশ া 1989 1991 1993 ওয়ারী উ  িব ালয় ঢাকা 1/1/2018 - 26/11/1970 1911353325

237 সয়দ আেবদ আলী ১১৪২১৯১ সঃিশ ক আইিস এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) ভাতী উ  িব ািনেকতন ঢাকা ০৪/০৪/২০১৬ ০১/০৫/২০১৮ ০৭/১০/১৯৮৯ ১৭৭৭১৮৮৬১২

238 মাঃ হািফ র রাহমান ৪৮২৬৭৬ সঃিশ ক ইংেরজী এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) ভাতী উ  িব ািনেকতন ঢাকা ০১/০৬/১৯৯৯ ০১/০৪/২০০১ ০৫/১১/১৯৬৯ 1736666100

239 িমলটন বাৈড় 1154478 সহ: িশ ক ভৗত িব ান থম ি তীয় ি তীয় (স ান) নীলে ত হাই ল ঢাকা 02.10.2011 15.09.2019 1980 1724440532

240 নাসিরন জাহান ---- সহ: িশ ক সামািজক িব ান থম থম ি তীয় (স ান) নীলে ত হাই ল ঢাকা 04.05.2015 --- 1984 1727426657

241 রািশদা মাহ দা 1075048 সহ: িশ ক িষ িশ া ি তীয়, 1995
ি তীয়( িষিডে া
মা)07

পাস 
(িবএিজএড),2013 নীলে ত হাই ল ঢাকা 03.02.2013 01.05.2013 1979 ১৯৪৮৮৯৬০০১

242 শা  সরকার ১১২০৯১৭ সহ: িশ ক আই িস ি তীয়, 1998 ি তীয়, 2002 ি তীয়, 2007 নীলে ত হাই ল ঢাকা 02.04.2015 01.07.2015 1981 ১৯১০৩৪১৩৫১

243 সািনয়া লতানা ---- সহ: িশ ক গাহ  িব ান 4.56, 2003 4.20, 2005 থম, 2009 নীলে ত হাই ল ঢাকা 04.11.2012 --- 1988 ১৮৩৮১৮৬৪৪৬

244 মাঃ জাহা ীর আলম ৪৭৪৯৩৪ স:িশ: গিণত ১ম ১ম ২য় শহীদ নবী উ  িব ালয় ঢাকা ২৮/০৪/৯৭ ০১/০৫/৯৮ ০১/০১/৭৪ ১৭১১২০৬৬৬৮

245 সয়দ আজফর হােসন সহকারী িশ ক ইংেরিজ ২য় ১ম ২য় উদয়ন উ  মা িমক িব ালয় ঢাকা 3/12/2003 1976 01715-332197

246 আব ল কিরম শাহীন সহকারী িশ ক ইসলাম ১ম ১ম ১ম উদয়ন উ  মা িমক িব ালয় ঢাকা 7/1/2010 1976 01716-427979

247 আেলয়া পারভীন সহকারী িশ ক ইসলােমর ইিতহাস ২য় ২য় ২য় উদয়ন উ  মা িমক িব ালয় ঢাকা 6/1/2013 1966 01730-496530

248 আহে দ তািনম কামাল ১১৫১৮৬৯ সহ: িশ ক ইংেরজী ৫. ৪.৮ ৩.১৯ দি ণ হেসি  বািলকা উ  িব ালয় ঢাকা ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০২/০২/১৯৯৩ ১৮৩৬১৩২২৯৩

249 িরফাত লতানা ১১৫১৮৭৩ সহ: িশ ক াহ  িব ান ৪.৬৩ ৪.৭ ১ম দি ণ হেসি  বািলকা উ  িব ালয় ঢাকা ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ২৫/০৯/১৯৮৭ ১৬৭৫৪৮৬৮৬৮

250  মা: শাহআলম 1137747 সহ: িশ ক ইসলাম িশ া িজিপএ-3.00 িজিপএ-4.00 িজিপএ-3.17 শের বাংলা বািলকা মহািব ালয় ঢাকা 6/11/2016 1/11/2017 1/11991 1749911628

251 নাঈমা আজম সহ: িশ ক ইংেরিজ 2য় 2য় 2য় (স ান) িভকা ে সা ন ল এ  কেলজ ঢাকা 15-1-1986 15-1-1986 29-10-60 1711249597

252 রায়হানা ইসলাম সহ: িশ ক ইংেরিজ থম থম 2য় িভকা ে সা ন ল এ  কেলজ ঢাকা 12.03.1997 7/6/1961 1819505066

253 চ দ লতানা সহ: িশ ক ইংেরিজ থম থম 2য় িভকা ে সা ন ল এ  কেলজ ঢাকা 20/04/1991 3/1/1972 1711485580

254 ফারহানা রহমান সহ: িশ ক ইংেরিজ থম 2য় 3য় িভকা ে সা ন ল এ  কেলজ ঢাকা 23/02/2006 21/01/1982 1715315476

255 মা: কাম ল ইসলাম সহ: িশ ক আইিসট থম িডে ামা ( থম) িভকা ে সা ন ল এ  কেলজ ঢাকা 1/9/2014 12/3/1988 1732224495

256 মা: মিজ র রহমান িসিনয়র  িশ ক আইিস  2য় 2য় 2য় িবভাগ িভকা ে সা ন ল এ  কেলজ ঢাকা 26/07/2001 1964 1552492414

257 দীপ িব াস সহ: িশ ক িয়ং 2য় 2য় 2য় িবভাগ িভকা ে সা ন ল এ  কেলজ ঢাকা 20/03/2014 1981 1919882781

258 সািমনা আ ম 272948 স িশ ক লাক শাসন এসএসিস এইচএসিস িব.এস.এস (স ান) অ ণী ল এ  কেলজ ঢাকা 21/01/1989. 01/05/1991. 20/04/1963. 01914725058

259 তািজন রহমান 473472 স িশ ক িহসাবিব ান এসএসিস এইচএসিস িব.কম (স ান) অ ণী ল এ  কেলজ ঢাকা 04/09/1995. 05/02/1967. 01715915346

260 নাসিরন আ ার 284873 স িশ ক এসএসিস
এইচএসিস 
(মানিবক) অ ণী ল এ  কেলজ ঢাকা 01/09/1994. 15/02/1962. 01925515442

261
মাঃ সিফউল বাশার চৗ রী 1151878   সহকারী িশ ক ইংেরিজ

এসএসিস এইচএসিস িব.এস.এস (স ান)
হাজারীবাগ উ  বািলকা িব ালয়

ঢাকা
১২ ফ য়ারী, 
২০১৯

০১/০৭/২০১৯ ২৪/১১/১৯৯২ 1722296664

262 সালমা সািদয়া ১১৫১৮৭৯ সহকাির িশ ক গাহ  িব ান িজিপএ-৫ িজিপএ-৫ থম িন িলকা হাই ল ঢাকা ১৮/০২/১৯ ০১/০৭/২০১৯ 19/01/1991 01718101733



263 মাঃ আল মা ন ১১৫৪৪৯৭ সহকাির িশ ক ত  ও যাগােযাগ ি  িজিপএ-৪.০৬ িজিপএ-৩.৭৩ িজিপএ-৩.৯০ িলকা হাই ল ঢাকা ১৮/০২/১৯ ০১/০৯/২০১৯ 4/12/1989 01918485237

264 এ এস এম ছা খােলদ ১১৫৪৪৯৬ সহকাির িশ ক বাংলা িজিপএ-৪.০০ িজিপএ-৩.২০ িজিপএ-২.৯৫ িলকা হাই ল ঢাকা ১৮/০২/১৯ ০১/০৯/২০১৯ 16/02/1991 01914488399

265 এ িব এম লিফকার আলী 174133 wm.wk ইসলাম িশ া 1973-2q 1976-2q 1979-2q সােলহা উ  মা িমক িব ালয় ঢাকা 7/1/1981 3/1/1984 3/1/1962 01913542834

266 মা: আিতকুর রহমান 442657 wm.wk আইিস ট 1989-2q 1991-2q 1995-2q সােলহা উ  মা িমক িব ালয় ঢাকা 12/1/1998 6/1/1999 7/31/1974 01729641097

267 খ কার সাইফুল ইসলাম 481481 wm.wk ইসলাম িশ া 1984-2q 1986-2q 1988-2q সােলহা উ  মা িমক িব ালয় ঢাকা 4/30/2000 6/1/2000 1/1/1971 01914386662

268 মা: জিসম উ ন 1131775 wm.wk ওয়াজ উি ন হাই ল ঢাকা 3/3/2015

269 সুলতানা পারিভন 270245
wm.wk

িব ান Gm Gm wm-3q GBP Gm wm-3q weGmwm-3q শহীদ মািনক উ  িবদ ালয় ঢাকা 5/11/1988 1/12/1989 2/1/1961 1715820585

270 হাসেনয়ারা নাসরীন ৩৩৯৩৪১ সহ িবএসিস িব ান ১ম/৮৮ ২য়/৮৮ ৩য়.৯১ মাহ দা খা ন মিহলা ঢাকা ০৯/১১/১৯৯৪ ০৯/১১/১৯৯৪ ১৫/০৫/৭১ ১৭১১৪৬৯৮৯২

271 মুহা: জয়নাল আেবদীন ৩৩০৪১৮ সহ মৗলভী আরবী ২য়/৮৫ ২য়/৮৫ ২য়/৮৭ মাহ দা খা ন মিহলা ঢাকা ১৬/০৭/৮৮ ১৬/০৭/৮৮ ০১/০৩/১৯৭১ ১৪০২৩২২৩৪৪

272 মুহা: দেলায়ার হাসাইন ৩৪৭৫৯ সহ মৗলভী আরবী ৩য়/৭৮ ২য়/৮০ ২য়/৮২ মাহ দা খা ন মিহলা ঢাকা ১৫/০৩/০৫ ০১/০৮/১৯৮৫ ০১/০৭/১৯৬৬ ১৯১১৯৫০১৫৩

273 না জম উ ন ২১২৮০২৫ সহকাির িশ ক িষ িশ া ২.৮৮/০২ ২.৭০/০৫ ২য়/১০ মাহ দা খা ন মিহলা ঢাকা ২৩/০৩/১৯ ৩০/০৭/১৯ ১৮/১০/৯৬ ১৯৪৭৫৪৪৮৮০

274 কাজী বিশ ল আলম 479713 wm.wkÿK আট এবং া 1g-1987 2q-1987 m¤§vb-1991 বীরে  নুর মাহা দ পাবিলক ু ল ঢাকা 19/09/96 1/6/1996 15/04/1962 1716302510

275 AvjvDwÏb Avn‡¤§` 1154506 mn.wk. wnmve weÁvb GmGmwm GBP.Gm.wm ¯œvZK (cvm) Avkivdvev` D”P we`¨vjq XvKv 17.06.2015 15.9.2019 1986 1625249644

276 মাঃ আসা ামান 479121 িসিনয়র িশ ক েগাল ১ম িবভা-১৯৮৬ ২য় িবভাগ-১৯৮৮ স ান-২য়-১৯৯১ বীরে  ী আ র রউফ পাবিলক কেলজ XvKv ০৯/১০/১৯৯৫ 25/08/70 1819451757

277 মাঃ ল ইসলাম ১৭৫৭৮৫ িসঃ িশ ক ইসলাম িশ া ১৯৭৯ ১৯৮১ ১৯৮৩ আলীম উি ন উ  িব ালয় ঢাকা ০১/০১/১৯৮৬ ০১/০১/১৯৮৬ ০১/০৩/১৯৮৬ ০1928983608

278 মাঃ িরয়াজ উি ন ১৭৭৭০৬ িসঃ িশ ক ইসলাম িশ া ১৯৮০ ১৯৮২ ১৯৮৪ আলীম উি ন উ  িব ালয় ঢাকা ০৩/১২/১৯৮৮ ০৩/১২/১৯৮৮ ০১/০৯/১৯৬৮ ০ 16757৮4434

279 মা; ল লম ২৮১৭৬০ িসঃ িশ ক ইসলাম িশ া ১৯৮৭ ১৯৮৯ ১৯৯১ আলীম উি ন উ  িব ালয় ঢাকা ০৯/০১/১৯৯৪ ০৯/০১/১৯৯৪ ২৫/৩/১৯৭৩ ০1552344906

280 ‡gvmv¤§r †bQdzb bvnvi 1147343 mnKvix wkÿK evsjv ¯œv‡Kv‡Ëvi wbD g‡Wj eûgyLx D”P we`¨vjq XvKv 10/2/2019 1/5/2019 1987 1679862418

281 ‡gvt gvndzRyi ingvb 1147341 mnKvix wkÿK Bs‡iRx ¯œv‡Kv‡Ëvi wbD g‡Wj eûgyLx D”P we`¨vjq XvKv 10/2/2019 1/5/2019 1988 1736805355

282 ‡gvnv¤§` Rvwn` †nvmvBb 1151893 mnKvix wkÿK weÁvb ¯œv‡Kv‡Ëvi wbD g‡Wj eûgyLx D”P we`¨vjq XvKv 15/7/2015 1/7/2019 1984 1729749798

283 মাঃ আ ল কালাম আজাদ ৬৪৩৭৬৮ সহ পার আরবী ২য় ২য় ২য় হা দাবাদ ইসলািময়া আিলম মাদরাসা ঢাকা ০১/০১/১৯৯৮ 1/6/2001 ১৯৭২ ১৯১৮৮৯১৬২৮

284 মাহা দ আল আিমন ২০২২৮৯৪ সহকারী মৗলবী ইসলাম িশ া ১ম ১ম ১ম হা দাবাদ ইসলািময়া আিলম মাদরাসা ঢাকা ০১/০৪/২০১২ 1/11/2012 ১৯৮৪ ১৯১২৯৯৫৪১৪৬

285 মাঃ িরয়া ল হক ২০২০১২৭ সহকারী মৗলবী ইসলাম িশ া 5 ৪.৯২ 4 হা দাবাদ ইসলািময়া আিলম মাদরাসা ঢাকা ০১/১১/২০১৬ 1/11/2016 ১৯৯০ ১৮২০১৩৫৩২১

286 রেহনা বীিথ ২০২২৫১০ সহকারী িশ ক িষ িশ া ১ম ১ম ১ম হা দাবাদ ইসলািময়া আিলম মাদরাসা ঢাকা ০৫/০৫/২০০৭ 1/9/2009 ১৯৭৭ ১৯১৭৮৮০০৬৮

287 ফারহানা মি ক ২০২৪০১৯ সহকারী িশ ক কি উটার িশ া ১ম ১ম ২য় হা দাবাদ ইসলািময়া আিলম মাদরাসা ঢাকা ২৪/০৫/২০০৯ 22/4/2010 ১৯৮০ ১৭১৫৫৮৩১৮৩

288 িফয়া আ ার 643773 সহকারী িশ ক িব িপ এড ১ম ২য় ২য় হা দাবাদ ইসলািময়া আিলম মাদরাসা ঢাকা ০১/০৮/২০০০ ০১/০৮/২০০১ ১৯৭৮ ১৯১৭০৪৩৮১১

289 মাঃ মিজ র রহমান ৩৪১৪১৮ সহঃ িশ ক িষ িশ া ২য়-১৯৮৪ ২য়-১৯৮৬ ২য়-১৯৮৯ মা াসা-ই-বাই ল মা র (আিলম) ঢাকা ০১/০১/১৯৯৬ ০১/০৩/১৯৯৭ ০৭/০১/১৯৬৪ ১৮১৮৫৫৩৪৫১

290 মাঃ আ  কাই ম খান ২০২১৮৫৫ সহঃ িশ ক শরীর চচা ১ম-১৯৯৪ ৩য়-১৯৯৬ ২য়-১৯৯৯ মা াসা-ই-বাই ল মা র (আিলম) ঢাকা ২৫/৮/২০০৭ ০১/১১/২০০৮ ২৫/৭/১৯৭৯ ১৭১৭৩৬২৮৯১

291 িন ফার ইয়াছিমন ২১০৯৩৫৬ সহঃ মৗলভী আরিব ৪.১৪, ২০০১ ৩.১৯, ২০০৩ ১ম, ২০০৫ মা াসা-ই-বাই ল মা র (আিলম) ঢাকা ০১/০৯/২০১৪ ১২/০২/২০১৫ ০১/০১/১৯৮৬ ১৬৩১২২৭০৯৭

292
ফরেদৗসী ২১১০৮১৫ সহঃ মৗলভী আরিব ৫.০০,   ২০০৬ ৫.০০,২০০৮ ৪.০০, ২০১১ মা াসা-ই-বাই ল মা র (আিলম) ঢাকা ১৬/২/২০১৫ ১১/০৮/২০১৫ ০১/০১/১৯৯২ ১৮২০৯১৮১৭৭



293 জনাব মা রিফ ল আলম 1111949 মাওলানা ইসলাম কািমল নািসরাবাদ উ  িব ালয় ঢাকা 26.04.2014 26.04.2014
01.02.197701840

118575

294 মা: সােহল রানা সহকারী িশ: ICT এম এ নািসরাবাদ উ  িব ালয় ঢাকা 23.01.2019
30.10.19890176

5118297

295 মা: তাওহীদ হােস 278494 সহকারী িশ: বাংলােদশ াংক উ: িব: ঢাকা

296 খারেশদা খানম 282184 সহকারী িশ: বাংলােদশ াংক উ: িব: ঢাকা

297 মা: আল-মা ন 1144247 সহকারী িশ: িহসাব িব ান 1g 1g 2q  এ   উ  িব ালয় ঢাকা 2/1/2016 1/1/2019 27/12/83 1816177811

298 মা: হা ন উর রিশদ 155378 সহকারী িশ:  ইসলাম িশ া 1g- 1972 3q-1974 2q-1978 আইিডয়াল ল এ  কেলজ ঢাকা 8/12/1981 8/12/1981 12/1/1960 01817087778

299 মা: আ স সালাম 271478 সহকারী িশ: ইংেরজী 1g-1980 2q-1983 2q-1986 আইিডয়াল ল এ  কেলজ ঢাকা 1/2/1990 8/1/1990 8/31/1964 01552390413

300 ফরেদৗস আ ার ২৭৯৭৫৫ সহকারী িশ: গাহ  িব ান ৩য়-১৯৭৭ ৩য়-১৯৭৯ ২য়-১৯৮২ আলী আহমদ ল এ  কেলজ ঢাকা ১১/০৫/১৯৯৪ ১১/০৫/১৯৯৪ ০১/০১/১৯৬২ ১৫৫৩৪৯৯৯৮৫

301 মাঃ খািল র রহমান ১৫৫০২৬ সহকারী িশ: ইসলাম িশ া ২য়-১৯৭৩ ৩য়-১৯৭৫ ২য়-১৯৭৭ আলী আহমদ ল এ  কেলজ ঢাকা ০৫/০২/১৯৮১ ০৫/০২/১৯৮১ ০১/০৩/১৯৬০ ১৮৫৬৮১৮৪৩৬

302 মাঃ বী ১১৮৩৯০ সহকারী িশ: ইসলাম িশ া ২য়-১৯৭৪ ৩য়-১৯৭৬ ২য়-১৯৭৮ আলী আহমদ ল এ  কেলজ ঢাকা ০১/০৩/১৯৮৭ ০১/০৩/১৯৮৭ ০৩/০৩/১৯৬৪ ১৫৫২৪০৫১৯৭

303 শা  নাজ আ ার ১১৪৭৩১৭ সহঃ িশ ক গিণত ৩.৭৫ ৩.১ ২য় িণ মীরপুর িস া  হাই ু ল ঢাকা ১১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৪ ১৯১৩০৪৭০৫৭

304
আ ল রউফ িময়া ১১৪৭৩২০ সহঃ িশ ক ক উটার ৩.৭৫

েকৗশল 
িডে াঃ   

৩.০৭

িবএসিস ইন 
িসএসই- ৩.৪০

মীরপুর িস া  হাই ু ল ঢাকা ১২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৭ ১৭১৬৭৮৭৫৭৭

305
সবুজ চ  ব ন ১১৪৭৩১৭ সহঃ িশ ক ক উটার ৫. ৪.২

িবএসিস ইন 
িসএসই- 
৩.১৯৩

মীরপুর িস া  হাই ু ল ঢাকা ১১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯০ ১৭৩৭৫৬৫০৭৭

306 সীমা হালদার ১১৪৭৩১২ সহঃ িশ ক কৃিষ িশ া ৫. ৪.৯ ৩.৮৯ মীরপুর িস া  হাই ু ল ঢাকা ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯৩ ১৬৭১৩৫৪১৮১

307 উে  ল ম ২১২৩৯০০ সহ.িশ ক গিনত িজিপএ. ৪.৫৬ িজিপএ. ৩.৮০ িজিপএ. ৩.৪৭
মস জদুল আকবর ইসলািময়া দািখল 
মা াসা ঢাকা ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ৩০/১২/১৯৯২ #############

308 আেয়শা িসি কা ১১৪৭২৩৯ সহকারী িশ ক  গাহ  িব ান ৪.০৬-২০১৭ ৪.০০-২০০৯ াতক (স ান) রােয়র বাজার উ  িবদ ালয় ঢাকা ২৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০৫/০৫/১৯৯২ 017491-96018

309 ফখ ি ন আলী  আহ দ সরকার 479125 সহকারী িশ ক আইিস 1989  (1g) 1991 (1g) 1993 (2q)
ঢাকা িশ ােবাড ল াবেরটির ু ল 
এ  কেলজ ঢাকা 07.03.1998 01.01.1999 1973 1556302487

310 ইসিতকা রহমান 1151888 সহকারী িশ ক িষিশ া 2008  (5.00) 2010 (4.50) 2017 (3.13)
ঢাকা িশ ােবাড ল াবেরটির ু ল 
এ  কেলজ ঢাকা 23.02.2019 01.07.2019 1993 1703210959

311 িমতা দাস 1151889 সহকারী িশ ক িহ ধম 2001 (4.00) 2003 (3.6) 2008 (2q)
ঢাকা িশ ােবাড ল াবেরটির ু ল 
এ  কেলজ ঢাকা 23.02.2019 01.07.2020 1986 1728999929

312 আয়শা লতানা সহকারী িশ ক বাংলা 2003 (2.69) 2005 (2.70) 2009 (2q)
ঢাকা িশ ােবাড ল াবেরটির ু ল 
এ  কেলজ ঢাকা 23.02.2019 1987 1726811216

313 জাহা ীর আলম 1144250 সহকারী িশ ক বাংলা 2006 (4.44) 2008 (5.00) 2012 (3.19)
ঢাকা িশ ােবাড ল াবেরটির ু ল 
এ  কেলজ ঢাকা 23.02.2019 01.01.2019 1990 1515265638

314 সািনয়া পারিভন 1151890 সহকারী িশ ক িবএ অনাস
িচিড়য়াখানা বাটািনক াল উ  
িবদ ালয় ঢাকা 17.12.2014 01.07.2019 03.01.1986 1748889029

315 নতািসর মাহ দ ১১৩৬১৯১ সহঃ িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ ািজিপএ ৫.০০ িজিপএ ৫.০০
স ান- িজিপএ 

৩.৭৪ ধানমি  উ  িব ালয় ঢাকা ২৩/১০/২০১৬ ০১/০৭/২০১৭ ০১/১২/১৯৯২ ১৯১৭৫৮১২০২

316 জা া ন নাঈম ২১২৮০১৩ সহকারী মৗলভী আরিব 4.92 5 3.25 ঢাকা মাহা ািদয়া দািখল মা াসা ঢাকা ০২/০২/২০১৯ ৩০/০৭/২০১৯ ০১/০৩/১৯৯১ ০১৯১৯৬২২০৩৩



317 মাঃ আির ল ইসলাম ২১১০৮২৭ সহকারী মৗলভী আরবী দািখল আিলম ফািজল আ িলয়া হােজরা খা ন দািখল মাদরাসা ঢাকা ০১/০৬/২০১৫ ০১/০৭/২০১৫ ১৯৮৬ ১৯২১০৮৬৯২৭

318 মাঃ িমজা র রহমান ২১১০৬৭৫ ইিব ধান আরবী দািখল আিলম ফািজল আ িলয়া হােজরা খা ন দািখল মাদরাসা ঢাকা ০১/০১/২০১৫ ০১/০৫/২০১৫ ১৯৮৬ ১৬২৯৯৮২৪৯৮

319 মাঃ সারাফত উ াহ ৩৩৫২৩০ পার আরবী দািখল আিলম ফািযল আ িলয়া হােজরা খা ন দািখল মাদরাসা ঢাকা ০১/০১/১৯৮৭ ০১/০৫/১৯৮৯ ১৯৬৯ ১৭১৮৭৩২৪৭৬

320 মাঃ আ ল কােশম ৫৭৪৬৫ সহঃ পার আরবী দািখল আিলম ফািযল আ িলয়া হােজরা খা ন দািখল মাদরাসা ঢাকা ০১/০১/১৯৮২ ০১/১২/১৯৮৬ ১৯৬০ 1934846036

321 মাঃ িজ র রহমান ৫৭৪৭৫ সহঃ মৗলভী আরবী দািখল আিলম ফািযল আ িলয়া হােজরা খা ন দািখল মাদরাসা ঢাকা .1/1/1985 ০১/১২/১৯৮৬ ১৯৬৭ 1754836619

322 কামাল হােসন ২০২৯৯৯৯ সহঃ মৗলভী আরবী দািখল আিলম ফািযল আ িলয়া হােজরা খা ন দািখল মাদরাসা ঢাকা
    
১৫/০৭/২০১০ ০১/১১/২০১০ ১৯৮৫ ১৯১১৭৬৮৬৭৩

323 ফরেদৗস আলম ২১১০৮২৬ সহঃ িশ ক ( িষ ) িষ িশ া এসএসিস িডে ামা আ িলয়া হােজরা খা ন দািখল মাদরাসা ঢাকা .1/6/2015 ০১/০৭/২০১৫ ১৯৮৪ ১৯১৮৭৩৪৬৯৪

324 মাঃ ইমান আলী ৩৪৬১২৭ সহঃ িশ ক ( শরীর চচা শারীিরক িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস ) আ িলয়া হােজরা খা ন দািখল মাদরাসা ঢাকা .1/8/1998 ০১/০৫/১৯৯৯ ১৯৭০ ১৭২০৫৫০৩২৭

325 মাঃ নজ ল ইসলাম মা া ৫৭৪৭১ িনঃ মৗলভী আরবী দািখল আিলম আ িলয়া হােজরা খা ন দািখল মাদরাসা ঢাকা .1/1/1983 ০১/১২/১৯৮৬ ১৯৬৭ ১৯১৬৮০৪১৬৩

326 মাঃ আ ল হািসম ৩৩৬৬৮৪ ইিবঃ ারী আরবী দািখল আিলম ফািযল আ িলয়া হােজরা খা ন দািখল মাদরাসা ঢাকা ০১/১১/১৯৯৩
           

01/12/1993  ১৯৭৬ ১৭৫৮৪৭০৩৩৩

327 মাঃ ই াহীম খিলল 284413 সহকারী িশ ক ইংেরজী 3য় 3য় 2য় িজরােবা উ  িব ালয় ঢাকা 10-02-1996 10-02-1996 10-01-1968 01739311648

328 মাসাঃআফছানা আ ার 1021680 সহকাির িশ ক কৃিষ 1995 2000 মাদারেটক উ  িবদ ালয় ঢাকা 2/4/2005 1/9/2005 ১৫/১০/১৯৮০ 1785745305

329 শিহদুল ইসলাম 1151927 সহকাির িশ ক ভৗত িব ান 2005 2007 2012 মাদারেটক উ  িবদ ালয় ঢাকা 2/2/2019 1/7/2019 12/5/1988 1723585761

330 মাঃ রিফকুল ইসলাম 1147379 সহকাির িশ ক শািররীক িশ া 2000 2004 2009 মাদারেটক উ  িবদ ালয় ঢাকা 2/2/2019 1/5/2019 ১৮/০৪/১৯৮৪ 1724036636

331 মাঃিমজানুর রহমান 177011 সহকাির িশ ক ইসঃধম 1978 1980 1982 মাদারেটক উ  িবদ ালয় ঢাকা 10/10/1987 10/10/1987 3/3/1966 1933116755

332 নূর মাহা াদ 275442 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ২ য় ২ য় ২ য় আদশ উ  িবদ ালয় ঘুঘুিদয়া ঢাকা 5/11/1992 5/11/1992 1/12/1970 1724450560

333 স া রানী রাজবংশী 172473 সহকারী িশ ক বাংলা ৩ য় ২ য় ৩ য় আদশ উ  িবদ ালয় ঘুঘুিদয়া ঢাকা 6/3/1985 1/6/1986
২৬/০৬/১৯৯৬

৪ 1714586726

334 মাঃ আবুল কােশম িময়া 470857 সহকারী িশ ক গিণত ১ম ৩ য় ৩ য় আদশ উ  িবদ ালয় ঘুঘুিদয়া ঢাকা 3/5/1997 3/5/1997 1/12/1964 1713547524

335 িনহার র ন ম ল 1056282 সহকারী িশ ক কৃিষ 2.56
কৃিষ 
িডে ামা আদশ উ  িবদ ালয় ঘুঘুিদয়া ঢাকা 1/2/2011 1/5/2011 ১৫/০৭/১৯৮৬ 1719188120

336 মাঃ মা ন কবীর 1111953 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক িশ িলয়া এসিপ হাই ল ঢাকা 18/05/2014 1/9/2019 1983 1921707735

337 খায় ন নছা 1139514 সহকারী িশ ক আইিস এসএসিস এইচএসিস াতক িশ িলয়া এসিপ হাই ল ঢাকা 19/08/2015 1/3/2018 1984 1770293732

338 মাঃ জািকর হােসন 1154482 সহকারী িশ ক বসায় িশ া এসএসিস এইচ এসিস াতক িশ িলয়া এসিপ হাই ল ঢাকা 12/2/2019 1/9/2019 1989 1717828639

339 মাঃ আ াস উি ন 274135 সহকারী িশ ক েগাল এসএসিস এইচ এসিস াতক আলহা  জাফর বপাির উ  িব ালয় ঢাকা 30/10/1991 1/7/1992 30/10/1968 1818553254

340 মাহা দ মানসুর র ান ১০৬৪০১৫
সহকারী 
িশ ক কৃিষ িশ া

এসএসিস- 
১ম, ১৯৯৫

এইচএসিস- 
২য়, ১৯৯৮

িবএসিস- ২য়, 
২০০১, 

এমএসিস- 
১ম, ২০০৩ তঁতলেঝাড়া উ  িবদ ালয় ঢাকা ০৯/০২/২০১১ ১৫/০২/১৯৮০ ১৭৪০৫৯৩৬৭০



341 মু া রানী িব াস ১১৪৭৩৮৫
সহকারী 
িশ ক

তথ  ও 
যাগােযাগ 
যু

এসএসিস- 
৩.৬৯, 
২০০৫

িডে ামা- 
ইন- 

ক উটার 
ই িনয়ার- 

৩.৫৩, 
২০০৯

িবএসিস- ইন- 
ক উটার 
ই িনয়ার- 

৩.৭৬, ২০১৩ তঁতলেঝাড়া উ  িবদ ালয় ঢাকা ২০/০২/২০১৯ 1780170107

342 রাইয়া ইয়াছিমন ২১২৮০৩৩ সহকারী িশ ক ইংেরিজ ৪.৮৮ ৪.৩ ২.৫৬ দা ল উ ম আহসািনয়া দাি ল মা াসা ঢাকা ১৮/০২/২০১৯ ১৫/০৭/২০১৯ ২০/১০/১৯৮৯ ১৮৬১৪৪৯৭৯৮

343
মাঃ আঃ খােলক ৪৮৪৩০৯

সহকারী িশ ক

ইসলাম 
ও নিতক

 িশ া

দািখল-
৩য়-

১৯৮৫

আিলম-
২য়-

১৯৮৭

ফািজল
-৩য়-
১৯৯০

মাইল উ  িব ালয় ঢাকা ০৯/০১/১৯৯৩ ০১/০৪/২০০১ ১০/১২/১৯৭০ ১৯১৭২৬৮৩৮৪

344
স য় িম ১১২০৮৯৮

সহকারী িশ ক
ক উটার

এস.এস.িস
২.00-২০০২

এইচএসিস
২.৫০-
২০০৭

াতক
-২য়

-২০১১
মাইল উ  িব ালয় ঢাকা ১০/০২/২০১৫ ০১/০৭/২০১৫ ০২/০৬/১৯৮৩ ১৭৪৯৪৭৮৫০২

345 আফেরাজা আ ার ৪৮৩৬৮৬ সহকাির িশ ক সমাজ িব ান ৩য় / ১৯৯১ ৩য় / ১৯৯৪ ২য় / ১৯৯৬ খােন র উ  িব ালয় ঢাকা ০১/০৭/১৯৯৮ ০১/০৪/২০০১ ১৯৭৫ ০১৮২৯-৪৩৪৬২৬

346
মাসাঃ রজাহান ১১২৩৫৪২ ঐ িষ িশ া ৩.০৬/২০০৮

িডপ-ইন-এিজ, 
৩.৮২/২০১২

২.৮১/২০১৬ খােন র উ  িব ালয় ঢাকা ৩০/০৬/২০১৫ ০১/০৯/২০১৫ ১৯৯০ ০১৭০৩-৮৯০৮৯৩

347 মাঃ জাফর আলী ১১৪২৫০৮ ঐ আই.িস. . ২.৫০/২০০১ ২.৩০/২০০৩ ২য় / ২০০৭ খােন র উ  িব ালয় ঢাকা ১৪/০৫/২০১৫ ০১/০৭/২০১৮ ১৯৮৫ ০১৮২৮-৫২৫৭৮৩

348 ডািলম চ  মহ ১১৫১৯০৮ ঐ িহ  ধম িশ া ২.৮৮/২০০৬ ৩.৫০/২০০৮ ১ম / ২০১১ খােন র উ  িব ালয় ঢাকা ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৮ ০১৭৮৩-২৩৭১২৬

349 মাঃ মেহদী হাসান 1151912 সহকাির িশ ক ভৗত িব ান

িব ান, 
িজিপএ-৪.৪৪, 

০৬
িব ান, িজিপএ-

৪.০০, ০৮ ২য়-২০১৩ কলােকাপা কািকল ারী উ  িব ালয়
ঢাকা

১১/০২/২০১৯ 1/7/2019 ৩০/১০/১৯৯১ 01727971774

350  মাহা দ ইয়ািছন িময়া ৪৭৮২০৩ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ২য়-১৯৮৩ ৩য়-১৯৮৫ ২য়-১৯৮৭ কলােকাপা কািকল ারী উ  িব ালয় ঢাকা ০৫/০৪/৯৪ ০১/০৪/৯৯ ০১/০১/৬৯ ১৭৯৮৮৭৭৭৯৬

351 মাহা দ সােহল সরদার ১১৪২১৯৯ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ১ম-১৯৯৪ ২য়-১৯৯৬ ২য়-১৯৯৮ বা য়াখালী উ  িব ালয় ঢাকা ০৬/০৯/০৩ ০১/০৫/১৮ ০১/০৩/৮০ ১৭২৪৫২৫৭৯৫

352 মাঃেগালাম মা ফা ১১৪৭৩৬৪ সহ িশঃ িহ  ৪.০৬ ৩.৮ ৩.১৮/২০১৩ বাগমারা উ  িবদ ালয় ঢাকা ০৫/০২/২০১৯ ২১/০৫/২০১৯ ২৫/১১/৯০ ১৭৫১৪৭৩৬২৪

353 হােফজ আহমদ উ াহ 057451 পািরনেটনেড ১ম ২য় ২য় নবাবগ  দািখল মাদরাসা ঢাকা ১৪/০৯/১৯৮৫ ০১/১২/১৯৮৬ ১৯৬২ 01819665304

354 মাঃ রিফ ল ইসলাম 057452 সহ: পািরনেটনেড ৩য় ৩য় ২য় নবাবগ  দািখল মাদরাসা ঢাকা ০১/০৩/১৯৮৩ ০১/১২/১৯৮৬ ১৯৬২ 01819191576

355 মাঃ মা ফা কামাল 339349 সহ: মৗলভী ২য় ২য় ২য় নবাবগ  দািখল মাদরাসা ঢাকা ১৫/১১/১৯৯৪ ০১/০৫/১৯৯৫ ১৯৬৮ 01754937950

356 আঃ জিলল খান 057455 সহ: মৗলভী ২য় ৩য় ৩য় নবাবগ  দািখল মাদরাসা ঢাকা ০১/০৩/১৯৮৩ ০১/১২/১৯৮৬ ১৯৬০ 01964199838

357 আলী আহমদ 057456 সহ: মৗলভী ২য় ২য় ৩য় নবাবগ  দািখল মাদরাসা ঢাকা ২৭/০৭/১৯৮৬ ০১/১২/১৯৮৬ ১৯৬৩ 01953917519

358 মাঃ আলী হােসন 2106098 সহকারী িশ ক শরীরচচা 3.83 3.58 2.67 নবাবগ  দািখল মাদরাসা ঢাকা ২০/১০/২০১৫ ৩১/০৩/২০১৬ ১৯৯০ 01746477447

359 ছােলহা আ ার 2128032 সহকারী িশ ক ইংেরিজ 4.5 4 ২য় নবাবগ  দািখল মাদরাসা ঢাকা ১০/০২/২০১৯ ০১/০৬/২০১৯ ১৯৮৯ 01984765985

360 মাঃ হকমত উ াহ 330213 ইবেতদায়ী ধান ২য় ৩য় ২য় নবাবগ  দািখল মাদরাসা ঢাকা ০১/০২/২০০১ ০১/০৫/২০০১ ১৯৬৫ 01814356764

361 dvwZgv cvifxb 1143654 mn: wkÿK Bmjvg wkÿv
`vwLj-3.67, 

2002
Avwjg-3.00, 

2004  ¯œvZK-1g, 2007 শা া উ  মাধ িমক িবদ ালয়
ঢাকা

22/07/2013 28/11/2018 5/11/1987 1926423063

362 ‡gvt nvwg ỳi ingvb 1147359 mn: wkÿK Kw¤úDUvi  4.69, 2005 4.70, 2007 2q, 2013 শা া উ  মাধ িমক িবদ ালয়
ঢাকা

20/02/2019 21/05/2019 27/11/1988 1718013196

363 মা. মাহ র রহমান ৪৮৭৫৯৯ ধিময় িশ ক ইসলাম ধম ২য় ২য় ২য় ড়াইন তািরণী বামা উ  িব ালয় ঢাকা ২৪/০৭/২০০২ ০১/১০/২০০২ ০১/০২/১৯৮০



364 মা.খিল র রহমান ৪৮৭৬০০ কি উটার িশ ক কি উটার িশ া ২য় ২য় ২য় ড়াইন তািরণী বামা উ  িব ালয় ঢাকা ১০/০৮/২০০১ ০১/০৬/২০০২ ১৫/০২/১৯৭২

365 িদলারা আফেরাজ ১১৪৫২৬০৮ সহকাির িশ ক ভৗত িব ান ৪.৬৩ িজিপএ ৪.০০ িজিপএ ১ম ড়াইন তািরণী বামা উ  িব ালয়
ঢাকা

০৫/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০০১৯ ২৪/০৫/১৯৮৯

366 মিন ামান শখ ১০৫৬০৬৫ সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া িজিপএ ৩.১৭ িজিপএ ৩.২৫ ১ম িন
মহাকিব কায়েকাবাদ বািলকা উ  
িবদ ালয় ঢাকা

১৬/০৪/২০১১ ০১/০৫/২০১১ ০২/০২/১৯৮৫ ১৯১৪০৮৩৩৭৪

367 ঊ ুল খােয়র সালমা ১১১৩৭৩৯ সহকাির িশ ক কৃিষ িশ া িজিপএ ৩.৫৬ িজিপএ ৩.৮৮ ২য় িন
মহাকিব কায়েকাবাদ বািলকা উ  
িবদ ালয় ঢাকা ২০/০৯/২০১৪ ০১/১১/২০১৪ ১৪/১২/১৯৮৯ ১৯২২৪৭৭৪০৮

368 ল িসয়া আ া গেমজ ২৭৩৫১৭ সহকারী িশ ক গাহ  িব ান ১৯৮৫-২য় ১৯৮৭-২য় িব,এ ১৯৮৯-৩য়
মহাকিব কায়েকাবাদ বািলকা উ  
িবদ ালয় ঢাকা

১০/০৮/১৯৯১ ০৯/১০/১৯৬৭ ১৮১৫৫৭৯৪০২

369 ভা মিত ঢালী ১০৭১৮৫২ সহকারী িশ ক কি উটার িশ া ১৯৯৪-১ম ১৯৯৬-২য় িব,এ ১৯৯৮-২য় ইতাল বািলকা উ  িব ালয় ঢাকা 1৫/৩/২০1২ ০৩/০২/১৯৭৯ ১৮৪৯৪৭৫৮৮৮

370 িদ ী রাণী দাস ১১৪৭৩৬০ সহঃ িশ ক গিণত ১ম ২.৭ ২য় বগম হািসবা উ  িবদ ালয় ঢাকা ১৮/০২/১৯ ০১/০৬/২০১৯ ১১/০৯/১৯৮৪ ১৬২৯২৯৬২৭০

371 িম  বগম ১১৪৭৩৫৩ সহ-িশ ক কৃিষ িশ া 3.63 2.6 3.22 দাউদপুর উ  িবদ ালয় ঢাকা ১২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৮/০৯/৯১

372 এ. ক. এম ই ািহম চৗধূরী ২৭৭৯৩৭ সহকাির িশ ক ইংেরজী ২য় ২য় ৩য় িশকারীপাড়া ট. ক.এম. হাই ু ল ঢাকা ০১/০২/১৯৯৪ ০১/০২/১৯৯৪ ১৮/১২/১৯৬২ 1724001122

373 লাকী আ ার ১১৪৭৩৬৬ সহকাির িশ ক গিণত ৩.৮৮ ৩.৯ ১ম িশকারীপাড়া ট. ক.এম. হাই ু ল ঢাকা ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৬/২০১৯ ১৬/১১/১৯৮৬ 1851522698

374 মাঃ মাহমুদুল হাসান ১১৪৭৩৫৫ সহকাির িশ ক ইংেরজী 5 5 ৩.০৫ িশকারীপাড়া ট. ক.এম. হাই ু ল ঢাকা ২০/০২/২০১৯ ০১/০৬/২০১৯ ০১/১২/১৯৯১ 1915816114

375 মাঃ আিমনুল হক ভঁূইয়া ১১৪৭৩৫২ সহ. িশ ক ইংের জ ৫ ৫ ২.৯৫ দুধঘাটা বালুখ  উ  িবদ ালয় ঢাকা ০২/০৭/২০১৯ 5/1/2019 ১১/১১/১৯৯১ 1830958588

376 িনগাত সুলতানা ১১৫১৯১৪ সহ. িশ ক ব ব িশ া ৩.৪৪ ৪.৫ ২য় দুধঘাটা বালুখ  উ  িবদ ালয় ঢাকা ০২/০৯/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০১/০১/১৯৮৮ 1995900888

377 Rb DBwjqvg wW. K¯Ív 277933 mnKvix wkÿK e¨emvq wkÿv 2qÕ 1984 2qÕ 1987 3qÕ 89
স  ইউে জস বািলকা উ  

িবদ ালয় এ  কেলজ ঢাকা 20/05/1993 1/7/1993 14/12/1967 1720903329

378 RyW DBjqvg KzBqv N1144273 mnKvix wkÿK Kw¤úDUvi 2qÕ 1997 2qÕ 1999 2qÕ 01
স  ইউে জস বািলকা উ  

িবদ ালয় এ  কেলজ ঢাকা 1/11/2014 1/1/2019 25/07/1982 1817118971

379 মাঃ মেহদলু হাসান ১১৩৯৪৭৯ সহকাির িশ ক তথ  ও যাগােযাগ2002-3.88
িডে ামা-

২০০৬-৩.০৯ ২০১৩- ২য় বকসনগর  উ  িবদ ালয় ঢাকা ৩০-০৪-২০১৪ ০১/০৪/২০১৮ ০৫/১২/১৯৮৭ ১৭২২১৬৪৭০৬

380 মাঃ শামীম সরকার ১১৫১৯১০ সহকাির িশ ক  ভৗত িব ান 2003-4.19 ২০০৫- ৪.১০ 2009- ২য় বকসনগর  উ  িবদ ালয় ঢাকা ০৯.০২.২০১৯ ০১.০৭.২০১৯ ০৫.০১.১৯৮৮ ১৭১৭০৮৭৫৫৬

381 ভারতী রাণী রায় 1063998 সহকাির িশ ক  শরীরচচা ১৯৯১-১ম ১৯৯৫-২য় ১৯৯৮-২য় বকসনগর  উ  িবদ ালয় ঢাকা ০৯.০২.১২ ০১.১১.২০১২ ০৩.১০.১৯৭৪ 1865079812

382 চ না রানী ম ল ৪৮১৪৯৬ সহকারী িশ ক কৃিষ িশ া ১৯৮৭ ১৯৮৯ ১৯৯১ িসংহড়া উ  িবদ ালয় ঢাকা ০৫/০২/২০১১ ০১/০৬/২০০০ ১২/০১/১৯৭৩ ১৭১৮৪২৬৪০৪

383 মাঃ সুলতান মাহমুদ ১০৪৩৮৭৫ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ১৯৯০ ১৯৯৩ ১৯৯৪ িসংহড়া উ  িবদ ালয় ঢাকা
২৪/০৮/২০০

৪ ০১/০৫/২০১০ ০১/০২/১৯৭৬ #############

384 মাহা দ শিহদুল ইসলাম ১০৫৬০৮৪ সহকারী িশ ক  শারীিরক িশ া ১৯৯৫ ২০০০ ২০০৬ িসংহড়া উ  িবদ ালয় ঢাকা ০১/০২/২০১১ ০১/০৫/২০১১ ০৪/০৫/১৯৮০ ১৭৭৭২৬১১৬৩

385 জা াতত তাহিসন ১১৪৭৩৫৪ সহ : িশ ক কৃিষ িশ া ৩.৮৩ ৩.৮৮ ১ম িন পাড়া াম হাই ু ল ঢাকা ১৫/০২/১৯ ১৯৮৮ ১৯১১১৯২৭২৫



386 িদ ী রাণী দাস ১১৪৭৩৬০ সহঃ িশ ক গিণত ১ম ২.৭ ২য় বগম হািসবা উ  িবদ ালয় ঢাকা ১৮/০২/১৯ ০১/০৬/২০১৯ ১১/০৯/১৯৮৪ ১৬২৯২৯৬২৭০

387 নাজনীন আ ার - সহকাির িশ ক বাংলা 
২য় িবভাগ, 

১৯৯০ ২য় িবভাগ, ১৯৯২ ২য় িবভাগ, ১৯৯৫ আদশ উ  িব ালয়
ঢাকা

১২/০৯/২০১১ - ০৩/০৫/১৯৭৪ ১৮৪৬২২০৮৬৩

388 িব ল হাওলাদার - সহকাির িশ ক িহসাব িব ান
১ম িবভাগ, 

১৯৯৯
িজিপএ ২.৫০, 

২০০৩ ২য় িবভাগ, ২০০৭ আদশ উ  িব ালয়
ঢাকা

১৪/০৩/২০১৫ - ১০/১০/১৯৮২ ১৭১৮৩৯৫৯৬৪

389 শিহ ল ইসলাম - সহকাির িশ ক িহসাব িব ান
১ম িবভাগ, 

১৯৯১ ১ম িবভাগ, ১৯৯৩ ২য় িবভাগ, ১৯৯৬ আদশ উ  িব ালয়
ঢাকা

১৬/০৯/২০১৭ - ২৭/১২/১৯৭৬ ১৯০৮৩১৭৭৪৫

390 ইসরাত জাহান িরফাত - সহকাির িশ ক ইংেরজী 
িজিপএ ৪.৬৯, 

২০০৯
িজিপএ ৪.২০, 

২০১১
িজিপএ 2.72, 

২০১৫ আদশ উ  িব ালয়
ঢাকা

০৫/০৯/২০১৮ - ১০/০৩/১৯৯৪ ১৬৮১১০৯১৪৬

391 িজয়াউর রহমান - সহকাির িশ ক িহসাব িব ান
১ম িবভাগ, 

২০০০ ১ম িবভাগ, ২০০৩ ২য় িবভাগ, ২০০৭ আদশ উ  িব ালয়
ঢাকা

২৬/০৭/২০১৮ - ০১/০৭/১৯৮৫ ১৯১৪০৮০৮০০

392 নািবলা তাবাস ম িন  - সহকাির িশ ক ইংেরজী 
িজিপএ ৩.৬৩, 

২০০৯
িজিপএ ৪.১০, 

২০১১
িজিপএ ২.৫৫, 

২০১৫ আদশ উ  িব ালয়
ঢাকা

২২/০২/২০১৯ - ১৯/১২/১৯৯৪ ১৬২০৩০৬৭৪৯

393 হািলমা খা ন - সহকাির িশ ক সাধারন
িজিপএ ৩.১৩, 

২০০৩
িজিপএ 3.০1, 

২০০৬ ২য় িবভাগ, ২০১১ আদশ উ  িব ালয়
ঢাকা

০১/০৮/২০১৯ - ২৮/০৫/১৯৮৮ ১৬৮৫৪৭২১২৭

394 মাহা দ আলী ১৭৪১৬৪ সহঃিশ ক ইসলাম ধম ২য়-১৯৭৬ ২য়-১৯৭৮ ২য়-১৯৮০(পাস)
আলহাজ আ রু রা াক ইসলািময়া 
উ  িবদ ালয় ঢাকা

০১/০৪/১৯৮৬ ০১/০৪/১৯৮৬ ০১/১১/১৯৬২ ১৭২২৪৩২০৩১

395 মাঃ কামাল উ ন ১০৭৭৭৭৬ সহঃিশ ক ক উটার ১ম-১৯৯১ ১ম-১৯৯৫ ২য়-২০০২
আলহাজ আ রু রা াক ইসলািময়া 
উ  িবদ ালয় ঢাকা ০১/০১/২০১৩ ০১/০৯/২০১৩ ১২/০৫/১৯৭৬ ১৯১৩১০৭৬৯৫

396 মা: দেলায়ার হােসন ২১০২৪০৪ সহ: িশ ক আরিব ৪.৫ ৩.৮৩ ৩.৫
বাসােবা দা ল উলুম ছায়ীিদয়া 
দািখল মা াসা ঢাকা 7/1/2013 11/1/2013 10/5/1989 1721979335

397
মাঃ নািছর উি ন ২৭৮৬০৭ ধম য় িশ ক

ইসলাম ও নিতক 
িশ া

2য়-১৯৮৪ 3য়-১৯৮৬ 3য়-১৯৮9
হাজী মায়াে ম আলী আদশ উ  
িবদ ালয় ঢাকা ০২/০২/১৯৮৭ ০১/০১/১৯৯৪ ০১/০৯/১৯৭১ ১৮৮১০৮১৪২৯

398 মা: ম জবুর রহমান ২৭০৫৮৯ িসিনয়র িশ ক গিণত ১ম ১৯৭৯ ২য় ১৯৮১ ১ম ১৯৮৬
বণমালা আদশ উ  মাধ িমক 
িবদ ালয় ঢাকা ১৩/১১/১৯৯৭ ০১/১১/১৯৯১ ৩০/১২/১৯৬৩ ১৯১৮৯৯০৮০১

399 মা: আ লু হািমদ ১৫৯৫৪৬ িসিনয়র িশ ক গিণত ২য় ১৯৭৭ ২য় ১৯৮০ ৩য় ১৯৮২
বণমালা আদশ উ  মাধ িমক 
িবদ ালয় ঢাকা

১৫/০২/১৯৮
৯ ০১/০১/১৯৯১ 1/1/1962 ১৯১৮০৪২৮৫৯

400 মা: সাইফু াহ ২৭৪৯৬৩ িসিনয়র িশ ক গিণত
দািখল ১ম 

১৯৮৫
আিলম ১ম 

১৯৮৭
ফািযল ২য় 

১৯৮৯
বণমালা আদশ উ  মাধ িমক 
িবদ ালয় ঢাকা ১৫-০৪-১৯৯২ 1/5/1993 1/2/1971 ১৭২২৯৯৩১৪১

401 তপতী চ ব ী 1130471 সহকারী িশ ক  (শরীরচচা)
Gm, Gm, wm- 
2q- 91 Bs

GBP, Gm, wm- 
2q- 95 Bs

¯œvZK (cvm/m¤§vb 
2q-98 ধমরা জক উ  িবদ ালয়   ঢাকা 12/10/2015 9/1/2016 6/10/1975 1790583072

402 সািনয়া আ ার ১১৫১৮২৭ সহঃিশ ক বসায় িশ া ২.৮১ ৩.৭ ২য় (পাস) ধীৎ র হাজী লাল িময়া উ  মা িমক িব ালয়   ঢাকা ১১/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৯ ১৬১৬৪০৬১৩৩

403 হা দ লিক াহ ৪৮১৫১২ ইসলাম ধম য় িশ ক ইসলাম ধম ২য় ২য় ২য় হাজী রহমা াহ ফারকািনয়া হাই ল ঢাকা ০৮/০৭/১৯৯৩ ০১/১০/২০০০ ০৪/০৩/১৯৬৮ ,01789976926

404 িত রাণী রায় ১১৫১৮২০ িহ  ধম য় িশ ক িহ  ধম ৪.৮১ ৫. ৩.৬২ হাজী রহমা াহ ফারকািনয়া হাই ল ঢাকা ১৬/০২/২০১৯ ১৮/০৭/২০১৯ ২৫/০২/১৯৯৩ ,০১৭৫৬৬৩৬৮৬০

405
মা: আ ল বাশার সহকারী িশ ক

ইসলাম ধম ও 
নিতক িশ া

দািখল আিলম ফািযল যা াবাড়ী আইিডয়াল ল এ  কেলজ ঢাকা ২৬/১২/২০০৯ - ১৯৭৮ ১৮১৫৪৭২৫৯৫

406 মা: আিম ল ইসলাম 2017286 সহকারী িশ ক ICT ২য় ২য় ২য় এম.আই দািখল মা াসা ঢাকা 5/2/2005 1/9/2005 ১৯৭৩ ১৭২২২২৪৯৫১

407 মা: সামসুল হক 341501 সহকারী িশ ক SOCIAL SCIENCE ৩য় ৩য় ৩য় এম.আই দািখল মা াসা ঢাকা 12/11/1995 1/5/1997 ১৯৬০ 1916589256



408 ফিরদা পারিভন 34083185 EB. JUNIOR ২য় ২য় ২য় এম.আই দািখল মা াসা ঢাকা 6/11/2014 1/1/2015 ১৯৭৬ ১৬৭১০২১৭২৪

409 মাঃ িসরা ল ইসলাম - সহঃ িশ ক জীবিব ান থম ি তীয় ি তীয় মািনকনগর মেডল হাই ু ল ঢাকা 1/4/2010 - 31/08/68 ১৭১৬০০৯৮৩০

410 মাঃ ল আিমন িসিনয়র িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম াতক (পাস) মীরহাজ়ীরবাগ আদশ উ  িব ালয় ঢাকা ০১/০১/১৯৯১ 9/1/1967 1788758855

411 মাহ দা আ ার িসিনয়র িশি কা সাধারন এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) মীরহাজ়ীরবাগ আদশ উ  িব ালয় ঢাকা ০৩/০৫/২০০৩ ২০/০৮/১৯৬৬ 1714392355

412 শািহন-উর-রহমান সহকারী িশ ক ইংেরজী এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) মীরহাজ়ীরবাগ আদশ উ  িব ালয় ঢাকা ০১/০৩/২০১৫ ১৬/১২/১৬৮২ 1941157640

413 িব ল চ সহকারী িশ ক িহ  ধম এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) মীরহাজ়ীরবাগ আদশ উ  িব ালয় ঢাকা ০৫/০৬/২০১৩ ০১/০১/১৯৮৪ 1725760855

414 কাজী ফাহিমদা নাইম সহকারী িশি কা সমাজ িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) মীরহাজ়ীরবাগ আদশ উ  িব ালয় ঢাকা ০১/০৭/২০১৩ ০১/১১/১৯৮৫ 1704604014

415 িশ ী হালদার ১১২৭৩২৩ সহকারী াগািরক কা তীথ এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) মীরহাজ়ীরবাগ আদশ উ  িব ালয় ঢাকা ২৩/১০/২০১৫ ০৩/০২/১৯৮২ 1739756446

416 এম এ স জ সহকারী িশ ক সাধারন এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) মীরহাজ়ীরবাগ আদশ উ  িব ালয় ঢাকা ০১/০৪/২০১৭ ৩০/০৬/১৯৭২ 1710549048

417 ইমরান আকন সহকারী িশ ক রসায়ন এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) মীরহাজ়ীরবাগ আদশ উ  িব ালয় ঢাকা ০১/০৪/২০১৭ ১৫/০৮/১৯৯৪ 1763905398

418 মাঃ মা ািকম িব াহ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) মীরহাজ়ীরবাগ আদশ উ  িব ালয় ঢাকা ০১/০৮/২০১৭ ১০/১১/১৯৯০ 1710764282

419 শারিমন আ ার ১১৪৭৩৭৫ সহকারী িশ ক সামািজক িব ান
৩.৯৪,২০০৩,বা

িণজ
৩.৬০,২০০৫,বািণ

জ
১ম,২০০৯,সামািজক

 িব ান গদাপাড়া কাজী জাফর আহেমদ উ  িব ালয় ঢাকা ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১২/০৭/১৯৮৭ ১৯৬১৫২৭২৬২

420 সাবিরনা সুলতানা ১১৫৪৪৯১ সহকারী িশ ক ভৗত িব ান
৪.৮৮,২০০
৮,িব ান

৪.৮৮,২০০৮
,িব ান

৩.৬৮,২০১৪,
ভৗত িব ান

মুগদাপাড়া কাজী জাফর আহেমদ 
উ  িবদ ালয় ঢাকা ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ২০/০১/১৯৯২ ১৮১৩৯৯০৪৭৮

421 হােসন আহ দ ১৫৫২৩০ সহকারী িশ ক ইসলাম  ধম
২য়,১৯৭২,

দািখল
৩য়,১৯৭৪,

আিলম
৩য়,১৯৭৬,ফা

জল
মুগদাপাড়া কাজী জাফর আহেমদ 
উ  িবদ ালয় ঢাকা .1/6/1982 ০১/০৬/১৯৮২ ০১/১২/১৯৬২ ১৭১০৮০৭৩৮২

422 মা: মাসউ র রহমান 25782372 সহকারী মৗলভী বাংলা,সমাজ
দািখল ১ম 

১৯৯৫
আিলম ১ম 

১৯৯৭
ফািযল ১ম 

১৯৯৯
নূের মাহা ািদয়া (স:) হািফ জয়া 
আিলম মা াসা ঢাকা 11/25/2015 1/1/2016 1/20/1981 1915811897

423 শারিমন তাহিমনা 2024764 সহকারী িশি কা বাংলা,সমাজ
এস.এস.িস 
১ম ১৯৯৭

এইচ.এস.িস 
২য় ২০০০ াতক (স ান) ২য়

নূের মাহা ািদয়া (স:) হািফ জয়া 
আিলম মা াসা ঢাকা 1/15/1982 5/1/2010 1/15/1982 1869109792

424 জবা আ ার

েযাজ  
নেহ সহকারী িশ ক রসায়ন ২০০১-এ ০৩-এ- িবএসিস-০৮-২য় শখদী আ ু াহ মা া উ  িবদ ালয় ঢাকা ১৫/০১/২০১৩ েযাজ  নেহ ১৯৮৬

০১৭৩৮৩৭০৩
৩৭

425 কািনজ ফােতমা
েযাজ  
নেহ সহকারী িশ ক আইিস ট ৯৭-২য় ০১-২য় িবএ-০৪-২য় শখদী আ ু াহ মা া উ  িবদ ালয় ঢাকা .12/5/2013 েযাজ  নেহ ১৯৮২

০১৯৪১৩৫৬৭৭
০

426 রােকয়া আ ার
েযাজ  
নেহ সহকারী িশ ক িব ান ০১-িব ০৩-িস

িবএসিস-০৮-
২য় শখদী আ ু াহ মা া উ  িবদ ালয় ঢাকা .2/6/2014 েযাজ  নেহ ১৯৮৫

০১৬৭৫৭৪৬০
৫৪

427 রােকয়া আ ার
েযাজ  
নেহ সহকারী িশ ক ব বসায় িশ া ০৩-এ- ০৬-িব

িবিবএস-১০-
২য় শখদী আ ু াহ মা া উ  িবদ ালয় ঢাকা ০২/০৭/২০১৪ েযাজ  নেহ ১৯৮৯

০১৯২২২২৭৭৩
৮

428 নািছমা আ ার
েযাজ  
নেহ সহকারী িশ ক বাংলা ২০০০-২য় ০২-িস িবএ-০৮-২য় শখদী আ ু াহ মা া উ  িবদ ালয় ঢাকা .2/8/2014 েযাজ  নেহ ১৯৮০

০১৯৮৯৬০০১৪
৭

429 মাঃ তজিবর হােসন সরকার
েযাজ  
নেহ সহকারী িশ ক  পদাথ িব ান ০১-এ ০৩-এ-

িবএসিস-০৮-
২য় শখদী আ ু াহ মা া উ  িবদ ালয় ঢাকা ১১/০৯/২০১৩ েযাজ  নেহ ১৯৮৬

০১৬৭২১০১৫১
৮

430 মাঃ সাহান সরকার
েযাজ  
নেহ সহকারী িশ ক ইংের জ ০৫-এ ০৭-এ িবএ-১১-২য় শখদী আ ু াহ মা া উ  িবদ ালয় ঢাকা ০১/০৪/২০১৭ েযাজ  নেহ ১৯৯০

০১৯১১১০০৮৭
৩

431 নওরীন সুলতানা আক
েযাজ  
নেহ সহকারী িশ ক গিণত ০১-এ ০৪-িব

িবএসিস-০৯-
২য় শখদী আ ু াহ মা া উ  িবদ ালয় ঢাকা ০১/০৪/২০১৭ েযাজ  নেহ ১৯৮৬

০১৭১৭৬৩৭৭৮
২

432 মাঃ ফরহাদ হােসন
েযাজ  
নেহ সহকারী িশ ক ব বসায় িশ া ০৩-িস ০৫-িব

িবিবএস-০৯-
২য় শখদী আ ু াহ মা া উ  িবদ ালয় ঢাকা ০১/০৪/২০১৭ েযাজ  নেহ ১৯৮৮

০১৭৩৭১৪৯৭২
৪



433 রােবয়া আ ার
েযাজ  
নেহ সহকারী িশ ক গিণত ০৭-এ ০৯-এ-

িবএসিস-১৩-
১ম শখদী আ ু াহ মা া উ  িবদ ালয় ঢাকা ০১/০৪/২০১৭ েযাজ  নেহ ১৯৯২

০১৮২৫৩৬৪৬
০৬

434 িব াল মা া
েযাজ  
নেহ সহকারী িশ ক বাংলা ০১-িব ০৫-িব িবএ-১০-২য় শখদী আ ু াহ মা া উ  িবদ ালয় ঢাকা ১০/০৯/২০১৭ েযাজ  নেহ ১৯৮৭

০১৬৭৩৬৮২২
৭৬

435 অমলা িব াস
েযাজ  
নেহ সহকারী িশ ক শরীরচচা ০৬-িস ০৮-িস িবএ-১১-২য় শখদী আ ু াহ মা া উ  িবদ ালয় ঢাকা ১০/০৯/২০১৭ েযাজ  নেহ ১৯৯১

০১৬৭২৫৬৭৮
৩৪

436 মৗটিস হক
েযাজ  
নেহ সহকারী িশ ক গাহ  িব ান ০৪-এ ০৬-এ

িবএসিস-১০-
১ম শখদী আ ু াহ মা া উ  িবদ ালয় ঢাকা ১০/০৯/২০১৭ েযাজ  নেহ ১৯৮৯

০১৫৩৫৫২৪৬
৭৬

437 জািহ র রহমান সঃ িশ ধম     দািখল আিলম কািমল স জ িব ািপঠ উ  িব ালয় ঢাকা ০১/০৩/২০০৪

438 মজাে ল হক সঃ িশ ইংেরিজ এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) স জ িব ািপঠ উ  িব ালয় ঢাকা ০৪/০৪/২০১১

439 র আলম সঃ িশ িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) স জ িব ািপঠ উ  িব ালয় ঢাকা ০১/০৩/২০১২

440 সাম ন নাহার সঃ িশ সামািজক িব ান এসএসিস এইচএসিস  (স ান) স জ িব ািপঠ উ  িব ালয় ঢাকা ০১/০৩/২০১২

441 নাছিরন আ ার সঃ িশ সামািজক িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) স জ িব ািপঠ উ  িব ালয় ঢাকা ১২/০১/২০১৪

442 আিম ল হক সঃ িশ ইংেরিজ এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) স জ িব ািপঠ উ  িব ালয় ঢাকা ১৭/০২/২০১৩

443 সািময়া খান সঃ িশ ইংেরিজ এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) স জ িব ািপঠ উ  িব ালয় ঢাকা ১৭/০২/২০১৩

444 তাবাস ম  িবনেত জামান সঃ িশ ইংেরিজ এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) স জ িব ািপঠ উ  িব ালয় ঢাকা ১৭/০২/২০১৩

445 আ ল আিলম সঃ িশ  গিণত এসএসিস এইচএসিস  (স ান) স জ িব ািপঠ উ  িব ালয় ঢাকা ১৭/০২/২০১৩

446  আয়শা আ ার সঃ িশ সামািজক িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) স জ িব ািপঠ উ  িব ালয় ঢাকা ১২/০১/২০১৪

447 শহী ল ইসলাম সঃ িশ িহসাব িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) স জ িব ািপঠ উ  িব ালয় ঢাকা ১২/০১/২০১৪

448 আিন র  রহমান সঃ িশ িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) স জ িব ািপঠ উ  িব ালয় ঢাকা ১২/০১/২০১৪

449  ইয়ার আলী সঃ িশ ইংেরিজ এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) স জ িব ািপঠ উ  িব ালয় ঢাকা ০৮/০২/২০১৫

450  জিহ ল ইসলাম সঃ িশ বাংলা এসএসিস এইচএসিস  (স ান) স জ িব ািপঠ উ  িব ালয় ঢাকা ০৮/০২/২০১৫

451 সাই র রহমান সঃ িশ পদাথ িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) স জ িব ািপঠ উ  িব ালয় ঢাকা ০৮/০২/২০১৫

452 মা দ রানা সঃ িশ িহসাব িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) স জ িব ািপঠ উ  িব ালয় ঢাকা ০৮/০২/২০১৫

453 সালায়মান আিল সঃ িশ ইংেরিজ এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) স জ িব ািপঠ উ  িব ালয় ঢাকা ০1/12/2015১

454 আল জািমন সঃ িশ িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) স জ িব ািপঠ উ  িব ালয় ঢাকা ০২/১২/২০১৫

455 হােসন শখ সঃ িশ  আইিস এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) স জ িব ািপঠ উ  িব ালয় ঢাকা ০২/০৭/২০১১

456 নওেরাজ হলাল সঃ িশ ইংেরিজ এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) স জ িব ািপঠ উ  িব ালয় ঢাকা  ১০/০১/২০১৭

457 পেরশ হালদার সঃ িশ বাংলা এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) স জ িব ািপঠ উ  িব ালয় ঢাকা ০৩/০১/২০১৭

458 ইিলয়াছ সঃ িশ ধম এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) স জ িব ািপঠ উ  িব ালয় ঢাকা ০৩/০১/২০১৭

459 শারিমন খানম সঃ িশ বাংলা এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) স জ িব ািপঠ উ  িব ালয় ঢাকা ০৩/০১/২০১৭

460 িদপালী রানী দবী সঃ িশ বাংলা এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) স জ িব ািপঠ উ  িব ালয় ঢাকা ২৬/০১/২০১৭

461 র য়ান হােসন সঃ িশ  শারীিরক িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) স জ িব ািপঠ উ  িব ালয় ঢাকা ০৩/০১/২০১৭

462 নািহদ িময়া সঃ িশ ইংেরিজ এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) স জ িব ািপঠ উ  িব ালয় ঢাকা ০২/০২/২০১৭

463 িলটন মার সরকার সঃ িশ বাংলা এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) স জ িব ািপঠ উ  িব ালয় ঢাকা ১৯/০৪/২০১৬

464 হািব র রহমান সঃ িশ ধম এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) স জ িব ািপঠ উ  িব ালয় ঢাকা ২৫/১২/২০১৭



465 জািকর হােসন সঃ িশ  গিণত এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) স জ িব ািপঠ উ  িব ালয় ঢাকা ০১/০৪/২০১৯

466 নতািসর মা ন সঃ িশ ইংেরিজ এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) স জ িব ািপঠ উ  িব ালয় ঢাকা ০১/০৪/২০১৯

467 সিফ ল আলম সঃ িশ  গিণত এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) স জ িব ািপঠ উ  িব ালয় ঢাকা ০১/০৪/২০১৯

468
মাঃ জ ল ইসলাম তা কদার 167851 সহকাির িশ ক ইসলাম ধম দািখল-2য়-76 আিলম-৩য়-৭৯ ফািজল-৩ তাজউ ন আদশ উ  িবদ ালয় ঢাকা 1/3/1983 1/3/1985 2/3/1964 01849634961

469 পন কুমার িব াস 279226 সহকাির িশ ক কৃিষ/গাহ এসএসিস-
১ম-৭৮

এইচএসিস-
১ম-৮০

িবএসিস(কৃিষ) 
স াম-২য়-১১

তাজউ ন আদশ উ  িবদ ালয় ঢাকা 23/08/1994 1/9/1994 28/2/1964 01914280101

470
সালমা আ ার 1151925 সহকাির িশ ক ব বসায় িশ া এসএসিস-

৪.১৯-০৬
এইচএসিস-
৪.৯০-০৬

িবিবএস-১ম-১০, 
এমিবএস-২য়-১১ তাজউ ন আদশ উ  িবদ ালয় ঢাকা 14/02/2019 1/7/2019 28/9/1988 01955449295

471

হাফসা মিন 1151926 সহকাির িশ ক ব বসায় িশ া
এসএসিস-
৪.১৯-০৭

এইচএসিস-
৪.৬০-০৮

িবিবি◌এ-৩.১৫-
১৩; এমিবএ-

৩.২৩-১৪
তাজউ ন আদশ উ  িবদ ালয় ঢাকা 14/02/2020 1/7/2019 10/9/1990 01517024858

472
‡gv: gwReyi ingvb 270589 wmwb: wk: MwYZ 1g  1979 2q  1981 m¤§vb  1g    1986 eY©gvjv Av`k© D”P gva¨wgK we`¨vjq XvKv 13/11/1997 1/1/1991 30/12/1963 01918990801

473 ‡gv: Avãyj nvwg` 159546 wmwb: wk: MwYZ 2q   1977  2q   1980 3q   1982 eY©gvjv Av`k© D”P gva¨wgK we`¨vjq XvKv 15/02/1989 1/1/1991 1/1/1992 01918342859

474
‡gv: mvBdzjøvn 274963 wmwb: wk: Bmjvg ag©

`vwLj 1g  
1985

Avwjg 1g   
1987

dvwRj  2q  1989 eY©gvjv Av`k© D”P gva¨wgK we`¨vjq XvKv 15/04/1992 1/5/1993 1/2/1971 01722993141

475
‡gv: Beªvnxg Lwjj mnKvix: wk: Bmjvg ag©

`vwLj 1g  
2000

Avwjg 1g   
2003

dvwRj  2q  2005 eY©gvjv Av`k© D”P gva¨wgK we`¨vjq XvKv 26/11/2009 1/3/1986 01927643242

476 kv‡Kiv †eMg mnKvix: wk: mgvR weÁvb 1g  1999 2q  2001 2q    2005 eY©gvjv Av`k© D”P gva¨wgK we`¨vjq XvKv 2/4/2013 1/1/1984 01710268488

477 wkgy `vm mnKvix: wk: A_©bxwZ 2q  2001 3q  2004 2q    2008 eY©gvjv Av`k© D”P gva¨wgK we`¨vjq XvKv 23/03/2013 6/1/1985 01926425898

478 ‡gv: Rwniæj Bmjvg mnKvix: wk: Bs‡iwR 1g 1998 1g 2000 2q 2003 eY©gvjv Av`k© D”P gva¨wgK we`¨vjq XvKv 26/04/2011 10/1/1983 01724422024

479 Bqvmwgb Av³vi mnKvix: wk: mgvR weÁvb 2q 1987 3q 1989 3q 1994 eY©gvjv Av`k© D”P gva¨wgK we`¨vjq XvKv 20/10/2012 10/2/1972 01672220596

480 wbwLj P› ª̀ nvIjv`vi mnKvix: wk: mgvR weÁvb 1g 1995 2q 1999 3q 2000 eY©gvjv Av`k© D”P gva¨wgK we`¨vjq XvKv 21/10/2012 30/06/1979 01749511590

481 ‡gv: gvneyeyi ingvb mnKvix: wk: wnmve weÁvb 1g 2003 2q 2005 m¤§vb 2q 2009 eY©gvjv Av`k© D”P gva¨wgK we`¨vjq XvKv 31/12/2012 20/10/1986 01914844234

482 মাহা দ বারহান উ ীণ 272369 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 2য় 2য় 2য় িখলগ ও গভ. কলনী উ  মা িমক িব ালয় ঢাকা 24/09/1990 24/09/1990 1/3/1968 1550551318



এসএসিস/
দািখল

এইচএসিস/
আিলম

াতক
 (পাস/স ান)

1 মা: এরশা াহ েযাজ না সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ১৯৮০ ১৯৮২ ১৯৮৪ নরিসংদী সরকাির বািলকা উ  িব ালয় নরিসংদী ১৬/০৪/১৯৯২ েযাজ না 25/12/1966 1720128231

2 আলী হােসন সরকার েযাজ না সহকারী িশ ক েগাল ২০০৩ ২০০৫ ২০০৯ নরিসংদী সরকাির বািলকা উ  িব ালয় নরিসংদী ২৪/০৯/২০০৭ েযাজ না 30/11/1988 1734718384

3 ফােতমা ফরেদৗস েযাজ না সহকারী িশ ক সামািজক িব ান ২০০৩ ২০০৫ ২০১০ নরিসংদী সরকাির বািলকা উ  িব ালয় নরিসংদী ২৪/০৯/২০১৭ েযাজ না 21/06/1988 1963151923

4 রাকসানা বগম েযাজ না সহকারী িশ ক ভৗত িব ান ২০০৩ ২০০৫ ২০১১ নরিসংদী সরকাির বািলকা উ  িব ালয় নরিসংদী ২৪/০৯/২০১৭ েযাজ না 16/01/1988 1717300237

5 লতান উি ন েযাজ না সহকারী িশ ক ইংেরিজ ২০০৫ ২০০৭ ২০১২ নরিসংদী সরকাির বািলকা উ  িব ালয় নরিসংদী ০৭/০৩/২০১৯ েযাজ না 2/8/1989 1922289228

6 রাজন বমন েযাজ না সহকারী িশ ক বসায় িশ া ২০০৮ ২০১০ ২০১৪ নরিসংদী সরকাির বািলকা উ  িব ালয় নরিসংদী ০৭/০৩/২০১৯ েযাজ না 3/8/1993 1680763156

7 শারিমন আ ার N1147940 সহ:িশ ক ইংেরিজ 4.44 4.4 2.95 পলাশ থানা উ  িব ালয় নরিসংদী 20-02-19 1/5/2019 31-12-90 1680168870

8 ন ন আ ার N1147935 সহ:িশ ক বসায় িশ া 5 4.4 3.17 পলাশ থানা উ  িব ালয় নরিসংদী 20-02-19 1/5/2019 30-10-91 1746002989

9 খািদজা আ ার N1147941 সহ:িশ ক ইংেরিজ 5 5 2.73 পলাশ থানা উ  িব ালয় নরিসংদী 20-02-19 1/5/2019 12/7/1993 1743178641

10 মাঃআসাদ উ াহ ২৮১৩৫১ সহ-িশ ক ইসলাম ধম ও নিতক িশ াদাঃ ২য় ১৯৮৫ আঃ ২য় ১৯৮৭ ফাঃ২য় ১৯৮৯ ঘাড়াশাল পাইলট হাই ল নরিসংদী ২৭-০৮-১৯৯৪ ২৭-০৮-১৯৯৪ ১৯৭০ ১৭৪৭৫০৫৪৯১

11 মাঃ এনা ল হক ১১৫২২৪৬ সহ-িশ ক গিণত ৩.৭৫ ,    ২০০২ ৩.৭০,    ২০০৪ ২য় ,   ২০০৯ ঘাড়াশাল পাইলট হাই ল নরিসংদী ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৬ ১৯১৮১৭৮৮৭০

12 মা বগম ১১৫২২৪৫ সহ-িশ ক গিণত িজিপএ-3.63 িজিপএ-3.30 ২য় ণী গেয়শ র প েলাচন উ/িব নরিসংদী ০৬/০২/২০১৯ ২৮/০৭/২০১৯ ৩০/১১/১৯৮৯ ১৯৬২৬৫০৭৫৬

13 মা দ রানা ১১৫২২৪৫ সহ-িশ ক ইংেরিজ িজিপএ-৩.৩১ িজিপএ-৩.৬০ িসিজিপএ-২.৮০ গেয়শ র প েলাচন উ/িব নরিসংদী ০৬/০২/২০১৯ ২৮/০৭/২০১৯ ০১/০১/১৯৯১ ১৭৫৪৩৮৫৩০৪

14
মাহা দ মাজাে ল হক ১৬২৩৫৭ সহ-িশ ক ইসলাম ধম ও 

নিতক িশ া
দািখল-১ম ১৯৭১ আঃ ২য় ১৯৭৩ ফাঃ২য় ১৯৭৫ সকা রদী এ.এম.উ/িব

নরিসংদী
০১/০৩/১৯৮০ ০১/০১/১৯৮৪ ৩১/১২/৫৯ ১৯২০১৭৩৯০৩

15 খািদজা আ ার ১০৭৯৩৭০ সহ-িশ ক কি উটার ১ম-২০০০ ২য়-২০০৩
িব.এস.এস(স ান)২
 ২০০৭ সকা রদী এ.এম.উ/িব নরিসংদী ১৪/০১/১৩ ০১/১১/২০১৩ ০১/০২/১৯৮৪ ১৮৪০২৪৫০৭৪

16 জািবর আল য়াদ িহেমল ১১৪৭৯৩০ সহ-িশ ক ইংেরিজ ২০০৪-৩.৬৩ ২০০৬- ৩.৮০
২০১০িবএ(স ান) 
২য় ণী সকা রদী এ.এম.উ/িব নরিসংদী ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০১/০১/১৯৮৯ ১৭১৭৭০৮৭৯৬

17
বাি রা সরকার ১১৫২২৪৯ সহ-িশ ক িষ ২০০৬-৫.০০ ২০০৮-৫.০০

িব.এস. ২০১৩ 
িসিজিপএ-৩.৭৫ সকা রদী এ.এম.উ/িব নরিসংদী ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ২৯/১০/৯১ ১৭৮১৫১৩৯৮৯

18 মাহা দ আলী ১১৩৯৭৮৫ সহকারী িশ ক কি উটার ১ম-১৯৯৬ ২য়-১৯৯৮ ৩য়-২০০২ চরিস র বািলকা উ  িব ালয় নরিসংদী 7/8/2014 1/3/2018 1981 1723768160

19 মাসাঃ মেহ ে ছা 1152247 সহকারী িশ ক গাহ  িব ান ১ম-২০০০ ১ম-২০০২ ২য়-২০০৭ চরিস র বািলকা উ  িব ালয় নরিসংদী 5/2/2019 1/7/2019 1985 1929888327

20
িব ল সম ার 1055191 mnKvwi wkÿK wn›`y ag© I ˆbwZK wkÿv

GmGmwm- 2q wefvM, 
1985 Bs

GBPGmwm, 2q 
wefvM, 1990 Bs, 

¯œvZK (cvm), 2q 
wefvM, 1996 Bs c~evjx RyU wgjm& D”P we`¨vjq নরিসংদী    01/12/2010 1/1/2011 1969 1734064410

21
দবদাশ ধর 1112645 mnKvwi wkÿK Kw¤úDUvi

&GmGmwm - wRwcG-
2.75, 2002 Bs

GBPGmwm- wRwcG-
3.60, 2004 Bs

¯œvZK (m¤§vb), 2q 
wefvM,2009 Bs c~evjx RyU wgjm& D”P we`¨vjq নরিসংদী 7/8/2014 1/9/2014 1986 1722946640

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

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



22
মাইন উি ন আহেমদ ২০১০৩৯০ সহ-িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসস াতক 

(পাস/স ান)
খােন র উ  িব ালয়

নরিসংদী
২০/১১/২০০৩ ০১/০৬/২০০৪ ১৯৭৯ ১১৭১৪২৯৯২০৪

23 হা ন উর রিশদ ২০৩২৯৬০ সহ-িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল খােন র উ  িব ালয় নরিসংদী ০১/০২/২০১১ ০১/০৫/২০১১ ১৯৮৭ ১৭২৫৯০০৭৯৭

24 আল-কামাল আঃ ওহাব ২৭৬৭১১ ইসলাম ধম দিখল-২য়-১৯৮৪ আিলম-২য় ফািজল িভির া উ  বাঃিব াঃ নরিসংদী ১৩/০৭/৯৩ ০৩/০৭/১৯৯৩ ১৯৭২ ১৯৪৭১৫৯২৬৭

25
মাঃ শাহাদাৎ হােসন ১১৪৭৯৩৯ সহ-িশ ক কি উটার এসএসিস-২০০৮ িডে ামা-১ম নরিসংদী িভির া উ  বাঃিব াঃ

নরিসংদী
১৩/০২/১৯ ১৭/০৫/১৯ ১৯৯৩ ১৯৬৫৮৭৫১৩২

26 গালাম মা ফ খান 1147932 স.িশ ক কি উটার 2001 2003 2007 জয়নগর বািলকা উ  িব ালয় নরিসংদী 16/02/2019 1/5/2019 6/7/1905 171254986

27 D`q ksKi 278909 mnKvix wkÿK e¨emvq D‡`¨vM 1g 2q 3q mvwUicvov †K.‡K. Bbw÷wUDkb ¯‹zj GÛ K‡jR নরিসংদী 25/02/1994 1/3/1994

28 RvwKi †nvmvBb 1152239 mnt wkÿK mvgvwRK weÁvb 5 4.25 3.26 cuvP‡`vbv m¨vi †KwR ¸ß D”P we`¨vjq
নরিসংদী

14/02/2019 1/7/2019

29 ‡gvt dRjyj nK 474404
mnKvix wkÿK 
(‡gvjfx)

Bmjvg I ‰bwZK 
wkÿv

2q 3q Kvwgj-2q
knx` eyw×Rxwe Aa¨vcK wMqvm DwÏb Avng` D”P 
evwjKv we`¨vjq নরিসংদী

1/1/1995 1/2/1998

30 ‡ivgvbv cvifxb 1107176 mnKvix wkÿK K…wl wkÿv 1g 2 ¯œvZ‡KvËi-2q
knx` eyw×Rxwe Aa¨vcK wMqvm DwÏb Avng` D”P 
evwjKv we`¨vjq নরিসংদী

1/3/2014 1/5/2014

31 AwgZ †`ebv_      - mnKvix wkÿK
Kw¤úDUvi(AvBwm
wU)

3.5 3.6 ¯œvZ‡KvËi-2q
knx` eyw×Rxwe Aa¨vcK wMqvm DwÏb Avng` D”P 
evwjKv we`¨vjq নরিসংদী

18/06/2019

32 Avãyi iwng 1143781 mnKvix wkÿK
Kw¤úDUvi(AvBwm
wU)

3.31 3 ¯œvZ‡KvËi-1g e`icyi GmBwWwc g‡Wj nvB ¯‹zj
নরিসংদী

15/03/2014 1/11/2018

33 weDwU Av³vi 2111358 mnKvix wkÿK kixi PP©v 2q 2q we. G -2q e`icyi GmBwWwc g‡Wj nvB ¯‹zj নরিসংদী 1/4/2015 1/7/2015

34 BmgvBj †nvmvBb 1137821 mnKvix wkÿK Bmjvg wkÿv 4.42 4.58 wewcGW- 1g e`icyi GmBwWwc g‡Wj nvB ¯‹zj নরিসংদী 18/03/2014 1/11/2017

35 Ryh‡bv - mnKvix wkÿK Bmjvg wkÿv 4.67 4.58 Kvwgj-3q imyjcyi D”P we`¨vjq নরিসংদী 11/2/2019 1/7/2019

36 kvn Avjg - mnKvix wkÿK e¨emvq wkÿv 3.5 3.7 3.58 imyjcyi D”P we`¨vjq নরিসংদী 11/7/2019 1/7/2019

37 আ ল ওহাব ১০৭২১৩০ সহকারী  িশ ক ইসলাম ধম ২০০৪ ২০০৬ ২০০৯ লাখ র িশ িলয়া বািলকা উ:িব: নরিসংদী ০১/০৯/২০১২ ০১/০২/২০১৩ ১৯৮৯ 1714327211

38 পাবতী রানী শীল ১১৫২২৬২ সহকারী  িশ ক িহ  ধম ২০০৬ ২০০৮ ২০১২ লাখ র িশ িলয়া বািলকা উ:িব: নরিসংদী ২৩-০২-২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯১ 1768662301

39 ‡n‡cbv 105880 mn: wkÿK K…wl 2q 3.01 2.72 evNve BDwbqb D”P we`¨vjq নরিসংদী 1/2/2011 1/5/2011 1/6/1984 1717538938

40 ‡gv: Avwgbyj Bmjvg 1125469 mn: wkÿK Bmjvg ag© 1g 1g 2q evNve BDwbqb D”P we`¨vjq নরিসংদী 1/9/2015 1/1/2016 1/2/1984 1737185461

41 ‡gvnv¤§` Avey Zv‡ni 1125468 mn: wkÿK kixi PP©v 1g 2q 2q evNve BDwbqb D”P we`¨vjq নরিসংদী 1/9/2015 1/1/2016 1/6/1984 1922756337

42 mvjgv †eMg 1147967 mnKvwi wkÿKv mvgvwRK weÁvb 2.94 3.1 2q wefvM `wocyiv Av`k© D”P we`¨vjq নরিসংদী 18/02/2019 20/05/2019 1988 1738699866

43 মা. নজ ল ইসলাম 110711 সহকারী িশ ক
ইসলাম ও নিতক 
িশ া

দািখল- 2002 আিলম- 2004 ফািজল/2006 হিরহরদী উ  িব ালয়
নরিসংদী

11/3/2014 1/5/2014 1/1/1988 1741174510

44 মাহা দ ফিরদ িময়া ১০৭৭৬৪৪ সহকারী িশ ক ধম
ইসলাম ও নিতক 
িশ া

ড: 3.83 ড: 2.83 ২য় িবভাগ সয়দনগর আেতায়ার রহমান উ  িব ালয়
নরিসংদী

০৩/০৭/২০১৩ ০১/০৯/২০১৩ ১৯৮৬ ১৯১১২১৯১৬১

45 মাঃ িলটন িময়া 1139770 সহকারী িশ ক আইিস Kvwgj- 2009 দে রগ ও উ  িব ালয় নরিসংদী 3/6/2014 1/2/2018 11/6/1987 01721-993489

46 মাঃ মা ম সরকার 1139782 সহঃ িশঃ আইিস ড- 3.30 তিলয়া ঝাউয়াকাি  উ  িব ালয় নরিসংদী 1/10/2014 1/3/2018 1987 1721155271

47 bvRgv Av³vi 1144374 mn.wk. Bs‡iRx দািখল-২০০০ আিলম-২০০২ ফািযল-২০০৪ KvRx gwdR DwÏb D”P we`¨vjq নরিসংদী 1/1/2019 4/10/1987 1681703831



48 iwb P› ª̀ kxj 1147966 mn.wk. wn› ỳ ag© ১ম ২য় ২য় KvRx gwdR DwÏb D”P we`¨vjq নরিসংদী 1/5/2019 1/1/1993 1818654840

49 পচান িময়া ১৬৮২২৭ সহকারী িশ ক বাংলা কািমল-২০০৬ আটািশয়া উ  িব ালয় নরিসংদী ০২/১০/১৯৮৪ ০২/১০/১৯৮৪ ১৯৬০ ১৮১৭০৬০৭৭২

50 মাঃ মাইন উি ন ৩৪৭৪৩১ সহকারী িশ ক শািররীক িশ া ২য় আটািশয়া উ  িব ালয় নরিসংদী ১২/১০/১৯৯৯ ১২/১০/১৯৯৯ ১৯৬৯ ১৭৪০০৫৮৮৪০

51 জাহা ীর আলম ১১২৭৪৫৬ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া িজিপএ - 2.75
িডে ামা-ইন-
ইি িনয়ািরং 
(কি উটার) 3.17

আটািশয়া উ  িব ালয়
নরিসংদী

০৪/০৫/২০১৪ ০১/০৩/২০১৬ ১৯৮৫ ১৭২৪৭৪৪৯৮৮

52 শফালী বগম ১১৩৯৭৮০ সহকারী িশ ক কি উটার 3.50-2002 3.10-2004 2য়-2008 আটািশয়া উ  িব ালয় নরিসংদী ০৪/০৫/২০১৪ ০১/০৩/২০১৮ ১৯৮৫ ১৯৯৫২৯৭১৭৫

53 রােশ ল আহসান খ কার ১১৫২২৬৪ সহকারী িশ ক ভৗত িব ান 3.56 3.6 2q আটািশয়া উ  িব ালয় নরিসংদী ২০/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৫ ১৮৮৩৭৯২৮৬৮

54 মাহা দ মা দ কিরম ১০৫৫১৯০ সহকারী  িশ ক ইসলাম ধম ১৯৯৭ ১৯৯৯ ২০০১ দি ণ সাধারচর উ:িব: নরিসংদী ১৮/১০/২০১০ ০১/০১/২০১১ ১৯৮৩ 1722098643

55 আফেরাজা আ ার ১১৫৪৬৬৪ সহকারী  িশ ক ইংেরজী ২০০৫ ২০০৭ ২০১১ দি ণ সাধারচর উ:িব: নরিসংদী ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ১৯৯০ 1767366331

56 মা: িজয়াউল হক িরফাত ১১৫২২৬৩ সহকারী  িশ ক
ত  ও যাগােযাগ 

ি
২০১০ ২০১৪ (িডে ামা দি ণ সাধারচর উ:িব:

নরিসংদী
১৭/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯৪ 1936753661

57 ই  পারিভন ১১৩৭১১১ সহকারী িশ ক কি উটার এস,এস,িস-৯৪, ২য়
এইচ,এস,িস-৯৬, 
২য়

িব,এ-২য়,৯৮ িবরাজনগর আদশ উ  িব ালয়
নরিসংদী

১৯-০৯-১৪ ০১/০৯/২০১৭ ০৫/০৯/১৯৭৯ ১৭৩৬২৪২৬৩৩

58 মা: কামাল হােসন ৪৭৮৯৩৪ সহকারী িশ ক ধম য় ইসলাম ধম দািখল-৮৫, ৩য় আিলম-৮৭, ৩য় ফািজল-৮৯, ৩য় িবরাজনগর আদশ উ  িব ালয় 
নরিসংদী

০১/০১/১৯৯৪ ০১/০৭/১৯৯৯ ২০-০১-৭০ ১৭১৬২৬০৮৯৬

59 হা দ জািকর হােসন ১০১০৬২১ সহকারী  িশ ক ইসলাম ধম ১৯৯২ ১৯৯৪ ১৯৯৬ বাজনাব আ ল ফােয়জ মা া উ:িব: নরিসংদী ২৭/০১/১৯৯৯ ০১/০৫/২০০৪ ১৯৭৮ 1724092519

60 মা: রাকন উি ন ১০১০৬২৩ সহকারী  িশ ক সমাজ িব ান ১৯৯০ ১৯৯২ ১৯৯৪ বাজনাব আ ল ফােয়জ মা া উ:িব: নরিসংদী ২৭/০১/১৯৯৯ ০১/০৫/২০০৪ ১৯৭৩ 1881106772

61 রােকয়া বগম ১১৫২২৬৫ সহকারী  িশ ক সমাজ িব ান ১৯৯১ ১৯৯৪ ১৯৯৫ বাজনাব আ ল ফােয়জ মা া উ:িব: নরিসংদী ২৭/০১/১৯৯৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৭৪ 1738650345

62 মঈ ল হােসন িন ন ১১৫২২৬১ সহকারী  িশ ক গিণত ২০০২ ২০০৪ ২০০৯ বাজনাব আ ল ফােয়জ মা া উ:িব: নরিসংদী ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৬ 1685880442

63 মা. কামাল হােসন এসএসিস- 1992
এইচএসিস- 
1994

াতক (পাস) েল া-হািফজ মেমািরয়াল ইনি উট
নরিসংদী

1/6/2003 1/9/2010 30-09-1977 1711473456

64 র মাহা দ িবভাগ- ১ম িবভাগ- 2য় 1999- 3য় েল া-হািফজ মেমািরয়াল ইনি উট নরিসংদী 22-07-2015 1/1/2016 2/2/1988 1912606398

65  র মাহা দ সহকারী িশ ক এসএসিস- 2003
এইচএসিস- 
2006

াতক (স ান) গড়বাড়ী এম.এ. রশীদ উ  িব ালয়
নরিসংদী

18/03/2012 1/11/2012 12/8/1980 1936154091

66 তাজমহল িবউ িবএড িশ ণ চলমান িজিপএ- 3.5 িজিপএ- 3.4 2010- 1ম গড়বাড়ী এম.এ. রশীদ উ  িব ালয় নরিসংদী 1/10/2015 1/3/2016 15/12/1987 1627502732

67 মাঃ মা ফা সরকার ১০১৫৫৫০ সঃিশঃ ইসলাম ধম ১৯৯৫-২য় ১৯৯৭-২য় ১৯৯৯-২য় অ নচর উ  িব ালয় নরিসংদী ০২/১২/২০০৩ ০১/০৬/২০০৪ ১৯৮১ ১৭৪১৮৪৫৩৩১

68 ফিরদা ইয়াসিমন ২৭৮৯১০ সঃিশঃ শাঃিশ া ১৯৮৮-২য় ১৯৯০-৩য় ২০০৮-৩য়-িবিপএডঅ নচর উ  িব ালয় নরিসংদী ১৪-১০-১৯৯৩ ১৪-১০-১৯৯৩ ২০১৩ ১৭৪২৩০৯১৩৮

69 মা লতানা ১১০২৬৮৮ সঃিশঃ িষ ১৯৯৯-১ম ২০০৫- িষ-িডঃ অ নচর উ  িব ালয় নরিসংদী ২০-০১-২০১৪ ০১/০৩/২০১৪ ১৯৮৫ ১৭১৬৪১৪১৮১

70 মাঃ িসরা ল ইসলাম ১১৫২২২৬ সঃিশঃ ইংেরজী ২০০৪-৪.২৫ ২০০৬-৩.৭৫ ২০১১-২য় অ নচর উ  িব ালয় নরিসংদী ১২/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৯ ১৭৫৫৯৭৬৯৭১

71 ‡gvt †Lvi‡k` Avjg 1059525 mntwkt Kw¤úDUvi Gm.Gm.wm GBP,Gm, wm ¯œvZK/cvm/m¤§vb ‡jeyZjv D”P we নরিসংদী 1/8/2011 1/11/2012    27/12/81 1714637141

72 ‡gvt Iqvjx Djøvn 1067002 mntwkt Bt ag© `vwLj Avwjg dvwRj ‡jeyZjv D”P we নরিসংদী          25/07/11 1/11/2012 10/1/1983 1923489833

73 ‡gvQv¤§r dviRvbv LvZzb 2115988 mntwkt kixi PP©v Gm.Gm.wm GBP,Gm, wm ¯œvZK(cvm)Gm Gm‡jeyZjv D”P we নরিসংদী 12/2/2019 1/3/2016 10/4/1979 1727958757

74 ‡iv‡Kqv †eMg 1139786 mn:wk Kw¤úDUvi 1991-2q 1993-2q 1995-2q mvMi`x evwjKv D”P we`¨vjq নরিসংদী 20/02/2014 1/3/2018 1/1/1977 1778750115

75 Kvgiæj Bmjvg 1152230 mn:wk. weÁvb 2003-4.19 2005-3.50 2010-2q mvMi`x evwjKv D”P we`¨vjq নরিসংদী 5/2/2019 1/7/2019 19/04/1987 1739296400

76 মাঃ আকতার সাইন ১১৪৭৯০৯ সঃিশঃ বাংলা ২০০৪-৩.৩৮ ২০০৬-৩.১০ ২০১০-২য় পীর র উ  িব ালয় নরিসংদী ১৮/০২/২০১৯ ১৭/০৫/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭৩৫৩১২০৫০

1050853 সহকারী িশ ক কি উটার

1125464 িব ান



77 িব  পদ সাহা ১১৫২২২৩ সঃিশঃ ভৗঃিবঃ ২০০১-৩.৮৮ ২০০৪-৩.৫০ ২০০৮-১ম পীর র উ  িব ালয় নরিসংদী ১৮/০২/২০১৯ ১৮/০৭/২০১৯ ০৬/০৮/১৯০৫ ১৭১২১৪৯৯১১

78 মািম ল হক ১১১০৭৭৪ সঃিশঃ কি উটার ৩.১৭ ৩.৮৩ ২য় এলেক ইউিনয়ন উ  িব ালয় নরিসংদী ২৫/০১/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪ 1989 ১৭১২৪৫৭২৮৯

79 কাউছার খ কার ১১১৫১২৮ সঃিশঃ ইসলাম ধম ২.৫৮ ২.১৭ ২.৫৮ এলেক ইউিনয়ন উ  িব ালয় নরিসংদী ০৬/০৯/২০১৪ ০১/০১/২০১৫ 1986 ১৭২২৭০১২৫৪

80 মাহা দ আ ১১৪১৯১৭ সঃিশঃ ইংেরজী ৪.১৩ ৩.৪ ২য় এলেক ইউিনয়ন উ  িব ালয় নরিসংদী ১৫/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ 1990 ১৭৪১১৪০২৪৭

81 িরনা আ ার ১১৫২২২৯ সঃিশঃ িব ান ৪.১৯ ৩.৬ ৩.২৭ এলেক ইউিনয়ন উ  িব ালয় নরিসংদী ১৫/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ 1992 ১৭৭৩০৯৫৭৩৬

82 মাঃ আল আিমন ১১৫২২২২ সঃিশঃ ইংেরজী ৩.১৯ ৪.৫ ২.৮২ চরমা ািলয়া উ  িব ালয় নরিসংদী ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১১/০১/১৯৯১ ১৯৬১৫৬৬১২৯

83 মাঃ শিরফ উি ন ২৭০২৯৫ সঃিশঃ বাংলা ৩য় ৩য় ২য় চরমা ািলয়া ঃ বািলকা িব ালয় নরিসংদী ০১/১০/১৯৮৯ ০১/১০/১৯৮৯ ০৪/০৬/১৯৬৪ ১৭৩৩৬৫৫৪০৯

84 আফেরাজা বগম ১১১৫১৪৭ সঃিশঃ িষ ৩.৬৩ ৩.৬ চরমা ািলয়া ঃ বািলকা িব ালয় নরিসংদী ০১/১২/২০১৪ ০১/০১/২০১৫ 15/09/1990 ১৭৪৬০৯১৫০৩

85 মাঃ মাফা ল হােসন ২৭৯৩৮১ সঃিশঃ ইসলাম ধম ১ম ২য় ২য় বড়চাপা বািলকা উ  িব ালয় নরিসংদী ০১/০৯/১৯৯৪ ০১/০৯/১৯৯৪ 1973 ১৭১৭৩৪২৪২২

86 হাসনা আ ার ১১৪২৩৪৪ সঃিশঃ কি উটার ২য় িব ২য় বড়চাপা বািলকা উ  িব ালয় নরিসংদী ১৫/১১/২০১৪ ০১/০৪/২০১৮ 1983 ১৭৩৬০৭৮৯৩৪

87 মাঃ লাল িময়া খান ১৬২৫৪৭ সঃিশঃ ইংেরজী ২য় ২য় ৩য় ঘাষগ ও উ  িব ালয় নরিসংদী ০১/১১/১৯৮১ ০১/০৩/১৯৮৩ ০১/০৪/১৯৬২ ১৭২৮৬২৯১২৯

88 মাঃ মিজ র রহমান ১৭৩৭৯১ সঃিশঃ বাংলা ৩য় ৩য় ৩য় ঘাষগ ও উ  িব ালয় নরিসংদী ০৯/০৬/১০৮৬ ০৯/০৬/১৯৮৬ ১০/০১/১৯৬২ ১৭২৭২৫১১৭২

89 রাইয়া আ ার ১০৫৮৮৯০ সঃিশঃ ইসলাম ধম ২য় ২য় ২য় ঘাষগ ও উ  িব ালয় নরিসংদী ০১/১১/২০১০ ০১/১১/২০১০ ০১/০৩/১৯৮৩ ১৭২০৯১২৫৬৪

90 অচনা রানী ১০৬৭০২৯ সঃিশঃ িহ ২য় ২য় ২য় ঘাষগ ও উ  িব ালয় নরিসংদী ০১/০৪/২০১২ ০১/০৪/২০১২ ২৫/১১/১৯৮১ ১৭৩৩৯৫৬৪১৩

91 মাঃ ওয়ািলউ াহ ১১৩৯৭৭৫ সঃিশঃ কি উটার ২ি◌.৭৫ ২.৮ ৩. ঘাষগ ও উ  িব ালয় নরিসংদী ১৪/০৫/২০১৫ ০১/০৫/২০১৮ ০৭/০১/১৯৮৮ ১৭২২৬২২৭৬৫

92 dv‡Zgv myjZvbv 166420 mnKvix wkÿK mvgvwRK weÁvb GmGmwm-3q/75 GBPGmwm-3q/773q/79 PvjvKPi evwjKv D”P we`¨vjq নরিসংদী 12/10/1986 9/1/1985 1/1/1960 1717463442

93  †gvt dviæK wgqv 1002720 mnKvix wkÿK Bmjvg wkÿv `vwLj-1g/96 Avwjg-1g/98 dvwRj-2q/2000PvjvKPi evwjKv D”P we`¨vjq নরিসংদী 4/28/2003 1/1/2004 2/1/1982 1715257454

94 gynv¤§` ZvRyj Bmjvg 1002741 mnKvix wkÿK kvixwiK wkÿv 2q/92 2q/95 2q/99 PvjvKPi evwjKv D”P we`¨vjq নরিসংদী 4/30/2003 1/1/2004 10/3/1977 1747232741

95 Drcj P› ª̀ kxj 1127475 mnKvix wkÿK wn›`y ag© 1g/2000 4.33/04 2q/08 PvjvKPi evwjKv D”P we`¨vjq নরিসংদী 1/10/2016 3/1/2016 2/3/1985 1732329266

96 Avwid L›`Kvi 1147911 mnKvix wkÿK K…wl wkÿv 4.13/03 3.50/05 2q/09 PvjvKPi evwjKv D”P we`¨vjq নরিসংদী 2/20/2019 5/1/2019 12/1/1987 1920991787

97 মাঃ আলী ১১৫৪৬৬৮ সঃিশঃ বাংলা ২য় ৩য় ২য় মা র উ  িব ালয় নরিসংদী ১৮/০৩/২০০৫ 1/9/2019 6/6/1968 ১৭১৮৯৫৮৯৮৪

98 মাঃ জাহা ীর আলম ৩৩৫৪৫৪ সঃিশঃ ইসলাম ধম ২য় ২য় ২য় হািতরিদয়া সাদত আলী উ  িব ালয় নরিসংদী ২০/১০/১৯৯৯ 1/12/1992 1970 ১৮৪৯৫৫০৬৭

99 মাঃ শিরফ হােসন ১৪৪৭৯১২ সঃিশঃ বঃিশ া ৪.১৩ ৪.৫ ১ম হািতরিদয়া সাদত আলী উ  িব ালয় নরিসংদী ১৬/০২/২০১৯ 1/5/2019 1990 ১৭৪৯১৯৫৭৬৬

100 শখ সােয়লা শারিমন ১১৪৭৯০৭ সঃিশঃ িষ ৩.৮১ ৩.৪ ১ম হািতরিদয়া সাদত আলী উ  িব ালয় নরিসংদী ১৬/০২/২০১৯ 1/5/2019 1990 ১৭৩৫০৭৫৬৭২

101 মাঃ সিজব িময়া ১১৫২২২৭ সঃিশঃ ভৗঃিবঃ ৪.০৬ ৩.৭ ১ম হািতরিদয়া সাদত আলী উ  িব ালয় নরিসংদী ১৬/০২/২০১৯ 1/7/2019 1991 ১৭৫৬৯৭৩৬০৪

102 মাঃ িমজা র রহমান ১১২৯৭০৬ সঃিশঃ ইসলাম ধম ১ম ১ম ২য় নায়ািদয়া উ  িব ালয় নরিসংদী 1/12/2015 1/7/2016 ২০/০২/১৯৮২ ১৭১৫৫২৮৭৬৭

103 দীপ দ ১১২১৮২১ সঃিশঃ গিণত ৩.২৫ ২.৪ ১ম বািঘবাড়ী এমএমআর উ  িব ালয় নরিসংদী ২৪/০৫/২০১৫ 1/7/2015 1986 ১৭৪৭৮৭৬১১১

104 মাঃ হািব র রহমান ১১৪৭৯১৮ সঃিশঃ িষ ৩.৩১ ৩.৬ ২য় বািঘবাড়ী এমএমআর উ  িব ালয় নরিসংদী 11/2/2019 1/5/2019 1988 ১৬৩৬৬৭৩০১৬

105 মাঃ ল ইসলাম ১৬৮২০৪ সঃিশঃ ইসলাম ধম ৩য় ৩য় ৩য় ঠেকরকা া িডএসেক উ  িব ালয় নরিসংদী ১৫/১২/১৯৮৪ ১৫/১২/১৯৮৪ ২১/০৬/১৯৬৫ ১৭২৮১৩৫৫৬৮

 মাঃ আমজাদ হােসন ১১৩৯৭৮১ সঃিশঃ ত  যাগােযাগ ২য় ২য় ৩য় ঠেকরকা া িডএসেক উ  িব ালয় নরিসংদী 10/6/2015 1/3/2018 ২০/০৫/১৯৮১ ১৭৩৫৫৮৮০১১

107 এিবএম মাজহা ল ইসলাম ১১৪৫৪৩৪ সঃিশঃ শাঃিশ া ২.৬৩ ৪.৩ ২য় ঠেকরকা া িডএসেক উ  িব ালয় নরিসংদী 11/2/2019 1/3/2019 ২৭/০২/১৯৮৮ ১৭৫৬০৩৪৭৭৫

108 মাঃ ল আিমন ১১৫৪৬৬৭ সঃিশঃ ভৗঃিবঃ ৪.৬৩ ৩.৭ ২য় এইচেক িব ল িত উ  িব ালয় নরিসংদী 11/2/2019 1/10/2019 ২৬/০৩/১৯৯০ ১৭৪৩৬২৫৪৮৫

109 মাঃ রিবন িময়া ১১৪৭৯১৪ সঃিশঃ ইংেরজী ৪.১৯ ৪.৮ ৩ এইচেক িব ল িত উ  িব ালয় নরিসংদী 11/2/2019 1/5/2019 7/7/1994 ১৭২০৮১৬৮৫৫

110 এসএম মিতউর রহমান ১৬২৪৯২ সঃিশঃ ইসলাম ধম ২য় ২য় ২য় এইচেক িব ল িত উ  িব ালয় নরিসংদী 1/11/1976 1/1/1982 1/1/1960 ১৭২৭৫২৮০৬১



111 নাজনীন লতানা ৪৭৭৯৭৯ সঃিশঃ ইংেরজী ২য় ২য় ৩য় সয়দ র আেনায়ার আলী িময়া উঃিবঃ নরিসংদী ২৩/১০/১৯৯৪ ০১/০৪/১৯৯৯৯ 1970 ১৭২৫৪৬৭৬৯১

112 আমজাদ হােসন ১১২১৮৫৭ সঃিশঃ গিণত ১ম ২য় ২য় সয়দ র আেনায়ার আলী িময়া উঃিবঃ নরিসংদী ১৬/০৩/২০১১ 1/6/2015 1978 ১৭১৬৫২৬৫৬০

113 নয়ন চ  সরকার ১১৫২২১৫ সঃিশঃ িহ ৩.৫ ৩.৩ ২য় সয়দ র আেনায়ার আলী িময়া উঃিবঃ নরিসংদী 7/2/2019 1/7/2019 1989 ১৮৭৮৪৮৪৯৯৬

114 মাজহা ল ইসলাম আক ১১১৫১৪৫ সঃিশঃ িষ ২য় ২.৯৪-িডঃ জআরএস উ  িব ালয় নরিসংদী 1/12/2014 1/12/2014 1985 ১৬৮২৯৫৭০৫২

115 শাহ জাহান ১০৫০৫০৬ সঃিশঃ গিণত ১ম ২য় ৩য় ন ন নছা বািলকা ঃ িব ালয় নরিসংদী 7/7/2000 1/5/2004 1/1/1978 ১৭৫৩১৯৪৬৫৫

116 মাঃ হািব র রহমান ১০৫০৫০৭ সঃিশঃ ইসলাম ধম ১ম ২য় ২য় ন ন নছা বািলকা ঃ িব ালয় নরিসংদী 1/8/2000 1/6/2004 ১৫/০২/১৯৮০ ১৭৩১৪৫৭১১৯

117 মাঃ বলােয়ত হােসন ১০২২৫২৮ সঃিশঃ ইসলাম ধম ২য় ২য় ২য় চকতাতারদী আঃলাঃএমঃএ বােতন উঃিব নরিসংদী ১৪/০৩/২০০৫ 1/9/2005 1/1/1979 ১৭১৫৯৫৬২৭৪

118 আিত র রহমান ১০২২৫২৯ সঃিশঃ কি উটার ৩ি◌য় ২য় ৩য় চকতাতারদী আঃলাঃএমঃএ বােতন উঃিব নরিসংদী 1/9/2004 1/7/2005 1/7/1965 ১৭৭৫৭৪৩৭০১

119 িদপীকা ব ১১৫২২২৫ সঃিশঃ িহ ৪. ২.৪ ২য় চকতাতারদী আঃলাঃএমঃএ বােতন উঃিব নরিসংদী ১৬/০২/২০১৯ 1/7/2019 ৩১/১০/১৯৮৭ ১৭৩৩৯১৭৪২৫

120 মাঃ জামাল উি ন ১০৪৭৯২৭ সঃিশঃ িষ ১ম ২য় ৩য় গাতািশয়া ল মিজদ মা ন উঃিবঃ নরিসংদী 5/7/2003 1/5/2010 2/1/1975 ১৭১০২২১৪৩৮

121 ‡gvtBeªvnxgLvb 278913 wmwbqiwkÿK mvgvwRKweÁvb wefvM-3q wefvM-2q wefvM-3q AvdvRDwÏbLvb D”P we`¨vjq নরিসংদী 20/04/94 AvMó-1994 3/1/1967 1728743943

122 kwn` Avjg 1075406 wmwbqiwkÿK Kw¤úDUvi wRwcG-3.67 wRwcG-2.72 wRwcG-2.92 AvdvRDwÏbLvb D”P we`¨vjq নরিসংদী 28/02/13 ‡g-2013 19/10/88 1710528796

123 BqvwQbwgqv 1147915 mnKvixwkÿK e¨emvq wRwcG-4.19 wRwcG-4.60 wRwcG-3.20 AvdvRDwÏbLvb D”P we`¨vjq নরিসংদী 17/02/19 ‡g-2019 28/01/91 1829375746

124 সিলনা লতানা ২০১৩০৭৩ সঃিশঃ িষ ১ম ২য় ২য় বড়চাপা ব খী উ  িব ালয় নরিসংদী 1/8/2004 1/8/2004 7/8/1978 ১৮৪০৯৮৮৩৪০

125 পলাশ দ ১১২১৮২৮ সঃিশঃ ইংেরজী ১ম ৩য় ২য় বড়চাপা ব খী উ  িব ালয় নরিসংদী ১৮/০৩/২০১৫ 1/8/2015 ১৭/০১/১৯৮৪ ১৭২২৩৭২০২৭

126 ফারজানা সুলতানা গাউছ ১১৪২৩৪৫ সঃিশঃ কি উটার ২য় ২য় ২য় বড়চাপা ব খী উ  িব ালয় নরিসংদী ১৯/০৩/২০১৫ 1/5/2018 2/2/1977 ১৭২৬৯২৯৩৮৮

127 মা: র আহেমদ ১১২১৮১৯ সহ: িশ ক ইস: ধম ৩.৮৩ ৪.৫৮ ৩,১৭ রায় রা আর ক আর এম উ:িব: নরিসংদী ০১/০৬/২০১৫ ০১/০৭/২০১৫ ০২/১২/১৯৮৯ ১৭৩১৪৫৭৭৬৫.

128 ওয়ালী উ াহ ১১৪৩৭৮৪ সহ: িশ ক আইিস ৫. ৪.৫ ৩.৫৮ রায় রা আর ক আর এম উ:িব: নরিসংদী ০১/০৬/২০১৫ ০১/১১/২০১৮ ১৭/০১/১৯৯২ ১৭২২৪৭৭৪৬৩.

129 আওলাদ হাসাইন ১১৪৪৩৭৬ সহ: িশ ক ইস: ধম ২.৬৭ ১.৫ ২.২৫ রায় রা আর ক আর এম উ:িব: নরিসংদী ০১/০৬/২০১৫ ০১/০১/২০১৯ ১০/০১/১৯৮৭ ১৯১৬৬৬২৩৮২.

130 মা:রহমত উ াহ ১১৪৭৯৫৪ সহ: িশ ক গিণত ২.৮৮ ৩.২ থম রায় রা আর ক আর এম উ:িব: নরিসংদী ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০১/১১/১৯৮৭ ১৮৭৮৪৯১৮৩৩.

131 মা: গালাম মা ফা ১০৪৪২৮৩ সহ: িশ ক ইস: ধম তীয় তীয় তীয় চারাবাগ আইিডেয়ল উ:িব নরিসংদী ০১/০১/১৯৯৯ ০১/০৫/২০১০ ২২/০২/১৯৭০ ১৮১৮১৫৭৯৭৬.

132 মা: শিফ ল ইসলাম ০ সহ: িশ ক আইিস 2.57 ২.১ ি তীয় চরম য়া আদশ উ  িব ালয় নরিসংদী ০৪/০২/২০১৯ ০ ১৮/১২/১৯৮৫ ১৭১০৯২৮৫৬৪

133 মা: আ াহ ১১২১৮৪০ সহ: িশ ক ইস: ধম থম থম ি তীয় বলােয়ত আলী উ: িব ালয় নরিসংদী ২১/০৪/২০১৫ ০১/০৭/২০১৫ ০১/০১/১৯৯১ ১৭৬১১২১১৮৯০

134 মা: আমজাদ হােসন ৪৭৮৬২৪ সহ: িশ ক ি তীয় ি তীয় ি তীয় বলােয়ত আলী উ: িব ালয় নরিসংদী ০৫/০৪/১৯৯৯ ০৫/০৪/১৯৯৯ ৩১/০৭/১৯৭১ ১৭৩৪৪৬৯৭৪০

135 মা: িজয়াউর রহমান ১০৪১৫৬৭ সহ: িশ ক ইস: ধম ি তীয় ি তীয় থম ব শগাড়ী উ  িব ালয় নরিসংদী ১৬/০৮/২০০৯ ০১/০৩/২০১০ ০১/০১/১৯৮৩ ১৭২১২২৭৩৯১

136 আ ল জ ার ১১৪৭৯৪৭ সহ: িশ ক আইিস থম ২.৭ থম ব শগাড়ী উ  িব ালয় নরিসংদী ০১/০৭/২০১৫ ০১/০৫/২০১৯ ০১/০১/১৯৮১ ১৮১৩৫৫৬৬৫৫

137 আল আিমন হাসাইন ১১৪৭৯৫২ সহ: িশ ক শরীর চচা ২.৩১ ১.৪ ২.৭ চর ি  িন  মা িমক িব: নরিসংদী ০৭/০২/২০১৯ ২১/০৫/২০১৯ ১৫/০৯/১৯৮৬ ১৭২২২৫০৯২৫

138 মা দা বগম ১১৪৭৯৫০ সহ: িশ ক িষ ৩.২৫ ২.৬ ি তীয় চর ি  িন  মা িমক িব: নরিসংদী ০৭/০২/২০১৯ ২১/০৫/২০১৯ ১০/০২/১৯৮৯ ১৭৩৭৮৮৫৫৫৩

139 রিহমা আ ার ১১১২৬৩৪ সহ: িশ ক িষ ি তীয় ০ ( :িড:) ৩.২৬ ব শগাড়ী িনউ মেডল উ  িব ালয় নরিসংদী ০৭/০৫/২০১৪ ০১/০৯/২০১৪ ০১/০১/১৯৮২ ১৭১৯০৮০৭৮২

140 মা: আ: লিফত ০ সহ: িশ ক ইংেরজী ৫. ৪.২ ি তীয় ব শগাড়ী িনউ মেডল উ  িব ালয় নরিসংদী ০৪/০২/২০১৯ ০ ৩১/১২/১৯৯১ ১৭৯৫৭৮০৬৮৬

141 সংকর ধর ০ সহ: িশ ক সাধা: িব: ৩.৮৮ ২.৪ ি তীয় ব শগাড়ী িনউ মেডল উ  িব ালয় নরিসংদী ০৪/০২/২০১৯ ০ ১০/১২/১৯৮৬ ১৭৬৬৫৮৫৯৮৪

142 মা: গালাম মা ফা ১০৪০২৮৮ সহ: িশ ক ইস: ধম ি তীয় তীয় তীয় ভ য়ারচর উ  িব ালয় নরিসংদী ২৮/০৬/২০০০ ৪০১৮৪ ০১/০৩/১৯৭৬ ১৭৩৫৫১৫৬৩৫

143 ফােতমা বগম ১০৭৩০৯৮ সহ: িশ ক িষ ৪.২৭ ০. ( :িড:) ২.৯২ ভ য়ারচর উ  িব ালয় নরিসংদী ০৬/০২/২০১৩ ৪১২৮০ ২০/০১/১৯৮৮ ১৮৪৫০১৯৮০১

144 মা: আশকর আলী ১১৩৭৮৩৪ সহ: িশ ক ইস: ধম ৩.৩৩ ২.৬৭ ি তীয় ববাঘাইকাি  SESDPমেডল উ:িব: নরিসংদী 18/09/2013 1/11/2017 1/11/1984 1710096445



145 বা েদব ব ১১৩৭৮৩৩ সহ: িশ ক িষ থম ২. তীয় ববাঘাইকাি  SESDPমেডল উ:িব: নরিসংদী ০৩/০৫/২০১৪ ০১/১১/২০১৭ ১৫/০২/১৯৮২ ১৭২৮২৮৫৭১০

146 সিনয়া মাহ দ ১১৫২২৫৫ সহ: িশ ক ভৗতিব ান ৩.৬৩ ৩.৭ ি তীয় ববাঘাইকাি  SESDPমেডল উ:িব: নরিসংদী ২০/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৮/০৬/১৯৮৯ ১৭৪২৮৮৮৬৬৮

147 ি  বগম ০ সহ: িশ ক আইিস ৩.১৯ ৩.৭ ি তীয় ববাঘাইকাি  SESDPমেডল উ:িব: নরিসংদী ২৭/০১/২০১৯ ০ ১৭/০৮/১৯৮৮ ১৮৫৮৪৯৯৯০০

148 মঈন আহেমদ ০ সহ: িশ ক ইংেরজী ৪.১৩ ৩.৯ ি তীয় বগমাবাদ ওয়ািছল উি ন ি  হাই ল নরিসংদী ০১/০১/২০১২ ২৩/১০/২০১৯ ১১/১০/১৯৯২ ১৭৫৫৪৩০৯৩০

149 ফােতমা বগম ০ সহ: িশ ক ইস: ধম ৩.৪৫ ৪.৫৮ ২.৫৮ বগমাবাদ ওয়ািছল উি ন ি  হাই ল নরিসংদী ১০/১১/২০১৪ ২৩/১০/২০১৯ ৩২৫১৯ ১৭০৩৩৫৯৬৯০

150 ামলী বগম ০ সহ: িশ ক বাংলা ৩.৮৮ ৪. ৪.১৩ বগমাবাদ ওয়ািছল উি ন ি  হাই ল নরিসংদী ২০/০২/২০১৯ ২৩/১০/২০১৯ ৩৪৩৯৫ ১৭৩৫৭৮৮১৪৩

151 িশলা রাণী িব াস ০ সহ: িশ ক গিণত ৩.৯৪ ৩.৮ ৩.৩৬ বগমাবাদ ওয়ািছল উি ন ি  হাই ল নরিসংদী ১৭/০২/২০১৯ ২৩/১০/২০১৯ ১৫/১২/১৯৯২ ১৭৬৬৪৪২৬৫৫

152 তাপসী চৗ রী ০ সহ: িশ ক িষ ৩.৭৫ ৩.২ ৩.২৭ বগমাবাদ ওয়ািছল উি ন ি  হাই ল নরিসংদী ১৭/০২/২০১৯ ২৩/১০/২০১৯ ১১/১২/১৯৯২ ১৯১৬৬০১৫৬২

153 িবউ  আ ার ১১৪৭৯৬৩ সহ: িশ ক ইস: ধম ৫. ৪.৯২ ৪.২৫ হাসনাবাদ উ  িব ালয় নরিসংদী ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০১/০১/১৯৯২ ১৯১৫১৬৬৯৪০০

154 ইমদা ল হক ১১৪৭৯৫৩ সহ: িশ ক ইংেরজী ৪.৬৯ ৪.৯ ৩.১৬ মিন রা উ  িব ালয় নরিসংদী ১৭/০২/২০১৯ ১৫/০৫/২০১৯ ০১/০১/১৯৯০ ১৯৬৫২৭৯৩৩৭

155 উ ীয়া আ ার ০ সহ: িশ ক গিণত ৫. ৩.৮ ৩.৩২ মিন রা উ  িব ালয় নরিসংদী ১৭/০২/২০১৯ ০ ০১/০১/১৯৯৩ ১৭৫৮৪৬৩৯৪৩

156 মা: হািনফ সাহাগ ৪৮৬৪৭৫ সহ: িশ ক িষ থম ি তীয় ৩.৫৭ রামনগর উ   িব ালয় নরিসংদী ০১/১২/২০০১ ০১/০৫/২০০২ ০১/০১/১৯৯৭৮ ১৮১৮০৮২৬৭৬

157 ফারজানা আ ার ১১৫৪৬৫৯ সহ: িশ ক কি উটার ৩.১৩ ৩.৬ ি তীয় রামনগর উ   িব ালয় নরিসংদী ২৭/০৬/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ০১/০১/১৯৮৮ ১৯৮৫৮৪০৭৫০

158 তারিমন আ ার ১০৬৭০১৩ সহ: িশ ক িষ ২.৫৬ ০ ৩.৫৪ সদাগরকাি  উ  িব ালয় নরিসংদী ২৯/০৩/২০১২ ০১/১২/২০১২ ১৯/১০/১৯৯০ ১৮৩৭০৬২১১০

159 মা: হািব র রহমান ১১২৫৪৮২ সহ: িশ ক ইস: ধম ৩.৫৮ ২.৮৩ ২.৯২ সদাগরকাি  উ  িব ালয় নরিসংদী ২৪/১১/২০১৫ ০১/০২/২০১৬ ০২/০১/১৯৮৯ ১৮৪৬৪২২৭৬৫

160 তানিজনা আ ার ১১৪৭৯৪৪ সহ: িশ ক কি উটার ৩.০৬ ৩.৩ ৩.৪৬ সদাগরকাি  উ  িব ালয় নরিসংদী ০২/০২/২০১৯ ১৭/০৫/২০১৯ ০৬/০১/১৯৯১ ১৮৩২৬৮৮৪৮৪

161 মেনায়ারা সরকার ১০৫০৮৪৬ সহ: িশ ক িষ থম থম ি তীয় ইউ ছ িময়া বািলকা উ  িব ালয় নরিসংদী ২৫/০৭/২০১৭ ০১/০৭/২০১০ ০১/০১/১৯৯৮৫ ১৮৩৯০৪১৬২৪

162 জিহ ল ইসলাম ১০৩৯৯৩১ সহ: িশ ক ইস: ধম থম ি তীয় ি তীয় ইউ ছ িময়া বািলকা উ  িব ালয় নরিসংদী ০৩/০৬/২০০৯ ০১/১১/২০০৯ ১৫/০১/১৯৮৬ ১৭১৭৮৩৭৩৪২

163 ওসমান মাহ দ ১১৫২২৫৭ সহ: িশ ক িব ান ৪.৫৬ ৩.৬ ৩.২৪ ইউ ছ িময়া বািলকা উ  িব ালয় নরিসংদী ০২/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০৪/০৫/১৯৯২ ১৯১৮৯৪০০৯২

164 আেবদ আলী ১০৫৯৫৭১ সহ: িশ ক ইস: ধম ৩.৫ ৩. ি তীয় িসরাজনগর এম এল উ  িব ালয় নরিসংদী ১০/০৪/২০১১ ০১/১১/২০১২ ১৯/১২/১৯৮৭ ১৭৫২৯৪৫৪২৮

165 মাক দা ইয়াসিমন ১১১৫১৫৮ সহ: িশ ক িষ িসরাজনগর এম এল উ  িব ালয় নরিসংদী ০১/১১/২০১৪ ০১/০১/২০১৫ ২০/০১/১৯৯১ ১৭৯৯২০৮৬৩৮

166 হািব র রহমান ১১৪২৬১৩ সহ: িশ ক কি উটার ২.৫৬ ০ ( :িড:) ৩.২৬ িসরাজনগর এম এল উ  িব ালয় নরিসংদী ০১/০৩/২০১৬ ০১/০৭/২০১৮ ২১/০৯/১৯৮০ ১৭৭৯২১১১৯১

167 মাহা দ আলী হােসন ১০২২৫১১ সহ: িশ ক ইস: ধম থম থম থম স র আলী খান উ  িব ালয় নরিসংদী ০৫/১২/২০০৪ ০২/০৩/২০০৫ ০৪/০২/১৯৮৩ ১৭১৪৮৭১৮৯১

168 মা: মাহ ব আলম ১০৬৭০৩১ সহ: িশ ক িষ ৩.১৩ ০ ( :িড:) ৩.৬৭ স র আলী খান উ  িব ালয় নরিসংদী ০২/০৫/২০১২ ১১/১০/২০১২ ২৮/১১/১৯৮৯ ১৭৪৭৪০৫৯৯৬

169 গালাম মা ফা ১১৪৭৯৫৫ সহ: িশ ক গিণত ৩.১৩ ৩.১ ি তীয় ইসলাম র উ  িব ালয় নরিসংদী ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২২/০৮/১৯৮৭ ১৭২৭২৫১৭৫৭

170 ফারজানা মিন ১১৪৭৯৬২ সহ: িশ ক ইস: ধম ২. ৩.৫ থম ইসলাম র উ  িব ালয় নরিসংদী ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০১/০১/১৯৮৯ ১৯৪৩৭৭৫৯৫১

171 মা: শিফ ল ইসলাম ইয়া ১০৩৬৫৮৪ সহ: িশ ক ইস: ধম থম ি তীয় থম দ:িমজানগর আছমেতে ছা বািলকা উ:িব: নরিসংদী ১৮/০৯/২০০৬ ০১/০৫/২০০৮ ০১/০৩/১৯৭৯ ১৭২২০৮৬৫১৭

172 মান রা বগম ১১৪২৩৩৮ সহ: িশ ক কি উটার ২.৫ ৩.২ ি তীয় দ:িমজানগর আছমেতে ছা বািলকা উ:িব: নরিসংদী ০৮/০১/২০১৫ ৩০/০৫/২০১৮ ২১/০৯/১৯৮৮ ১৭২৬০৬১০৬০

173 নািহদা আ ার নম ১১৫২২৫১ সহ: িশ ক িব ান ৪.৫৬ ৩.৭ ৩.৪ দ:িমজানগর আছমেতে ছা বািলকা উ:িব: নরিসংদী ১০/০২/২০১৯ ২৮/০৭/২০১৯ ০৪/১২/১৯৯৩ ১৭৪৪১৫৭৬৬০

174 িরং  িময়া ১১৪৭৯৪৯ সহ: িশ ক গিণত ৪.৩৮ ৪.১ ৩.৪৭ সায়দাবাদ উ  িব ালয় নরিসংদী ০২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২০/১২/১৯৯১ ১৯২৩২৯৩৭৯৮

175 সাহানা আ ার ১১৪৫৪৩০ সহ: িশ ক আইিস ৩.৫৫ ৩.৬২ ৩.৪৬ সায়দাবাদ উ  িব ালয় নরিসংদী ০২/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১২/০১/১৯৮৯ ১৬৮৩৭৮৪৩৪৬

176 মা: ইউ ছ আলী ৪৮০৪৮৩ সহ: িশ ক ইস: ধম ২.৫৬ ৩. ি তীয় িবিবএল উ  িব ালয় নরিসংদী ০৪/০১/১৯৯৬ ১৫/০৫/২০০০ ১৯/১২/১৯৬৯ ১৭২২২৪৩৮২৫

177 আ ল কালাম ২১২৩৯৮৪ সহ: িশ ক গিণত ৩.৫৬ ৩. ি তীয় সয়দ র মাহা দীয়া ফািজল মা াসা নরিসংদী ০২/১০/২০১৪ ০১/০৩/২০১৯ ২৫/১১/১৯৯০ ১৭২২২৪৩৮২৫

178 মাছা: রেহনা বগম ২০১৪০৮০ সহ: িশ ক কি উটার ি তীয় থম ি তীয় সয়দ র মাহা দীয়া ফািজল মা াসা নরিসংদী ০২/১০/২০০৪ ০১/০৯/২০০৫ ১৮/০৭/১৯৯১ ১৯১৭১৬৮২৫৮



179 মা: শিফ ল ইসলাম ২০৯৬১১৮ সহ: িশ ক িষ ৩.৩৮ ৩.২৭ ০ সয়দ র মাহা দীয়া ফািজল মা াসা নরিসংদী ০১/০৭/২০১২ ০১/১১/২০১২ ১৭১৭১৬৯৬৮৪

180 মাক দা খা ন ২০২২৩৬৪ সহ: মৗলভী আরিব থম থম ি তীয় সয়দ র মাহা দীয়া ফািজল মা াসা নরিসংদী ১৪/০২/২০০৮ ০১/০৭/২০০৯ ২৯/০৪/১৯৯০ ১৭১৭১৬৯৬৮৪

181 আব ল আহাদ ২১২৩৯৮৭ সহ: মৗলভী হািদছ ৩.৫ ৩.৩৩ থম সয়দ র মাহা দীয়া ফািজল মা াসা নরিসংদী ০৫/০২/১৯১৯ ০১/০৩/২০১৯ ২১/১০/১৯৯৫ ১৭২২২৪৩৮২৫

182 মা:ইছহাক ৩৩৬১৯৫ সহ: মৗলভী আরিব ি তীয় ি তীয় ি তীয় িসরাজনগর উ ূল রা ফািজল মা াসা নরিসংদী ০১/০৯/১৯৯৬ ০১/০৭/১৯৯৩ ০১/০৮/১৯৭০ ১৭৩১১৩২৩২৯

183 মা: কিবর হাছাইন ৬৪৬২৭০ সহ: মৗলভী আরিব থম থম ি তীয় িসরাজনগর উ ূল রা ফািজল মা াসা নরিসংদী ০১/১০/২০০২ ০১/১১/২০০২ ০১/০৩/১৯৮২ ১৭২৪০০৯২৫০

184 সািবনা বগম ১১১৯৩৭৮ সহ: মৗলভী আরিব ৩.৫৮ ২.৪ থম িসরাজনগর উ ূল রা ফািজল মা াসা নরিসংদী ২৪/১১/২০১৬ ০১/০৩/২০১৭ ২৫/০৭/১৯৮৭ ১৭৯৫৩৫৯২৯৭

185 মা: হািব র রহমান ২০১৪০৭৮ সহ: িশ ক কি উটার ি তীয় ি তীয় ি তীয় িসরাজনগর উ ূল রা ফািজল মা াসা নরিসংদী ০৫/০৬/২০০৪ ০১/১০/২০০৫ ০৪/০৫/১৯৭২ ১৭১৩৭৯৫১৪৩

186 ফজ র  রহমান ২০০৪৫১৮ সহ: িশ ক িষ ২.৫ ৩.০০ ( ঃিড:) ০ িপিরজকাি  ল ী রা হােসমখান দা:মা: নরিসংদী ২৩/০৮/২০০৩ ০১/০১/২০০৪ ০১/০১/১৯৯২ ১৮১৭৫৩৬০৪৮

187 নাজ ল আহেমদ ২০১৪০৮১ িসহ: িশ ক আইিস ৩.৫ ৩.১৭ ি তীয় িপিরজকাি  ল ী রা হােসমখান দা:মা: নরিসংদী ০৪/০১/২০০৫ ০১/০৯/২০০৫ ০ি◌১/০১/১৯৯০ ১৮১৭৫৩৬০৪৮

188 মাহ জা খান ২১০৬০১০ সহ: মৗলভী আরিব ৩.২৩ ৩.১৩ ি তীয় িপিরজকাি  ল ী রা হােসমখান দা:মা: নরিসংদী ১৫/০১/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪ ০১/০১/১৯৮৫ ১৮১৭৫৩৬০৪৮

189 আছমা আ ার ২১১০৫৯৭ সহ: মৗলভী আরিব ৪.০৩ ৩.৫ ি তীয় িপিরজকাি  ল ী রা হােসমখান দা:মা: নরিসংদী ১১/০২/২০১৫ ০১/০৫/২০১৫ ০১/০১/১৯৮৮ ১৮১৭৫৩৬০৪৮

190 মা: রািফ ল হক ৩৪৬৮৬৮ সহ: মৗলভী আরিব ি তীয় ি তীয় ি তীয় পলাশতলী কােশ ল উ ম দািখল মা াসা নরিসংদী ১৫/০৩/২০০৫ ০১/০৪/২০০৬ ০১/০১/১৯৮০ ১৯৮০২২৫৩৭২

191 মা: িসরাজ উি ন ৫৯২৪২ সহ: মৗলভী কারআন তীয় তীয় তীয় পলাশতলী কােশ ল উ ম দািখল মা াসা নরিসংদী ০১/০১/১৯৮৫ ০১/০৫/১৯৮৭ ০১/০১/১৯৭২ ১৯৮০২২৫৩৭২

192 মা: জাহা ীর আলম ৬৪৫৫৬৪ সহ: মৗলভী আরিব ি তীয় ি তীয় ি তীয় পলাশতলী কােশ ল উ ম দািখল মা াসা নরিসংদী ০১/০৬/২০০২ ০১/১০/২০০২ ০১/০১/১৯৭৫ ১৯৮০২২৫৩৭২

193 িরমা আ ার ২১০৪২৫১ সহ: মৗলভী হািদছ ি তীয় ি তীয় ি তীয় পলাশতলী কােশ ল উ ম দািখল মা াসা নরিসংদী ০২/১১/২০১৩ ০১/০৩/২০১৪ ০১/০১/১৯৮৮ ১৯৮০২২৫৩৭২

194 আিমনা বগম ২১১৯৩৭৫ সহ: ষশ ক িষ ৪.১৪ ৩.৩৭ ( :িড:) ০ পলাশতলী কােশ ল উ ম দািখল মা াসা নরিসংদী ০৭/১১/২০১৬ ০১/০৩/২০১৭ ০১/০১/১৯৮৭ ১৯৮০২২৫৩৭২

195 জািক ল হক ৪২৮৪২ সহ: মৗলভী হািদছ ি তীয় ি তীয় ি তীয় আিমরাবাদ হাসাইিনয়া দািখল মা াসা নরিসংদী ০১/০৬/১৯৭৭ ০১/০৬/১৯৭৭ ০১/০৩/১৯৬১ ১৭৩২৬৪২৭৫৮

196 শিহদ উ াহ ৫১২২০ সহ: মৗলভী আরিব তীয় ি তীয় ি তীয় আিমরাবাদ হাসাইিনয়া দািখল মা াসা নরিসংদী ০১/১২/১৯৮৬ ০১/১২/১৯৮৬ ০১/০১/১৯৬৪ ১৭১৪২৬৪১১৫

197 আ: ক ছ আলী ৩৪৬৬৬৭ সহ: িশ ক সমাজ িব ান ি তীয় ি তীয় ি তীয় আিমরাবাদ হাসাইিনয়া দািখল মা াসা নরিসংদী ০১/০৭/১৯৯৯ ০১/০৭/১৯৯৯ ০৩/০৪/১৯৭৬ ১৭৩১৭৮৬৬৭৪

198 মােমন খান ২০০১৭২২ সহ: িশ ক গিণত থম ি তীয় ি তীয় আিমরাবাদ হাসাইিনয়া দািখল মা াসা নরিসংদী ২৮/০৮/২০০৬ ০১/১১/২০০৭ ২৫/১১/১৯৮১ ১৭৩৬৩৬৭১৬০

199 কাম ন নাহার ২১১৩৭০৭ সহ: মৗলভী আরিব ি তীয় ি তীয় ি তীয় আিমরাবাদ হাসাইিনয়া দািখল মা াসা নরিসংদী ১৫/০৯/২০১৫ ০১/১০/২০১৫ ১০/১১/১৯৮৫ ১৪০৫৭৩৬৯৫৩

200 তাহিমনা আ ার ০ িসহ: িশ ক আইিস ৩.০১ ৩.৩ ি তীয় আিমরাবাদ হাসাইিনয়া দািখল মা াসা নরিসংদী ১৬/০১/২০১৯ ০ ৩০/১০/১৯৮৮ ১৭৫৬১৬৮৪২৬

201 জিল রাণী দাস ১১১০৭৭৩ সহ: িশ ক িহ  ধম ি তীয় ি তীয় তীয় শতদল বািলকা উ  িব ালয় নরিসংদী ১২/০৩/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪ ০১/০৬/১৯৮২ ১৭৭৫০৩৯৪০১

202 হারাইরা খানম ৪৮৮১৭৪ সহ: িশ ক ইস: ধম ি তীয় তীয় ০ শতদল বািলকা উ  িব ালয় নরিসংদী ১৩/০২/২০০২ ০১/০৬/২০০২ ২৫/১২/১৯৭৭ ১৯১২৭৩০১০৬

203 রাইয়া আ ার ১০৩৯৬৩৭ সহ: িশ ক শরীর চচা থম ি তীয় তীয় শতদল বািলকা উ  িব ালয় নরিসংদী ১৪/০৫/২০০৯ ০১/০৯/২০০৯ ১০/০২/১৯৮১ ১৮১৮৯২৬৭৩১

204 মা: এহেতশা ল হক ২৭৪৬৫৫ সহ: িশ ক ইস: ধম তীয় তীয় ি তীয় সর:আিদয়াবািদ ইস:উ:িব ও কেলজ নরিসংদী ১১/০৪/১৯৯২ ০১/০৮/১৯৯২ ১২/০২/১৯৭২ ১৭১৮০১৫২৯৪

205 মিনর হােসন ১১২৬৪৮ সহ: িশ ক আইিস ২.৬৩ ২.৯ ি তীয় সর:আিদয়াবািদ ইস:উ:িব ও কেলজ নরিসংদী ০১/০৬/২০১৪ ০১/০৯/২০১৪ ০১/১০/১৯৮৬ ১৯১৮৫১৪১০৩

206 মাঃ নজ ল ইসলাম ১১৪২৩৪৮ সহ: িশ ক াব:িশ: ২.৬৩ ২.২ ি তীয় সর:আিদয়াবািদ ইস:উ:িব ও কেলজ নরিসংদী ০১/০৬/২০১৪ ০১/০৫/২০১৮ ০৫/০৬/১৯৮৫ ১৭১১৫১৮৮৬৩

207 িলিপ আ ার ১১৪২৬১৫ সহ: িশ ক বাংলা ি তীয় ২.৫ ি তীয় সর:আিদয়াবািদ ইস:উ:িব ও কেলজ নরিসংদী ০১/০৬/২০১৪ ০১/০৭/২০১৮ ০৩/০১/১৯৮৩ ১৯৩৭৪০০২৩০

208 মা: নািছমা আ ার ১১৩৩৩৬৮ সহ: িশ ক িষ ৩.১৯ ৩.৭ ি তীয় আ া র উ  িব ালয় নরিসংদী ২০/১১/২০১৬ ২৮/০৩/২০১৭ ১০/০৩/১৯৮৮ ১৭৩৬৮৯৭৬৭৫

209 সাখাওয়াত ; হােসন ১১৫২২৫৬ সহ: িশ ক রসায়ন ৪.৫ ৩.৯ ৩.২৫ আ া র উ  িব ালয় নরিসংদী ০৭/০২/২০১৯ ২৮/০৭/২০১৯ ১৫/০৪/১৯৯১ ১৯৯৪০৮৫৮১৩

210 আ ল হাই সরকার ৩৩০৫৪৫ সহ: িশ ক ইস: ধম থম ি তীয় ি তীয় সরাজনগর এম এ পাইলট ম: উ:িব: নরিসংদী ০১/০৯/১৯৯৩ ০১/০৯/১৯৯৩ ০১/০৩/১৯৭১ ১৮১৬৩৪১৭৫৩

211 িসউিল বগম ২০১৮১৫৫ সহ: িশ ক কি উটার ি তীয় ি তীয় সরাজনগর এম এ পাইলট ম: উ:িব: নরিসংদী ০৭/০৫/২০০৭ ১৫/১১/২০০৭ ১৫/০১/১৯৮০ ১৮৬৬৭৯৪৬২

212 মা: সাই ল হক ১১০৭১৮৪৩ সহ: িশ ক ইস: ধম ি তীয় ি তীয় ি তীয় সরাজনগর এম এ পাইলট ম: উ:িব: নরিসংদী ০১/০৪/২০১৪ ০১/০৫/২০১৪ ১৫/০২/১৯৮৭ ১৯১৮৯৫৯৪১২



213 কাম ন নাহার ১১০৭১৮৪ সহ: িশ ক ইংেরজী ি তীয় ি তীয় তীয় সরাজনগর এম এ পাইলট ম: উ:িব: নরিসংদী ০২/১১/২০১৩ ০১/০৫/২০১৪ ০১/০১/১৯৯৪ ১০৯৪১৮৫১৫৫০

214 উবাই র রহমান সিজব ১১৫২২৫৪ সহ: িশ ক বাংলা ৪.৫৮ ৪.৯৩ ৩.৭৬ সরাজনগর এম এ পাইলট ম: উ:িব: নরিসংদী ১৫/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০১/১০/১৯৮৬ ১৭০৬৩০২৮৬০

215 মা: আল আিমন ১১৫২২৫৯ সহ: িশ ক ইংেরজী ৪.৮৯ ৪.৮৪ ৩.৭৮ সরাজনগর এম এ পাইলট ম: উ:িব: নরিসংদী ১৫/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ৩০/০৬/১৯৮৯ ১৭১৫৬৫৮৯৪৪

216 মা: ল ইসলাম ২৭৭৪১ সহ: িশ ক ইস: ধম ি তীয় ি তীয় তীয় উ রবাখরনগর ইউ: উ:িব নরিসংদী ০১/০১/১৯৯২ ০১/০১/১৯৯৪ ১৫/০১/১৯৭১ ১৮১৮৮৫১৫৩৫

217 মাঃ জিসম উি ন ২৭৭৪২ সহ: িশ ক িষ ি তীয় ০ িষ িড: ২.৩৩ উ রবাখরনগর ইউ: উ:িব নরিসংদী ১৬/০২/২০০৪ ০১/০৯/২০০৫ ২৫/১২/১৯৯৫ ১৮১৮৮৫১৫৩৫

218 শিফ ল ইসলাম ১০২২৫১০ সহ: িশ ক শরীর চচা থম থম তীয় উ রবাখরনগর ইউ: উ:িব নরিসংদী ২৩/১০/২০০৪ ০১/০৯/২০০৫ ২১/১১/১৯৯৫ ১৮১৮৮৫১৫৩৫

219 কিনকা রাণী সরকার ১০৫৯৫৬২ সহ: িশ ক িহ  ধম থম ি তীয় ি তীয় উ রবাখরনগর ইউ: উ:িব নরিসংদী ০২/০৭/২০১১ ০১/০১/২০১২ ১১/১২/১৯৯৯৮ ১৮১৮৮৫১৫৩৫

220 শামীমা নাসিরন ১১৪৭৯৪৬ সহ: িশ ক আইিস ৪.৩৬ ০ িষ িড: ৩.৭৩ উ রবাখরনগর ইউ: উ:িব নরিসংদী ১৯/০১/২০১৯ ২১/০৫/২০১৯ ০১/০১/১৯৯৪ ১৮১৮৮৫১৫৩৫

221 সাহাব উি ন আহেমদ ১৭৪২১৫ সহ: িশ ক স:িব: তীয় তীয় তীয় িনল া আ ল হােসম  উ:িব: নরিসংদী ০১/১২/১৯৮৬ ০১/০৩/১৯৮৭ ০১/১০/১৯৮৬ ১৮১৮৮৫১৫৩৫

222 নািদরা ইয়াসিমন ১০৩৬৮৭৮ সহ: িশ ক ইস: ধম থম ি তীয় ি তীয় িনল া আ ল হােসম  উ:িব: নরিসংদী ২৬/০১/২০০৮ ০১/০৫/২০০৮ ২১/১১/১৯৯৫ ১৮১৮৮৫১৫৩৫

223 আেনায়ার হােসন ১০৫০৮৫১ সহ: িশ ক িষ ৩.১৩ ০ি◌ িষ িড: িনল া আ ল হােসম  উ:িব: নরিসংদী ১৫/০৭/২০১০ ০১/০৯/২০১০ ২১/১১/১৯৯৫ ০৭/০৯/১৯৯৯

224 অ পম িব াস ১১২৩৯৬৫ সহ: িশ ক িহ  ধম ২. ২.৩ ০ িনল া আ ল হােসম  উ:িব: নরিসংদী ১৯/০৮/২০১৫ ০১/১১/২০১৫ ৩০/০৬/১৯৮৯ ১৮১৮৮৫১৫৩৫

225 মাহ বা বগম ১১৪৭৯৪৫ সহ: িশ ক গিণত ৪.১৩ ৪. থম আর এম উ  িব াল নরিসংদী ০১/০৭/২০১৯ ০১/১১/১৯৮৭ ১৯১৮৯৪৭৬১৮

226 শাহনাজ আ ার ১০৭৭৬৪৮ সহ: িশ ক আইিস থম ি তীয় তীয় মরজাল ক এম িব উ: িব: নরিসংদী ২৮/০৩/২০১৩ ০১/০৯/২০১৩ ৩০/১১/১৯৭৭ ১৭১১৫৮৬২৩০

227 আশরাফ আলী ১১৪৭৯৪৩ সহ: িশ ক ইংেরজী ৩.৫ ৩ি◌.১৭ ৩.৭৮ মরজাল ক এম িব উ: িব: নরিসংদী ১৮/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৫/০১/১৯৯১ ১৭১১৫৮৬২৩০

228 মাহাহার হােসন ১১৪৭৯৬০ সহ: িশ ক ইস: ধম ৪.০৮ ৩.৪২ ৩.৫৮ মরজাল ক এম িব উ: িব: নরিসংদী ১৮/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০২/০১/১৯৯২ ১৭১১৫৮৬২৩০

229 এমদা ল হক ১১৪৭৯৫৬ সহ: িশ ক গিণত ৪.৮৮ ৪.০৬ থম গািব র উ  িব ালয় নরিসংদী ১৭/০৫/২০১৯ ০৪/১০/১৯৮৮ ১৬৭৭৮৮৭৬৮৬

230 আির ল ইসলাম ১১৫২২৫৩ সহ: িশ ক িব ান ৩. ৩.০৬ থম গািব র উ  িব ালয় নরিসংদী ১৪/০২/২০১৯ .4/7/2019 ২০/০৫/১৯৮৮ ১৯২৮৩৫৯৯৪৯



এসএসিস/ 
দািখল

এইচএসিস/ 
আিলম

াতক 
(পাস/স ান)

1 মাঃ ইমরান হােসন 2018714715 সহ.িশঃ গিণত 4.75 4.8 3.02 মািনকগ  স. উ  িব ালয় মািনকগ 30/09/18 - 1987 1716228559
2 সাি র আহেমদ 2018715535 সহ.িশঃ ভৗত িব. 4.38 4.4 2.61 ঐ মািনকগ 27/02/19 - 1986 194071130
3 হাসান মাহ ব 2117714210 সহ.িশঃ বসায় িশঃ 3.94 5 2.76 এস. ক সরঃ বািলকা উ/িব মািনকগ 30/08/17 - 1989 1555755555
4 িদিত িব াস 2018714837 সহ.িশঃ সামািজক িব. 4.63 5 3.53 ঐ মািনকগ 6/8/2018 - 1991 1727780108
5 আিবর হাসান ল 2019715630 সহ.িশঃ গিণত 4.56 4.7 2.91 ঐ মািনকগ 27/02/19 - 1989 1302720400
6 মাঃ ইমদা ল হক 2019715640 সহ.িশঃ ইংেরিজ 4.56 4.2 3.32 ঐ মািনকগ 27/02/19 - 1991 166292730
7 মাহা দ মাসউ র রহমান 2019715616 সহ.িশঃ ইংেরিজ 4 3.8 3.1 ঐ মািনকগ 27/02/19 - 1986 195380578

8 মাঃ এনােয়ত কিরম 2019715659 সহ.িশঃ বসায় িশঃ 4.75 4.3 3.32 ঐ মািনকগ 27/02/19 - 1990 1924724929
9 মাঃ আিরফ হােসন 1152106 সহ.িশঃ িব ান 3.5 3.6 2য় ল বাড়ী িবঃ রী  উ/িব মািনকগ 2/2/2019 1/7/2019 1989 1714919353
10 মাঃ মিতউর রহমান 1107415 সহ.িশঃ কি উটার 2য় 2য় 2য় খাবাশ র এল. িপ উ/িব মািনকগ 2/2/2014 1/5/2018 1984 1713524370
11 িম ন িক নীয়া 1152103 সহ.িশঃ ইংেরিজ 4.75 4.9 2য় ঐ মািনকগ 5/2/2019 1/7/2019 1989 1627205642
12 মাঃ শাজাহান 1107416 সহ.িশঃ ইস. িশ. 1ম 2য় 2য় ঐ মািনকগ 3/2/2014 1/5/2014 1983 1722205844
13 মাঃ আমজাদ হােসন 271522 সহ.িশঃ ইস. িশ. 2.56 3.4 2য় নবা ন উ/িব মািনকগ 1/6/1988 - 1990 1714578054
14 পলাশ মার 1139736 সহ.িশঃ িহ 2.56 3.4 2য় ঐ মািনকগ 23/02/19 1/7/2019 1987 1716315281
15 মাঃ শহী ল ইসলাম 476738 সহ.িশঃ ইস. ধম 2য় 2য় 2য় কা াম উ/িব মািনকগ 1/1/1998 1/7/2010 1978 1751127335
16 সাম ন নাহার পারভীন 1147795 সহ.িশঃ বাংলা 2.56 2.7 2য় ঘা া িদদার মাহ দ উ/িব মািনকগ 12/2/2019 21/5/19 1987 1934839717
17 ইভা লতানা 1142581 সহ.িশঃ িষ 3.5 2.4 2য় ঐ মািনকগ 14/12/16 1/7/2018 1984 1754854200
18 হায়দার আলী 1142579 সহ.িশঃ িব ান 3.63 3.8 2য় ঐ মািনকগ 20/05/15 1/7/2018 1987 1748286284
19 মাঃ মাফাে ল হােসন 1147796 সহ.িশঃ কি উটার 2য় 2য় 2য় ব ী উ/িব মািনকগ 16/11/13 1/5/2019 1973 1718791490
20 খারেশদ আলম সহ.িশঃ বসায় িশঃ 3য় 3য় 3য় রািজব র উ/িব মািনকগ 10/6/1981 1/1/1984 1961 1734306588
21 তাপস হালদার 1147792 সহ.িশঃ ইস.িশ. 3.33 4.3 1ম লজান উ/িব মািনকগ 14/02/19 21/5/19 1989 1736714053
22 তাসিলমা জা াত 1152107 সহ.িশঃ িহসাব িব. 3.88 3.5 2য় গড়পাড়া আর বা  উ/িব মািনকগ 2/1/2019 1/7/2019 1986 1882540125
23 হা দ রিফ ল ইসলাম 1127408 সহ.িশঃ ভৗত িব. 1ম 2য় 2য় ঐ মািনকগ 21/09/15 1/3/2016 1977 1931360095
24 ছরয়ার িদ 1049141 সহ.িশঃ িষ 2য় 2য় 2য় ম  উ/িব মািনকগ 10/5/2004 1/7/2010 1972 1827579961
25 িব আ ার 1077836 শরীরচচা 1ম 2য় 2য় ঐ মািনকগ 7/1/2013 1/9/2013 1982 1730902394
26 আ ল মিতন 1110115 সহ.িশঃ িষ 1ম 2য় 2য় ঐ মািনকগ 5/2/2014 1/7/2014 1981 1739790056
27 মাঃ সািফউ াহ 1147798 সহ.িশঃ ইস.িশ. 3.63 3.52 িডে ামা ঐ মািনকগ 20/02/19 17/5/19 1992 1774765827
28 রেহনা আ ার 1115470 সহ.িশঃ ত 4.5 3.66 িডে ামা জয়নগর উ/িব মািনকগ 1/11/2014 1/1/2015 1992 1751238454
29 মাঃ দেলায়ার হােসন 1143752 সহ.িশঃ িষ 4.13 4.1 2য় ঐ মািনকগ 15/11/15 1/11/2018 1986 1722524517
30 শখ সাই ল ইসলাম 1142583 সহ.িশঃ ত 3.63 2.9 2য় ঐ মািনকগ 15/11/15 31/7/18 1985 1715768916
31 আিম র রহমান 163404 সহ.িশঃ িব ান 3য় 3য় 3য় আফতাব উি ন মেমািরয়াল উ/িব মািনকগ 1/12/1981 1/11/1984 1965 1724938440
32 গালাম ম জা 1131820 সহ.িশঃ ইস. িশ. 2য় 3য় 3য় ঐ মািনকগ 5/2/2015 1/1/2017 1988 1710573575
33 মাঃ রমজান আলী 277245 সহ.িশঃ িষ 3য় 3য় 3য় েশরচর ইসঃ হাঃ উ/িব মািনকগ 1/7/1989 1/7/1993 1993 1798009426

এম.িপ.ও  মা িমক িব ালেয়র িব.এড িশ ণিবহীন িশ েকর নােমর তািলকা
জলা : মািনকগ

মাবাইল ন রিব ালেয়র নাম িনেয়ােগর তািরখ এমিপও ি র 
তািরখ

জ  সালিমক 
নং

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



34 মাহা দ মিহ র রহমান 477405 সহ.িশঃ ইস.িশ. 2য় 2য় 2য় গড়পাড়া িদঘী বািলকা উ/িব মািনকগ 3/5/1999 5/3/2005 1979 1718039511
35 মাঃ আ ল মােমন 163386 সহ.িশঃ ইস.িশ. 2য় 2য় 2য় মেডল উ/িব মািনকগ 1/2/1981 1/1/1984 1961 1915786800
36 মাঃ আ ল বােতন খান 168176 সহ.িশঃ ইস.িশ. 2য় 3য় 3য় ঐ মািনকগ 7/6/1983 1/1/1985 1962 1715986546
37 শারমীন আ ার 1139736 সহ.িশঃ িষ 4.13 3.8 1ম ঐ মািনকগ 23/02/19 1/3/2018 1990 1726597310
38 মাঃ সাই ি ন 336134 িনঃ িশঃ ইংেরজী 2য় 3য় 3য় স পাই আঃ হাঃ দাঃ মা াসা মািনকগ 10/12/1992 1/7/1993 1971 1719107609
39 মাঃ আওলাদ হােসন 52098 সহ.িশঃ িব ান 2য় 3য় 2য় মািনকগ  ইস. কািমল মা াসা মািনকগ 30/05/83 1/6/1985 1961 1775365627
40 আ.খ.ম. রিফক উ াহ রজা 43237 সহ. মৗঃ আরবী 1ম 2য় 2য় ঐ মািনকগ 29/09/80 1/6/1984 1962 1869411378

41 সােলহা আ ার 212111 সহ. মৗঃ আরবী 3.5 3 1ম ঐ মািনকগ 20/11/19 1/9/2017 1988 1727448069

1 নাজ ল হক ২০১৮৭১৪৯৮২ সঃিশ ক গিণত িজিপএ-৫ িজিপএ-৫ িজিপএ-৩.২৩ পাট াম সরকাির উ.িব মািনকগ ০৩/০৯/২০১৮ েযাজ  নেহ ২২/০৭/১৯৮৯ ১৭৩৪৩০৭০৯৫
2 শিফউল আজম ২০১৯৭১৫৭৭৮ সঃিশ ক বঃ িশ া ১ম িবভাগ ১ম িবভাগ িজিপএ-২.৮৪ ঐ মািনকগ ২৯/০৪/২০১৯ েযাজ  নেহ ২৪/০৯/১৯৮৫ ১৮৪১৩০৭০৫০
3 মাঃ ফজ ল হক ১৬৩৩৫১ সঃিশ ক গিণত ১ম িবভাগ ২য় িবভাগ ৩য় িণ বলড়া  আদশ িব া িনেকতন মািনকগ ২৪/০৭/১৯৮৩ ০১/০১/১৯৮৪ ০৫/০৩/১৯৬১ ১৭১৮৯১২৩১৭
4 িনিশকা  সরকার ১১৪৭৭৮৫ সঃিশ ক িষ িশ া িজিপএ-৩.৬৯ িজিপএ-৩.৩ ২য় িণ ঐ মািনকগ ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ৩০/১১/১৯৮৮ ১৫৩১১৮৩৩৮০
5 মাঃ এরশাদ আলী ১১৪৭৭৮৭ সঃিশ ক ইসলাম ধম ২য় িবভাগ ২য় িবভাগ ১ম িণ রাম র এম.এ.জিলল উ.িব মািনকগ ১৮/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১০/০২/১৯৮৯ ১৭৬৮৫৭০২০০
6 মাঃ েবল হােসন ১১৫২১০০ সঃিশ ক বঃ িশ া িজিপএ-৩.৪৪ িজিপএ-৩.৬ ১ম িণ বায়ালী উ  িব ালয় মািনকগ ২০/০২/২০১৯ ২৮/০৭/২০১৯ ০৯/০৭/১৯৮৯ ১৭২৭৭৫৫৪৫৮
7 আেনায়ার হােসন ১১১৪২৫০ সঃিশ ক ইসলাম ধম ১ম িবভাগ ১ম িবভাগ ১ম িণ আিজমনগর ইউিনয়ন উ/িব মািনকগ ১১/০২/২০১০ ০১/১১/২০১৪ ০১/০১/১৯৮৬ ১৭১০১২৫৫১৪
8 বাসনা সরকার ১১৪৭৭৮৬ সঃিশ ক ICT িজিপএ-৩.৯৪ িজিপএ-৩.৬৭ িজিপএ-৩.৬ ঐ মািনকগ ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২৩/০৫/২০১৯ ১৭৪৫৪৭৪৫২২
9 মাঃ আমজাদ হােসন ১১৫২১০১ সঃিশ ক ভৗত িব ান িজিপএ-৪.২৫ িজিপএ-৩.৪ ৩য় িণ িফেরাজা আদশ উ/িব মািনকগ ১৪/০২/২০১৯ ২৮/০৭/২০১৯ ০৩/০৪/১৯৮৬ ১৮১৮৩৬৫১০০
10 ঝণা সরকার ১১৫৪৬২৩ সঃিশ ক বঃ িশ া িজিপএ-৪.৮৮ িজিপএ-৪.৬ ১ম িণ ঐ মািনকগ ২০/০২/২০১৯ ১৭/০৯/২০১৯ ১০/১২/১৯৯০ ১৭২৪৬৪০৮০৬
11 মাঃ মা ন হাসাইন ১১৪৭৭৮২ সঃিশ ক ইংেরজী িজিপএ-৩.৫ িজিপএ-৪.৫ ২য় িণ ঐ মািনকগ ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৫/১১/১৯৯০ ১৭২১৭২১৬২৬
12 মাঃ মা ফা শওকত ১০৬৪২১৪ সঃিশ ক ইসলাম ধম ২য় িবভাগ ২য় িবভাগ ৩য় িণ ঐ মািনকগ ০৪/০৭/২০১১ ০১/১১/২০১২ ২১/১২/১৯৭৪ ১৭১৯৪১০৩২২
13 আিম ল ইসলাম ১১৫২০৯৭ সঃিশ ক ইসলাম ধম িজিপএ-৪.৪২ িজিপএ-৪.০০ ১ম িণ িঝটকা আন  মাহন উ.িব মািনকগ ১৪/০২/২০১৯ ১৫/০৭/২০১৯ ০৩/১৯/১৯০৫ ১৯২৩৪১৬০৩২
14 িরপা ইমাম ১১৫৪৬২৮ সঃিশ ক সামািজক িব. িজিপএ-২.৭৫ িজিপএ-৩.৪ ২য় িণ ই ািহম র উ/িব মািনকগ ০৪/০২/২০১৯ ১৫/০৯/২০১৯ ১৯৭৬ ১৭১৭৪০৭৫৮৯

মািনকগ
1 মাহা দউ াহ 1128605 সঃিশ ক ইস. ধম 3.42 2.83 2.92 তর  কালী নারায়ন  ই উশন মািনকগ 8/11/2015 1/3/2016 1990 1773857300
2 মাঃ আদম আলী 1142285 সঃিশ ক ত  ও যাগােযাগ 2য় 2য় 2য় ঐ মািনকগ 14/06/15 1/5/2018 1984 1732227513
3 খ কার িমজা র রহমান 2103767 সঃিশ ক সামািজক িব. - - িবএসএস িঘওর িসিনয়র মা াসা মািনকগ 26/12/13 1/3/2014 1976 1712370201
4 রাইয়া আহেমদ ইভা 2128101 সঃিশ ক বাংলা - - িবএ স ান ঐ মািনকগ 17/2/19 1/7/2019 1992 1712244089
5 সািবনা 2128100 সঃিশ ক ইংেরিজ - - িবএ স ান ঐ মািনকগ 17/2/20 1/7/2019 1992 1705203070
6 মাঃ আলমগীর হােসন 1147778 সঃিশ ক ব াপনা 3.81 3.5 2য় মন র উি ন ব খী উ/িব মািনকগ 1/5/2019 01/05/019 1988 1722484847
7 মাঃ আলমগীর হােসন 1137073

সঃিশ ক
িষ 1ম িডে ামা ইন 

এি কাল চার 
1ম

িবিবএ 1ম ণী  রমজান আলী আদশ উ  িব ালয় মািনকগ 1/8/2017 1/8/2017 1986 1922361655

1 স র মার পা ার 1147809 সহকাির িশ ক বসা িশ া 3.63 4 ি তীয় জাফরগ  উ  িব ালয় মািনকগ 16.02.2019 01.05.2019 04.01.1988 1730575415
2 সিলনা আফেরাজা 1142577 ’’ ক উটার 3.25 3.27িড মা - ঐ মািনকগ 15.12.2013 01.07.2018 05.03.1990 181233188
3

পিল আ ার ১১৪৫৩৭৬ সহকাির িশ ক বসায় িশ া 3.25 2.1 ি তীয় িবভাগ
ঢাকাইেজাড়া হাজী কারবান আলী মেমািরয়াল 
ইনি উশন

মািনকগ
০১/০৪/২০১৪ ০১/০৩/২০১৯ ১২/০৫/১৯৮৫

1722316270

4 িলিপ আ ার - সহকাির িশ ক বসায় িশ া 2.81 3.2           অ েফাড একােডমী মািনকগ 04.02.2019 - 21.12.1987 1727559209
5 মাঃ শিফ ল ইসলাম - সহকাির িশ ক ইংেরজী 4.5 3.9 তীয় ঐ মািনকগ 04.02.2019 - 12.02.1990 1711430556



6 এস এম আল আিমন - সহকাির িশ ক ভৗত িব ান 4.38 3.1 ি তীয় ঐ মািনকগ 04.02.2019 - 07.06.1989 1937747268
7 সািদকা আরিফন সাইকী - সহকাির িশ ক ইংেরজী 4.44 4.8 ি তীয় ঐ মািনকগ 04.02.2019 - 03.01.1989 1846547720
8

মাঃ িমজা র রহমান 1137808 সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া 3.67 3.67 2.92
চরম নগর ম হাওলাদার এস.ই.এস.িড.িপ 

মেডল উ/িব
মািনকগ

13.03.2014 2017 02.04.1998
1728133555

9 শািহদা আ ার 1147812 সহকাির িশ ক িষ 5 3.8 3.45 ঐ মািনকগ 14.02.2019 2019 01.01.1990 17981832217
10 মা রাণী সাহা 1147815 সহকাির িশ ক ইংেরজী 4.5 2.7 3.3 ঐ মািনকগ 14.02.2019 2019 15.11.1992 1767070039
11 দীপা পাল 1152118 সহকাির িশ ক বাংলা 2.94 2.9 2.75 ঐ মািনকগ 14.02.2019 2019 02.01.1991 1778420577
12 মাঃ শিফ ল ইসলাম 1147808 সহকাির িশ ক িষ 4.06 3.67িড মা বজপাড়া উ  িব ালয় মািনকগ 14.02.2019 17.05.2019 21.07.1989 1717432719
13 মা ন কিবর 1142259 সহকাির িশ ক আইিস 2.63 3.4 3.43 বরংগাইল গাপাল চ  উ  িব ালয় মািনকগ 22/07/2015 1/5/2018 2/1/1986 1717334623
14 মা. রিফ ল ইসলাম 173647 সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া 2য় 2য় 3য় ঐ মািনকগ 10/4/1986 10/4/1986 1/9/1966 1728262045
15 আ  ফা ক মা নওেশর আলম 283922 সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া 2য় 2য় 3য় ঐ মািনকগ 1/8/1995 1/2/1996 1/4/1967 1713579964
16 মাঃ মিফ উি ন ১১৪৩৭৫৪ সহকারী িশ ক গিনত ৩.৩৮ ২. ২য় আ ল জিলল একােডমী মািনকগ ০১/০৯/২০১৫ ০১/১১/২০১৮ ১৯৮৬ ১৬৭৫২৫৮০৫৪
17 সািবনা ১১৪৩৭৫০ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ২.৮৩ ২.৫ ২.৪২ ঐ মািনকগ ২৫/০৭/২০১২ ০১/১১/২০১৮ ১৯৮৯ ১৭৭১২৪৩২৪০
18 মাঃ আলমগীর হােসন - সহকারী িশ ক বসায় িশ া ২.৭৫ ৩.৪ ২য় ঐ মািনকগ ০১/০৯/২০১৫ - ১৯৮৫ ১৭৪৩৯২৯৪৪৩
19 হা দ জাে ল হক ৪৮৭৬৯৭ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ১ম / ১৯৯৩ ১ম /১৯৯৫ ২য় / ১৯৯৭ নালী বড়িরয়া ক.িস. উ  িব ালয় মািনকগ ০৪/০৬/২০০২ ০৪/০৬/২০০২ ০১/০১/১৯৭৯ 01714 208682
20 রাজীব উি ন ১১৪২৩০০ সহকারী িশ ক িষ িশ া ৩.৫০ /২০০২ ১ম /২০০৬ ২.৬৬ /২০১০ ঐ মািনকগ ১৪/১০/২০১৫ ০১/০৫/২০১৮ ৩১/১২/১৯৮৫ 01725 284044
21 মা. ইি স ১১৫২১১৭ সহকারী িশ ক শরীরচচা ২.৮৩ / ২০০৩ ৩,৩০ / ২০০৬ ২য় / ২০১২ ঐ মািনকগ ২০/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০২/০৭/১৯৮৭ 01632 836799
22 িমতা রাণী দাস ১১৫২১২১ সহকারী িশ ক বাংলা ৪.৬৩  /২০০৬ ৪.১০ / ২০০৮ ২য় ঐ মািনকগ ২০/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ৩১/০৮/১৯৮২ 01759 919476

মািনকগ
1 মাঃ রজাউল কিরম ৪৮৯২৬৫ সহকারী িশ ক ধম ১ম ১ম ২য় বািলয়াটী আই,িস উ  িব ালয় মািনকগ ০১/০৫/২০০২ ০১/০৯/২০০২ 1/2/1981 1719090711
2 মিফ ল ইসলাম এন-১১৩১১৭১ সহকারী িশ ক িব ান ১ম ৩য় ২য় ঐ মািনকগ ২৮/১২/২০১৫ ০১/১১/২০১৬ 4/11/1984 1912198103
3 মাঃ একরা ল হক ১১২৫৪১৩ সহকারী িশ ক ইসলাম িজিপএ-৪.০০ িজিপএ-৪.০৮ িজিপএ-৩.৭৫ হরগজ শহীদ িত উ  িব ালয় মািনকগ ০৮/০৭/২০১৫ ০১/০১/২০১৬ ০৮/১/১৯৯০/ 1737170410
4 মাঃ মিতয়ার

১১২৮৯২১ সহকারী লাইে িরয়ান িজিপএ-৩.৬৪ িজিপএ-২.৪০ ২য়
ঐ মািনকগ

০১/১২/২০১৫ ০১/০৪/২০১৬
9/8/1986 1776189219

5 িম আ ার - সহকারী িশ ক কি উটার  িজিপএ-২.৭৫ িজিপএ-২.৭০ ২য় িবভাগ ঐ মািনকগ ২১/১/২০১৯ - 8/7/1987 1780860081
6 মাঃ খাই ল ইসলাম - সহকারী িশ ক বাংলা িজিপএ-৩.৫০ িজিপটএ-২.৩৩ ২য় িবভাগ ঐ মািনকগ ১১/০২/২০১৯ - 1/3/1987 1719756173
7 নাসিরন ইসলাম ১১৫২১১৪ সহকারী িশ ক িষ 2009-4.55 িডে ামা2013 মিহষােলাহা জ ািরয়া উ  িবদ া: মািনকগ ২০/২২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ 8/4/1994 1812950391
8 শাহিরয়ার হােসন ১১৪৭৭৯৯ সহকারী িশ ক িষ িজিপএ-৩.৮৮ িজিপএ-৩.৪০ ২য় সা িরয়া পাইলট বািলকা উ  িব ালয় মািনকগ Jul-২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৫/১১/৮৮ 1711158851
9 মাঃ আিম র রহমান ১১০৭৪০০ সহকারী িশ ক ইসলাম ১ম ২য় ১ম আ র রহমান খান উ  িব ালয় মািনকগ ০৫/০২/২০১৪ ০১/০৫/২০১৪ 1/1/1984 1735443554
10 আ ল হােসন ১১৩৯৭১২ সহকারী িশ ক কি উটার  িজিপএ-৪.০০ িজিপএ-৩.৬০ ২য় ঐ মািনকগ ০৫/০২/২০১৪ ০১/০৪/২০১৮ ২৮/৯/১৯৮৮ 1725200340
11 হেলনা আ ার ১১৫২১১১ সহকারী িশ ক গিণত িজিপএ-৪.২৫ িজিপএ _৩.৬০ ১ম ঐ মািনকগ ৩০/২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ 1/3/1990 1753864560
12 হািমদা ১১৮৯১৬ সহকারী িশ ক িষ িজিপএ-৪,৩১ রহাটী কা াপাড়া মিজবর রহমান উ/িব মািনকগ ০১/১০/২০১৫ ০১/০৫/২০১৬ 1/2/1992 1855081015
13 িলিপ আ ার ১১৪৭৪০০ সহকারী িশ ক িষ িজিপএ-৩.৮১ িজিপএ-৪.১০ ১ম জা া আদশ উ  িব ালয় মািনকগ ১৩.০২.২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২০/৯/১৯৮৭ 1739445111
14 মাঃ মা ািফ র রহমান ১১৪৭৮০১ সহকারী িশ ক ইসলাম িজিপএ-৪.৭৫ ৩.৯২ ৩.৫৮ ঐ মািনকগ ১৩.২.২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ 7/6/1990 1725340329
15 মা:শওকত আলী 163650 সহকারী িশ ক ইংেরজী ২য় ৩য় ৩য় িত ী উ  িব ালয় মািনকগ 1/12/1981 1/6/1984 1961 1741758685
16 মা: বলােয়ত হােসন 169975 সহকারী িশ ক ইসলাম ২য় ৩য় ৩য় ঐ মািনকগ 1/4/1985 1/6/1985 1965 1727177498
17 মন র রহমান 1139721 সহকারী িশ ক সামািজক িবঃ 2য় ২য় ৩য় ঐ মািনকগ ৩১/১২/১৩ 1/3/2018 1984 1746707530
18 আসমাউল সনা 1139724 সহকারী িশ ক বাংলা 2.88 2.99 ২য় ঐ মািনকগ 7/11/2016 1/3/2018 1984 1776684210
19 ইয়াসিমন আ ার 1147806 সহকারী িশ ক িষ 3.25 4 3.1 ঐ মািনকগ 2/2/2019 1/5/2019 1985 1744278775
20 িশখা রানী ম ল 1147804 সহকারী িশ ক িহ 3.56 3.8 ২য় ঐ মািনকগ 2/2/2019 1/5/2019 1989 162079629
21 মা:মিন ল ইসলাম 1147805 সহকারী িশ ক ইংেরজী 4.13 3.36 2.71 ঐ মািনকগ 2/2/2019 1/5/2019 1994 1757334508

িজিপএ-৩.৭৮



১
মাঃ মাজাে ল হােসন ২৭৬০৯৭ িসিনঃ সহঃ িশ ক সামািজক িবঃ ১৯৮০-৩য় ১৯৮৩-৩য় ১৯৮৫-৩য় ক ান র উ  িব ালয় মািনকগ ১৫-০১-১৯৯০ ০১/০৭/১৯৯৩ ০১/০৫/১৯৬৪ ০১৭২১-৮৫০০৪৬

২ মাঃ তাফা ল হােসন ৪৭৩৬১৫ সহঃ িশ ক ঐ ১৯৯১-১ম ১৯৯৩-১ম ১৯৯৫-২য় চরকাটারী স জেসনা উ  িব ালয় মািনকগ ০৮/০৬/১৯৯৭ ০১/০১/১৯৯৮ ১৭৭৬৬২৯৬২৬
৩ মাঃ সাই ল ইসলাম ১১৫২০৯৩ সহঃ িশ ক ভৗত িব ান ২০০৫-৪.০৬ ২২০০৭-৪.১০ ২০১২-১ম ঐ মািনকগ ২০-০২-২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০২/০৮/১৯৮৮ ০১৭৫৬-৩৪৫৬০০
৪ শামীম িশকদার ১১৪৭৭৬২ সহঃ িশ ক গিণত ২০০১-৩.৭৫ ২০০৩-২.৬০ ২০০৭-২য় আমতলী এফ.এস উ  িব ালয় মািনকগ ১৩-০২-২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৩-০৪-১৯৮৪ ০১৭১৯-৪৮০৬৪০
৫ মাঃ সাই র রিশদ ১১৫২০৯২ সহঃ িশ ক িব ান 2003 2006 2011 বা য়া ওমর আলী উঃ িবঃ মািনকগ ১১/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ২৮-১০-১৯৮৮ ০১৭৬১-৭৩২৯৭৩
৬ মিমন হােসন ১১৪৭৭৬৪ সহঃ িশ ক সামািজক িবঃ 2003-2.88 2005-3.80 2009-2য় ঐ মািনকগ ১১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২০-১২-১৯৮৬ ০১৭২৫-৬৮৪৮৬৯

মািনকগ
1 দওয়ান তিফ ল রহমান 181138 সহকারী িশ ক বসায় িশ া 1979 1981 িবকম কিব নজ ল উ/িব মািনকগ 20/12/89 1/9/1990 1963 1712655759
2 নািগস আ ার 1058074 সহকারী িশ ক িষ িশ া 1997 2000 2002 ঐ মািনকগ 1/4/2013 1/7/2013 1982 1720900198
3 দওয়ান খিল র রহমান 1139726 সহকারী িশ ক আইিস 2001 2004 2010 ঐ মািনকগ 2/2/2015 21/03/18 1985 1754382389
4 মাঃ আতাউর রহমান 1107432 সহকারী িশ ক িষ িশ া 3.25 িষ িডে ামা িবএসএস ম দি ণ উ  িব ালয় মািনকগ 20/02/14 12/2/2014 1990 1712654283
5 আেনায়ার হােসন 1117621 সহকারী িশ ক শারীিরক িশ া 1997 1999 2001 পািরল র মহসীন উ  িব ালয় মািনকগ 15/11/14 1/3/2015 1981 1758191591
6 দাম সাহা 1121581 সহকারী িশ ক িষ িশ া 2003 িডএনএিজ-

2008
িবএিজ-2016 ঐ মািনকগ 13/05/15 1/3/2018 1987 1734768949

7 হািফ র রহমান 1139732 সহকারী িশ ক আইিস 2004 2006 2010 ঐ মািনকগ 13/05/15 1/3/2018 1987 1923264926
8 অচনা রাণী সরকার 1142287 সহকারী িশ ক ত  ও যাগােযাগ 3.94 4.5 2010 তােলব র উ  িব ালয় মািনকগ 1/6/2015 1/5/2018 1988 1725983363
9 ইউ ফ আলী - সামািজক িবঃ 1ম 2য়-99 িবএস-2য় তােলব র উ  িব ালয় মািনকগ 7/10/2013 - 1980 1838691102
10 সীমা আ ার 1137082 সহকারী িশ ক রসায়ন 4.13 3.8 2য় জািম া এস িজ উ  িব ালয় মািনকগ 1/11/2016 1/9/2017 1988 1959600623
11 কাম ল হাসান 1147820 সহকারী িশ ক িষ িশ া 3.94 িডে ামা-3.32 - বায়রা উ  িব ালয় মািনকগ 11/2/2019 1/5/2019 1993 1746388697

12 ফিরদ হােসন 1152128 সহকারী িশ ক বাংলা 2.63 3 2য় জয়ম প উ  িব ালয় মািনকগ 17/02/19 1/7/2019 1985 1751340267

চরম নগর ম 
হাওলাদার 

এস.ই.এস.িড.িপ মেডল 
উ  িব ালয়



এসএসিস/
দািখল

এইচএসিস
/আিলম

াতক
 (পাস/স ান)

1 সিলম আহা দ 174269 সহঃ িশঃ ইংেরজী ২য় িবভাগ ৩য় িবভাগ ৩য় ণী মাকহা  িজ,িস উঃিবঃ ্ ীগ 30/08/1986 1/12/1986 1/2/1965 1720824249

2 মাঃ ই ািহম 177202 সহঃ িশঃ ইসলাম ধম ২য় িবভাগ ৩য় িবভাগ ৩য় ণী মাকহা  িজ,িস উঃিবঃ ্ ীগ 1/3/1988 1/3/1988 ০১/০১/১৯৬১ ১৯৩৩৩৫০০০৭৫

৩ দীপক 1152145 সহঃ িশঃ িহ  ধম ৪.০৬ ৩.৭৫ ১ম ণী মাকহা  িজ,িস উঃিবঃ ্ ীগ ২৪/১/১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০১/০১/১৯৯১ ১৯১৮৯১৬৯০৯

এসএসিস/
দািখল

এইচএসিস/
আিলম

াতক
 (পাস/স ান)

১ ফিরদ হােসন 179540 সহঃ িশ ক বাংলা ১য় িবভাগ ৩য় িবভাগ ৩য় িবভাগ রাজিদয়া অঃ পাঃ উঃ িবঃ ীগ ২৯-০৬-১৯৮৮ ০১/০৭/১৯৮৮ ১৬-০২-১৯৬২ ০১৯২৩০৩৫২০৫

২ শাহজালাল 1147845 সহঃ িশ ক বািনজ ১ম িবভাগ ২য় িবভাগ ২য় িবভাগ রাজিদয়া অঃ পাঃ উঃ িবঃ ীগ ২০-০২-২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৫-০৫-২০১৯ ০১৮৭৮১১১১৪৫

৩ ডািলয়া আ ার 1147850 সহঃ িশ ক ICT ২য় িবভাগ ২য় িবভাগ ২য় িবভাগ রাজিদয়া অঃ পাঃ উঃ িবঃ ীগ ৩১-০১-২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯-০৩-১৯৯১ ০১৬৭৯৭৮৯৪৬১

৪ মাসাঃ সিলনা খাঃ 1110141 সহঃ িশ ক িষ ১ম িবভাগ ২য় িবভাগ ৩য় িবভাগ রাজানগর উ  িব ালয় ীগ ০৯/০২/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪ ১৫-০৫-১৯৮৩ ০১৭৭৩৩৩০২৪৬

৫ মিরয়ম বগম 1139545 সহঃ িশ ক বাংলা ২য় িবভাগ ২য় িবভাগ ৩য় িবভাগ রাজানগর উ  িব ালয় ীগ ০৯/০২/৪০১৪ ০১/০৩/২০১৮ ২৩-১০-১৯৮২ ০১৭২৭২৬২৩৬৫

৬ আ া ল আলম 1111880 সহঃ িশ ক ইঃ ধম ১ম িবভাগ ২য় িবভাগ ২য় িবভাগ খার র উ  িব ালয় ীগ ২৫-০৬-২০১৪ ০১/০৯/২০১৪ ২৫-১১-১৯৮৬ ০১৯১৪৯০৩৫৫৬

৭ দীপ র মার পাল 1142318 সহঃ িশ ক ICT ১ম িবভাগ ১ম িবভাগ ২য় িবভাগ খার র উ  িব ালয় ীগ ০৪/১২/২০১৪ ০১/০৫/২০১৮ ০৭/১১/১৯৮৪ ০১৭২৫৫৯৮৭৯১

৮ অ ন মার দাস 482804 সহঃ িশ ক ীড়া ১ম িবভাগ ২য় িবভাগ ৩য় িবভাগ িসরাজিদখান উ  িব ালয় ীগ ১১-০৬-২০০০ ০১-০৫-২০০১ ০৩-০১-১৯৬৮ ০১৯১৪৯০৩৫৫৬

৯ আফসানা আ ার 1152156 সহঃ িশ ক িব ান ১ম িবভাগ ১ম িবভাগ ২য় িবভাগ বাসাইল উ  িব ালয় ীগ ১৩-০২-২০১৯ ০১-০৭-২০১৯ ১৮-০৩-১৯৯১ ০১৫৩২৫০৪১১২

এসএসিস/
দািখল

এইচএসিস/
আিলম

াতক 
(পাস/স ান)

1 আেনায়ার হােসন 1110114 সহকাির িশ ক কি উটার এসএসিস       1ম 
িবভাগ

এইচএসিস          2য় 
িবভাগ

িবএসএস 2.89(4) বাউিশয়া এম.এ আহজার উ  িব ালয় ীগ 3/18/2014 7/1/2014 11/10/1979 1817564317

2 মাঃ মিন ামান িমলন 1147828 সহকাির িশ ক িষ এসএসিস       
3.63 (5)

এইচএসিস          
3.00 (5)

zology 
Hon. 2য় িবভাগ

বাঘাইয়াকাি  কিলমউ াহ উ  িব ালয় ীগ 2/4/2019 5/1/2019 11/14/1985 1745999399

3 ম রা খা ন 1147826 সহকাির িশ ক কি উটার এসএসিস       
2.63 (5)

এইচএসিস          
2.00 (5)

Managemen
t Hon. 2য় িবভাগ

বাঘাইয়াকাি  কিলমউ াহ উ  িব ালয় ীগ 2/7/2019 5/1/2019 8/12/1985 1922876815

৪ মা াক আহে দ N-1145387 সহঃ িশ ক কি উটার 
এসএসিস         
2.31 এইচএসিস           3 20১০ (স ান ২য় ণীরায়পাড়া মা িমক িব ালয় ীগ  ২৬.০১.২০১৯01.03.2019ইং ৩০.০৬.১৯৮৬ইং ১৯১৮৩২৩৮৬৬

জলা :  ীগ .   উপেজলা :   গজািরয়া 

িমক 
নং

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

িব ালেয়র নাম
জলা 

(কম ল)
িনেয়ােগর

 তািরখ
এমিপও 

ি র তািরখ
জ সাল মাবাইল না ার

জলা :  ীগ .   উপেজলা :   িসরাজিদখান

িমক 
নং

িশ েকর নাম
ইনেড  

ন র
পদবী িবষয়

িশ াগত যা তা
িব ালেয়র নাম

জলা 
(কম ল)

িনেয়ােগর 
তািরখ

এমিপও ি র 
তািরখ

জ সাল মাবাইল না ার

এমিপও 
ি র তািরখ

জ সাল
মাবাইল 

না ার

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

িমক 
নং

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

িব ালেয়র নাম
জলা

 (কম ল)
িনেয়ােগর 

তািরখ

জলা :  ীগ .   উপেজলা :  ীগ  সদর     



৫ রওনক জাহান তািন N-1147829 সহঃ িশ ক বাংলা 
 এসএসিস         
২.৭৫ এইচএসিস          3.7 ২০১০ (স ান ২য় ণীরায়পাড়া মা িমক িব ালয় ীগ  ০৬.০২.২০১৯০১.০৫.২০১৯ইং ০৫.১২.১৯৮৮ইং ১৯৩৫৩০৬৭৮৩

এসএসিস/
দািখল

এইচএসিস/
আিলম

াতক
 (পাস/স ান)

1 ল ল আহা দ 1147831 সহ. িশ ক গিণত 3.88 3.8 3.02 হািড়িদয়া উ  িব ালয় ীগ 3/2/2019 11/5/2019 3/3/1987 1688509339

2 আলতাব মাহ দ 1147833 সহ. িশ ক ইংেরজী 3.31 3.4 ি তীয় হািড়িদয়া উ  িব ালয় ীগ 6/2/2019 11/5/2019 1/3/1987 1918349832

3 মাহা দ সােয় র রহমান 1143769 সহ. িশ ক কি উটার ি তীয় ি তীয় ি তীয় পয়শা উ  িব ালয় ীগ 16/10/2014 1/11/2018 1982 1757047705

4 মাঃ ওবায় াহ 1152141 সহ. িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া 4.94 5 3.83 পয়শা উ  িব ালয় ীগ 7/2/2019 1/7/2019 1993 1940085862

5 ম ল আজাদ 1121604 সহ. িশ ক আইিস 3.88 3.2 ি তীয় কািজরপাগলা ই উশন ীগ 1/6/2015 1/1/2017 31/12/1986 1914112131

6 র া িব াস 1131829 সহ. িশ কিহ  ধম ি তীয় ি তীয় ি তীয় কািজরপাগলা ই উশন ীগ 1/6/2015 1/1/2017 25/12/1982 1734913499

7 কািনজ ফােতমা 1147834 সহ. িশ ক গিণত 4.38 4.2 থম কািজরপাগলা ই উশন ীগ 20/02/2019 1/5/2019 10/7/1987 17559985433

8 মাঃ আ  হাসান 1152139 সহ. িশ ক বসায় িশ া 3.5 3.8 ি তীয় কািজরপাগলা ই উশন ীগ 20/02/2019 1/7/2019 10/12/1987 1912867890

9 মাঃ স জ শখ 1152143 সহ. িশ ক ইংেরিজ 4.94 5 3.09 কািজরপাগলা ই উশন ীগ 20/02/2019 1/7/2019 5/8/1992 183256384

এসএসিস/
দািখল

এইচএসিস
/আিলম

াতক 
(পাস/স ান)

1 ঝনা বগম ১১২৫৪৩৭ সহঃিশ. ক উটার ssc-2005,3.44 Hsc-2007,2.9 Bss-2011,2nd  ন াম আর.এন.উ.িব. ি গ ২৮.০৫.২০১৫ ২৭.০১.২০১৬ ১২.০১.৯০ ১৭৪৭৪০৫৪৮৮

২ মাঃ আ ল কালাম ২৮৩৯৩৮ সহঃিশ. ইস.ও নিতক িশ া দািখল-১৯৮৯ আিলম-১৯৯১ কািমল-২০০০ বানারী ব খী উ.িব. ি গ ৪.১০.৯৫ ০১.০২.৯৬ ০১.০১.৭৪ ১৭১৩৫৮২২৭১

৩ সাথী ঘরামী ১১৪৭৮৫৬ সহঃিশ. িহ  ধম ও ন.িশ. ssc-2009,4.75 Hsc-2011,5.00 MBA-17 বানারী ব খী উ.িব. ি গ ১৮.০২.১৯ ০১.০৫.১৯ ১৮.০৩.৯৩ ১৭৩৪৪০৪১৩৮

৪ বীনা আ ার ১০৭৮৯৪৯ সহঃিশ. আইিস ssc-97,2nd Hsc-99,2nd
MSS  -
2017,2.75 আউটশাহী রাধানাথ উ.িব. ি গ ০৯.০৬.১৩ ০১.১১.১৩ ১০.১১.৮০ ১৭১২২৫৮২০২

৫ সাই ল আলম ১০৭৮৯৪৮ সহঃিশ. ইস.ও নিতক িশ া দািখল-২০০৪,৩.৩৩ আিলম-২০০৬,৩.৮৩ কািমল-২০১১,৪.০৫ আউটশাহী রাধানাথ উ.িব. ি গ ০৯.০৬.১৩ ০১.১১.১৩ ০৫.০১.৯০ ১৯১৪৩৬৫৩০৭

৬ আয়শা বগম ১০৭৬৮১৩ সহঃিশ. িষ ssc-2005,2.06 0 িষ িড.০৯,৩.৩৫ আউটশাহী রাধানাথ উ.িব. ি গ ০৯.০৬.১৩ ০১.০৭.১৩ ৩১.১২.৮৭ ১৯১৪৭৮৭৩৪৩

৭ মাঃ ল আিমন আেনায়ারী ১৭৯৫৫০ সহঃিশ. ইস.ও নিতক িশ া দািখল-১৯৮০ আিলম-১৯৮৩ কািমল-১৯৮৭ িদঘীরপাড় এ.িস.ই . ি গ ১১.০৮.৮৮ ০১.০৫.৮৯ ০১.০৩.৬৭ ১৮১৬০৬৪৫৩০

৮ ভ ম ল ১১৫৪৬৩৫ সহঃিশ. িহ  ধম ও ন.িশ. এসএসিস-২০০৭ এইচএসিস-২০০৯ ােতাক র-২০১৪ িদঘীরপাড় এ.িস.ই . ি গ ০৭.০২.১৯ ০১.০৯.১৯ ০১.০৭.৯১ ১৭৭৬৩৬১৪১৫

জলা :  ীগ .   উপেজলা :   ট ীবাড়ী  

িমক
 নং

িশ েকর নাম
ইনেড  

ন র
পদবী িবষয়

িশ াগত যা তা
িব ালেয়র নাম

জলা 
(কম ল)

িনেয়ােগর 
তািরখ

এমিপও ি র 
তািরখ

জ সাল মাবাইল না ার

জলা :  ীগ .   উপেজলা :   লৗহজং 

িমক 
নং

িশ েকর নাম
ইনেড  

ন র
পদবী িবষয়

িশ াগত যা তা
িব ালেয়র নাম

জলা 
(কম ল)

িনেয়ােগর 
তািরখ

এমিপও ি র
 তািরখ

জ সাল মাবাইল না ার



৯ এ.এন.এ সাবহান ২৭৯৬৬৮ সহঃিশ. ইস.ও নিতক িশ া দািখল-৮৭,২য় আিলম-৮৯,৩য় কািমল-৯৩,২য় া ণিভটা ইউ.উ.িব. ি গ ১২.০৬.৯৪ ১২.০৬.৯৪ ০১.০১.৭১ ১৯৯৩৩২২৬০৬

১০ সাই র রহমান ২০১৮৮৫৯ সহঃিশ. আইিস দািখল-৯৩,১ম আিলম-৯৫,২য় িব.এ-২০০৩,২য় আিড়য়ল নময়ী উ.িব. ি গ ৩০.০৩.২০০২ ০১.১২.২০০৫ ০১.০১.৭৯ ১৭২৪৮০৩৮৭৩

১১ মাঃ আ ল বারী ২৮৫০৬৫ সহঃিশ. ইস.ও নিতক িশ া দািখল-১৯৮৩-২য় আিলম-১৯৮৫-২য় ফািযল-১৯৮৭-২য় আিড়য়ল নময়ী উ.িব. ি গ ২৫.০৮.৯৬ ০১.১১.৯৬ ০১.০৩.৭১ ১৭২৪৬৪৩৮৬১

১২ ফয়সাল বপারী ১১২৮৯২৮ সহঃিশ. ইংেরিজ
এস.এস.িস-
২০০৫,৩.৩১ এইচএসিস-২০০৭,৩.৬

িব.এ-স ান-
২০১১,২য় আিড়য়ল নময়ী উ.িব. ি গ ১৮.০১.১৬ ০১.০৫.১৬ ১০.১০.৮৯ ১৯২১০৬১০৮৫

১৩ অ  ম ল এন১১৫২১৬৯ সহঃিশ. িহ  ধম ও ন.িশ. এসএসিস-০৯-3.25 এইচএসিস-১১-3.7 এম.এ-১৬-২.৯১ রা িড.িসউ  িব ালয় ি গ ২৩.০২.১৯ ০১.০৭.১৯ ০৫.০৮.৯৩ ১৭৬৩৪৬৪৮৯৬

১৪ নাজমা লতানা এন১১৫২১৬৭ সহঃিশ. আইিস এসএসিস-০১-3.88 এইচএসিস-০৫-2.8 এমএসিস-১৩-৩.০২ রা িড.িসউ  িব ালয় ি গ ২৩.০২.১৯ ০১.০৭.১৯ ২২.১১.৮৬ ১৯১২১৭০৫৭৫

১৫ মা ম িব াহ ৪৭৮৫৭৬ সহঃিশ. ইস.ও নিতক িশ া দািখল-২য় আিলম-৩য় কািমল-২য় রা িড.িসউ  িব ালয় ি গ ০১.০৭.৯৯ ০১.০৭.৯৯ ০১.০৩.৭৮ ১৮১৯১৬৪৫২১

১৬ মাহ র রহমান ১০৭৮৯৫১ সহঃিশ. ইস.ও নিতক িশ া দািখল-২০০৩,৪.০০ আিলম-২০০৫,৩.৩৩ কািমল-২০০৯,৪.০০ টংিগবাড়ীপাইলট বািলকা উ.িব. ি গ ১৩.০৮.১৩ ০১.১১.১৩ ০১.০১.৮৮ ১৯৮৭০১৪৬৯১

১৭ মাঃ কিবর হােসন ৪৮৮৩৮৬ সহঃিশ. িষ এসএসিস-৯৩,১ম এইচএসিস-৯৬,২য় িব.এসিস-৯৮ চাঠািতপাড়া শখ কা.আ.উ.িব. ি গ ১৫.০৫.২০০০ ০১.১০.২০০২ ৩১.১২.৭৮ ১৯২১২৩৮৬৬১

১৮ হািমদা আ ার ১১৫২১৬৮ সহঃিশ. ইংেরিজ দািখল-২০০২,৩.৮৩ এইচএসিস-২০০৪,৪.৪ এম.এ-২০০৯, থম চাঠািতপাড়া শখ কা.আ.উ.িব. ি গ ১১.০২.১৯ ০১.০৭.১৯ ২৫.১০.৮৭ ১৬৪৭৭২৯৫০০

১৯ হাঃ ইকবাল সাইন ৪৭২০৪৮ সহঃিশ. ইস.ও নিতক িশ া দািখল-১৯৮৮ আিলম-১৯৯২ কািমল-১৯৯৬ হাজী আ.গিনআ.কিরম উ.িব. ি গ ১৫.০৩.৯৫ ১৫.০৩.৯৫ ০১.০১.৭৩ ১৭১২৬৭৯৯৪৭

২০ মাঃ আঃ হাই ৩৩০২২৪ সহঃিশ. ইস.ও নিতক িশ া দািখল-৮৩,২য় আিলম-৮৫,৩য় কািমল-৮৯ রংেমহার উ  িব ালয় ি গ ১৬.০৭.৮৮ ০১.০১.৭০ ১৭৩৬১০৯৬৭১

২১ মাঃ নজ ল ইসলাম ১০০৬৪১৩ সহঃিশ. ইস.ও নিতক িশ া দািখল-৯৪-২য় আিলম-৯৬-২য় কািমল-২০০০-২য় বতকা ইউিনয়ন উ.িব. ি গ ১৩.০৫.০৩ ০১.০৫.২০০৪ ১৯৭৮ ১৭১০৪০৫৪২৯

২২ মাদাে র সরদার ২০১০১২৫ সহঃিশ. শরীর চচা এসএসিস-৯৪-২য় এইচএসিস-৯৭-২য় িব.এ-২০০০-২য় বতকা ইউিনয়ন উ.িব. ি গ ১১.০৭.০৪ ১১.০৭.০৪ ১৯৭৯ ১৭২৬৬৯৭৪৭৭

২৩ মাঃ  হািব র রহমান ৪৮৯২৯২ সহঃিশ. ইস.ও নিতক িশ া দািখল-৯৩,১ম আিলম-৯৫,২য় কািমল-৯৯-২য় বািলগাও উ  িব. ি গ ৩১.১২.২০০২ ৩১.১২.২০০২ ০১.০২.৭৯ ১৯৮৮২১৩৬২৮

24 বাস ী রানী ম মদার ১১৩৮৫০৫ সহঃিশ. িহ  ধম ও ন.িশ. এসএসিস-২য় এইচএসিস-২.৬ িব.এ-২য় বািলগাও উ  িব. ি গ ১৫.৩.১৫ ০১.০১.১৮ ১০.৩.৮২17358+A45:N7097826

এসএসিস/
দািখল

এইচএসিস
/আিলম

াতক 
(পাস/স ান)

1 সাই ল ইসলাম ৪৮৬৮৩৯ সহকারী িশ ক ইংেরিজ ২য়-1990 ২য় - 1992 ৩য় - 1995 বগম ফােতমা আরেশদ আলী উ  িব ালয় ীগ 1/7/2000 9/5/2002 16/5/1974 ১৭৫৪৪৭০৩৬৪

2 পিরমল চ  ম ল 156977 সহঃ িশ ক ইংেরজী ৩য় - ১৯৭৭ ৩য় - ১৯৮১ ৩য় - ১৯৮৪ মিজদ র দয়হাটা ক.িস.ইনি উশন ীগ ০১/০৯/১৯৯১ ০১/১১/১৯৮৫ ০৫/০৭/১৯৬২ ১৬৩১৬৮১৫৬০

3 মাঃ খারেশদ আলম ২৭৫৫০০ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ৩য় - ১৯৮৩ ৩য় - ১৯৮৫ ৩য় - ১৯৮৭ বাঘড়া প চ  পাইলট উ  িব ালয় ীগ ০১/০৪/১৯৯৯ ০১/০৫/১৯৯২ ২৭-০৬-৬৯ ১৭০৯২৫০২৫০

জলা :  ীগ .   উপেজলা :   নগর  

িমক 
নং

িশ েকর নাম পদবী িবষয়
িশ াগত যা তা

িব ালেয়র নাম
জলা

 (কম ল)
িনেয়ােগর 

তািরখ
এমিপও 

ি র তািরখ
জ সাল মাবাইল না ার



4 তপন মার দাস ৪৭৯৯০৮ সহঃ িশ ক

শরীরচচা 
িশঃ(িবিপএড) ২য়-১৯৯1 ৩য় - 1993 ৩য় - 1995 বাঘড়া প চ  পাইলট উ  িব ালয় ীগ 1/8/1999 ০১/০৫/২০০০ ৩০-০৯-৭৫ ১৬৮৮৮১৪১৫২

5 মাসাঃ িসি কা রহমান ১০১৫৫৮৪ সহঃ িশ ক কি উটার/ICT ২য়-১৯৯৬ ২য়-১৯৯৮ ৩য় - ২০০১ বাঘড়া প চ  পাইলট উ  িব ালয় ীগ ১২/১১/২০০৩ ০১/০৯/২০০৪ ০১/১১/১৯৮০ ১৬২৭৯১৬৩১৭

6 সাধন িশকদার ১১১১৮৭৬ সহঃ িশ ক

িহ  ধম ( 
কা তীথ) ২.৫০-২০০৪ ২.৩০-২০০৬ ২য়-২০১১ বাঘড়া প চ  পাইলট উ  িব ালয় ীগ ০৩/০৬/২০১৪ ০১/০৯/২০১৪ ২৬-১২-৮৭ ১৭৩৩৪৮৩২৪৬

7 হাঃেফরেদৗস আলম ১১২৫৪২৬ সহঃ িশ ক িষ িশ া ১ম-১৯৯৫ ১ম-১৯৯৭ ২য়-২০০১ বাঘড়া প চ  পাইলট উ  িব ালয় ীগ 25-06-15 ০১/০১/২০১৬ ০১/০৫/১৯৮০ ১৭১২২৫১৫৭৮

8 ামল চ  খরাতী ১০৫৩৯৬৩ সহকাির িশ ক কি উটার ১৯৯৭,২য় ১৯৯৯,,২য় ২০০২,৩য় য়া ক, ক ইনি উশন ি গ ৩০/০৪/২০১১ 2011 ২৫/০২/১৯৮১ ১৭৫১৩৪৭৯২৩

9 িমজা র রহমান ১১৩৩৩৩৭ সহকাির িশ ক গিণত ২০০৩,এ মাইনাস ২০০৫,এ মাইনাস ২০০৯,২য় য়া ক, ক ইনি উশন ি গ ০১/১১/২০১৬ 2016 ১৭/০১/১৯৮৭ ১৭২৫১৭৫২৪৩

10 পা  রানী ম ১১১৭৬৮১ সহকাির িশ ক িহ  ধম ১৯৯৪,১ম ১৯৯৭,২য় ১৯৯৯,২য় য়া ক, ক ইনি উশন ি গ ১৫/১২/২০১৪ 2014 ১১/১১/১৯৭৮ ১৬২৭৯১৬৩১৭

11 মা: েবল 1147853 সহ. িশ ক ইংেরিজ 2008-৫.০০ 2010-৪.৩০ স ান-15-3.14 সমষ র উ  িব ালয় ীগ 11/2/2019 1/5/2019 1992 ১৭২০৯৪৭৭২৯

12 শরীফ সানাউ াহ 1147851 সহ. িশ ক ইসলাম িশ া 2005-3.75 2007-4.75
ফািজল-10-

3.75 সমষ র উ  িব ালয় ীগ 11/2/2019 1/5/2019 1990 ১৭৩১৭৮৮০০২

13 মাঃ আজাহা ল ইসলাম ১১৪৫৩৯২ সহকারী িশ ক ইংেরিজ ১ম- 1999 ২য় - 2001 ২য় -2007 হাগলাগ ও আ ল হােসম উ  িব ালয় ীগ 6/2/2019 19/12/1984 ১৯১৪৫৮৫০৭১

14 শখ ফিরদ ১১৫৪৬৩৮ সহকারী িশ ক িব ান িজিপএ-4.19 িজিপএ- 4.20 িজিপএ - 3 বাৈড়খালী উ  িব ালয় ীগ 2/2/2019 1/9/2019 1990 ১৭৩৪২৯২৭৮৮

15 অপনা রানী ১১১৫২৬০ সহ: িশ ক িষ িশ া ১ম ২য় ২য় মদনখালী উ  িব ালয় ীগ ১১/০৯/২০১৪ ০১/০১/২০১৫ ০১/০১/১৯৮৫ ১৭৩৭৮৭২৪৫৬

16 হা দ শা  জামাল ১১৪৭৮৫৪ সহ: িশ ক ইসলাম িশ া ২য় ২য় ২য় মদনখালী উ  িব ালয় ীগ ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০১/০১/১৯৮৫ ১৭৯৫৮৭৭৪৪৫

17 দীিপকা রানী ১১৫২১৬০ সহ: িশ ক িহ  ধম িশ া ২.৬৩ ২.৮ ২য় মদনখালী উ  িব ালয় ীগ ১৩/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০৫/১২/১৯৮৭ ১৭৩৫৪২৪৮৬৯৫

18 মেহদী হাসান ১১৪৭৮৫২ সহ: িশ ক ভৗত িব ান ৩.৮৮ ৩.২ ২য় মদনখালী উ  িব ালয় ীগ ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০২/১০/১৯৮৭ ১৫২১৫৫৫৭৫০

19 আ ল কািদর হালদার ১১৪৫৩৯১ সহকারী িশ ক ইংেরিজ িজিপএ-4.38 িজিপএ- 3.8 িজিপএ - 2.5 বলতলী িজেজ উ  িব ালয় ীগ 4/2/1919 1991 ১৭৭৮২১০৮৯৫

20 মাঃ শহী া িময়াজী ১১৫৪৬৩৮ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ২য় - 1974 3য় - 1977 3য় - 1979 কালাপাড়া উ  িব ালয় ীগ 15/1/85 1/11/1986 1962 ১৬৮৬০৪৮০৯৩

21 আ. ন. ম িমজা র  রহমান ২৭৬৬৮১ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 2য় -1984 ১ম- 1986 1ম- 1988 িশবরাম র উ  িব ালয ীগ 1/9/1993 1/9/1993 1971 ১৮১৭১১৮২০৯

22 িন  ম ল ১১৩৪৯৭৫ সহকারী িশ ক কা  তীথ 2য়- 2001 িস ট 04 3য় - 208 িশবরাম র উ  িব ালয ীগ 1/11/2016 1/2/2017 1984 ১৭১৪৭৭২১৫৬

23 মাঃ জাকািরয়া ১১১৫২৬৩ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 1ম 2য় 2য় কামারগাও আইিডয়াল হাই ল ীগ 13/10/2014 1/1/2015 1962 ১৭৫৮৪৮৫০০৭

24 শরী ল ইসলাম ১১১৫২৬৫ সহকারী িশ ক িষ িজিপএ- 4 িষ িডে ামা - কামারগাও আইিডয়াল হাই ল ীগ 15/10/14 1/1/2015 1989 ১৭৩৪৩০২৫১৪

25 র লতা িব াস ১১২৫৪২৫ সহকারী িশ ক িহ  ধম িজিপএ- 2 িজিপএ - 3.79 ৩য় িবভাগ কামারগাও আইিডয়াল হাই ল ীগ 7/6/2015 1/1/2016 1985 1795877445

26 েকশ িব াস ১১১৫২৬২ সহকারী িশ ক আইিস িজিপএ- 3.25 িজিপএ - 4.00 2য় িবভাগ কামারগাও আইিডয়াল হাই ল ীগ 20/10/2014 1/1/2015 1987 17354248695

27 শা  উে  সাদীয়া 1154641 সহকরী িশ ক ভৗত িব ান 1ম- 2008 1ম - 2010 1ম - 14 হাসাড়া কালী িকেশার ল এ  কেলজ ীগ 11/2/2019 1/9/2019 1993 1521555750

28 কাম ল হাসান ১১৫৪৬৩৭ সহকারী িশ ক ইংেরিজ িজিপএ -3.88 িজিপএ- 4.10 ২য় িবভাগ সদী উ  িব ালয় ীগ 5/2/1919 1986 1778210895

29 মিন ল ইসলাম ১১৫৪৬৩৯ সহকারী িশ ক ভৗত িব ান 1ম িবভাগ 1ম িবভাগ 1ম িবভাগ সদী উ  িব ালয় ীগ 5/2/1919 1984 1686048093

30 আ ল হক ২৭৬৬৯২ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ২য় - 1984 ২য় - 1986 ২য় - 1988 ষালঘর এ ক এস ক উ  িব ালয় ীগ 3/7/1993 3/7/1993 ১৯৭১ 1817118209



31 এ ক এম আিম ল ইসলাম ২৮১১৯৭ সহকারী িশ ক িষ ২য় - 1984 ৩য় - 1987 ২য় - 1998 ষালঘর এ ক এস ক উ  িব ালয় ীগ 17/4/1995 17/4/1995 ১৯৬৮ 1714772156

32 ইসমত আরা 1018980738 সহ. িশ ক গিণত 5 4.2 থম িবভাগ ষালঘর এ ক এস ক উ  িব ালয় ীগ 12/2/2019 9/10/1994 1758485007

33 আ র রা াক 7336987420 সহ. িশ ক বাংলা থম িবভাগ 2.8 2য় িবভাগ ষালঘর এ ক এস ক উ  িব ালয় ীগ 12/2/2019 3/2/1984 1734302514



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

1 গৗতম মার সাহা ২৮৩৯৭০
সহকারী 
িশ ক

িষ িশ া এসএসিস-2য় এইচএসিস-2য় াতক (স ান)-3য়
নারায়ণগ  হাই ল 

এ  কেলজ
নারায়ণগ ২৯/০৫/১৯৯৫ ০১/০২/১৯৯৬ ১৯৬৪ ০১৭২৭৬১৪৪৬৬

২  মাঃ আব ল ওহাব ৩৩২৯৪২
সহকারী 
িশ ক

ইসলাম ও 
নিতক িশ া

দািখল-2য় আিলম-2য় াতক(স ান)- 3.588
নারায়ণগ  হাই ল 

এ  কেলজ
নারায়ণগ ০১/০৬/১৯৯০ ০১/০৬/১৯৯০ ১৯৭১ ০১৯১৭৭১৬৬৫০

৩  মাঃ ফজ ল হক ৩২৭৯৪৫
ীড়া 

িশ ক
শারীিরক িশ া এসএসিস-3য় এইচএসিস-3য় াতক (পাস)-3য়

নারায়ণগ  হাই ল 
এ  কেলজ

নারায়ণগ ০১/০৯/১৯৮২ ০১/০৭/১৯৮৪ ১৯৬২ ০১৮১৮৫৯৭৫২৩

অ (ভার া )
নারায়ণগ  হাই ল এ  কেলজ

নারায়ণগ ।

জলা 
(কম ল)

িনেয়ােগর 
তািরখ

এমিপও ি র 
তািরখ

জ সাল মাবাইল ন র

(কমল কাি  সাহা)

নারায়ণগ  হাই ল এ  কেলজ
নারায়ণগ । 

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

িমক 
নং

িশ েকর নাম
ইনেড  

ন র
পদবী িবষয়

িশ াগত যা তা
িব ালেয়র নাম



এসএসিস/
দািখল

এইচএসিস/
আিলম

াতক 
(পাস/স ান)

1 ‡gvt BmgvBj †nv‡mb 1147552 mnKvix wkÿK e¨emvq wkÿv 4.06 4 3.21 Avovwjqv D”P we`¨vjq গাজী র 12/2/2019 1/7/2019 14/12/1991 1823013142

2 Avkivd‚j Bmjvg 1154569 mnKvix wkÿK weÁvb 3.75 3.1 2q iv‡q` BDwbqb evwjKv D”P we`¨vjq গাজী র 4/2/2019 17/08/19 15/07/8

3 ‡gvt gvneyeyj Avjg 1111139 mnKvix wkÿK weÁvb 1g 1g 2.86 wmsnkxª BDwbqb D”P we`¨vjq গাজী র 9/2/2019 4/7/2019 6/6/1983 1758879592

4 ‡gvt mvjvDwÏb 1147553 mnKvix wkÿK Bs‡iRx 4.56 4.8 2.98 wmsnkxª BDwbqb D”P we`¨vjq গাজী র 9/2/2019 19/05/19 22/08/1993 1673367572

5 ‡Rmwgb †eMg 1147534 mnKvix wkÿK e¨emvq wkÿv 3.94 4.8 3.38 wmsnkxª BDwbqb D”P we`¨vjq গাজী র 9/2/2019 19/15/19 8/7/1990 1763426740

6 ‡gvt Avey eKi wmwÏK 1152009 mnKvix wkÿK evsjv 3.06 3.5 2.92 wmsnkxª BDwbqb D”P we`¨vjq গাজী র 9/2/2019 17/07/19 2/2/1990 1736654886

7 ‡gvt gvndzRyj Bmjvg 1147529 mnKvix wkÿK Bs‡iRx 3.13 3.4 2q wmsnkxª BDwbqb D”P we`¨vjq গাজী র 9/2/2019 19/05/19 7/6/1989 1823036930

8 igv ivq 1128577 mnKvix wkÿK e¨emvq wkÿv 3.56 4 2q AvgivB` BqvKze Avjx wmK`vi D”P we`¨vjq গাজী র 15/11/2015 1/3/2016 1/5/1988 1745554981

9 ‡mwjbv †eMg 477530 mnKvix wkÿK mgvR weÁvb 2q 2q 2q wLivUxc~e©cvov Wvt Ave ỳi ingvb evwjKv D”P we`¨vjq গাজী র 10/4/1995 1/4/1999 1/8/1968 1775884848

10 †gvt AvwbQzi ingvb 1147556 mnKvix wkÿK MwYZ 3.13 3.7 2q wLivUxc~e©cvov Wvt Ave ỳi ingvb evwjKv D”P we`¨vjq গাজী র 12/2/2019 1/5/2019 11/10/1987 1937150314

11 bviMxm cvifxb 1112135 mnKvix wkÿK K…wl 3.75 2.9 2q cuvPzqv D”P we`¨vjq গাজী র 1/6/2014 1/6/2014 5/12/1985 1856649091

12 KvwZ©K P›`ª eg©b 1152014 mnKvix wkÿK evsjv 2.69 3.1 2q KvgviMuvI D”P we`¨vjq গাজী র 19/02/2019 1/7/2019 15/07/1986 1916646291

13 bRiæj Bmjvg 1147535 mnKvix wkÿK MwYZ 4.17 2.7 2q cveyi evwjKv D”P we`¨vjq গাজী র 7/2/2019 6/5/2019 1/7/1987 1911161138

14 ‡gvt wQwÏKzi ingvb 273217 mnKvix wkÿK weÁvb 2q 2q 2q dwKi mvnveDwÏb Av`k© D”P we`¨vjq গাজী র 25/07/89 1/6/1991 15/06/61 1964838427

15 RvwKqv myjZvbv 1152006 mnKvix wkÿK weÁvb 4.13 4.5 3.34 NvMwUqvPvjv D”P we`¨vjq গাজী র 12/2/2019 1/5/2019 21/10/92 1683415413

16 ‡gvnv¤§` KvDmvi †nv‡mb 1147536 mnKvix wkÿK Bs‡iRx 4.83 4.17 2q NvMwUqvPvjv D”P we`¨vjq গাজী র 12/2/2019 1/7/2019 1/1/1989 1720970937

17 ‡Kvwnbyi Av³vi 1147548 mnKvix wkÿK MwYZ 4.25 3.3 3.48 NvMwUqvPvjv D”P we`¨vjq গাজী র 12/2/2019 1/5/2019 24/11/94 1681724513

18 gxiv ivbx 1125309 mnKvix wkÿK Kve¨_x_© 2q 2q 2q Pi`~j©fLuv AvtnvB miKvi D”P we`¨vjq গাজী র 13/06/15 1/1/2019 1/1/1978 1731211591

19 weTœy miKvi mnKvix wkÿK weÁvb 4.56 3.9 3.29 Pi`~j©fLuv AvtnvB miKvi D”P we`¨vjq গাজী র 20/02/2019 0/01/93 1915642002

20 bvCgv Av³vi 1147538 mnKvix wkÿK Bs‡iRx 4.06 4.6 2q wPbvWzjw evwNqv Gg.Avi D”P we`¨vjq গাজী র 12/2/2019 1/5/2019 1/1/1989 1782999579

21 ‡gvt Ggivb nvmvb 1147543 mnKvix wkÿK Bs‡iRx 3.69 4.4 2q Avovj gva¨wgK we`ªvjq গাজী র 2/2/2019 1/5/2019 1987 1911756156

22 e`iæb‡bQv Lvbg 105382 mnKvix wkÿK Kw¤úDUvi 1g 2q 2q ‡Kvwnbyi nvB ¯‹zj GÛ K‡jR গাজী র 5/7/2010 1/11/2010 22/08/78 1934961007

23 kxjv ivbx gÛj 1125849 mnKvix wkÿK Kve¨_x_© 2q 3q 2.25 ‡Kvwnbyi nvB ¯‹zj GÛ K‡jR গাজী র 16/10/14 1/2/2014 29/04/79 1746038512

24 AvKivg †nv‡mb 1073354 mnKvix wkÿK Bmjvgwkÿv 3.92 3.58 1g ‡Kvwnbyi evwjKv D”P we`¨vjq গাজী র 14/02/2013 31/05/2013 1989 1929073483

25 ‡gvt AvZvDjøvn 1133235 mnKvix wkÿK K…wl wkÿv 3.88 2.8 2q ‡Kvwnbyi evwjKv D”P we`¨vjq গাজী র 27/10/2016 1/3/2017 1987 1766654714

26 ‡gvt gykwdKzi ingvb 1129659 mnKvix wkÿK Bmjvg wkÿv `vwLj-1g-99 Avwjg-2q-02 dvwRj-2q-05 Kvwgj-2q-07 গাজী র 25-02-2016 01-07-2016 01-02-1985 1732380803

এম.িপ.ও  মা িমক িব ালেয়র িব.এড িশ ণিবহীন িশ েকর নােমর তািলকা
জলা : গাজী র

জ সাল মাবাইল না ার

িশ াগত যা তা
িবষয়পদবী

িনেয়ােগর 
তািরখ

এমিপও 
ি র তািরখ

ইনেড  ন র িশ েকর নাম
িমক 
নং

িব ালেয়র নাম
জলা 

(কম ল)



27 M‡R›`ª bv_ ivq 1137047 mnKvix wkÿK K…wl wkÿv
GmGmwm-3.31-

06
wW‡cøvgv Bb K…wl-

3.85-10
we,GwR,GW- weÑ 

-2018 গাজী র 25-02-2016 01-09-2017 20-06-1991 1772915978

28 ‡gvt †ejv‡qZ ‡nv‡mb 1152003 mnKvix wkÿK AvB.wm.wU
GmGmwm-3.25-

02

wW‡cøvgv Bb BwÄ: 
(Kw¤úDUvi)-3.05-

07 গাজী র 18-02-2019 Õ01-06-2019 13-07-1986 1912626056

29 Av‡qkv wQwÏKv 270760 mnKvix wkÿK µxov wkÿv
GmGmwm-2q-

79 ‡R,wW,wm-2q-82 গাজী র 23-03-1990 23-03-1990 15-06-1963 01735010333

1 কাম ন নাহার AGT-1117157 সহকারী িশ ক িষ িশ ক
িবএসিস (অনাস) 

এমএসিস সাকা র এইচ, ক উ  িব ালয় গাজী র 8/12/2014 1/7/1980 1729605223

2 মাসা. সািবহা লতানা BANT-1133916 সহকারী িশ ক বাংলা
িবএ (অনাস) এম 

এ সাকা র এইচ, ক উ  িব ালয় গাজী র 18/02/2019 18/12/1987 1729605223

3 আ াহ আল মাহ দ MRT-1147510 সহকারী িশ ক
িবএ (অনাস) এম 

এ সাকা র এইচ, ক উ  িব ালয় গাজী র 20/02/2019 1/1/1994 1729605223

4 রািজয়া খা ন 178805 সহকারী িশ ক এফ এম ফািযল ঢাল স  বািলকা িব া িনেকতন গাজী র 1/1/1987 1717181091

5 আ ল বােতন 1128588 সহকারী িশ ক িষ িডে ামা ঢাল স  বািলকা িব া িনেকতন গাজী র 9/6/2015 1717181091

6 মনা বাহার 1147504 সহকারী িশ ক এমএসিস ঢাল স  বািলকা িব া িনেকতন গাজী র 2/10/2019 1717181091

1
ivwk`yj nK 1147499 mnt wkt MwYZ MwYZ 3.75/2002 3.80/2005 ¯œvZK(cvm)/

2q/2010
fvIqvj evoxqv BDwbqb D/we

গাজী র
20/2/2019 ‡g/2019

16/10/1958

2 ‡gvt gÄyi †gvi‡k` 1147493 mnt wkt MwYZ MwYZ 400/2007 3.60/2003 2q/2007 ‡QvU ‡`Iov AMÖYx D/we গাজী র 16/2/2019 1/5/2019

3 ZvQwjgv Av³vi iwY 1154583 mnt wkt e¨et wkt e¨etwkt 4.00/2003 3.80/2005 2q/2009 ‡QvU †`Iov AMÖYx D/we গাজী র 16/2/2019 1/9/2019

4 jyrdzbœvnvi 1151984 mntwkt evsjv 2.38/2003 3.40/2005 2q/2009 weIGd গাজী র 5/2/2019 1/7/2019 1/1/1988 1917606850

১ মাঃ সিলম আহেমদ ২৮৪৯৬০ সহকারী িশ ক িষ িশ া ১ম ১ম ২য় টিপরবাড়ী উ  িব ালয় গাজী র ০১/০৮/১৯৯৬ ১৯৭৬ ০১৭১৮০৩৫৮৫৮

২ মাছাঃ আেয়শা আ ার ১১৪২২৬১ সহকারী িশ ক আইিস ২য় ২য় ২য় টিপরবাড়ী উ  িব ালয় গাজী র ২৯/১০/২০১৪ ১৯৭৯ ০১৭২০২৬৫৮২৪

৩ কাউছার িময়া ১১৪৭৫৭৭ সহকারী িশ ক
ইসলাম ও নিতক 
িশ া ৪.৫৮ 4.০০ ৩.৯২ টিপরবাড়ী উ  িব ালয় গাজী র ০৭/০১/২০১৯ ১৯৮০ ০১৭৩৩১৫১২৪৪

৪ মাঃ না জম উ ন ৫৫৮৭২ সুপার আরিব ৩য়-১৯৮০ ৩য়-১৯৮২ ৩য়-১৯৮৪ সাইটািলয়া দািখল মাদরাসা গাজী র ০১/০৬/১৯৮৬ ১৯৬৮ ০১৭১১-৫১৯৫৭৭

৫ ারী মাঃ আবুল কালাম ৩৩০১৭০ সহঃেমৗলভী কারান ২য়-১৯৮৫  ২য়-১৯৮৭ ২য়-২০০০ সাইটািলয়া দািখল মাদরাসা গাজী র ১১/০৫/১৯৮৮ ১৯৭০ ০১৭১৬-২৩০০৪৪

৬ হসাইন আহে দ ৪৯৩৮৪ সহঃেমৗলভী িফকহ ১ম-১৯৭৩ ৩য়-১৯৭৫ ৩য়-১৯৮০ সাইটািলয়া দািখল মাদরাসা গাজী র ০১/০১/১৯৮১ ১৯৬৩ ০১৯৩৪-৩৯৯৫৭৭

৭ মাঃ মাহিফজরু রাহমান ২১২২১৩২ সহঃিশ ক আইিস ট ২য়-১৯৯৭ ২য়-১৯৯৯ ২য়-২০০১(পাস) সাইটািলয়া দািখল মাদরাসা গাজী র ০৮/১১/২০১৫ ১৯৮১ ০১৮১৫-৪৭৩৭৬১ 

৮ শিফ ল ইসলাম ১৮১০১০১০ সহকারী িশ ক ভৗত িব ান এস. এস. িস এইচ. এস. িস স ান তিলহাটী উ  িব ালয় গাজী র ০৮/১২/২০১৬ ১৯৮৭ ০১৭১০-৫০৫৮২৪

৯ আশরা ল আলম ১১৫২০১৯ সহকারী িশ ক ইংেরিজ তিলহাটী উ  িব ালয় গাজী র ০৯/০২/২০১৯ ১৯৯১ ০১৬৭১-১২২৫৭৪

১০ মাঃ মাবারক হােসন ২১২৮০৭২ সহকারী িশ ক ইংেরিজ 3.56 4.5 ২য় বরামা বািলকা দািখল মাদরাসা গাজী র ০৭/০২/২০১৯ ১৯৯০ ১৭১০৯৭০৪৭৬

১১ মাঃ িমজা র রহমান ২১২৮০৭৩ সহকারী িশ ক িব ান 3.44 4 ১ম বরামা বািলকা দািখল মাদরাসা গাজী র ০৭/০৩/২০১৯ ১৯৯৩ ১৭১৮১৮০৫১৯

১২ মাঃ রিফ ল ইসলাম ১১৫৪৫৮৭ সহকারী িশ ক বসায় িশ া ১ম িবভাগ ১ম িবভাগ ২য় িবভাগ গলদাপাড়া িনয়ামত আলী উ  িব ালয় গাজী র ০৯/১২/২০১৫ ১৯৭৯ ১৭১২৮৮২৯২০

১৩ মাঃ মা ফা কামাল ১১৪৫২৯৮ সহকারী িশ ক কি উটার িজিপএ- ৪.০৬ িজিপএ- ৪.৩০ ২য় িবভাগ গলদাপাড়া িনয়ামত আলী উ  িব ালয় গাজী র ১৫/১০/২০১৫ ১৯৮৯ ১৭৩৬৪৯৩২৬৭



১৪ রািজিব াহ    ১২২৫২৫৬ সহকারী িশ ক ইংেরিজ এস. এস. িস এইচ. এস. িস স ান   িগলা র বািলকা দািখল মাদরাসা গাজী র 19/02/2019 ১৯৯১ ১৯১৮১৩৮৪৬২

১৫  জাকািরয়া  ২১০৩৭৪৮ সহকারী িশ ক আরিব দািখল আিলম ফিজল   িগলা র বািলকা দািখল মাদরাসা গাজী র 27/06/2013 ১৯৮৭ ১৯১৫০১৯৬৬৮

১৬  জা া ল মাওয়া  ২১২৫২৫৫ সহকারী িশ ক আরিব দািখল আিলম ফিজল   িগলা র বািলকা দািখল মাদরাসা গাজী র 11/2/2019 ১৯৯৪ ১৯১৬১৪৪৮৫৬

১৭ মাঃ রিফ ল ইসলাম ১১৫৪৫৮৭ সহকারী িশ ক বসায় িশ া ১ম িবভাগ ১ম িবভাগ ২য় িবভাগ গলদাপাড়া িনয়ামত আলী উ  িব ালয় গাজী র ০৯/১২/২০১৫ ২৮৮৬৬ ১৭১২৮৮২৯২০

১৮ মাঃ মা ফা কামাল ১১৪৫২৯৮ সহকারী িশ ক কি উটার িজিপএ- ৪.০৬ িজিপএ- ৪.৩০ ২য় িবভাগ গলদাপাড়া িনয়ামত আলী উ  িব ালয় গাজী র ১৫/১০/২০১৫ ২০/০৩/১৯৮৯ ১৭৩৬৪৯৩২৬৭

১৯ ছিনয়া আ ার ১১৪৭৫৬৩ mn: wk: evsjv ssc 3.56 HSC. 3.60
Hons 2nd 

Class B¾Zcyi &D”P we`¨vjq গাজী র ০৫/০২/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭৪৭৭১৩১০৫

২০ Av‡qkv wmwÏKv ১১৪৭৫৬৪ mn: wk: ag© dakhil 5.00 Alim - 4.58 Fazil 3.67 B¾Zcyi &D”P we`¨vjq গাজী র ০৭/০২/২০১৯ ১৯৮৯ ১৭৩৮৭০৫৪২৭



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

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

১ মা: ইউ ফ আলী ২৭৬১৭৫ সহ: িশ ক বসায় িশ া এসএসিস এইচএসিস িব.কম চরহাজীগ  আদশ উ  িব ালয় ফিরদ র ০৭/০১/১৯৯০ ০১/০৭/১৯৯৩ ১৯৬৮ ০১৭১৫-২০৮৪৬০

২ মা: মা ম িব াহ ১১৪৭৪৩৮ সহ: িশ ক সমাজ িব ান ৪.৩৩ ৩.৪ ২য় িব ালয় ফিরদ র ০৫/০২/২০১৯ ম ২০১৯ ১৯৮৮ ০১৫১৭-০৩৪৭৮৭

৩ মাঃ মান আলী ১১৪৫২৮২ সহকাির িশ ক গিনত, শাখা ৩.৭৫ ৪.৭ ৩.৫২ নারানিদয়া জ. মা উ  িব ালয় ফিরদ র ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ০৫/০৪/১৯৮৯ 1776252051

৪ মাঃ আ  রােসল 1147484 সহকাির িশ ক সামািজক িব ান ৩.২৫ ৩.৪ াতক লবািড়য়া উ  িব ালয় ফিরদ র ০২/২০/২০১৯ ১১/২১/২০১৭ ০৯/২৭/১৯৮৪ 1724277430

৫ তাপস মার ঘাষ 1147487 সহকাির িশ ক ইংেরজী ৪. ৪.১ ২য় বড় ল নিদয়া উ  িব ালয় ফিরদ র ০২/০৭/২০১৯ ০৫/২১/২০১৯ ০৬/১৫/১৯৮৯ 1735805219

৬ শা া সাহা 1147483 সহকাির িশ ক সামািজক িব ান ৩.৬৩ ৩.৭ ২য় বড় ল নিদয়া উ  িব ালয় ফিরদ র ০২/০৮/২০১৯ ০৫/২১/২০১৯ ১১/০৫/১৯৮৬ 1791291954

৭ তাির ল ইসলাম 1147482 সহকাির িশ ক গিনত, শাখা ৩.৩৮ ২.৬ ২য় বড় ল নিদয়া উ  িব ালয় ফিরদ র ০২/০৯/২০১৯ ০৫/২১/২০১৯ ১০/১৩/১৯৮৬ 1711541492

৮ মাঃ আ ল খােয়র িময়া সহকাির িশ ক বসায় িশ া িব ান বািণজ ব াপনা (স ান) যাগারিদয়া উ  িব ালয় ফিরদ র ০৬/১৫/২০১৫ ০১/০১/১৯৮৭ 1721816385

৯ িব ব মার ১১৪২২২৫ সহকারী িশ ক গিণত এসএসিস (৩.৫০) এইচএসিস (৩.২০) ২য় কানাই র উ  িব ালয ফিরদ র ১৭/০৬/২০১৫ ০১/০৫/২০১৮ ০৮/০৩/১৯৮৪ ১৭২৫২৩৬২২৬

১০ দবদাস ভাজন ১১৫১৯৬০ সহকারী িশ ক ভৗত িব ান এসএসিস (৩.১৩) এইচএসিস (৩.৪০) ২য় কানাই র উ  িব ালয ফিরদ র ২০/১২/২০১৯ ০১/০৮/২০১৯ ২৪/১১/১৯৮৬ ১৭১৭৯৪৫১৯৬

১১ অ  চ  শীল ১১১৯৪৩২ সহকারী িশ ক বংলা এসএসিস (২.৫০) এইচএসিস  (২.৫০) ২য় (বাংলা) কামর র আঃ আিজজ ইনি উট ফিরদ র ১০/০৩/২০১৫ইং ম/২০১৫ ১০/০৪/১৯৮৪ ১৭২৫৮০৪৯১১

১২ রিফ ল ইসলাম ১১৫৪৫৫৮ সহকারী িশ ক বংলা এসএসিস (৩.৩১) এইচএসিস (২.৪০) ২য় ডামরাকাি  উ  িব ালয় ফিরদ র ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ০২/০১/১৯৮৭ ১৭৪৫৬৯৬৫৫৫

১৩ ভজন মার িব াস ১১৫১৯৬৫ সহকারী িশ ক সমাজ িব ান এসএসিস এইচএসিস পাস বা া উ  িব ালয় ফিরদ র ০৬/০২/২০১৯ ২৮/০৭/২০১৯ ০৩/০২/১৯৮৬ ১৯১৮০৪৮৬৮৪

১৪ দীনব  িব াস ১১৪৭৪৩৯ সহকারী িশ ক ভৗত িব ান এসএসিস (৩.৩৮) এইচএসিস (৩.৪০) ১ম চরমাধবিদয়া ইউনাইেটড উ  িব ালয় ফিরদ র ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০৪/০৫/১৯৮৭ ১৬১৫২০৮৫৮৩

১৫ মাঃ মারাদ মি ক ১১৪৭৪৩৯ সহকারী িশ ক বংলা এসএসিস (২.১৯) এইচএসিস (৩.২০) ২য় চরমাধবিদয়া ইউনাইেটড উ  িব ালয় ফিরদ র ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০৮/০৫/১৯৮৭ ১৭০৯৬৯০৬৪৫

১৬ আঃ ফিরদ িময়া ১৭৪৫৭৩ সহকারী িশ ক বসায িশ া এসএসিস -৩য় ১৯৭৭ এইচএসিস-৩য় ১৯৭৯ ৩য় ১৯৮১ গরদা এ এফ িজ র রহমান মা িমক 
িব ালয়

ফিরদ র ২২/০৬/১৯৮৬ ০১/০৮/১৯৮৬ ০২/০৮/১৯৬১ ১৭২০৯৪৩২২৬

১৭ মাঃ শহী ল হক ১৭৭৩৭৫ সহকারী িশ ক সমাজ িব ান এসএসিস -৩য় ১৯৭৯ এইচএসিস-২য় ১৯৮১ াতক (পাস)-৩য় 
১৯৮৪

গরদা এ এফ িজ র রহমান মা িমক 
িব ালয়

ফিরদ র ১৮/১০/১৯৮৭ ০১/১১/১৯৮৭ ১১/০৫/১৯৬২ ১৭৩৭৩০৪২৯৮

১৮ মাঃ আ র রহমান --- সহকারী িশ ক বসায িশ া ৪.৩১ ৪.৯ ৩.০২ খিলল র উ  িব ালয় ফিরদ র ১৭/০২/২০১৯ --- ০৭/০৫/১৯৯০ ১৭৬৭৯৬৩৬৩৭

১৯ মিন ল ইসলাম ১১৫১৯৬৪ সহকারী িশ ক ইংেরজী ৪.১৩ ৩.৬ ২য় স ান উজান মি ক র উ  িব ালয় ফিরদ র ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০৫/০৩/১৯৯১ ১৭৪৫১৮৭৪৩৩

২০ মাহা দ রােসল িময়া ১১৪৭৪৪৯ সহকারী িশ ক গিণত ৩.২৫ ২.৫ পাস (স ান) ২য় জাহরা বগম উ  িব ালয় ফিরদ র ১৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০৭/১২/১৯৮৬ ১৭১০০১৬৪৩৪

২১ া  শারমীন ১১৪৭৪৪৭ সহকারী িশ ক গাহ  িব ান িজিপএ-৫ ৪.২ ১ম স ান সারদা রী বািলকা উ  িব ালয় ফিরদ র ১২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০১/০১/১৯৮৯ ১৭২৩৭৯৪৬৬১

২২ রব তা কদার ২১০১৩৬৮ সহকারী িশ ক গিণত এসএসিস -৩.৩৬ এইচএসিস -৩.০০ অনাস -২য় বায় ল আমান আদশ একােডমী ফিরদ র ০৭/০২/২০১৩ ০১/০৭/২০১৩ ১৯/০৬/১৯৮৩ ১৭১৭৬৯৪৯৯৯

২৩ িদেজ  নাথ ম ল ১১৫১৯৬৬ সহকারী িশ ক িব ান ৩.৬৭ ৪.০৪ অনাস -১ম কাশােগাপাল র উ  িব ালয় ফিরদ র ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৫/০৮/১৯৮৬ ১৯১৪৮০১৮১৫

২৪ আ ল কােদর ী ১১৫১৯৬২ সহকারী িশ ক গিণত ৩.৭৬ ৪.১৪ অনাস -১ম কাশােগাপাল র উ  িব ালয় ফিরদ র ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০৪/০৭/১৯৯৩ ১৭৫৪৬৭৮৪৯২

২৫ র ন মার সাহা ১১৩৯৫৩৬ সহকারী িশ ক বসায িশ া ৩.৫ ৩.৯ থম ীর বাজার উ  িব ালয় ফিরদ র ০১/১২/২০১৪ ০১/০৩/২০১৮ ১৯৮৭ ১৭২১০১৫৪৫০

২৬ রায়হানা খা কার ১১৩৯৫৩৭ সহকারী িশ ক িব ান ৩.৮ ৩.৫ ১ম ীর বাজার উ  িব ালয় ফিরদ র ০১/১২/২০১৪ ০১/০৩/২০১৮ ১৯৮৮ ১৮১২৫০২৮২৫

২৭ কা  িব াস -- সহকারী িশ ক ইংেরজী ২য় ২য় ৩য় ীর বাজার উ  িব ালয় ফিরদ র ১১/০৬/২০১৫ -- ১৯৮৩ ১৭১৬৬৮৪৯৮৭

২৮ রািজনা আ ার -- সহকারী িশ ক গিণত ৪.৫ ৩.৭ ১ম ীর বাজার উ  িব ালয় ফিরদ র ১৮/০২/২০১৯ -- ১৯৮৮ ১৭১৪৫৯৯৯৯৮

২৯ িরনাত ফৗিজয়া িরিম ১১৪৭৪৪৫ সহকারী িশ ক ইংেরজী ৩.৫ ৪.৪ ২য় হাটেগািব র উ  িব ালয় ফিরদ র ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১১/১০/১৯৯০ ১৭৫৩৫৮১১৪০

৩০ মা: কাওছার আলী িময়া ৪৮৩৭৬১ সহ: িশ ক ইসলাম এসএসিস-২য় এইচএসিস-২য় কািমল-২য় বা রচর উ  িব ালয় ফিরদ র ১৬/০১/২০১১ ০১/০৪/২০০১ ০১/০৩/১৯৭৪ ১৭২৫৩৬৮৭৫৩

৩১ রেহনা আ ার ১১৪২২৩৫ সহ: িশ ক ইংেরিজ এসএসিস-িজিপএ ২.৬৩ এইচএসিস-িজিপএ ৩.৭০ াতক-২য় বা রচর উ  িব ালয় ফিরদ র ০২/০১/২০১৫ ০১/০৫/২০১৯ ২৫/০৮/১৯৮৭ ১৭৭৭১১০৬০৩

৩২ রিফ ল ইসলাম ১১৪৩২৪০ সহ: িশ ক িহসাব িব ান এসএসিস-িজিপএ ৩.৫০ এইচএসিস-িজিপএ ২.৯০ াতক-২য় বা রচর উ  িব ালয় ফিরদ র ০৪/০২/২০১৬ ০১/০৯/২০১৮ ০৯/০৯/১৯৮৭ ১৭২৯১৪৬১৬৬

৩৩ মা: মা ফ িব াহ ১১৪৭৪৭১ সহ: িশ ক ইসলাম এসএসিস-িজিপএ ৪.১৩ এইচএসিস-িজিপএ ৪.৬৭ াতক-িসিজিপএ ৩.২৬ বাইশরিশ িশব ির একােডমী ফিরদ র ১১/০২/২০১৯ ১৭/০৫/২০১৯ ১১/০৯/১৯৯৩ ১৭৩৭৪১৮৫১১

৩৪ মা: বলােয়ত হােসন ২৭৯৪২৩ সহ: িশ ক ইংেরিজ এসএসিস-২য় এইচএসিস- ২য় াতক-২য় িব র উ  িব ালয় ফিরদ র ০১/০১/১৯৯৩ ০১/০৭/১৯৯৪ ৩০/১২/১৯৭০ ১৭২০০৮০৭৯৯

ইনেড  ন র িশ েকর নামিমক নং িব ালেয়র নাম
জলা 

(কম ল)
জ সাল মাবাইল না ার

িশ াগত যা তা
িবষয়পদবী িনেয়ােগর তািরখ

এমিপও ি র 
তািরখ



৩৫ মা: জিহ ি ন মা া ৪৮৩৪৮৯ সহ: িশ ক িষ এসএসিস-২য় এইচএসিস- ২য় াতক-২য় নয়াডা ী উ  িব ালয় ফিরদ র ১৮/০৩/২০০১ ০১/০৪/২০০১ ০৬/১০/১৯৬৮ ১৭১৫২২৪২০৮

৩৬ মা: আতাউর রহমান ৪৮৩৪৮৬ সহ: িশ ক ইসলাম এসএসিস-২য় এইচএসিস- ২য় াতক-২য় নয়াডা ী উ  িব ালয় ফিরদ র ১৮/০৩/২০০১ ০১/০৪/২০০১ ০১/০২/১৯৭৯ ১৭২৪১২৭১৬৫

৩৭ কাজী জ ল ১০৬২৪৫৪ সহ: িশ ক কি উটার এসএসিস-২য় এইচএসিস- ২য় াতক-৩য় নয়াডা ী উ  িব ালয় ফিরদ র ২৩/০৬/২০১১ ০১/১০/২০১২ ৩০/১২/১৯৭৭ ১৭১৫০৪৪৯৪০

৩৮ জিহ ল ইসলাম সহ: িশ ক বসায় িশ া এসএসিস-১ম এইচএসিস- ২য় াতক-২য় নয়াডা ী উ  িব ালয় ফিরদ র ০১/০৬/২০১৫ ১০/১১/১৯৮১ ১৭২৩৯৪৪০৭২

৩৯ মা: কাবাদ আলী ১৪১৬৯৪ সহ: িশ ক ইসলাম দািখল-২য় আিলম-২য় ফািজল-২য় ৩৩ নং িড ীর চর উ  িব ালয় ফিরদ র ০১/১২/১৯৮১ ০১/১২/১৯৮১ ০১/০২/১৯৬১ ১৭৫০৪৯৬২৯১

৪০ মা: মা দ রানা ১১৩৭৭৬৬ সহ: িশ ক কি উটার এসএসিস-২য় এইচএসিস- ২য় াতক-২য় ৩৩ নং িড ীর চর উ  িব ালয় ফিরদ র ২২/০৭/২০১৫ ০১/০১/২০১৬ ০৩/০৩/১৯৮৯ ১৭৫৮৯৯২২১৫

৪১ মা: আিরফ হােসন ১১৪৭৪৭৬ সহ: িশ ক বাংলা এসএসিস-িজিপএ ৪.০০ এইচএসিস-িজিপএ ৩.০৮ াতক-িসিজিপএ ২.৯০ চরচ দ র উ  িব ালয় ফিরদ র ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১০/০১/১৯৯২ ১৭৩১২০৬০১৫

৪২ মাহা দ ৎফর রহমান ১০৪৪০৪৯ সহ: িশ ক ইসলাম দািখল-২য় আিলম-২য় ফািজল-২য় উ  িব ালয় ফিরদ র ২৪/১০/২০০২ ০১/০৫/২০১০ ০৩/১০/১৯৮০ ১৭২০০৮১৬৮৮

৪৩ িরনা আ ার ১১৪৭৪৭২ সহ: িশ ক গিনত এসএসিস-িজিপএ ৪.২৫ এইচএসিস-িজিপএ ৩.৭০ াতক-১ম খাসচর মানাইর িন  মা িমক িব ালয় ফিরদ র ০২/০২/২০১৯ - ১২/০৮/১৯৯০ ১৭৩৭৮৫৬৬১১

৪৪ িকরন চ  ধা ১১৪৭৪৭৪ সহ: িশ ক ইংেরিজ এসএসিস-২য় এইচএসিস- ২য় াতক-২য় চর নািছর র উ  িব ালয় ফিরদ র ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০১/১২/১৯৮৭

৪৫ আখী আ ার ১১৪৭৪৭৩ সহ: িশ ক বসায় িশ া এসএসিস-১ম এইচএসিস- ১ম াতক-২য় চর নািছর র উ  িব ালয় ফিরদ র ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২০/১১/১৯৮৭

৪৬ আহাদ হােসন মা া ১১৫১৯৮২ সহ: িশ ক বসায় িশ া এসএসিস-িজিপএ ৪.১৯ এইচএসিস-িজিপএ ৪.০০ াতক-১ম ভাষাণচর উ  িব ালয় ফিরদ র ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০৫/১২/১৯৮৮ ১৭১৮৯১৯০৯৬

৪৭ মা: ই ািহম খান ১০৪৪১০৯ সহ: িশ ক বসায় িশ া এসএসিস-২য় এইচএসিস-২য় াতক-২য় ভাষাণচর উ  িব ালয় ফিরদ র ২৪/১১/২০০২ ০১/০৫/২০১০ ২৫/১১/১৯৬৯ ১৭১৩৫৮৫৯৮৬

৪৮ আ য়ারা আ ার ২১০৬৭৭৬ সহ: িশ ক িষ দািখল-িজিপএ ৪.০৬ িষ িডে ামা ৩.৩৭ চর া ী উ  িব ালয় ফিরদ র ১১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০২/০২/১৯৯২ ১৭৮৩৩৮৮৭৪৭

৪৯ আয়শা িসি কা ১১৪৭৪৮১ সহ: িশ ক গিনত এসএসিস-িজিপএ ৪.৮১ এইচএসিস- িজিপএ ৩.৫০ াতক-২য় চর া ী উ  িব ালয় ফিরদ র ১১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২৩/০৭/১৯৮৯ ১৭৬০০৬৩৭৩৬

৫০ মা: মিন ামান ১১২১০০০ সহ: িশ ক ইসলাম িশ া ১৯৯৬-২য় ১৯৯-২য় ২০০১-২য় মীেরর কাপাশহা য়া উ  িব ালয় ফিরদ র ০৭/০৬/২০১৫ ০১/০৭/২০১৫ ১৯৮১ ০১৭২৯-৫৭৮৫২৯

৫১ কিহ র বগম ১১৩৯৫৮১ সহ: িশ ক কি উটার ২০০৩-২.৭৫ ২০০৬-২.৫০ ২০১০-২য় মীেরর কাপাশহা য়া উ  িব ালয় ফিরদ র ০৬/১১/২০১৪ ০১/০৩/২০১৮ ১৯৮৫ ১৯২৯-২১৩৯৮১

৫২ িব  পদ িশকদার ১১২৮৮৭৭ সহ: িশ ক িষ ২০০৩-২.৭৫ িষ িডে ামা-২০০৮-২.৭৫ মীেরর কাপাশহা য়া উ  িব ালয় ফিরদ র ১৮/১১/২০১৫ ১৫/০৮/২০১৬ ১৯৮৬ ১৮৭৮৪৮৪৭৫১

৫৩ মা: আেনায়ার হােসন ৪৮১৭৮১ সহ: িশ ক ইসলাম িশ া দািখ-১৯৯১ আিলম-১৯৯৪ ফািজল-১৯৯৫ কাড়কদী রাস িবহারী উ  িব ালয় ফিরদ র ২৯/০৬/২০০০ ০৫/০৭/২০০০ ০১/০৩/১৯৮৬ ০১৭৫৪-৪১২৪০৩

৫৪  মার সাহা ১০৬২৪০৪ সহ: িশ ক কি উটার এসএসিস-১৯৯৯৯ এসইচএসিস-২০০১ স ান-২০০৬ কাড়কদী রাস িবহারী উ  িব ালয় ফিরদ র ৩০/০৭/২০১১ ০১/১১/২০১২ ২০/০৭/১৯৮২ ০১৯২২-১৩৬৭৩৪

৫৫ মাহা দ আলী ১১১৭১৩২ সহ: িশ ক িষ এসএসিস-২০০১ এইচএসিস-২০০৫ স ান-২০০১ কাড়কদী রাস িবহারী উ  িব ালয় ফিরদ র ২৪/১২/২০১৪ ০১/০২/২০১৫ ১০/০৫/১৯৮৪ ০১৯১৭-৩৯৭১০০

৫৬ শিমলা ঘাষ ১১৫১৯৭৫ সহ: িশ ক িহ  ধম এসএসিস-২০০৫ এসইচএসিস-২০০৭ স ান-২০১১ কাড়কদী রাস িবহারী উ  িব ালয় ফিরদ র ১১/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১২/১২/১৯৮৮ ০১৭৫৭-৬৬৬২০৭

৫৭ মাওলানা মা: হািব র রহমান ১০০৪১৭৮ সহ: িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আলীম ফািজল ম খালী পাইল উ  িব ালয় ফিরদ র ২৯/০৪/২০০৩ ০১/০১/২০০৪ ০১/০২/১৯৭৮ ০১৭১০-৬০৪৫৪৬

৫৮ মাওলানা মা: আ ল খােয়র ১০১৩৭৮৯ সহ: িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আলীম ফািজল ম খালী পাইল উ  িব ালয় ফিরদ র ০৪/০৩/২০০৪ ০১/০৭/২০০৪ ০১/১২/১৯৮১ ০১৭১৬-৩৬৯৭৫

৫৯ ফেয় ল ইসলাম ৪৭৪১৫৪ সহ: িশ ক ইসলাম িশ া ১৯৮৪-২য় ১৯৮৬-২য় ফািজল-১৯৮৮ মাহ ন নবী উ  িব ালয় ফিরদ র ২১/০৩/১৯৯৪ ০১/০৩/১৯৯৮ ০১/০১/১৯৬৯ ০১৭১৫-২৫৬৮৩২

৬০ িমনা ল ইসলাম ১০৬২৩৭৯ সহ: িশ ক কি উটার এসএসিস-১ম-৯৯ এসইচএসিস-২য়-২০০২ াতক-২য়-২০০৬ মাহ ন নবী উ  িব ালয় ফিরদ র ২৭/০৯/২০১১ ০৮/১২/২০১২ ১২/০২/১৯৮৩ ০১৭১৩-৫৭১২৮০

৬১ সমীর মার সরকার ১০৭৫৫৪৮ সহ: িশ ক কি উটার ২য়-২০০০ ২য়-২০০২ ২য়২০০৭ ম রা র উ  িব ালয় ফিরদ র ১৪/০২/২০১৩ ০১/০৫/২০১৩ ১৯৮৪ ০১৭২১-০০০৫৮

৬২ বাস ী রানী ১১০৮১৮ সহ: িশ ক িহ  ধম ২য়-১৯৯৮ ২য়-২০০১ ২য়-২০০৫ ম রা র উ  িব ালয় ফিরদ র ২৭/০৩/২০০৪ ০১/০৫/২০০৪ ১৯৮২ ০১৭৯৯-৯৬৫৪

৬৩ িবজয় মার দাস ১১৫১৯৭৬ সহ: িশ ক বাংলা ২য়-২০০০ ২য়-২০০৩ ২য়-২০০৭ িমজা কাি  আ য়াকা  উ  িব ালয় ফিরদ র ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৪ ০১৭১৮-৩২০৯

৬৪ আকিলমা ১১৪৭৪০৩ সহ: িশ ক ইংেরিজ এসএসিস-৩.৭৫-২০০৬ এসইচএসিস-৪.৭০-২০১০ াতক-২.৫৪-২০১৪ হেল া উ  িব ালয় ফিরদ র ০২-Dec ১৭/০৫/২০১৯ ১৯৯১ ০১৭৫৯-৪১৭৫৫৮

৬৫ ফারজানা লতানা ১১৫১৯৩৬ সহ: িশ ক বসায় িশ া এসএসিস-৩.৯৪-২০০৪ এইচএসিস-৪.৩০-২০০৬ াতক-২য়-২০১০ হেল া হা  ক রাকাি  উ  িব ালয় ফিরদ র ২৩/০২/২০১৯ ১৮/০৭/২০১৯ ১৯৮৮ ০১৯৫০-২৭১৩১৮

৬৬ মা: এনা ল হক সহ: িশ ক ইংেরিজ এসএসিস-১ম-১৯৮ এইচএসিস-২য়-২০০১ াতক-২য়-২০০৫ জােভদ পারেভজ মেমািরয়াল ইন: ফিরদ র ০৫/০৫/২০১১ ০৭/০৭/১৯৮৩ ০১৯০৬-১২২৩৯৩

৬৭ শারমীন লতানা সহ: িশ ক জীব িব: এসএসিস-৩.০৫-২০০৭ এইচএসিস-৪.৩০-২০০৯ াতক-৩.২৪-২০১৩ জােভদ পারেভজ মেমািরয়াল ইন: ফিরদ র ০৯/০২/২০১৯ ১৯৯২ ০১৭১৯-৮৩৬৫১৫

৬৮ মা: সােহল মাহ দ ১১৩৩২৩১ সহ: িশ ক বসায় িশ া এসএসিস-১ম-১৯৯৫ এইচএসিস-২.৪০-২০০৪ াতক-৩য়-২০০৮ কামার াম কা ন একােডমী ফিরদ র ১৫/১১/২০১৫ ০১/০৩/২০১৭ ১৯৮১ ০১৯৪১-২১৫৮৪৬

৬৯ মাসা: নাসিরন লতানা ১১৫১৯৩৭ সহ: িশ ক বাংলা এসএসিস-২.৫০-২০০১ এইচএসিস-২.৩০-২০০৩ াতক-২য়-২০০৮ কামার াম কা ন একােডমী ফিরদ র ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৪ ০১৭১৬-৬৬৮৮৪৭

৭০ ি ম  রায় 1151941 সহ: িশ ক ভৗত িব ান 3.63 3.5 3.45 শরীফাবাদ হাই ল এ  কেলজ ফিরদ র 18/02/2019 1/7/2019 1988 01737688963

৭১ মাঃ আসা ামান 1151938 সহ: িশ ক ইংেরজী 4.44 4.8 2য় িণ া ণ কা া এ.এস একােডিম ফিরদ র 10/2/2019 15/07/2019 1991 01719561752

৭২ মাঃ আিব ামান ইয়া 1151944 সহ: িশ ক বসায় িশ া 3.31 3.8 ি তীয় িণ গ াধরদী উ  িব ালয় ফিরদ র 2/2/2019 1/7/2019 1988 01957941922



৭৩ র ইসলাম 1147418 সহ: িশ ক ইংেরজী 2.25 4 ি তীয় িণ আব লাবাদ ব খী উ  িব ালয় ফিরদ র 18/02/2019 1988 01749272227

৭৪
 অ ব মার িব াস 1147415 সহ: িশ ক কি উটার 3 2.6 ি তীয় িণ জা ালপাশা হাজী আঃ মিজদ একােডিম ফিরদ র 17/02/19 21/05/19 1984 01725430248

৭৫ নিমতা বাওয়ালী ১১১১৯৪৪ সহ: িশ ক িহ  ধম C-2003 C-2005 ১ম-২০০৯ রামিদয়া উ  িব ালয় ফিরদ র ০৮/০৬/২০১৪ ১৬৩/১০/২০১৪

৭৬ তান ম আরা ১১৪৭৪৭০ সহ: িশ ক ইংেরজী ৪.৯৪ ৪.১ ি তীয় িণ ারডা ী উ  িব ালয় ফিরদ র
৭৭ সা াদ মীর ১১৪৫২৯০ সহ: িশ ক ইসলাম িশ া ৫. ৫. ৩.৫ ারডা ী উ  িব ালয় ফিরদ র

৭৮ িনশীথ মার িব াস এন-১১৫১৯৭৯ সহকারী িশ ক ইেরজী ৪.৫ ৩.৮ ২.৮৪ পাড়ািদয়া এস এ খান উ  িব ালয় ফিরদ র ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯৪ ১৭৫৬৭৩০৪৬৪

৭৯ শাম াহার ১১৪৫২৭৮
সহকারী িশ ক(সমাজ 
িব ান) সমাজ িব ান ি তীয় ি তীয় ি তীয় কাইচাইল মেডল হাই ল ফিরদ র ০৭/০৪/২০১৪ ০১/০৩/২০১৯ ১৯৮৫ ১৭২২৩৪৯৩২১

৮০ মা:আই ব খান ২৭৬১৮০
সহকারী িশ ক(ইসলাম 
ধম) ইসলাম িশ া ি তীয় তীয় িব,এ পাস ল রিদয়া আিত র রহমান উ  িব ালয় ফিরদ র ০৭/০৫/১৯৮৯ ০১/০৭/১৯৯৩ ১৯৬৯ ১৭২৭৭০৪৬৬৭

৮১ মৗ মী আ ার ১০১৩৭৭৫
সহকারী 
িশ ক(কি উটার) কি উটার থম ি তীয় ি তীয় ল রিদয়া আিত র রহমান উ  িব ালয় ফিরদ র ১২/০৮/২০০২ ০১/০৬/২০০৪ ১৯৭৮ ১৭২৬৭০৩৫২৪

৮২ মা: গালজার হােসন ১১৫১৯৭৮
সহকারী িশ ক(ইসলাম 
ধম) ইসলাম িশ া থম থম থম বােন রদী উ  িব ালয় ফিরদ র ২০/২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৩ ১৭১২৫৪৩৫২৮

৮৩ তান মআরা ১১৪৭৪৭০
সহকারী 
িশ ক(ইংেরজী) ইংেরজী ৪.৯৪ ৪.১ ি তীয় নারডা ী উ  িব ালয় ফিরদ র ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯

৮৪ সা াদ মীর ১১৪৫২৯০
সহকারী িশ ক(ইসলাম 
ধম) ইসলাম িশ া ৫. ৫. ৩.৫ নারডা ী উ  িব ালয় ফিরদ র ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯

৮৫ নািমতা বাওয়ালী ১১১১৯৪৪
সহকারী িশ ক(িহ  
ধম) িহ  ধম িস িস থম রামিদয়া উ  িব ালয় ফিরদ র ০৮/০৬/২০১৪ ১৩/১০/২০১৪ ১৯৮৪ ১৭২১৯৪৫৬৬৯

৮৬ রােকয়া খানম ১০৩৪৩০৫
সহকারী 
িশ ক(কি উটার) কি উটার ি তীয় ি তীয় তীয় া নডা া উ  িব ালয় ফিরদ র ০৮/১১/২০০৪ ০১/১১/২০০৬ ১৯৮২ ১৭২৫৫৮৩৭৫৫

৮৭ আ  জাফর খান এন-১১৫৫৫৪৪
সহকারী 
িশ ক(কি উটার) কি উটার থম থম ি তীয় চ দহাট বাজার উ  িব ালয় ফিরদ র ১৮/২/২০১৯ ২৫/৯/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭৭০৩৭৩৮৪০

৮৮ নািসরউি ন খান ২৭৭৫৩৩
সহকারী িশ ক(ইসলাম 
ধম) ইসলাম িশ া থম ি তীয় ি তীয় এস.এম.এ বািলকা উ  িব ালয় ফিরদ র ১৫/৮/১৯৯২ ০১/০১/১৯৯৪ ১৯৬৭ ১৭১৯১৭২০৯৩

৮৯ মা খানম ২০১৫৬৬৯
সহকারী 
িশ ক(কি উটার) কি উটার তীয় ি তীয় ি তীয় এস.এম.এ বািলকা উ  িব ালয় ফিরদ র ০২/১০/২০০৪ ০১/০৯/২০০৫ ১৯৭৭ ১৭৩৪১৩১৫৬৫

৯০ ভারতী রানী চ বত ৪৭৮৪৫৭
সহকারী িশ ক(িহ  
ধম) িহ  ধম ি তীয় ৩.২৬ ২.৪৫ এস.এম.এ বািলকা উ  িব ালয় ফিরদ র ০১/০১/১৯৯০ ০১/০১/১৯৯৪ ১৯৬৭ ১৮৪৮৩২৩৯৩৭

৯১ রদওয়া ল ইসলাম ১১৪৭৪৬৮
সহকারী িশ ক(ইসলাম 
ধম) ইসলাম িশ া ৫. ৫. ৩.৫৮ া নডা া উ  িব ালয় ফিরদ র ১৬/২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯১ ১৭১৭৩৫৯৮৯৫

৯২ বনয় মার ধর সহ: িশ ক সমাজ িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক স ান (অথ) নেদরচ দ িপ.িস দাস একােডমী ফিরদ র ০১/০১/২০০৫ ০ ১৯৮০ ০১৭৭৭-৩৫৮৯৫০

৯৩ মা: িব াল হােসন ১১০৮০৩০ সহ: িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক স ান চ ল উ  িব ালয় ফিরদ র ১১/০৩/২০১৪ ০১/০৫/২০১৪ ১৯৮৭ ০১৭৫৪-৯২১৪৩৮

৯৪ মা: য়াদ আহে দ ১১৫১৯৪৮ সহ: িশ ক ভৗত িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক স ান চ ল উ  িব ালয় ফিরদ র ১২/০২/২০১৯ ১৫/০৭/২০১৯ ১৯৮৫ ০১৮৮৯-৬২১৭৭৩

৯৫ ফারজানা লতানা সহ: িশ ক গাহ  অথনীিত এসএসিস এইচএসিস াতক স ান চ ল উ  িব ালয় ফিরদ র ১২/০২/২০১৯ ০ ১৯৮৬ ০১৭৭০-৭২৭১২৬

৯৬ মঈন উি ন ১০৭২৪৯৮ সহ: িশ ক ইসলাম িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক স ান চ ল উ  িব ালয় ফিরদ র ০১/০১/২০১২ ০১/০২/২০১৩ ১৯৮৭ ০১৯২৪-৪৮৯১১১



৯৭ দবাশীস িব াস ১১৫১৯৫০ সহ: িশ ক গিণত এসএসিস এইচএসিস াতক স ান ম বনী উ  িব ালয় ফিরদ র ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৬ ০১৭২৩-২৩১৪৯২

৯৮ চয়ন িব াস ১১৫৪৫৬৭ সহ: িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক স ান ম বনী উ  িব ালয় ফিরদ র ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ১৯৯২ ০১৭৬১-৫০৭১১২

৯৯ সি তা মার ম ল ১১৫৪৫৫৩ সহ: িশ ক ভৗত িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক স ান ম বনী উ  িব ালয় ফিরদ র ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ১৯৮৭ ০১৭২৮-২২৩৬৭০

১০০ মা: ফজ র রহমান ১১৪৭৪২৯ সহ: িশ ক ইংেরজী এসএসিস এইচএসিস াতক স ান ময়না এিস বাস উ  িব ালয় ফিরদ র ০৪/০২/২০১৯ ১৭/০৫/২০১৯ ১৯৯৩ ০১৯২৪-৪৫১৮৫৭

১০১ রজাহান খানম ১১৪৭৪৩২ সহ: িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আিলম ফািজল উমরনগর চ নী উ  িব ালয় ফিরদ র ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯১ ০১৭৪৪-১০৮০৬৩

১০২ তাির ল ইসলাম ১১৪৫২৮৭ সহ: িশ ক ইংেরজী এসএসিস এইচএসিস াতক স ান তল ির উ  িব ালয় ফিরদ র ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৯৯৩ ০১৯২৪-৪৫১৮৫৭

১০৩ িবিথকা রানী ১১৫১৯৪৬ সহ: িশ ক বসায় িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক স ান তল ির উ  িব ালয় ফিরদ র ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৬/২০১৯ ১৯৯১ ০১৭৫৭-৭০৮৭৮৭

১০৪ প ব মার দাস ১১৫১৯৪৯ সহ: িশ ক বসায় িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক স ান এয়া ব আলী উ  িব ালয় ফিরদ র ২৩/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৪ ০১৭৩৫-৭৫২২৭৮



µ:bs wk¶‡Ki bvg Bb‡W· b¤î c`ex welq
                  
wk¶vMZ †hvM¨Zv we`¨vj‡qi bvg ‡Rjv wb‡qv‡Mi ZvwiL GgwcIfyw³i ZvwiL Rb¥mvj ‡gvevBj b¤^i
GmGmwm/ `vwLj GBPGmwm/Avwjg mœZK (cvm/m¯§vb)

1 Gm.Gg. i“¯Íg Avjx 166818 mn: wk¶K mgvR weÁvb GmGmwm-3q GBPGmwm-3q mœZK -cvm-2q Avocvov Bmjvwgqv D:we`¨v ‡MvcvjMÄ 8/6/1987 8/6/1987 5/1/1965 1766742655
2 ‡Pšayix Bgivbyj nvmvb 278025 mn: wk¶K evsjv GmGmwm-3q GBPGmwm-3q mœZK -cvm-3q H H 3/4/1993 3/4/1993 1/2/1962 1777889963

3 ew`D¾Rvgvb ‡kL 279435 mn: wk¶K Bm:ag© GmGmwm-2q GBPGmwm-3q mœZK -cvm-3q H H       20/6/1994
           

20/6/1994 1/3/1974 1714780999

4 Aveyj Lv‡qi †kL 1013697 mn: wk¶K Kw¤úDUvi GmGmwm-2q GBPGmwm-2q mœZK -cvm-2q H H         23/12/03
             
23/12/03 1/5/1974 1714886600

5 wbiƒcg AwaKvix 1147602 mn: wk¶K e¨emvq wk¶v GmGmwm-2q GBPGmwm-1m mœZK -m¯§vb-2q
evRywbqv cÂcjx e¼wenvix D”P 
we`¨vjq H 5/2/2019 1/5/2019 21/06/83 1715220023

6 Bgivb †nv‡mb MvRx 1102199 mn: wk¶K K…wl wk¶v GmGmwm-3.63 GBPGmwm-4.60 mœZK -m¯§vb-3.56
myjZvbkvnx †KKvwbqv gva¨wgK 
we`¨jq H      13/07/2013 1/1/2014 1987 1757161555

7 cwc IsSv 1152041 mn: wk¶K mgvR weÁvb GmGmwm-3.63 GBPGmwm-3.90 mœZK -m¯§vb-2q H H 4/2/2019 1/7/2019 1994 1994266184

8 gy:KvIQvi Avjx †gvj¨v 1072373 mn: wk¶K Bs‡iRx GmGmwm-2q GBPGmwm-2q mœZK -cvm-3q
nwi`vmcyi mßcjx wbgœ gva¨wgK 
we`¨vjq H      18/06/2004 3/3/2013 1/3/1972 1739815529

9 Beªvnxg †gvj¨v 1044874 mn: wk¶K Bm:ag© GmGmwm-3q GBPGmwm-3q H H       15/11/1997 31/05/2010 1/1/1978 1734913511

10 RM`xk P› ª̀ wek¦vm 271198 mn: wk¶K kvwiixK wk¶v GmGmwm-3q GBPGmwm-3q mœZK -cvm-3q
ejvKBW AvRvnvi DwÏb iv‡eqv 
Q‡ivqvi D”P we`¨vjq H          19/10/93 23/11/1988 1965 1745703293

11 gÄyi Avn‡g` 331211 mn: wk¶K Bm:ag© `vwLj-3q Avwjg-2q dvwRj-2q H H          19/10/93  23/11/1988 1968 1752418253
12 Avkxl ej 1064781 mn: wk¶K K…wl wk¶v GmGmwm-1g GBPGmwm-2q K…wl wW‡cvgv H H 11/7/2011 1/11/2012 1984 1717272156

13 KvRx iwdKzj Bmjvg 176404 mn: wk¶K kvwiixK wk¶v GmGmwm-3q GBPGmwm-3q mœZK -cvm-3q
cjxgs&Mj BDbvB‡UW GKv‡Wwg 
GbW K‡jR H 1/1/1993 1/1/1993 16/12/61 1914669466

14 ‡gv:gyywdRyi ingvb 1053240 mn: wk¶K Bm:ag© `vwLj-1g Avwjg-1g dvwRj-1g H H 11/8/2010 1/11/2010 1/1/1984 1731115169

15 †Kqv wek¦vk 1064799 mn: wk¶K K…wl wk¶v GmGmwm-2.88 GBPGmwm-3.50 K…wl wW‡cvgv-3.55 H H      31/5/2012 1/11/2012 19/08/86 1630439370
16 `yjvj P›`ª wek¦vm 275722 mn: wk¶K kvwiixK wk¶v GmGmwm-2q GBPGmwm-3q mœZK -cvm-3q Wvjwbqv AvB,G,D”P we`¨vjq H 1/2/1993 1/8/1993 1962 1722097027
17 eveyjvj gÛj 0 mn: wk¶K Kw¤úDUvi GmGmwm-2q GBPGmwm-3q mœZK -cvm-2q H H 11/11/2015 0 1987 1725175295

18 i“ûj Avwgb 1147590 mn: wk¶K mgvR weÁvb GmGmwm-2.88 GBPGmwm-2.40 mœZK -cvm-2q H H          20/02/19   27/05/19 1984 1726490084

19 Pvqbv ivbx gªav 1119563 mn: wk¶K K…wl wk¶v GmGmwm-2q K…wl wW‡cvgv-2.90 Pieqiv †Nvbvcvov H
      

27/01/2015 1/3/2015 30/11/1980 1710149023

                                                   GgwcI fy³ gva¨wgK we`¨vj‡qi weGW cÖwk¶Ywenxb wk¶KM‡Yi bv‡gi ZvwjKv (cÖwZôvb wfwËK)
জলা  : গাপালগ



20 dinv` †nvmvBb 472983 mn: wk¶K Bm:ag© GmGmwm-83 GBPGmwm-85 dvwRj-87
i“¯Íg Avjx †Pšayix gva¨wgK 
we`¨vjq H      30/12/1988 1/8/1997 1/2/1970 1741536753

21
KvRx †gv: bRi“j 
Bmjvg 481286 mn: wk¶K Bm:ag© `vwLj-1g Avwjg-3q dvwRj-3q e½KÜz ¯§„wZ D”P we`¨vjq H 1/1/1996 2000 1/3/1973 1719177270

22 KvRx Ievq`yi ingvb 483017 mn: wk¶K kvwiixK wk¶v GmGmwm-3q GBPGmwm-3q mœZK -cvm-3q H H 1/1/1996 2001 2/3/1967 1723667428

23 iwe›`ªbv_ wek¦vm 0 mn: wk¶K wn›`y-wk¶v GmGmwm-2q GBPGmwm-2q mœZK -cvm-2q H H
      

24/02/2011 0 8/10/1981 1758418424
24 †gvQv:mygbv Av³vi 0 mn: wk¶K e¨emvq wk¶v GmGmwm-1g GBPGmwm-2q mœZK -cvm-3q H H 7/5/2015 0 30/06/1984 1710946043

25 kvn& †gv:AvjgMxi †gv¯Ídv 276211 mn: wk¶K Bm:ag© `vwLj-1g Avwjg-2q dvwRj-2q ¯Ŷ©Kwj D”P we`¨vjq H          15/09/91 1/7/1993 1/3/1968 1706444755
26 wkíx wek¦vm 1133276 mn: wk¶K K…wl wk¶v GmGmwm-4.06 K…wl wW‡cvgv-3.90 H H 1/11/2016 1/3/2017 3/7/1992 1747705842
27 iZœv `vm 1133289 mn: wk¶K evsjv GmGmwm-4.44 GBPGmwm-4.40 mœZK -m¯§vb-2q H H 1/11/2016 1/3/2017 1/1/1988 1719810278
28 Kíbv gÛj 1154605 mn: wk¶K weÁvb GmGmwm-3.75 GBPGmwm-3.30 mœZK -m¯§vb-1g H H 11/2/2019 1/9/2019 10/10/1990 1737735619

29 jvfjx wmK`vb 1001776 mn: wk¶K K…wl wk¶v GmGmwm-3q GBPGmwm-3q mœZK -cvm-2q UzVvgv›`ª D”P we`¨vjq H          15/05/02 1/1/2003 1977 1717388205

30 bymivZ Rvnvb 1152034 mn: wk¶K mgvR weÁvb GmGmwm-3.25 GBPGmwm-3.92 mœZK -m¯§vb-2q H H          31/01/19 1/7/2019 1985 1845544122
31 Zzwnb VvKzi 1003748 mn: wk¶K K…wl wk¶v GmGmwm-1g K…wl wW‡cvgv-1g `„Mv©cyi D”P we`¨vjq H 1/8/2003 1/1/2004 5/10/1980 1748528220
32 rcsKR Kzgvi gÛj 1049718 mn: wk¶K Kw¤úDUvi GmGmwm-1g GBPGmwm-2q mœZK -cvm-2q H H 1/7/2010 1/9/2010 1/3/1975 1680120285

33 ‡gv:Av: KvDqyg KvRx 472980 mn: wk¶K Bm:ag© `vwLj-2q Avwjg-2q dvwRj-2q H H      22/7/1995 1/4/2001 1/1/1973 1777112263

34 gvneyeyj Avjg 279900 mn: wk¶K Bm:ag© `vwLj-2q Avwjg-2q dvwRj-cvm- knx` †MvjRvi evwjKv D”P we`¨vjq H           30/7/93 1/8/1993 3/3/1967

35 kw³jZv 478671 mn: wk¶K kvwiixK wk¶v GmGmwm-2q GBPGmwm-3q mœZK -cvm-2q H H      28/05/1999   28/05/99     31/10/73 1720331606
36 mv_x wek¦vm 1139625 mn: wk¶K Kw¤úDUvi GmGmwm-3.50 GBPGmwm-2.86 mœZK -cvm-2.56 H H 1/2/2015 1/3/2018 10/10/1982 1724058113
37 Rwni DÏxb †gvj¨v 334308 mn: wk¶K Bm:ag© `vw_j-2q Avwjg-2q dvwRj-2q ‡Mvcxbv_cyi gva¨wgK we`¨vjq H 1/5/1991 1/5/1991 1972 1747326424
38 cÖxwZk evjv 1137058 mn: wk¶K weÁvb GmGmwm-3q GBPGmwm-3q mœZK -cvm-2q H H 15/12/2016 1/9/2017 1987 1423555543

39 cwiÎ ivq 1139660 mn: wk¶K Kw¤úDUvi GmGmwm-3.19 GBPGmwm-4.20 mœZK -cvm-2q
‡kIovevox wePib-Awk¦bx lôcjx 
D”P we`¨vjq H          24/08/13 1/3/2018 18/11/86 1729579097

40 cwiÎ gvjvKvi 1145339 mn: wk¶K K…wl wk¶v GmGmwm-4.44 GBPGmwm-3.20 mœZK -m¯§vb-2q H H 5/2/2019 1/3/2019 1/8/1989 1916412985
41  †Mvwe›` wek¦vm 1147601 mn: wk¶K evsjv GmGmwm-3.38 GBPGmwm-3.20 mœZK -m¯§vb-2q H H 5/2/2019 1/5/2019 12/11/1986 1717170689

42 BKvgZ Avjx 1075430 mn: wk¶K MwbZ I weÁvb GmGmwm-1g GBPGmwm-1g mœZK -cvm-2q cvBKKvw›` eûg~Lx D”P we`¨vjq H          24/01/13   24/01/13 5/8/1980 1710750853

43 Avmgv Av³vi 1152038 mn: wk¶K weÁvb GmGmwm-4.38 GBPGmwm-4.10 mœZK -m¯§vb-2q H H          18/02/19    18/02/19     31/12/86 1713090311

44 ‡gvZvwQg wejvn 1152033 mn: wk¶K Bm:ag© GmGmwm-2.75 GBPGmwm-2.67 Kvwgj-1g H H          18/02/19  18/02/19 1/3/1987 1931821492



45 gynv:Igi dvi“K 359937 mn: wk¶K Bm:ag© GmGmwm-1g GBPGmwm-2q mœZK -cvm-2q
Kicvov BDwbqb (eûgyLx)D”P 
we`¨vjq H 1/4/1992 1/4/1992 1972 1963919743

46 msMxZv `I 1029439 mn: wk¶K K…wl wk¶v GmGmwm-1g K…wl wW‡cvgv H H      14/03/2005 1/12/2005 1980 1770418108

47 myRq wek¦vm 1152043 mn: wk¶K weÁvb GmGmwm-4.25 GBPGmwm-3.60 mœZK -m¯§vb-2q nvRx †Lvi‡k` mßcjx D”P we`¨vjq H        18/2/2019 1/7/2019 7/12/1986 1781317004

48
Lvb †gv: Avkivdj 
Bmjvg 1147596 mn: wk¶K weÁvb GmGmwm-1g GBPGmwm-2.40 mœZK -m¯§vb-2q myyKZvBj BDwbqb D”P we`¨vjq H 5/2/2019 1/5/2019     1/111984 173152296

49 wcwÄiv Lvbg 1147593 mn: wk¶K wnmve weÁvb GmGmwm-3.69 GBPGmwm-4.70 mœZK -m¯§vb-3.44 H H 5/2/2019 1/5/2019   11/10/1993 1780205179

50 ‡gv: AvjvDwÏb 1077791 mn: wk¶K Bm:ag© `vw_j-we Avwjg-wm dvwRj-2.50 iNybv_cyi `xbbv_ D”P we`¨vjq H          16/05/13 1/9/2013 1986 1956740908
51 ivwRe wek¦vm 1152030 mn: wk¶K e¨emvq wk¶v GmGmwm-4.06 GBPGmwm-4.60 mœZK -cvm-2q H H 7/2/2019 1/7/2019 1987 1922168603
52 PVjwšÍKv ev‰o 1107208 mn: wk¶K wn›`y-wk¶v GmGmwm-2q GBPGmwm-3q mœZK -cvm-2q H H 7/2/2019 7/2/2019 1983 1737233890

53 G,†K,Gg Av: Kv`xi 334495 mn: wk¶K Bm:ag©  Avwjg-2q dvwRj-2q ‡K‡KwU nvRx BÝwUwUDkvb &H      24/10/1991 1/11/1991 1/1/1972 1996283825
54 g‡bvR evjv 1147588 mn: wk¶K Bs‡iRx GmGmwm-1g GBPGmwm-3.50 mœZK -m¯§vb-2q Inve Av`©k D”P we`¨vjq &H 2/2/2019 2/2/2019 10/12/1983 1677242807
55 wgby miKvi 1152029 mn: wk¶K c`©_ GmGmwm-4.56 GBPGmwm-3.30 mœZK -m¯§vb-3.11 &H &H 2/2/2019 2/2/2019 15/10/90 1749697643
56 ‡mb Avb›` Kzgvi 199636 mn: wk¶K mv: weÁvb GmGmwm-2q GBPGmwm-2q mœZK -cvm-3q wcVvevox wbgœ gva¨wgK we`¨vjq &H 20/06/89 1/7/1991 1964 1713533895
57 jvfjx wmK`vb 1123935 mn: wk¶K K…wl wk¶v GmGmwm-3.18 K…wl wW‡cvgv-3.52 &H &H 5/2/2015 1/10/2015 1990 1758684578
58 Avwgbyi ingvb 1113644 mn: wk¶K Bm:ag© `vwLj-4.08 Avwjg-4.08 dvwRj-2.83 BDbvB‡UW GKv‡Wwg Lvwjqv H 1/9/2014 1/11/2014 1/2/1990 1744435714
59 msyRj Kzgvi wekv&ewvm 1112590 mn: wk¶K K…wl wk¶v GmGmwm-4.25 K…wl wW‡cvgv-3.78 &H H 3/6/2014 1/9/2014 1/6/1991 1745346891
60 AwRZ Kzgvi gÛj 1139633 mn: wk¶K Kw¤úDUvi GmGmwm-2q GBPGmwm-2q mœZK -cvm-3q &H H 5/2/2013 1/3/2018 1/12/1982 1719885148
61 DËg ivq 1147597 mn: wk¶K Bs‡iRx GmGmwm-3.25 GBPGmwm-4.20 mœZK -cvm-2q &H H 5/2/2019 1/5/2019 23/12/87 1923077379

৬২ মাঃ আইউব হােসন ১০৪৯০৩১ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 
২য় ২য় ৩য় কাটালীপাড়া শাহানা রশীদ বািলকা 

উ  িব ালয় গাপালগ  ১৭/০৫/১৭ ০১/০৭/১৭ ১৯৮০ ১৯২৬৯৫৫০৪১

৬৩ িবনয় হালদার ১০৭৬৫৬০ সহকারী িশ ক িহ  ধম 
৩.৩৮ ৩.২ ২য় কাটালীপাড়া শাহানা রশীদ বািলকা 

উ  িব ালয় গাপালগ  ০৩/০৬/১৩ ০৩/০৬/১৩ ১৯৮৫ ১৯২৬৯৫৫০৪১

৬৪ আিজ র রহমান ১০৪১৫০০ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 
১ম ২য় ২য় 

গাপাল র কির ে ছা উ  িব ালয় গাপালগ  ২৪/০১/১০ ২৪/০১/১০ ১৯৮৪ ১৯১৪৭৮২৪৪১

৬৫ িবকাশ ম ল ১১৩৯৬১৯ সহকারী িশ ক বসায় িশ া 
১ম ২য় ২য় 

গাপাল র কির ে ছা উ  িব ালয় গাপালগ  ১১/০৪/১৫ ০১/০৫/১৮ ১৯৮১ ১৭৮৬৫৪৬১৭৪

৬৬ অন  মার িব াস ১০৭৫৪৩৯ সহকারী িশ ক িষ 
৩.৬৩ ২.৪ ২য় 

িপ রী ইউিনয়ন উ  িব ালয় গাপালগ  ০১/০৪/১৩ ০১/০৫/১৩ ১৯৮৭ ১৯২০১০২৯১৯

৬৭ িবেবক ম ১১২৭৩৭১ সহকারী িশ ক গিণত 
৩.৩৮ ৩.১ ২য় 

িপ রী ইউিনয়ন উ  িব ালয় গাপালগ  ৩১/০৮/১৪ ০১/০৫/১৬ ১৯৮৬ ১৭২৬২০০২৮২

৬৮ রেমন মার ঘাষ ১১৩৯৬২৮ সহকারী িশ ক আইিস  
৪.২৫ ৩.৪ ২য় 

িপ রী ইউিনয়ন উ  িব ালয় গাপালগ  ১৫/১২/১৩ ০১/০১/১৮ ১৯৮৭ ১৯১৮০১৭৪৬৯

৬৯ হািফ র রহমান ১১৪৭৬৩২ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 
৫. ৪.৫৮ ১ম 

িপ রী ইউিনয়ন উ  িব ালয় গাপালগ  ০৭/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৯৯১ ১৯৩২৩১২১৯৪



৭০  লাল ঢালী ১০৩৩৫০৪ সহকারী িশ ক িষ 
২য় ১ম

তািলম র তিলহা  উ  িব ালয় গাপালগ  ২৮/১২/০৮ ২৮/১২/০৮ ১৯৭২ ১৭৪৮৯৯৮২৮২

৭১ দব নারায়ন ম মদার ১০৪২৪৩৩ সহকারী িশ ক আইিস  
১ম ২য় ৩য় 

তািলম র তিলহা  উ  িব ালয় গাপালগ  ১৭/০৮/০৫ ১৭/০৮/০৫ ১৯৭৬ ১৯১৮৯৭৩৮৬৮

৭২ তির ল ইসলাম ১০৭৭৩৪৭ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 
৩.৬৭ ২.৬৭ ৩.১৭

তািলম র তিলহা  উ  িব ালয় গাপালগ  ০১/০৬/১৩ ০১/০৯/১৩ ১৯৮৮ ১৭২৬১৪১৩৫৩

৭৩ িব ব বাৈড় ১১৪২৫৫৬ সহকারী িশ ক িব ান 
৩.৮৫ ৩.৮ ১ম 

তািলম র তিলহা  উ  িব ালয় গাপালগ  ১৫/১২/১৬ ০১/০১/১৮ ১৯৮৪ ১৭৪৬৮৪৭৩৮৮

৭৪ ছায়া রানী বাৈড় ১০৩৩৩৩৩ সহকারী িশ ক িষ 
২য় ২য়

নয়ারবাড়ী ব খী উ  িব ালয় গাপালগ  ১৭/১০/০৪ ১৭/১০/০৪ ১৯৮০ ১৭৩১৯১৫৮৩৮

৭৫ মান  রায় ১১০৪২২১ সহকারী িশ ক িহ  ধম 
২য় ২য় ৩য় 

নয়ারবাড়ী ব খী উ  িব ালয় গাপালগ  ১৯/০৪/১২ ০১/০৫/১২ ১৯৭৫ ১৭৯১১৭২৬০৩

৭৬ রভা রানী রায় ১০০২৯৬১ সহকারী িশ ক িষ 
১ম ২য়

মা া রাধাগ  ইউইেটড ইনি উশন গাপালগ  ২৪/০২/০৫ ২৪/০২/০৫ ১৯৮১ ১৭৫৮৮১৮০২৪

৭৭ মা: আব র রহমান ৩৪৭৮১৫ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 
২য় ২য় ২য় 

মা া রাধাগ  ইউইেটড ইনি উশন গাপালগ  ২৫/০৫/০০ ২৫/০৫/০০ ১৯৯৭ ১৭৯৭৫৫২৪৬৮

৭৮ পন বাৈড় ১১৩৯৬১৬ সহকারী িশ ক আইিস  
১ম ২য় ২য় 

মা া রাধাগ  ইউইেটড ইনি উশন গাপালগ  ২৪/০৮/১৪ ০১/০৫/১৮ ১৯৮৪ ১৫১১৭৭২২১১

৭৯ িত ব ১১৩৪৯২০ সহকারী িশ ক বাংলা 
৩.৩৮ ৩.৫ ২য় 

মা া রাধাগ  ইউইেটড ইনি উশন গাপালগ  ০১/১১/১৬ ০১/১১/১৬ ১৯৮৬ ১৭৪৮২১৯৩২৮

৮০ সংকর বাৈড় ৪৮৯৪০৫ সহকারী িশ ক িষ 
১ম ১ম ৩.৩৩ উ র কাটালীপাড়া রামেমাহন উ  

িব ালয় গাপালগ  ১৩/০৪/০৩ ১৩/০৪/০৩ ১৯৭৯ ১৭১৮৫৭৪২৩৩

৮১ পেরশ চ  ম মদার ১০৫৬৮১২ সহকারী িশ ক িহ  ধম 
১ম ২য় ২য় উ র কাটালীপাড়া রামেমাহন উ  

িব ালয় গাপালগ  ২০/০৯/১০ ০১/১১/১২ ১৯৮০ ১৭১৮৫৭৪২৩৩

৮২ মা: আ  হািনফ ১১১২১১৬ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 
৪.৪১ ৪.৫ ৩.২৫ নছাউি ন তা কদার উ  মাি মক 

িব ালয় গাপালগ  ২১/০৪/১৪ ০১/০৭/১৪ ১৯৮৯ ১৯১৬৪৫০৭৭৮

৮৩ রােবয়া তা কদার ১১৩৪৯২৮ সহকারী িশ ক বাংলা 
৩.০৬ ২.৬ ২য় নছাউি ন তা কদার উ  মাি মক 

িব ালয় গাপালগ  ২৬/১০/১৬ ০১/০১/১৭ ১৯৮৮ ১৯৫৫৭০১২২৪

৮৪ জাহরা সািদয়া ১১৩৯৬২৪ সহকারী িশ ক সমাজ িব ান
২য় ২য় ২য় নছাউি ন তা কদার উ  মাি মক 

িব ালয় গাপালগ  ০১/১০/১৩ ০১/১১/১৭ ১৯৮৩ ১৮৪২৭৮৬২৩৯

৮৫ রিক ল ইসলাম ১১৪৫৩৩৪ সহকারী িশ ক ইংেরজী
৩.৫ ৩.৫ ২য় নছাউি ন তা কদার উ  মাি মক 

িব ালয় গাপালগ  ০৫/০২/১৯ ০১/০৩/১৯ ১৯৮৮ ১৯১০৪০৭১৮১

৮৬ ওমর আলী িময়া ১১৪৫৩৩৬ সহকারী িশ ক ইংেরজী
৪.৩৮ ৩.৭ ২য় নছাউি ন তা কদার উ  মাি মক 

িব ালয় গাপালগ  ০২/০২/১৯ ০১/০৩/১৯ ১৯৮৮ ১৮৩৪৩৪৫৭৬৫

৭৭ িব ব হালদার ১১৩৮৪৭৩ সহকারী িশ ক িষ 
৩.৭৩ ২.৯৬

উমাচরণ সাবজনীন উ  িব ালয় গাপালগ  ৩০/০১/১৭ ০১/১১/১৭ ১৯৯০ ১৯২২৪৫৯৭৮৫

৮৮ কে াল িব াস ১১৪৫৩৩৭ সহকারী িশ ক আইিস  
৪.৯৪ ৪.৫ ২.৭৬

উমাচরণ সাবজনীন উ  িব ালয় গাপালগ  ০৪/০২/১৯ ০১/০৭/১৯ ১৯৯৩ ১৭২২৮৪৪২২৪

৮৯ মা.মিন ামান িব াস ১০৭৫৪২৯ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 
২য় ২য় ২য় 

নািরেকলবাড়ী উ  িব ালয় গাপালগ  ০১/০১/১৩ ০১/০৫/১৩ ১৯৭৮ ১৯৪৪৩২১৮৯৪



৯০ মিনকা ব ১১২৯৬৭২ সহকারী িশ ক িহ  ধম 
১ম ২য় ২য় 

নািরেকলবাড়ী উ  িব ালয় গাপালগ  ২২/০৭/১৫ ০১/০৭/১৬ ১৯৭৯ ১৯৩৪০৯৯০৮৪

৯১ িবেবক  িব াস ১১৩৯৬৫৯ সহকারী িশ ক আইিস  
১ম ৩.৬৫ ২য় 

নািরেকলবাড়ী উ  িব ালয় গাপালগ  ১৯/১২/১৩ ০১/০৩/১৮ ১৯৮৬ ১৭১৭৭৫৪১৬৫

৯২ িব ব বালা ১১৪৭৬৪০ সহকারী িশ ক ইংেরজী নািরেকলবাড়ী উ  িব ালয় গাপালগ  ০৯/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৯৯২ ১৭৭৬২৪৬৫২১

৯৩ মা.আিজ ল হক গাজী ১০৭৭৩৪৫ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 
১ম ২য় ২য় 

ডগলাস মেমািরয়াল উ  িব ালয় গাপালগ  ২৯/০৪/১৩ ০১/০৭/১৩ ১৯৮১ ১৭৭৯৯৮৫৬০৭

৯৪ মািলন িলজা ১১৩৯৬৫৩ সহকারী িশ ক আইিস  
িব িস ২য় 

ডগলাস মেমািরয়াল উ  িব ালয় গাপালগ  ১২/১১/১৫ ০১/০৩/১৮ ১৯৮৬ ১৭২৮৫৪৮৪৮৮

৯৫ মা. া খান ১১৪৭৬২২ সহকারী িশ ক গিণত 
৪.১৩ ৪.৬ ১ম 

ডগলাস মেমািরয়াল উ  িব ালয় গাপালগ  ১২/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৯৮৯ ১৭৯২৮৫৫৫৭১

৯৬ দবদাস রায় ১১৫২০৫৭ সহকারী িশ ক বাংলা 
৩. ৩.৬ ২য় 

ডগলাস মেমািরয়াল উ  িব ালয় গাপালগ  ১২/০২/১৯ ০১/০৯/১৯ ১৯৮৮ ১৯৩৩৫৫৪০৬০

৯৭ মা. হলাল উি ন ী ১১৪৭৬২৬ সহকারী িশ ক ইংেরজী
৪.৫ ৪.২ ২.৬৮

ডগলাস মেমািরয়াল উ  িব ালয় গাপালগ  ১২/০২/১৯ ০১/০৯/১৯ ১৯৯২ ১৭৫৯৮১৩৬৩০

৯৮ মা.আিম ল ইসলাম ১০৫৪৩৭০ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 
১ম ১ম ১ম 

কাটালীপাড়া এস এন ইনি উশন গাপালগ  ২৬/১২/১০ ০১/০৩/১১ ১৯৮৫ ১৭২৪৪৬৩১৬০

৯৯ মা. হসীন তা কদার ৬৪৫৬৩৬ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 
২য় ২য় ২য় 

বা াবাড়ী জ িব িপ উ  িব ালয় গাপালগ  ০১/১০/০২ ০১/০১/০৩ ১৯৭৬ ১৯৩২৪০২৯৯৮

১০০ িমলন িব াস ১১৪২২৭০ সহকারী িশ ক আইিস  
৩.৫ ৩. ২য় 

বা াবাড়ী জ িব িপ উ  িব ালয় গাপালগ  ০৭/০৮/১৪ ০১/১১/১৪ ১৯৮৫ ১৭৪৬৬৬৪৭০৩

১০১ পিরেতাষ ম মদার ১০৫৪৩৬৬ সহকারী িশ ক িষ 
১ম ১ম

লখ া আদশ মা িমক িব াপীঠ গাপালগ  ০১/০৩/১০ ০১/০৫/১০ ১৯৮৩ ১৭৩৮৮৭০৬৭০

১০২ স জীব মি ক ১১৪৭৬২৪ সহকারী িশ ক আইিস  
৩.৪৫ ৩.৭৮ ২য় 

লখ া আদশ মা িমক িব াপীঠ গাপালগ  ২৮/১২/১৫ ০১/০৩/১৬ ১৯৮৭ ১৭২৪৫২৭৬৫৪

১০৩ স জীত িব াস ১১৩৩২৯৭ সহকারী িশ ক িব ান 
৪.৫ ৩.৯

ব কাটালী ই উিনয়ন উ  িব ালয় গাপালগ  ২৮/১১/১৬ ০১/০১/১৭ ১৯৮৭ ১৭৩৪৭৯২০০৬

১০৪ উ ম সরকার ২০২৪১২৫ সহকারী িশ ক িষ 
১ম ১ম 

রামশীল আদশ উ  িব ালয় গাপালগ  ৩০/১২/০৯ ০১/০৩/১০ ১৯৮৩ ১৭২৯৯০৭০৩১

১০৫ পলাশ বাৈড় ১১৪৭৬২৭ সহকারী িশ ক িহ  ধম 
২.৭৫ ৩.১ ২য় 

রামশীল আদশ উ  িব ালয় গাপালগ  ২০/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৯৮৯ ১৭২৮৬৯৩৬৭৫

১০৬ নীেরাদ চ  হীরা ১১৩৯৬৫১ সহকারী িশ ক আইিস  
১ম ২য় ৩য় 

শৗলদহ িরয়া উ  িব ালয় গাপালগ  ১৩/০১/১৬ ০১/০৩/১৬ ১৯৭৮ ১৭৩৪৬৮৬৪০০

১০৭ িনর ন ওঝা ৪৮৯৩৮৩ সহকারী িশ ক িষ 
২য় ১ম 

খাগবাড়ী িন  মা িমক িব ালয় গাপালগ  ২৮/০৪/০২ ০১/০৭/০২ ১৯৭৭ ১৭৭৯৫৬৬৮৯৫

১০৮ কা উ ম হােসন ১১৪৪৩১৮ সহকারী িশ ক আইিস  
৩.৬৩ ৪. ২য় 

খাগবাড়ী িন  মা িমক িব ালয় গাপালগ  ১২/১২/১৫ ০১/০৩/১৬ ১৯৮৭ ১৯১৭৮৭৬৭৬৯

১০৯ িমলন িব াস ১১২৫৩৫৫ সহকারী িশ ক সমাজ িব ান
২.৮৮ ২.২ ১ম 

খাগবাড়ী িন  মা িমক িব ালয় গাপালগ  ০৮/০১/১৫ ০১/০৩/১৫ ১৯৮৮ ১৩১৫১৭৫৮৭৮



১১০
মাঃ মিন ামান 

হাওলাদার ৪৭২৪৪৯ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 
৩য় ৩য় ২য় 

কাি  উ  িব ালয় গাপালগ  ২১/১১/৯৬ ০১/০১/৯৭ ১৯৬৭ ১৭৫১৬৭৬৭৫৯

১১১ কানাই লাল ম ১০৫৯২৯৮ সহকারী িশ ক িহ  ধম 
২য় ১ম ৩য় 

কাি  উ  িব ালয় গাপালগ  ০১/১১/১০ ০১/০৫/১১ ১৯৭৬ ১৭৪৭৬৭২৭৬৯

১১২ কাশ হীরা ১১৩৯৬১০ সহকারী িশ ক আইিস  
২য় ২য় ২য় 

কাি  উ  িব ালয় গাপালগ  ২৯/০৪/১৫ ০১/০৩/১৮ ১৯৮৮ ১৭৩৭২৩৩৭৯৫

১১৩ মাঃ আ স সালাম খান ৪৭৮০৫২ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 
৩য় ৩য় ২য় 

কমল ঁিড় িব ািনেকতন গাপালগ  ০১/০৭/৯৬ ০১/০৭/৯৬ ১৯৬৬ ১৭১০৮৭৪৯৮১

১১৪ অসীম বরাগী ১০৪০৬৬৭ সহকারী িশ ক িষ 
২য় ১ম ১ম 

কমল ঁিড় িব ািনেকতন গাপালগ  ১২/১২/০৯ ০১/০৫/১১ ১৯৭৯ ১৯১৬১৬১৭৪৭

১১৫ িলটন রায় ১১০৭৯৫০ সহকারী িশ ক িষ 
১ম ২ ১ম 

ধারাবাশাইল উ  িব ালয় গাপালগ  ১৮/০৭/১৩ ০১/১১/১৩ ১৯৮৪ ১৭২৫৬৮৪৪৮৬

১১৬ এস এম আঃ রা াক ৪৭৬১৪৭ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 
৩য় ২য় ২য় 

পাবিলক উ  িব ালয় গাপালগ  ২২/০৮/৯৮ ০১/০৯/৯৮ ১৯৭১ ১৭২৭১৩১৮৫০

১১৭ িবমল  িব াস ৪৮৩০২৯ সহকারী িশ ক ইংেরজী
২য় ২য় ২য় 

পাবিলক উ  িব ালয় গাপালগ  ১০/০৪/০১ ০১/০৭/০১ ১৯৭৩ ১৭২৭৬২৫৯১১

১১৮ পলাশ চ  ম ল ১১৩৯৬২৯ সহকারী িশ ক আইিস  
২.৬৯ ২.৯ ২য় 

পাবিলক উ  িব ালয় গাপালগ  ০১/০৪/১৫ ০১/০৩/১৮ ১৯৮৭ ১৭৪৭৩৭১২০৬

১১৯ রািখ পাে ১১৪৭৬২৫ সহকারী িশ ক বাংলা 
৪. ৪.৩ ২য় 

পাবিলক উ  িব ালয় গাপালগ  ০৬/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৯৯১ ১৭৭৮৭৯৪০২৮

১২০ মাঃ ইসরািফল ৪৮৭৮৭৬ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 
২য় ২য় ২য় 

তাল িরয়া প প ী উ  িব ালয় গাপালগ  ২৬/০৯/০১ ০১/০৫/০১ ১৯৮১ ১৭৬১৮৭৯০৪৫

১২১ জগ াথ বাৈড় ১১৫৪৬০১ সহকারী িশ ক ভৗত িব ান 
৪.২৫ ৩.৬ ২.৭৫

তাল িরয়া প প ী উ  িব ালয় গাপালগ  ১৩/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৯৯২ ১৭৯০৭৪১৬৮৪

১২২ নীল কমল ওঝা ১১৪৭৬৩৬ সহকারী িশ ক আইিস  
২.৬৩ ৩.৪ ২য় 

তাল িরয়া প প ী উ  িব ালয় গাপালগ  ২২/০৭/১৫ ০১/০৩/১৮ ১৯৮৪ ১৭২২০৬৭৮১৬

১২৩ মাঃ আঃ জিলল গাজী ৪৮০০১৭ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 
৩য় ৩য় ২য় কাটালীপাড়া দয়াল হালদার আদশ 

িব াপীঠ গাপালগ  ৩০/০৯/৯৯ ০১/১১/৯৯ ১৯৭৪ ১৮৪৯৭৪১০০৮

১২৪ র ন হালদার ১১০৭৯৫৫ সহকারী িশ ক িষ 
১ম ২য় ২য় কাটালীপাড়া দয়াল হালদার আদশ 

িব াপীঠ গাপালগ  ২৮/১২/১৩ ০১/০৩/১৪ ১৯৮৪ ১৭১০০২২৭১৭

১২৫ পিরেতাষ ম ১১০৭৯৫৬ সহকারী িশ ক আইিস  
২য় ২য় ২য় কাটালীপাড়া দয়াল হালদার আদশ 

িব াপীঠ গাপালগ  ২৮/১২/১৩ ০১/০৩/১৪ ১৯৮২ ১৯৮৭৩৮৪৮৭০

১২৬ অিসত ম ল ১১৫২০৫৪ সহকারী িশ ক ভৗত িব ান 
৪.৯৪ ৪.৯ ৩.৩ কাটালীপাড়া দয়াল হালদার আদশ 

িব াপীঠ গাপালগ  ১১/০২/১৯ ০১/০১/১৯ ১৯৯০ ১৭৪৭০৭৩৯৮০

১২৭ মনা চৗ রী ১১৫২০৫৫ সহকারী িশ ক বসায় িশ া 
৩.৭৫ ৪. ২য় কাটালীপাড়া দয়াল হালদার আদশ 

িব াপীঠ গাপালগ  ১৭/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৯৮৮ ১৭৭৬২৬৩৩১৩

১২৮ মাঃ হাসাইন মা া ১০০৩২৬১ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 
২য় ২য় ২য় 

য়া াম ব খী উ  িব ালয় গাপালগ  ১৮/০৫/০৩ ০১/০১/০৭ ১৯৭৯ ১৭১৪৬১৪৬৫৭

১২৯ শংকর মার পা ার ১০৭৮৯৬৮ সহকারী িশ ক আইিস  
২য় ২য় ২য় 

য়া াম ব খী উ  িব ালয় গাপালগ  ০৪/০৯/১৩ ০১/০১/১৮ ১৯৭৫ ১৭৪৭২৪১৯৬



১৩০ শীতাং  কীতনীয়া ১১৪২৫৬০ সহকারী িশ ক বাংলা 
১ম ২.৮ ২য় 

য়া াম ব খী উ  িব ালয় গাপালগ  ১৫/০১/১৫ ০১/০৩/১৮ ১৯৮৪ ১৭৭৬৭৪৬৭৭২

১৩১ আ  জাফর হাওলাদার ১০০৩২৫৮ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 
১ম ১ম ২য় ওেয়  কাটালীপাড়া ইউিনয়ন 

ইনি উশন গাপালগ  ১৪/০৮/০৩ ০১/১১/০৩ ১৯৭১ ১৭২৬০৪২৮০৮

১৩২ অধীর বাইন ১০৩৯৯৮৮ সহকারী িশ ক আইিস  
১ম ২য় ২য় 

সানার বাংলা উ  িব ালয় গাপালগ  ২৯/০৮/০৯ ০১/০৩/১০ ১৯৮০ ১৮২৫৭৯৩৯৩৯

১৩৩ মাঃ শাহাদাৎ হাসাইন ১১৪৭৬২১ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 
৪. ৪. ২.৮৩

সানার বাংলা উ  িব ালয় গাপালগ  ১১/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৯৮৯ ১৭৬৩৫৫৮৮২৭

১৩৪ নীপা গাইন ১০৭৭৭৯৫ সহকারী িশ ক আইিস  
৪.৫ ৩.৩৫ ২য় 

রাধাকা  উ  িব ালয় গাপালগ  ০৭/১০/১২ ০১/০৫/১৩ ১৯৯৪ ১৭৪৭৫২৯০৯৭

১৩৫ কমেলশ ম ল ১১৪৭৬৩৭ সহকারী িশ ক গিণত 
৪.১৯ ৩.৯ ৩.৫৩

রাধাকা  উ  িব ালয় গাপালগ  ০২/০২/১৯ ০২/০২/১৯ ১৯৮৪ ১৭৩৪২০৭৮৫৫

১৩৬ দীপ বল ১০৭৮৯৫৮ সহকারী িশ ক আইিস  
৪.৬৪ ৩.১৯

িবণয়  আদশ উ  িব ালয় গাপালগ  ৩০/০১/১৩ ০১/০৩/১৩ ১৯৮৬ ১৭২১৩৯০০৯৮

১৩৭ পন রায় ১১৩৯৬২০ সহকারী িশ ক বাংলা 
৩.১৩ ২.২ ২য় 

িবণয়  আদশ উ  িব ালয় গাপালগ  ০১/০৩/১৮ ১৯৮৫ ১৭৩৬৯২৩৯২৩

১৩৮ িজ এম আিরফ ১১৪৭৬২৯ সহকারী িশ ক ইংেরজী
৪.৮৮ ৪.৯ ৩.১৫

িবণয়  আদশ উ  িব ালয় গাপালগ  ১২/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৯৯১ ১৮৪৩৮৫২৩৬১

১৩৯ জন তা কদার ১১৪৭৬৩৪ সহকারী িশ ক ইংেরজী
৪.৫ ৪.১ ২.৭৮

িবণয়  আদশ উ  িব ালয় গাপালগ  ১২/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৯৯৩ ১৬৭৯৩৪৯০৭৫

১৪০ দবাশীষ পাে ১১৪৭৬৩৫ সহকারী িশ ক বসায় িশ া 
৩.২৫ ৩.৬ ১ম 

িবণয়  আদশ উ  িব ালয় গাপালগ  ১২/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৯৯০ ১৭৩৭৮৫০৫৭৩

১৪১ কৗিশক সন ১১৪৭৬৩৩ সহকারী িশ ক িষ 
৪.৭৫ ৪.৯ ৩.৫৫

িবণয়  আদশ উ  িব ালয় গাপালগ  ১২/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৯৯৫ ১৭৭৮০১৪৯৭৪

১৪২ লাল সন ১৫১৫০৩৪২ সহকারী িশ ক  িব ান
১ম ২.৪ ২য় 

িবণয়  আদশ উ  িব ালয় গাপালগ  ১১/০২/১৫ ০১/০৫/১৫ ১৯৮৪ ১৭১৯৭৯৯৪৮৫

১৪৩ িদলীপ বাৈড় ১১২৮৯০১ সহকারী িশ ক িষ 
৩.৫ ২. ২য় 

এস. ক.এম.এইচ. উ  িব ালয় গাপালগ  ০৭/১০/১৫ ০১/০৩/১৬ ১৯৮৭ ১৯২০৮৬৮২৪৬

১৪৪ ধন য় বাইন ১০১৩৬৮১ সহকারী িশ ক িষ 
২য় ২য়

পালসাইর ি প ী উ  িব ালয় গাপালগ  ০২/০১/০২ ০১/০৫/০২ ১৯৭৮ ১৮৩৮৭৫৫৯১৫

১৪৫ পন মার িব াস ১১৪৫৩২৫ সহকারী িশ ক আইিস  
২য় ২য় ২য় 

পালসাইর ি প ী উ  িব ালয় গাপালগ  ৩০/১২/১৪ ০১/০৫/১৯ ১৯৭৩ ১৮৮১১৯১১৮১

১৪৬ এস এম শাহজাহান ১০৪৪৮৯১ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 
২য় ৩য় ৩য় 

কাি  আদশ মা িমক িব ালয় গাপালগ  ০১/০৭/৯৯ ০১/০১/০০ ১৯৭৪ ১৭৩৬৯০৪৫৪৭

১৪৭ রনী িম ী ১০৬৯৩০০ সহকারী িশ ক িষ 
২য় ২য়

কাি  আদশ মা িমক িব ালয় গাপালগ  ০৭/০১/১২ ০১/০৩/১২ ১৯৮৪ ১৭২৩৭৬০৭৪১

১৪৮ তপতী ম ১১৪৪৩২৬ সহকারী িশ ক আইিস  
৪.২৫ ৩.১১

কাি  আদশ মা িমক িব ালয় গাপালগ  ০৩/০৯/১৫ ০১/০৫/১৮ ১৯৯৩ ১৭৩৮২৩১২৪৩

১৪৯ িত লতা দ ১০৩১৬৯৬ সহকারী িশ ক িষ 
২য় ২য় ২য় 

িব র জনক ান উ  িব ালয় গাপালগ  ০২/০৮/০৪ ০১/১১/০৪ ১৯৭২ ১৭২৬৯০২৫১১



১৫০ অিজত িব াস ১০৬১৫১৩ সহকারী িশ ক িষ 
১ম ২য়

হাজরাবািড় কিরবািড় উ  িব ালয় গাপালগ  ৩০/১২/০৪ ০১/০৩/০৫ ১৯৭৯ ১৬২৭৩৩৯১০৩

১৫১ উ ল অিধকারী ১১৪৭৬২৩ সহকারী িশ ক আইিস  
৪.৫৬ ৪.৭ ২.৭২

হাজরাবািড় কিরবািড় উ  িব ালয় গাপালগ  ০২/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৯৯০ ১৯১৬২৫৫৭৫৬

১৫২ নয় বাৈড় ১১৫৪৬০৩ সহকারী িশ ক ভৗত িব ান 
৪.০৬ ৪.৫ ৩.৩৫

হাজরাবািড় কিরবািড় উ  িব ালয় গাপালগ  ১৭/০২/১৯ ০১/০৯/১৯ ১৯৯২ ১৭৯৭৫৯৩৭০৩

১৫৩ উ ম িব াস ১০৩২৯৬৭ সহকারী িশ ক িষ 
১ম ১ম

প প ী উ  িব ালয় গাপালগ  ২৯/০৩/০৫ ০১/০৭/০৫ ১৯৮২ ১৭৬৫৬৭৩০৮৮

154 মানা লতানা ১০৩৩৮৪৬ সহকারী িশ ক আ্িস ১ম- ২য়- ১ম
খান সােহব শখ মাশাররফ 
হােসন ু ল এ  কেলজ গাপালগ ১৯৮২ 1760063262

### িন া মি ক ১১১২১১৮
সহকারী 
িশ ক কৃিস িশ া ১ম-১৯৯২ কৃিষ িডে ামা  বিন উ  িবদ ালয় ঐ ১৯৭৬

### মাঃ আবুল ফজল ১০৪৪৯১৮
সহকারী 
িশ ক ◌্িসলাম ধম ২য়- ২য় - ৩য়

কুশলী খান সােহব শখ 
মাশাররফ হা ◌সন উ  

িবদ ালয় ঐ ১৯৭৮ ১৯২৪৯৬৫৭১৭

১৫৭ িশখা ম ল ১০৫৬৭৮২
সহকারী 
িশ ক কৃিষ িশ া ২.৯৪ কৃ ি◌িডে ামা ঐ ঐ ১৯৮৯ ১৯১৭৯৯৮৭৭৭

### পন কুমার বালা #NAME?
সহকারী 
িশ ক বািনজ ১ম ১ম ৩.৫

প ী শখ আবু নােসর 
মাধ িমক িবদ ালয় ঐ

১৫৯ মা আ ার #VALUE!
সহকারী 
িশ ক ি◌ের জ ১ম ১ম ২.৮৫ ঐ ঐ

### িব জৎ সরকার ১১০১১৫৩
সহকারী 
িশ ক কৃিষ  িশ া ৩.৩৮ কৃিষ িডে ামা ৩.৭৫

স প ী জায়ািরয়া উ  
িবদ ালয় এ  কেলজ ঐ ১৪/০৫/২০১৩ ১৪/০৫/২০১৩ ১৯৮৫

১৬১ অসীম সরকার ১০৬১৫২০
সহকারী 
িশ ক শািরিরক িশ া ২য়- ২য় ৩য় ঐ ঐ ১২/১০/২০১০ ১২/১০/২০১০ ১৯৭১

### মীরা রানী বসু ১১১১১৬৫
সহকারী 
িশ ক কৃিষ িশ া ১ম-১৯৯৭ ৩য়-১৯৯৯ র্

 তারা্িল আদশ উ  
িবদ ালয় ঐ ০১/০৪/২০১৪ ০১/০৬/২০১৪ ১৯৮১ ১৭৬৭৩২৩৪২৭

### িদপালী চৗধরী ১১৪৫৩২৬
সহকারী 
িশ ক আ্িস ট ২.১৯-২০০৪ ২.৮০-২০০৬ ২য়-২০১০ তারা্িল আদশ উ  িবদ ালয় ঐ ২৮/১১/২০১৫ ০১/০৩/২০১৯ ১৯৮৭ ১৭৬৭৮৯৫৩২১

### মাঃ এনামুল ১৭০২১৩
সহকারী 
িশ ক ◌্িসলামধম ঐ ঐ ১৯৮৭

165 া িব াস 1048176
সহঃ 
িশ ক বাংলা ১৯৯৪- থম ১৯৯৯- ২য় ২০০১-৩য়

ভাদুিলয়া আদশ উ  
িবদ ালয় গাপালগ  

২৮/১২/২০-
০৪ ১৬/০৬/২০১০ 1979 1726891170

166 নাজিমন নাহার
সহঃ 
িশ ক সাঃ িব ান ১৯৯৭- ২য় ১৯৯৯- ২য় ২০০১- ২য় 

ভাদুিলয়া আদশ উ  
িবদ ালয় গাপালগ  7/1/2010 1982 1715223520

167 লাবনী খানম
সহঃ 
িশ ক ব বসায় িশ া ২০০৩- ২.৮৮ ২০০৫-২.৮০ ২০০৯-২য় 

ভাদুিলয়া আদশ উ  
িবদ ালয় গাপালগ  ১৮/১১/২০১৪ 1985 1762345178

168
ক,এম, মেহদী 

হাসান 1147617
সহঃ 
িশ ক গিণত ২০০৫ - ৪.৬৬ ২০০৭- ৪.০০ ২০১২- থম 

ভাদুিলয়া আদশ উ  
িবদ ালয় গাপালগ  11/2/2019 1990 1677728603



169 মাঃ হািসব িসকদার
সহঃ 
িশ ক ইংেরজী ২০০৯- ৪.৬৯ ২০১১ - ৪.৩০ ২০১৬- ৩.৬৩ জয়নগর মাধ িমক িবদ ালয় গাপালগ  ২৩/০২/২০১৯ 1995 1911119127

170 মাঃ শািহনু ামান 1152049
সহঃ 
িশ ক গিণত ২০০৫-৪.৭০ ২০০৭-  ৩.৩১ ২০১৩ - থম সাতািশয়া  উ  িবদ ালয় গাপালগ  5/2/2019 1/7/2019 1990

171 শাি  ম ল 1147619
সহঃ 
িশ ক গিণত ২০০৫-৪.১৯ ২০০৭- ৩.১০ ২০১১- ১ম 

ঘানাপাড়া আর আর উ  
িবদ ালয় গাপালগ  4/2/2019 1/5/2019 1926624869

172 িচ  র ন িব াস 1041497
সহঃ 
িশ ক গিণত ১৯৯৪ - ১ম ১৯৯৭- ২য় ২০০২- 

ওড়াকা ী দবীশাি  
সত ভামা মাধ ঃ িবদ ালয় গাপালগ  ২৯/১২/২০০৯ 1/3/2010 1979 1713322932

173
মাঃ আিমনুল 

ইসলাম 1145338
সহঃ 
িশ ক গিণত ২০০৫- ৪.০৬ ২০০৭- ৩.৫০ ২০১২- ১ম ীপুর িন  মাধ ঃ িবদ ালয় গাপালগ  5/2/2019 1/3/2019 1991 1912183895

174 সান জদা সুলতানা 1154599
সহঃ 
িশ ক ভৗত িব ান ২০০৭- ৪.৬৯ ২০০৯- ৪.০০ ২০১৫-১ম

া াম আইিডয়াল উ  
িবদ ালয় গাপালগ  ১৩/০২/২০১৯ ১৭/০৯/২০১৯ 1992 1995615180

175 িলয়া সারিমন
সহঃ 
িশ ক ইংেরজী ২০০৪-৩.৫৬ ২০০৬-৩.৮০ ২০১০-২য়

া াম আইিডয়াল উ  
িবদ ালয় গাপালগ  ১৩/০২/২০২০ 1988 1779602208

176 অপূব মি ক
সহঃ 
িশ ক ব বঃ িশ া ২০০৫-৪.১৩  ২০০৭- ৪.৫০ ২০১১- ২য়

া াম আইিডয়াল উ  
িবদ ালয় গাপালগ  ১৩/০২/২০১৯ 1990 1760198408

177 দীপ সরকার 1147620
সহঃ 
িশ ক গিণত 3.56 3.3 ২য় 

িস া প াড়া 
এসইএসিডিপ মেডল উ  
িবদ ালয় গাপালগ  ১৩/০২/২০২০ 1/5/2019 1988 1734626294

178
মাঃ গালজার 
হােসন 470958

সহঃ 
িশ ক সমাজ িব ান ১৯৮০-২য় ১৯৮২-২য় ১৯৮৪ - ৩য়

কািশয়ানী জ, িস, উ  
িবদ ালয় গাপালগ  ২২/০৭/১৯৯৬ 1/2/1997 1968 1718700528

179 খস ল আলম 1152050
সহঃ 
িশ ক বাংলা ২০০৫- ৩.৩৮ ২০০৭- ৪.৪০ ২০১১- ২য়

কািশয়ানী জ, িস, উ  
িবদ ালয় গাপালগ  7/2/2019 1/7/2017 1989 1919489360

180 নয়ন দাস
সহঃ 
িশ ক ভৗত িব ান

৩০০৫   - 
৩.৬৯ ২০০৭- ৩.৬০ ২০১২- ২য়

কািশয়ানী জ, িস, উ  
িবদ ালয় গাপালগ  5/2/2019 1/0/1900 1990 1623038374

181 দবািশষ মজমুদার 1154598
সহঃ 
িশ ক ভৗত িব ান ২০০৫- ৩.৮১ ২০০৭- ৩.৪০ ২০১২ -২য়

রামিদয়া বািলকা উ  
িবদ ালয় গাপালগ  9/2/2019 1/9/2019 1990 1918323408

182 িশিশর বালা 1147616
সহঃ 
িশ ক সমাজ িব ান ২০০১ - ৩.৫০ ২০০৪ - ৩.২০ ২০০৮ -  ২য় তারাইল উ   িবদ ালয় গাপালগ  10/2/2019 1/5/2019 1984 1933471085

183
রােসল হােসন 
কাজী 1147615

সহঃ 
িশ ক ইংেরজী ২০০৪- ২.৪৪ ২০০৬ - ৩.৮০ ২০১১ - ২য় তারাইল উ   িবদ ালয় গাপালগ  10/2/2019 1/6/2019 1988 1719337711

184 জুঁ ই খানম 1151044
সহঃ 
িশ ক ভৗত িব ান ২০০৯ - ৪.৫৬ ২০১১ -৩.৫০ ২০১৫ -৩.২৫

সীতারামপুর এম এইচ উ  
িবদ ালয় গাপালগ  2/2/2019 ২৯/০৭/২০১৯ 1993 1965322878

185 অিমত িব াস 1147608
সহঃ 
িশ ক ইংেরজী ২০০৯- ৪.৯৪ ২০১১ - ৪.৭০ ২০১৫ - ২.৮৫ িনজামকা ী উ  িবদ ালয় গাপালগ  ২০/০২/২০১৯ ২৬/০৫/২০১৯ 1999 1316184886

186 হম ী িব াস 1147604
সহঃ 
িশ ক িব ান ২০০৫- ৩.৬৩ ২০০৭- ৩.১০ ২০১২- ১ম ছবেরান নছা উ  িবদ ালয় গাপালগ  2/2/2019 ২১/০৫/২০১৯ 1989 1745285547

১৮৭ অিজৎ মার িব াস ২৮০৮০৮ স:িশ: শরীরচচা ২য় ২য় ৩য় মুকসুদপুর পা:বালক উ:িব: গাপালগ ২৪/০৪/১৯৯২ আগ ,১৯৯২ ০১/০৭/১৯৬৫ ১৭২৩২৪১০১১



### কাকলী কমকার ১০৩৪৪৯৪ স:িশ: কৃিষ ২.৮৮ কৃিষ িডেপলামা-১ম মুকসুদপুর পা:বালক উ:িব: গাপালগ ১০/০১/২০০৫ নেভ র,২০০৬ ১৪/০৪/৮৫ ১৭৪৮৩২৭৩৬৬

১৮৯  পােনড ১১৩৯৬৪৯ স:িশ: িকউটার ২০০১-২.৮৮ ২০০৪-২.৯০ ২০০৯-২য়
এ.িপ.এফ ি◌উ ামান 
উ:িব: গাপালগ ০১/০৪/২০১৪ ০১/০৩/২০১৮ ########## 1722526645

১৯০ েগৗর  িব াস ১১২১০৮৭ স:িশ: কৃিষ ২০০৮-৪.০০
এ.িপ.এফ ি◌উ ামান 
উ:িব: গাপালগ

২৩/০৫/২০১
৫ ০১/০৬/২০১৫ ১০/১১/১৯৯৩ 1749356603

১৯১ ◌্ে◌ািত য় রায় িব াস ১১০৭৯৬৪ স:িশ: শরীরচচা ২০০১-২.১৩ ২০০৩-১.৮০ ২০০৮-২য়
এ.িপ.এফ ি◌উ ামান 
উ:িব: গাপালগ ০১/০৪/২০১৪ ০১/০৬/২০১৪

২০/০৩/১৯৮
৫ ১৭৯৪৪৪০০৮৭

১৯২ আিম ল এহসান ১১২১০৮৮ স:িশ: ইসলাম ধম ২০০৫-৪.৪২ ২০০৭-৪.৩৩ ২০১০-৪.০০
এ.িপ.এফ ি◌উ ামান 
উ:িব: গাপালগ

২৩/০৫/২০১
৫ ০১/০৬/২০১৫ ৩০/০৬/১৯৯০ ১৭২৮৬৬৯৭৫৯

১৯৩ পারভীন খানম ১৭৩৭৫২ স:িশ: জিুনয়র ১৯৮২-৩য়
এ.িপ.এফ ি◌উ ামান 
উ:িব: গাপালগ .1/8/1986 ০১/০৮/১৯৮৬ ০১/০১/১৯৬৬ ১৯১২৫০৭৯১১

১৯৪ ◌া: হমােয়ত উ ীন ৪৭৪১৮৮ স:িশ: ইসলাম ধম ১৯৮৯-১ম ১৯৯১-২য় ১৯৯৩-২য় কহলিদয়া উ  িবদ ালয় গাপালগ .1/3/1995 ০১/০২/১৯৯৮ ০৮০৮/১৯৭৪ ১৭৫১১২৬৫১৬
১৯৫ েগৗতম বালা ১১৪৫৩৩৫ স:িশ: বসায় িশ া ২০০৬-২.৮১ ২০০৮-৪.১০ ২০১২-২য় কািলনগর উ  িব ালয় গাপালগ ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ০১/০৭/১৯৮৯ ১৭৯১৯১২৪৯৭
### ইকরাম ১১৩৩২৮৪ স:িশ: ইসলাম ধম ৪.৫৮ ৪.০৮ ৩.২৫ ক দ র পা:বালক উ:িব: গাপালগ ০৮/১১/২০১৬ মাচ/২০০৭ ০৫/১১/১৯৯০ ১৭১৬৩৩০৩২০
১৯৭ কাম াহার ১০৫১১৪২ স:িশ: িষ ১৯৯৭-১ম ২০০১-২য় ২০০৬-২য় ◌াহালা ি◌এল উ  িব ালয় গাপালগ ০৭/০১/২০১০ ০১/১১/২০১০ ০১/০৩/১৯৮৩ ১৭৪৯৬১২২৫৪
### আিজ র রহমান ১১৪৭৬৪২ স:িশ: ইসলাম ধম ১৯৯৯-১ম ২০০১-২য় ২০০৪-২য় ◌াহালা ি◌এল উ  িব ালয় গাপালগ ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ২০/০২/৮৫ ১৭২৮০৮২৩৫২
১৯৯ িশ া িব াস ১১১১১৬৬ স:িশ: িহ  ধম ১৯৯৭-২য় ২০০০-২য় ২০০৪-২য় মহারাজ র উ  িব ালয় গাপালগ ০১/০৪/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪ ০১/০৬/১৯৮১ ১৭৩৪৪৭৮২৫৯

২০০
ম ◌া:  আ ই উব আলী 

ী ২৭৫০৯২ স:িশ: ইসলাম ধম ১৯৮৬-৩য় ১৯৮৮-৩য় ১৯৯১-৩য় গাড়লগাতী ক এম উ: িব ালয় গাপালগ ১৫/০৯/৯২ ০১/১১/১৯৯২ ০১/০১/১৯৭১ ১৭১৪৭৯০৬৩০
২০১ েপ  নাথ ওঝা ১০৪৯০১৯ স:িশ: আ ইিস ১৯৯৫-১ম ১৯৯৯-২য় ২০০২-২য় গাড়লগাতী ক এম উ: িব ালয় গাপালগ ২৪/০৪/১০ ০১/০৭/২০১০ ০১/০৩/১৯৭৯ ১৭৬৭১৯৬৬০৭
### ঝ  মার সাহা ১০৪৯০১৮ স:িশ: িষ ১৯৯৯-১ম ২০০৭-১ম ২০১৩-২.৯৫ গাড়লগাতী ক এম উ: িব ালয় গাপালগ ২৪/০৪/১০ ০১/০৭/২০১০ ২৫/১২/৮১ ১৭২৭০৬৫১৫৫
### মিন সরকার ১১৪৫৩৩২ স:িশ: বাংলা ২০০১-২.৬৩ ২০০৪-২.৯০ ২০০৮-২য় বদ াম উ  িব ালয় গাপালগ ০৫/০২/২০১৯ ০৫/০৩/২০১৯ ০১/০৯/১৯৯৮৪ ১৭৬৩৩৪৪৫৯৭

২০৪
এ এম বলােয়ত হ 
◌াে◌সন ১০১৩৬৮৫ স:িশ: আ ইিস ২য় ৩য় ৩য় গ ◌ালাবািড়য়া উ  িব ালয় গাপালগ ০১/০৭/২০০৩ ০১/০৭/২০০৪ ০৭/০৩/১৯৭০ ১৭২৯৯৩৩৯২৭

### িব  র ন বালা ১১১২১০০ স:িশ: িহ  ধম ২য় ৩য় ২.৯ গ ◌ালাবািড়য়া উ  িব ালয় গাপালগ ১২/০৫/২০১৪ ০১/০৯/২০১৪ ১০/১০/১৯৭০ ১৭৫৬৬৯২৯৯৯
### িব ল চ  ম মদার ২৮৩৩৮৮ স:িশ: শরীরচচা ৩য় ৩য় ২য় গ ◌ালাবািড়য়া উ  িব ালয় গাপালগ ২২/০৭১৯৯৪ ০১/১১/১৯৯৫ ২৫/০৬/১৯৬৭ 1733122384
২০৭ নিমতা রানী মা ল ◌া ১১৫২০৬৩ স:িশ: গিণত ৪.৯৪ ৪. গ ◌ালাবািড়য়া উ  িব ালয় গাপালগ .2/2/2019 ০১/০৭/২০১৯ ২৫/১১/১৯৯১ 1710848832

২০৮
মা: এমদাদ হােসন 

িসকদার ১০৭০২৪৮ স:িশ: ইসলাম ধম ১৯৯৮-১ম ২০০০-২য়২ ২০০২-১ম জেক এমিব মিললক উ: িব: গাপালগ ০৮/০৬/২০০৬ ০১/০১/২০১৩ ০১/০১/১৯৮৪ ১৭১৮৮৮৪৩০৮
২০৯ পলতা ম ল ১১১৭১৮৬ স:িশ: িহ  ধম ২০০৩-৩.০৬ ২০০৬-৩.১০ ২০১০-৩.১০ জেক এমিব মিললক উ: িব: গাপালগ ২০/১০/২০১৪ ০১/০৩/২০১৫ ০১/১২/১৯৮৭ ১৯৫১২৫৮২৪২
২১০ বনমালী বর ১১৫২০৬০ স:িশ: ইংেরজী ২০০৪-৩.৫০ ২০০৭-৪.৩০ ২০১১-২য় জেক এমিব মিললক উ: িব: গাপালগ ১৮/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১০/১১/১৯৮৮ ১৭১৪৩৮০৮৫৩
২১১ নীলরতন বালা ১০৭৭৮০৩ স:িশ: আ ইিস ১৯৮৫-২য় ১৯৮৮-২য় ১৯৯৪-৩য় জেক এমিব মিললক উ: িব: গাপালগ ০৪/১০/২০১২ ০১/০৯/২০১৩ ০৫/১১/১৯৬৮ ১৮১৮৪৭৫৯৫২
২১২ রািজব পা ার ১১৮৭৬৪৯ স:িশ: ইংেরজী ২০০৪-২.৭৫ ২০০৬-২.৩০ ২০১০-৩.০০ জেক এমিব মিললক উ: িব: গাপালগ ১৮/০২/২০১৯ ০১/০২/২০১৯ ২০/১০/১৯৮৮ ১৭৩৫৯৫০৭৭৮
২১৩ উ ল সরকার স: : িশ: বসায়  উে গ ১৯৯০-২য় ১৯৯২-২য় ১৯৯৬-৩য় আ ল খােলক একােডিম গাপালগ ৩০/১১/০০ ২৫/০২/১৯৭৬ ১৭১০৮৫১৭১৫
২১৪ িবথীকা রানী িব াস স:িশ: ইংেরজী ১৯৯৪-২য় ১৯৯৭-২য় ২০০২-২য় আ ল খােলক একােডিম গাপালগ ০৭/১১২০০৪ ০১/০১/১৯৭৯ ১৭৪১৪৯৬৩৪০
২১৫ শিহ ামান পলাশ স:িশ: িহসাব িব ান ২০০৩-২.৪৪ ২০০৪-৩.০৩ ২০০৯-২.৯৮ আ ল খােলক একােডিম গাপালগ ০১/০৪/২০১৪ ৩০/১১/১৯৮৭ ১৭১৩৬০৩৫৮০

২১৬ মাহা দ জািহ ল ইসলাম ১০৪৪৮৬৮ স:িশ: ইসলাম ধম ১৯৯৪-২য় ১৯৯৬-২য় ১৯৯৮-২য় আ ল খােলক একােডিম গাপালগ ১৭/০৫/২০০৩ ০১/০৫/২০১০ ০১/০১/১৯৮০ ১৭৩৩৫৫৪৭৮০
২১৭ ির া সরকার ১০৪৪৮৬৯ স:িশ: িহ  ধম ১৯৯২-১ম ১৯৯৬-২য় ১৯৯৯-৩য় আ ল খােলক একােডিম গাপালগ ১৭/০৫/২০০৩ ০১/০৫/২০১০ ১২/১১/১৯৭৭ ১৭৫৪৪৬৬৮৭৯
২১৮  সজল মার সরকার ১০৭০০০২ স:িশ: শরীরচচা ১৯৯১-২য় ১৯৯৩-২য় ১৯৯৫-২য় আ ল খােলক একােডিম গাপালগ ০৩/১২০০ ০১/১১/২০১২ ১১/০১/১৯৭৭ ১৭১০০২৮৯৪৭



২১৯ অেশাক মার দাস ১০৪৪৮৬৭ স:িশ: িষ ১৯৯৭-১ম ২০০০-১ম ২০১৪-৩.৩৩ আ ল খােলক একােডিম গাপালগ ০১/০৭/২০০২ ০১/০৫/২০১০ ০১/০৮/১৯৮২ ১৭২৯৮৪২৫৮০
২২০ অরিব  রায় স:িশ: িব ান ১৯৯৪-১ম ১৯৯৬-১ম ২০০০-২য় আ ল খােলক একােডিম গাপালগ ০৭/১১/২০০৪ ০১/০২/১৯৮০ ১৯৫৫৫২৫২৫১
২২১ সা ঈ র রহমান স:িশ: আ ইিস ১৯৯৭-১ম ২০০০-২য় ২০০৩-২য় আ ল খােলক একােডিম গাপালগ ০৭/১১/২০১৪ ০১/০১/১৯৮১ ১৭২৪৩১০৩০১
২২২ িবনয় সরকার ১১৪৫৩২৯ স:িশ: িষ ২০১১-৪.৩১ ২০১৫-৩.৫৮ ই  লখ া িজরাতলী িন:মা:িব: গাপালগ ০৪/০২/২০১৯ ২৭/০৩/২০১৯ ২৮/০৮/১৯৯৫ ১৭৫১৪১৯৪৩৭
২২৩ িদপংকর পাঠক ১১৪৫৩৩০ স:িশ: আ ইিস ২০০৪-৩.০৬ ২০০৬-৩.৫০ ২০১০-২য় ই  লখ া িজরাতলী িন:মা:িব: গাপালগ ০৩/০২/২০১৯ ২৭/০৩/২০১৯ ২৫/১১/১৯৮৭ ১৭৩৫০২৮৭৪৪
২২৪ মা: ইবা ল ইসলাম ১১৪৫৩২৮ স:িশ: ইসলাম ধম ২০০৭-৪.৫৮ ২০০৯-৫.০০ ২০১২-৩.৯২ ই  লখ া িজরাতলী িন:মা:িব: গাপালগ ০৪/০২/২০১৯ ২৭/০৩/২০১৯ ০৭/০৯/১৯৯২ ১৯১০৪১২৯০০
২২৫ বাস চ  দাস ১১৩৯৬১৭ স:িশ: আ ইিস ১৯৯৭-১ম ১৯৯৯-১ম ২০০৪-২য় বায়ািলয়া নজা ীন উ:িব: গাপালগ ২৭/১০/২০১৪ ০১/০৩/২০১৮ ২৭/১২/১৯৮১ ১৭১৬০৫৮০০৬
২২৬ শারিমন নাহার এ ানী ১১৪৭৬৪৭ স:িশ: ইংেরজী ২০০৫-৪.৬৩ ২০০৭-৩.১০ ২০১২-২য় বায়ািলয়া নজা ীন উ:িব: গাপালগ ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১০/১০/১৯৯০ ১৯৯৮৫৯৬১৬১
২২৭ অিনেমষ সরকার ১১৪৫৩৪২ স:িশ: বাংলা ২০০২-৩.০০ ২০০৫-৩.০০ ২০০৯-২য় জিসমনেনছা উ  িব ালয় গাপালগ ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ০২/০১/১৯৮৫ ১৭১৫৫১১৬০৭

২২৮ িন ল কবীর - স:িশ: ইসলাম ধম ২০০২-৪.১৭ ২০০৪-৩.৫০ ২০০৮-২য় মহারাজ র উ  িব ালয় গাপালগ ১১/১১/২০১৯ ০১/০১/১৯৮৮ 1929248854

২২৯ মা ন শখ ১১৪৫৩২৭ স:িশ: িষ ২০০২-৩.৭৫ ২০০৫-৩.৫ ২০০৯-২য় বা কামারী উ  মা :িব ালয় গাপালগ .2/6/2019 6/2/2019 ০১/০৩/২০১৯ ১৭১১৪৬৫৭২৯

### মনেতাষ ম মদার ১১৪৫৩৩১ স:িশ: আ ইিস ২০০৩-৩.৫ ২০০৬-৩.৩ ২০১০-২য় বা কামারী উ  মা :িব ালয় গাপালগ ৩১/০১/১৯ ০১/০৩/২০১৯ ########## 1725159539



এসএসিস/দািখল এইচএসিস/আিলম
াতক 

(পাস/স ান)
১ হা দ মাতােলব হােসন ১০২৬৩৯৫ সহকারী িশ ক শরীর চ া 2য় ২য় ৩য় দৗলতিদয়া মেডল হাই ল রাজবাড়ী গায়াল ৩০/০৭/৯৬ 01/01/05 1975 ১৭৪৯০৬০৮৮১
২ অিনতা রানী পাল ১১৪৩৭৮৬ সহকারী িশ ক িহ  ধম 2য় 2য় 2য় দৗলতিদয়া মেডল হাই ল রাজবাড়ী গায়াল ১৩/০৬/১৫ 01/11/18 197৩ ১৯৮৫২১৩০৯৫
৩ আঃ রিশদ ১১৪৫৪৪১ সহকারী িশ ক কি উটার 2য় 2য় 2য় দৗলতিদয়া মেডল হাই ল রাজবাড়ী গায়াল ১৩/০৬/১৫ 01/03/19 19৮5 ১৭১২২৩০২৪০
৪ আ াহ আল মাহ দ ৪৭৪১৭১ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 2য় ৩য় 2য় গায়াল  আইিডয়াল ল রাজবাড়ী গায়াল ২৪/০২/৯৪ 01/02/98 197২ ১৭৪৪৯০৩৭৬০

৫ সািদয়া নওিশন ৪৭৮০৪৬ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 2য় ৩য় ৩য় চৗ রী মাহ ব হােসন বািলকা িব ালয় রাজবাড়ী গায়াল 08/11/95 01/04/99 1975 ১৭১৩৫৩১৫০৫
৬ আ ল কালাম আজাদ ৪৭৪১৭৮ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 3য় ৩য় ৩য় জামতলা মা িমক িব ালয় রাজবাড়ী গায়াল 05/01/89 ৩০/০৭/১৯ 1975 ১৭৪৯০৬০৮৮১
৭ জসিমন লতানা ৪৮৮৭৬৪ সহকারী িশ ক িষ িশ া 2য় 2য় 3.20 জামতলা মা িমক িব ালয় রাজবাড়ী গায়াল ৩০/০৭/১৯ ৩০/০৭/১৯ 1975 ১৭৪৯০৬০৮৮১
৮ িব বগম সহকারী িশ ক কি উটার ১ম 2য় 2য় জামতলা মা িমক িব ালয় রাজবাড়ী গায়াল ৩০/০৭/১৯ ৩০/০৭/১৯ 1975 ১৭৪৯০৬০৮৮১
৯ মাঃ লাকমান হােসন সহকারী িশ ক ইংেরজী ১ম 2য় ৩য় জামতলা মা িমক িব ালয় রাজবাড়ী গায়াল ৩০/০৭/১৯ ৩০/০৭/১৯ 1975 ১৭৪৯০৬০৮৮১
১০ মাঃ িমজা র রহমান ১০২৬৩৯৫ সহকারী িশ ক রাজবাড়ী 3.75 2.7০ ৩য় সাহাজউি ন ম ল ইনি উট রাজবাড়ী গায়াল ১৪/০১/১৫ ২৩/০৩/১৫ 19৮5 ১৭৮৩৮০৩৪৩৪

১১ হা দ মাতােলব হােসন খান ৪৮৩৪৯৪ সহকারী িশ ক
ইসলাম িশ া 
(এস িস) 2য় ৩য় ২য় সাহাজউি ন ম ল ইনি উট রাজবাড়ী গায়াল ৩১/১২/৯৫ 01/04/01 1975 ১৭১৪৮১৬৪৫৮

১২ পারভীন আ ার ১১১৮০৪৮ সহকারী িশ ক িষ িশ া ৩.০০ 3.25 2.56 দৗলতিদয়া আ াস আলী হাই ল রাজবাড়ী গায়াল 01/02/15 01/03/15 19৮৭ ১৭৭৮২১৯২৮৬

১৩
রাকসানা পারভীন 1025455 সহ: িশ ক িষ িশ া

১ম ১ম (িডে ামা)
৩.৩৭(িব.এ,িজএড

)
আলািদ র উ  িব ালয় রাজবাড়ী সদর 01.11.04 01.09.05 08.10.73 01716886235

১৪ ফির ল ইসলাম 1063115 সহ: িশ ক ইসলাম ধম ২য় ২য় ২য় ঐ ঐ সদর 24.11.11 01.11.12 02.02.79 01722056818
১৫ সীমা ম মদার 1121963 সহ: িশ ক িহ  ধম ২য় ২য় ২য় ঐ ঐ সদর 30.04.15 01.07.15 05.03.83 01749911912

১৬ মাহাঃ আ র রা াক 170221 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ২য় ২য় ৩য় আলহা  আ ল কিরম উ  িব ালয় রাজবাড়ী
সদর

30/04/1985 30/04/1985 ১৯৬৫ 1716719975

১৭ জােহদা পারভীন ৮০২৭৯৮ ড ই স মিকং ১ম ২য় ২য় আলহা  আ ল কিরম উ  িব ালয় রাজবাড়ী
সদর

17.04.2000 01.06.2000 1978 1710411320

১৮ লতানা বগম ৮০২৭৯৭ ড ই স মিকং ১ম ১ম ২য় আলহা  আ ল কিরম উ  িব ালয় রাজবাড়ী
সদর

17.17.2000 01.06.2000 1976 1717914045

১৯ সিলনা িসি কা ৮০২৮০০ ড ই িবি ং মইন ২য় ২য় (িডে ামা) আলহা  আ ল কিরম উ  িব ালয় রাজবাড়ী
সদর

17.04.2000 01.06.2000 1977 1776715005

২০ মাহা দ হািব র রহমান ১৩১৪০১০২ দশক কি উটার ২য় ২য় ২য় (িড ী) আলহা  আ ল কিরম উ  িব ালয় রাজবাড়ী
সদর

06.06.2011 01.01.2013 1983 1712431190

২১ মাঃ শাহী ল ইসলাম ১৪১৫০২১৩ ড ই িবি ং মইন ১ম ২য় (িডে ামা) আলহা  আ ল কিরম উ  িব ালয় রাজবাড়ী
সদর

01.10.2013 01.04.2014 1978 1721505894

২২ সাি র হােসন স জ
সহকারী 
িশ ক(গিনত) গিনত ৩.২৫ ৩.০০ ২য় আলহা  আ ল কিরম উ  িব ালয় রাজবাড়ী

সদর
09.02.2019 1985 1914881882

২৩ সািদয়া আফেরাজ
সহকারী িশ ক 
(ভাষা) বাংলা/ইংেরজী ১ম ২য় ২য় আলহা  আ ল কিরম উ  িব ালয় রাজবাড়ী

সদর
09.02.2019 1985 1746173474

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

ইনেড  ন রিশ েকর নামিমক নং িব ালেয়র নাম জলা (কম ল) জ সাল মাবাইল না ার
িশ াগত যা তা

িবষয়পদবী িনেয়ােগর তািরখ এমিপও ি র তািরখউপেজলা



২৪
মাঃ গালাম মা ফা ৪৭৮০৪১ সহ: িশ ক ইসলাম ধম

২য় ২য় ৩য়
আলহাজ িনজাম উি ন আহ দ উ  
িব ালয়

রাজবাড়ী সদর ০৯.০৫.৯৪ ০১.০৪.৯৪ ১০.০১.৭১ ০১৭২১১২৭৩১৫

২৫
মােজদা খা ন ২০০৩৬০১ সহ: িশ ক িষ িশ া

৪.১৭
৩.২৫ ( িষ 

িডে ামা) ৩য় (িড ী)
ঐ রাজবাড়ী সদর ৩১.১০.১৫ ০১.০৭.১৬ ০১.০১.৯৩ ০১৭৩৩৪২২২২৫

২৬ মাঃ নািসর উি ন মা া
AGT 

১০০২১৭১ সহঃিশ ক িষ ২য় ২য় (িডে ামা) আড়াবাড়ীয়া উ  িব ালয়
রাজবাড়ী সদর

২১/০৮/২০০২ ০১/০১/২০০৪ ০১/১০/১৯৭৮ 1734330053

২৭ কিনকা ভৗিমক
PHT101384

3 সহঃিশ ক শরীরচচা ১ম ২য় ২য় আড়াবাড়ীয়া উ  িব ালয়
রাজবাড়ী সদর

২৫/০৮/২০০২ ০১/০৬/২০০৪ ১১/০৯১৯৭৯ 1744474051

২৮ হা নার রিশদ
MRT10505

59 সহঃিশ ক ইসঃধম ৩.৮৩ ৩.২৫ ১ম আড়াবাড়ীয়া উ  িব ালয়
রাজবাড়ী সদর

১৪/১০/২০০৯ ০১/০৯/২০১০ ০১/১২/১৯৮৫ 1734844097
২৯ এস এম মন RTA সহঃিশ ক গিনত ৪.১৯ ৪.০০ ৩.৪১ আড়াবাড়ীয়া উ  িব ালয় রাজবাড়ী সদর ১৫/০৩/২০১৮ — ২০/১১/১৯৯২ 1737544324

৩০ মাহা দ ইমরান শখ ১১৪৮০০০ সহকারী িশ ক আইিস ৪.৩১
৩.৪১ (কি : 

িডে ামা) ৩.৫৮ (িব.এস.িস) আটদা নীয়া উ  িব ালয় রাজবাড়ী সদর ০৯/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ০৮/০৭/৯১ 1734381063

৩১  মাঃ আ র রা াক ম ল 276200 সহকারী িশ ক
ইসলাম ও নিতক 
িশ া ২য় ২য় ৩য়

বাব র কিছমউি ন িব াপীঠ রাজবাড়ী সদর
7/29/1989 7/1/1993 3/1/1970 1714223245

৩২ মাঃ উসমান পােটায়ারী ১৪৩৩৬০ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ২য় ২য় ২য় বরাট ভাকলা ল এ  কেলজ রাজবাড়ী সদর ০২/০৬/১৯৮৩ ০১/০৯/১৯৮৪ ০১/০৩/১৯৬৩ 1716458647

৩৩ িন ফা ইয়াসিমন ৪৮৭৮৫৬ সহকারী িশ ক িষ িশ া ২য়
২য় ( িষ 
িডে ামা) বরাট ভাকলা ল এ  কেলজ

রাজবাড়ী সদর
১১/০৬/২০০২ ১১/০৬/২০০২ ০১/০৩/১৯৭৬ 1728585258

৩৪ সাথী রানী রায় ১১২১৯৭৪ সহকারী িশ ক িহ  ধম ২.২৫ ৩.০০ ২য় (িড ী) বরাট ভাকলা ল এ  কেলজ রাজবাড়ী সদর ২৭/০৫/২০১৫ ০১/০৭/২০১৫ ১২/১০/১৯৮৫ 1790793828

৩৫ সাম ন নাহার 389963 সহ: িশ ক িষ িশ া ১ম
২য় ( িষ 
িডে ামা) লতান র উ  িব ালয়

রাজবাড়ী সদর
1/20/2003 1/20/2003 2/5/1979 1750077729

৩৬ মাঃ শাহীদ চৗ রী 1143798 সহ: িশ ক কি উটার ২য় ১ম ২য় লতান র উ  িব ালয় রাজবাড়ী সদর 12/20/2014 10/1/2018 10/24/1980 1750022649
৩৭ আিতয়ার রহমান 1148007 সহ: িশ ক শরীর চচা ৩.৬৩ ৪.৩০ ২য় লতান র উ  িব ালয় রাজবাড়ী সদর 2/13/2019 5/1/2019 9/11/1988 1739094974
৩৮ রা  আহে দ ১১৪৭৯৯৯ সহকাির িশ ক ইংেরিজ ৪.৪৪ ৪.৬০ ২.৬৯ বলগািছ বািলকা উ  িব ালয় রাজবাড়ী সদর ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২৩/৮/৯৩ 1743111098
৩৯ পিরেতাষ চ  বালা 1029404 সহকারী িশ ক িষ িশ া ১ম ১ম ১ম ব িলয়া বািলকা উ  িব ালয় রাজবাড়ী সদর 3/19/2005 12/1/2005 9/30/1978 1734908094

৪০ মাঃ আছা ামান 487363 সহকারী িশ ক
ইসলাম ও নিতক 
িশ া ২য় ২য় ২য় ব িলয়া বািলকা উ  িব ালয়

রাজবাড়ী সদর
9/28/1999 5/1/2002 1/1/1980 1718594866

৪১ বীর দাস 1147995 সহকারী িশ ক গিণত ৪.২৫ ৩.১০ ২য় ব িলয়া বািলকা উ  িব ালয় রাজবাড়ী সদর 2/9/2019 5/1/2019 11/27/1985 1717753937
৪২ আ ল আহাদ শখ ১১৪৩৭৮৭ সহঃ িশ ক BST(S) ১ম ২য় ২য় বস র কা-অপাের ভ হাই ল রাজবাড়ী সদর ১৩/০৮/২০১৩ ০১/১০/২০১৮ ১৪/০৯/৮৪ 1718760704
৪৩ মন রা বগম ১১৪৫৪৪০ সহঃ িশ ক ST(S) ১ম ১ম ১ম বস র কা-অপাের ভ হাই ল রাজবাড়ী সদর ১৩/০৮/২০১৩ ০১/০৩/২০১৯ ২৪/১১/৭৯ 1731088861
৪৪ মাঃ আ ল হ ৪৮৭৮৫২ সহঃ িশ ক ISLAM ১ম ১ম ১ম বস র কা-অপাের ভ হাই ল রাজবাড়ী সদর 1/6/2002 ০১/০৬/২০০২ ০১/০১/১৯৮০ 1726603822
৪৫ মায়াে ম আিল সারদার ১০৩১৪৫৭ সহঃ িশ ক AGRI ২য় িডে ামা বস র কা-অপাের ভ হাই ল রাজবাড়ী সদর 12/9/2004 2/2/2006 ২৮/১২/৭০ 171565589
৪৬ আ ল কালাম মা া ১০২৯৪০৩ সহঃ িশ ক I.C.T ২য় ৩য় ২য় বস র কা-অপাের ভ হাই ল রাজবাড়ী সদর 1/7/2004 1/12/2005 12/4/1972 1726218916
৪৭ মাঃ ওয়ািহ ামান 174565 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ২য় ২য় ৩য় চ দ র উ  িব ালয় রাজবাড়ী সদর 10/31/1986 3/17/1987 3/1/1966 1928114534
৪৮  মাঃ আ  তােলব  মা া 272083 সহকারী িশ ক িব ান ২য় ৩য় ৩য় চ দ র উ  িব ালয় রাজবাড়ী সদর 10/14/1990 2/23/1991 8/30/1964 1748350099
৪৯ মাঃ আ  সােলক 1034044 সহকারী িশ ক শরীরচচা ১ম ২য় ২য়(িড ী) চ দ র উ  িব ালয় রাজবাড়ী সদর 5/1/2004 1/1/2006 3/2/1970 1724820826

৫০  মাঃ মাখেল র রহমান 1007780 সহকারী িশ ক
ইসলাম ও নিতক 
িশ া ৩য় ২য় ৩য় চরেজৗ ড়ী উ  িব ালয়

রাজবাড়ী সদর
1/1/1997 5/1/2004 11/5/1967 1717694064

৫১ খসানা খানম 1144381 সহকারী িশ ক কি উটার ২য় ২য় ২য় চরেজৗ ড়ী উ  িব ালয় রাজবাড়ী সদর 1/25/2005 1/1/2019 7/21/1976 1929065613
৫২ মাঃ ন র আহ দ 1044224 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ২য় ৩য় ২য় লদীজয় র বািলকা উ  িব ালয় রাজবাড়ী সদর 12/25/1998 5/1/2010 2/1/1977 1727417471
৫৩ রীনা লতানা 1069896 সহকারী িশ ক ীড়া িবিপএড ২য় ৩য় ২য় লদীজয় র বািলকা উ  িব ালয় রাজবাড়ী সদর 8/21/1999 11/1/2012 5/27/1975 1727678572



৫৪ সয়দ হা দ আলী - সহকারী িশ ক ইংেরজী ৪.০৬ ৩.৬০ ২য় লদীজয় র বািলকা উ  িব ালয় রাজবাড়ী সদর 2/12/2019 - 8/11/1989 1922540005
৫৫ মা: তিব র রহমান 1044265 সহ: িশ ক ইসলাম ধম ২য় ৩য় ২য় জালিদয়া উ  িব ালয় রাজবাড়ী সদর 25/12/1998  01/05/2010  4/01/1981  01736 083112

৫৬
শাম ল হক ১০৫৮০১৩ সহ: িশ ক

ইসলাম ও নিতক 
িশ া ১ম ৩য় ২য়(িড ী)

কাজী হদােয়ত হােসন বািলকা উ  
িব ালয়

রাজবাড়ী সদর 10.02.11 01.05.11 01.05.83 01710476126

৫৭ মাহা দ নজ ল ইসলাম ১১৪৭৯৯৭ সহকারী িশ ক ইংেরিজ ৪.৪৪ ৪.১০ ২.৫৩ কালা সদর উি ন উ  িব ালয় রাজবাড়ী সদর ১৪/০২/১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০৩/০১/১৯৯২ 1760787770
৫৮ ইশারত হােসন ১১৫২২৯০ সহকারী িশ ক গিণত ৪.১৯ ৪.৪০ ১ম কালা সদর উি ন উ  িব ালয় রাজবাড়ী সদর ১৪/০২/১৯ ০১/০৭/২০১৯ ২২/১২/১৯৮৯ 1782979603

৫৯
মাঃ আ ল হােসন ১০০৭৭৭৪ সহ: িশ ক

ইসলাম ও নিতক 
িশ া 3য় ৩য় 3য়

ম ৎেকাল হাই ল রাজবাড়ী সদর 01.02.95 01.05.04 01.01.75 01731205131

৬০
এস,এম, শওকত পারেভজ ১০৩০৪৫৪ সহ: িশ ক িষ িশ া

2য় -
২য় ( িষ 
িডে ামা)

ম ৎেকাল হাই ল রাজবাড়ী সদর 01.11.04 01.02.06 12.08.74 01720475496

৬১ মাঃ মাহা ল আলম ২৭৬৮৮৭
সহঃিশ ক ইসলাম 
ধম ইসলাম িশ া ২য় ৩য় ৩য় ি য়া উ  িব ালয়

রাজবাড়ী সদর
১৪/১২/১৯৯৩ ১৪/১২/১৯৯৩ ০৪/০৬/১৯৭০ 1718764765

৬২ মাঃ রা ামান ১১১৪৫৯০ সহঃ িশ ক িষ িষ িশ া ৩.৫
২য় ( িষ 
িডে ামা) ৩.০৬ (িব.এ,ইিড) ি য়া উ  িব ালয়

রাজবাড়ী সদর
১৪/১২/২০১৪ ০১/০১/২০১৫ ০৬/১২/১৯৯১ 1735451568

৬৩ রােফজা খা ন ১০৪৯৩৪৭ সহ: িশ ক ইসলাম ধম ১ম ২য় ২য় লঘর উ  িব ালয় রাজবাড়ী সদর ০১.০৭.০৯ ০১.০৭.১০ ০১.০১.৮৫ 01747015318
৬৪ মাঃ আ ল মিজদ 484933 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ২য় ২য় ২য় আর.এস. ক ইনি উশন রাজবাড়ী সদর 7/23/2001 7/23/2001 2/2/1978 1720977142
৬৫ মাঃ আেনায়ার  হােসন খান 1025457 সহকারী িশ ক কি উটর ২য় ৩য় ২য় আর.এস. ক ইনি উশন রাজবাড়ী সদর 10/2/2004 9/1/2005 3/1/1972 1712389893

৬৬ আইিরন লতানা 1071971 সহকারী িশ ক িষ িশ া ২.৭৫
৩.২৫ ( িষ 

িডে ামা) আর.এস. ক ইনি উশন
রাজবাড়ী সদর

6/9/2012 2/1/2013 1/2/1984 1724575930

৬৭
মাঃ রইচ উি ন ১১৪৭৯৯৪ সহকারী িশ ক িষ িশ া

৩.১৩
৩.৯৩ ( িষ 

িডে ামা)
শের বাংলা বািলকা উ  িব ালয় রাজবাড়ী সদর ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৯ ০১৭১৩ ৯৯২৬৪২

৬৮
আসীম মার ম ল সহকারী িশ ক ব াপনা

৩.১৩ ৩.০০ ২য়
রাজ মািহনী ইনি উট ( ল এ  

কেলজ)
রাজবাড়ী সদর ১০/০২/২০১৯ ১২/০২/১৯৮৬ 1755286260

৬৯ মিন ল ইসলাম ১০৭৭৬৭০ ধম য় িশষক ইসলাম ৩.৩৩ ২.৬৭ ১ম
খানখানা র তিম ি ন খান উ  বািলকা 
িব ালয়য়

রাজবাড়ী সদর
০৮/০৬/২০১৩ ০১/০৯/২০১৩ ০১/০২/১৯৮৬ 1776676183

৭০ মাহা দ রােসল ব ১১৩৯৭৯১ সহকারী িশষক কি উটার ২.৮৮ ৩.২০ ২য়
খানখানা র তিম ি ন খান উ  বািলকা 
িব ালয়য়

রাজবাড়ী সদর
২৯/০৯/২০১৪ ০১/০৩/২০১৮ ১৫/১২/১৯৮৭ 1912086198

৭১ হািলম মা া ১১৪৮০০১ সহকারী িশষক ইংেরজী ৪.২৫ ৩.৮০ ২য়
খানখানা র তিম ি ন খান উ  বািলকা 
িব ালয়য়

রাজবাড়ী সদর
০৯/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২৫/০৯/১৯৮৯ 1739726521

৭২ মা: মাফা ল হােসন ২০১৮৭৫৮ সহ: িশ ক ইসলাম ধম ১ম ১ম ২য় ইয়ািছন উ  িব ালয় রাজবাড়ী সদর 11.08.14 30.11.14 01.03.82 01714744820

৭৩
আিশক মাহ দ 1147993 সহ: িশ ক িষ িশ া

৩.৫০
৩.৯০ ( িষ 

িডে ামা)
ঐ রাজবাড়ী সদর 10.02.19 21.06.19 08.12.89 01709106359

৭৪ রেবকা লতানা ১১৪৮০০২ সহ: িশ ক বসায় িশ া ৩.৬৩ ৪.২০ ১ম ঐ রাজবাড়ী সদর 10.02.19 21.06.19 16.10.88 01728008584
৭৫ মা: ইয়ািছন িসি কী ১০০৮১৯০ সহ: িশ ক ইসলাম ধম ২য় ৩য় ২য় রাজবাড়ী আদশ উ  িব ালয় রাজবাড়ী সদর ২৪.০১.২০০০ ১৭.০৫.২০০৪ ০১.০৯.১৯৭১ ০১৭১৩৫৬৮৭৩৪

৭৬
া রানী চ বত ১০৭৩০২৪ সহ: িশ ক িষ িশ া

১ম -
১ম ( িষ 
িডে ামা)

ঐ রাজবাড়ী সদর ১০.০৬.২০১২ ২৩.০২.২০১৩ ১০.১২.১৯৮০ ০১৭২০৩৭২৯৭৮

৭৭ র ন মার পাল ১১৪৮০০৩ সহ: িশ ক কি উটার ২.৭৫ ৩. ২য় আ া নওয়াজ খায়  মা িমক িব: রাজবাড়ী সদর ০৬.০২.১৯ ০১.০৫.১৯ ০৭.০৫.৮৮ ০১৭১৭২২৩১২৯
৭৮ মা: আ ল লিতফ ৪৭৪৪৮৬ সহ: িশ ক ইসলাম ধম ৩য় ৩য় ২য় আ া নওয়াজ খায়  মা িমক িব: রাজবাড়ী সদর ০১.০১.৯১ ০৮.০৩.১৯৯৮ ১৫.০১.১৯৭১ ০১৭৭৩৫৩৯১৯৬৯
৭৯ িলিপকা রায় 1144380 সহ: িশ: কি উটার 2002,2.63 2004,2.00 2008,2 ধমতলা আদশ উ  িব ালয় রাজবাড়ী বািলয়াকাি 29/08/13 1/1/2019 30/12/85 1721550489
৮০ আহ দ আলী 478664 সহ: িশ: ইসলাম িশ: 1991,2য় 1993 1995 মাজবাড়ী উ  িব ালয় রাজবাড়ী বািলয়াকাি 1/7/1999 1/7/1999 1/12/1974 1924490330



৮১ রনিজৎ মার িব াস 1145448 সহ: িশ: শরীর চচা 2004,3.31 2006,3.60 2010,2 মাজবাড়ী উ  িব ালয় রাজবাড়ী বািলয়াকাি 6/2/2019 1/3/2019 6/2/1988 1722127203
৮২ মা: আ র রা াক 1152270 সহ: িশ: িব ান 2006,3.75 2008,3.80 2013,2.87 মাজবাড়ী উ  িব ালয় রাজবাড়ী বািলয়াকাি 6/2/2019 1/7/2019 30/11/90 1744741030
৮৩ মা: মিতউর রহমান 1144385 সহ: িশ: কি উটার 1997,1ম 2008,2.20 2012,3.52 বাসাবাড়ী উ  িব ালয় রাজবাড়ী বািলয়াকাি 25/10/14 1/1/2019 1/12/1981 1715656031
৮৪ মা: িমজা র রহমান 1044259 সহ: িশ: ইসলাম িশ: 1997,2য় 1999,1ম 2002,2য় বাসাবাড়ী উ  িব ালয় রাজবাড়ী বািলয়াকাি 27/08/03 1/5/2010 1/9/1981 1731944279

৮৫
অরিব  মার ম ল 1069893 সহ: িশ: িষ িশ া 1998,1ম

2006, িষ 
িডে ামা ১ম

2010, 
িব.এগ.এড ২য়

বাসাবাড়ী উ  িব ালয় রাজবাড়ী বািলয়াকাি 8/11/2004 1/11/2012 27/06/80 1840633259

৮৬ মা: আ স সালাম 1063146 সহ: িশ: ইসলাম িশ: 1995,1ম 1997,2য় 1999,2য় শালমারা িনি র উ  িব ালয় রাজবাড়ী বািলয়াকাি 7/6/2011 1/11/2012 28/02/81 1721847549
৮৭ মা: আ া ল ইসলাম 1079190 সহ: িশ: ইসলাম িশ: 1999,1ম 2001,2য় 2003,2য় বা াম উ  িব ালয় রাজবাড়ী বািলয়াকাি 20/07/2013 1/11/2013 15/05/84 1734573135
৮৮ িচ া িব াস 1152274 সহ: িশ: বাংলা 2000,2য় 2002,1ম 2006,2য় বহর র উ  িব ালয় রাজবাড়ী বািলয়াকাি 14/02/19 1/7/2019 29/07/84 1988483820
৮৯ মা: লাব  িময়া 1058002 সহ: িশ: ইসলাম িশ: 1996,2য় 1998,2য় 2005,3য় তালতলা স প ী মা িমক িব: রাজবাড়ী বািলয়াকাি 12/11/2010 1/5/2011 15/04/81 1719518924
৯০ র ন মার ম ল 1052982 সহ: িশ: িষ িশ া 1997,2য় িষ িডে ামা তালতলা স প ী মা িমক িব: রাজবাড়ী বািলয়াকাি 8/10/2004 1/11/2010 1/1/1981 1736180990

৯১
মা: আিখ ামান 280753 সহ: িশ: ইসলাম িশ: 1993,3য় 1985,2য় 1987,3য় িলয়াকত আলী ুিত ল এ  কেলজ রাজবাড়ী বািলয়াকাি 13/04/93 1/7/1994 1970 1729931940

৯২
হা দ ইি স আলী 482297 সহ: িশ: ইসলাম িশ: 1993,2য় 1995,2য় 1997,2য় িলয়াকত আলী ুিত ল এ  কেলজ রাজবাড়ী বািলয়াকাি 30/09/00 1/10/2000 1979 1714474187

৯৩
আ স স র 1025494 সহ: িশ: িষ িশ া 1998,2য় িষ িডে ামা িলয়াকত আলী ুিত ল এ  কেলজ রাজবাড়ী বািলয়াকাি 19/03/05 1/9/2005 1983 1814474187

৯৪
হিরদাস িব াস 1152269 সহ: িশ: কি উটার 2002,3.25 2005,3.00 2009,2য় িলয়াকত আলী ুিত ল এ  কেলজ রাজবাড়ী বািলয়াকাি 28/01/19 1/7/2019 1986 1747119623

৯৫ িমতা িব াস 1147979 সহ: িশ: িহ  ধম িশ: 2006,4.19 2008,2.20 2011,2 য় িঘ কমলা উ  িব ালয় রাজবাড়ী বািলয়াকাি 2019 1/5/2019 21/07/1990 1725401898
৯৬ মা: িফেরাজ হায়দার 1147978 সহ: িশ: বসায় িশ: 2002,3.38 2004,3.40 2009,2য় িঘ কমলা উ  িব ালয় রাজবাড়ী বািলয়াকাি 2019 1/5/2019 15/09/1986 1718985677
৯৭ খিল র রহমান 177386 সহ: িশ: ইসলাম িশ: 1980,2য় 1982,2য় 1984,3য় রশী মা িমক িব ালয় রাজবাড়ী বািলয়াকাি 15/07/87 15/07/1987 1/1/1967 1718257118
৯৮ আফেরাজা বা 1043379 সহ: িশ: কি উটার 1992,1ম 1994,2য় 1996,3য় রশী মা িমক িব ালয় রাজবাড়ী বািলয়াকাি 3/1/2005 1/5/2010 3/7/1976 1710810211
৯৯ মা ন কিবর 1125389 সহ: িশ: শরীর চচা 2002,3.00 2005,1.89 2010,2য় রশী মা িমক িব ালয় রাজবাড়ী বািলয়াকাি 11/2/2019 1/1/2016 1/1/1988 1879555532
১০০ তাসিলমা নাসিরন 1152272 সহ: িশ: িষ িশ া 2005,3.00 2008,2.45 2012,2য় রশী মা িমক িব ালয় রাজবাড়ী বািলয়াকাি 12/2/2019 1/7/2019 7/10/1988 1739859196
১০১ স য় মার িব াস 2105640 সহ: িশ: শরীর চচা 2001,3.00 2004,2.90 2008,2য় আড়কাি  উ  িব ালয় রাজবাড়ী বািলয়াকাি 9/4/2014 1/7/2014 2/1/1984 01728-370741
১০২ শ র মার পা ার 1152268 সহ: িশ: িব ান 2007,4.63 2009,4.70 2013,3.08 আড়কাি  উ  িব ালয় রাজবাড়ী বািলয়াকাি 2/2/2019 1/7/2019 29/10/1990 01759-627811
১০৩ মা: মা ফা কামাল 1069311 সহ: িশ: ইসলাম িশ: 1998,2য় 2001,3য় 2003,2য় আড়কাি  উ  িব ালয় রাজবাড়ী বািলয়াকাি 12/8/2012 1/11/2012 25/01/1984 01953-756682
১০৪ কািনজ ফােতমা 1145450 সহ: িশ: কি উটার 1994,1ম 1998,2য় 2009,3.10 তালতলা স প ী মা িমক িব: রাজবাড়ী বািলয়াকাি 7/3/2011 1/3/2019 28/09/78 1752981732
১০৫ নাজমীন আ ার ১১৫২২৭৯ সহকারী িশ িষ িশ া ৩.৮৮ ৩.৬ ২য় বাগ লী উ  িব রাজবাড়ী পাংশা ০৯.০২.১৯ ০১.০৭.১৯ ১৯৮৯ ১৭৪৬৪০০৬৬৫
১০৬ মরীনা পারভীন ১১৪৭৯৮৯ সহকারী িশ সামািজকিব ১ম ২য় ২য় বাগ লী উ  িব রাজবাড়ী পাংশা ০৯.০২.১৯ ০১.০৫.১৯ ১৯৮৪ ১৭৭০৫৫৬৩৮৬
১০৭ আঃ আহাদ খ ন ১১৫২২৭৮ সহকারী িশ সামািজকিব ৪.৫ ৪.১৭ ২য় বাগ লী উ  িব রাজবাড়ী পাংশা ০৯.০২.১৯ ০১.০৭.১৯ ১৯৮৮ ১৭১৯৯৩৯৫৮৪
১০৮ কাম ামান সরদার ৮৮১১১৩৮৭ সহকারী িশ আইিস ২য় ১.৮ ২য় িনি র মা িমক িব রাজবাড়ী পাংশা ২২.০৪.২০১৫ ০১.০১.১৯ ০১.১২.৮৩ ১৭১১৫১৪৩০১
১০৯ মাঃ শির ল ইসলাম ৪৭৪৪৩৪ সহকারী িশ ইসলাম িশ া ২য় ২য় ২য় িনি র মা িমক িব রাজবাড়ী পাংশা ০২.০১.৯১ ০১.০২.৯৮ ০১.০১.৭৫ ১৭১৩৫২৭১৯৫
১১০ মানা পারভীন ১১৪৭৯৯১ সহকারী িশ বাংলা ২.৪৪ ২.৫ ২য় িব,এম,িড উ  িব ালয় রাজবাড়ী পাংশা ০২.০২.১৯ ০১.০৫.১৯ ০২.০৪.৮৬ ১৭২৫৬১৮০৩৪
১১১ মাঃ এনা ল হক ৪৮৭৮৪৪ সহকারী িশ িষ িশ া ১ম ১ম গাপাল র কেলিজেয়ট উিব রাজবাড়ী পাংশা ২৪.০৭.২০০২ ২৪.০৭.২০০২ ০২.১১.৭৮ ১৭১৯৬৫৮৫৮৮
১১২ মাঃ জয়নাল আেবদীন ৪৭৪১৬৫ সহকারী িশ ইসলাম িশ া ৩য় ৩য় ৩য় গাপাল র কেলিজেয়ট উিব রাজবাড়ী পাংশা ০১.০১.৯৪ ০১.০২.৯৮ ১২.০৮.৭২ ১৭২৮৯২৩৩৫৭
১১৩ রািজনা পারভীন ১০৬৪৭৭৭ সহকারী িশ কি ঃ ১ম ১ম ১ম গাপাল র কেলিজেয়ট উিব রাজবাড়ী পাংশা ১১.০৬.২০১১ ০১.১১.২০১২ ২৫.১০.৭৯ ১৭৮৫৫৭৬৮৬৫
১১৪ রিবউল আলম ৪৭২১২৩ সহকারী িশ ইসলাম িশ া ২য় ৩য় ৩য় উদয় র উ  িব ালয় রাজবাড়ী পাংশা ১৮.১২.৯৩ ০১.০১.১৯৯৭ ১৯৭২ ১৭৩৩৬৭৯৮৬৫
১১৫ মাহ র রহমান ১০৫৮০১৬ সহকারী িশ ইসলাম িশ া ১ম ৩.১৭ ১ম নািদর হােসন উ  বািলকা উিব রাজবাড়ী পাংশা ০৭.০৪.২০১১ ০১.০৫.২০১১ ১৯৮৬ ১৭২৪৪৯৩৫৭২
১১৬ মেহর আলী ১০৭৯১৮৯ সহকারী িশ কি ঃ ১ম ২য় ২য় নািদর হােসন উ  বািলকা উিব রাজবাড়ী পাংশা ০১.০৪.২০১৩ ০১.১১.২০১৩ ১৯৮৩ ১৭২০৫৯২৫৭৬



১১৭ মাঃ িমলন হােসন ১১৪৭৯৮৭ সহকারী িশ িষ িশ া ৩.১৯ ২.৮ ২য় চরআফাড়া উ  িব ালয় রাজবাড়ী পাংশা ০৬.০২.১৯ ০১.০৪.১৯ ১৯৮৬ ১৯৩২৪১৬২৩৪
১১৮ শির ল ইসলাম ১১৪৭৯৯২ সহকারী িশ সামািজকিব ২.৮১ ৩.৭ ২য় হাবাস র ক,রাজ উিচ রাজবাড়ী পাংশা ১৩,০২.১৯ ০১.০৫.১৯ ১৯৮৭ ১৭৪৬৩৭৫৬৮১
১১৯ মাঃ আেনায়ার আলম হীরা ১১০২৪৪১ সহকারী িশ িষ িশ া ১ম ৩.৫৯ হাবাস র ক,রাজ উিচ রাজবাড়ী পাংশা ১৩.০৮.২০১৩ ০১.০৩.২০১৪ ১৯৮৪ ১৭৩১৭০৩৯৩২
১২০ বজ র রশীদ ১০৬৩১৪৩ সহকারী িশ ইসলাম িশ া ১ম ২য় ২য় হাবাস র ক,রাজ উিচ রাজবাড়ী পাংশা ১৯.০৫.২০১১ ০১.১১.২০১২ ১৯৮৪ ১৭২১৮১৫২৭৭
১২১ মাঃ আ ল জিলল ১৪৩২৫৫ সহকারী িশ ইসলাম িশ া ৩য় ৩য় ৩য় পা ােজানা উ  িব ালয় রাজবাড়ী পাংশা ২০.০৭.১৯৭৯ ০১.০৬.৮৪ ১৯৬৩ ১৭২৩৬৬৬২৪২
১২২ মাফাে ল হােসন ২০৩০২২০ সহকারী িশ িষ িশ া ২য় ১ম পা ােজানা উ  িব ালয় রাজবাড়ী পাংশা ১৭.০২.২০১১ ০১.০৫.২০১১ ১৯৮২ ১৭৩২০৪৫৪১৩
১২৩ আ ল খােয়র মাঃসাই ি ন ১১৪৭৯৮৬ সহকারী িশ ইসলাম িশ া ৪.৯২ ৫. ৩.৩১ শহীদ খিব ামান উিব রাজবাড়ী পাংশা ১৩.০২.১৯ ০১.০৫.১৯ ০১.০১.৯২ ১৯৩৭০১৫৯৭৯
১২৪ মাঃ শর আলী মা া ১৬৬৩১৯ সহকারী িশ ইসলাম িশ া ৩য় ৩য় ২য় হােসনডা া উ  িব ালয় রাজবাড়ী পাংশা ০৫.০২.৮৪ ০৫.০২.৮৪ ১৯৬২ ১৭৮৫৫৭৫৬৫৮
১২৫ েগাপাল িব াস ১০০২১৯৭ সহকারী িশ িষ িশ া ১ম ১ম হােসনডা া উ  িব ালয় রাজবাড়ী পাংশা ২৭.০৭.২০০৩ ০১.০১.২০০৪ ১৯৭৮ ১৭১৮২৩৪৭৯৬
১২৬ কাইদ হােসন িময়া ১৭২৯০৯ সহকারী িশ ইসলাম িশ া ২য় ৩য় ৩য় সিরষা ম য়া মা িমক িব রাজবাড়ী পাংশা ০১.০৩.৮৬ ০১.০৬.৮৬ ০১.০৩.৬৮ ১৭১৪৫৬৪২১০
১২৭ বলরাম দাস ২৭৯৮৯৫ সহকারী িশ িহ  ধম ৩য় ৩য় ৩য় সিরষা ম য়া মা িমক িব রাজবাড়ী পাংশা ২২.০৬.৯৪ ২২.০৬.৯৪ ১৪.০৮.৬২ ১৯২১১০৫৭৯২
১২৮ ন ন িব াস ১১৫২২৮১ সহকারী িশ ইংেরজী ১ম ১ম ২য় পাংশা উ  বািলকা িব ালয় রাজবাড়ী পাংশা ১২.০২.১৯ ০১.০৭.২০১৯ ১৯৮৮ ১৭৩৯৩৮০৩৫১
১২৯ হাসেনয়ারা পারভীন ১৭৯৩২৬ সহকারী িশ সামািজকিব ৩য় ৩য় ২য় পাংশা উ  বািলকা িব ালয় রাজবাড়ী পাংশা ১৯.০১.৮৫ ০৯১.০৬.১৯৮৫ ১৯৬২ ১৭১০৯১১১৫৫
১৩০ শাভা রানী ১১১৪৫৯৭ সহকারী িশ িহ  ধম ২য় ২য় ২য় পাংশা উ  বািলকা িব ালয় রাজবাড়ী পাংশা ২২.১০.২০১৪ ০১.০১.২০১৫ ১৯৮১ ১৭৫৮৯০৯১৩০
১৩১ মাঃ আমজাদ হােসন ১০১৩৮৭৯ সহকারী িশ ইসলাম িশ া ১ম ১ম ১ম পাংশা উ  বািলকা িব ালয় রাজবাড়ী পাংশা ০১.০৭.২০০৪ ০১.০৭.২০০৪ ১৯৮২ ১৭১০৯০৯৭৫১
১৩২ মাঃ আফসার আলী ৪৮৭৮৩২ সহকারী িশ কি ঃ ১ম ২য় ২য় পাংশা উ  বািলকা িব ালয় রাজবাড়ী পাংশা ০১.০১.২০০২ ০১.০৬.২০০২ ১৯৭৭ ১৭২৪৫৭৬২৪২
১৩৩ িব িজৎ মার দাস ১১৪২৬১৯ সহকারী িশ বাংলা ২.৯৪ ৩.৪ ২য় এয়া ব আলী চৗ রী িব রাজবাড়ী পাংশা ২৮.১২.২০১৪ ০১.০৭.২০১৮ ১৯৮৮ ১৭৪২৪৬৯৫৬০
১৩৪ ি য়াংকা দাস ১১৪৭৯৯০ সহকারী িশ িহ  ধম ৩.১৯ ৪.৪ ১ম এয়া ব আলী চৗ রী িব রাজবাড়ী পাংশা ০৭.০২.১৯ ০১.০৫.১৯ ১৯৯০ ১৭৭০৯৯৯৮৫৭
১৩৫ মাঃ তাফাে ল হােসন ২৭৩৩২৫ সহকারী িশ ইসলাম িশ া ২য় ৩য় ৩য় ইেজার এ,িজ,এম উিব রাজবাড়ী পাংশা ৩০.০৪.১৯৯১ ০১.০৭.১৯৯১ ১৯৬৬ ১৭৭৮২১৯৯৪৮
১৩৬ িরতা রানী িব াস ১১৩৩৩৭৩ সহকারী িশ িষ িশ া ২য় ১ম ইেজার এ,িজ,এম উিব রাজবাড়ী পাংশা ২৭.১২.২০১৫ ০১.০৩.২০১৭ ১৯৮৩ ১৭২১১৫৬৪৯২
১৩৭ আ র সা ার ০ সহকারী িশ কি ঃ ২য় ১.৮৫ ২.৪৪ ইেজার এ,িজ,এম উিব রাজবাড়ী পাংশা ২২.০৬.২০১৯ ০ ১৯৮১ ১৬১৪৯০৪২৫৬

১৩৮ সাই াহ ১৪৫২১৫৬১১৮ সহকারী িশ ইসলাম িশ া ১ম ২য় ১ম বহলাডা া উ  িব ালয় রাজবাড়ী পাংশা ২০.১২.২০১১ ২০.১২.২০১১ ১৯৮৫ ১৮৮০০৯৫৩৭৯
১৩৯ মা: মা ািফ র রহমান 1025471 সহকারী িশ িষ িশ া ২য় ২য় নািদিরয়া মা িমক িব ালয় রাজবাড়ী পাংশা 27/05/2004 1/9/2005 15/08/1979 1914583865

১৪০ কামাল মা া ১১৪৮০১৪ সহকারী িশ ক ইংেরজী এসএসিস এইচএসিস স ান িবকয়া উ  িব ালয় রাজবাড়ী কা খালী ০২/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ২৩/০৭/১৯৯২ ১৯৮৫৭৯৩৯৯৬
১৪১ পারভীন আ ার ১১৪৮০০৮ সহকারী িশ ক বাংলা এসএসিস এইচএসিস স ান িবকয়া উ  িব ালয় রাজবাড়ী কা খালী ০২/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ০৪/১১/১৯৮৫ ১৯৮৫৭৯৩২৮২
১৪২ আ ার হােসন ১১৫২২৯৩ সহকারী িশ ক আইিস এসএসিস এইচএসিস স ান িবকয়া উ  িব ালয় রাজবাড়ী কা খালী ০২/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১২/০১/১৯৮৫ ১৭২৩৫৩৯৯৮২

১৪৩ লায়লা খা ন ১০৬৪৭৬১ সহকারী িশ ক
ইসলাম ধম ও 
নিতক িশ া দািখল আিলম স ান িবকয়া উ  িব ালয় রাজবাড়ী কা খালী ০২/০২/২০১৯ ০১/১১/২০১২ ০৯/০২/১৯৮৫ ১৭২২৯২২৮৯৯

১৪৪ বািকিব াহ ২১০৯২৩৫ সহকারী িশ ক িষ এসএসিস এইচএসিস স ান িবকয়া উ  িব ালয় রাজবাড়ী কা খালী ০২/০২/২০১৯ ০১/০১/২০১৫ ২৬/১১/১৯৮৭ ১৭২৮৮৮৯৬২০
১৪৫ নিমতা রানী দাম ১১১২৭২৫ সহকারী িশ ক আইিস এসএসিস এইচএসিস পাস হাড়ীভাংগা উ  িব ালয় রাজবাড়ী কা খালী ১৯/০৮/২০১৩ ০১/০৯/২০১৪ ১৯/১০/১৯৮৬ ১৭৫৮৩৬৭২২৫

১৪৬ মা রওশন আলী ১১২১৯৭৬ সহকারী িশ ক
ইসলাম ধম ও 
নিতক িশ া দািখল আিলম ফািজল হাড়ীভাংগা উ  িব ালয় রাজবাড়ী কা খালী ০৩/০১/২০১৫ ০৩/০১/২০১৫ ০১/০১/১৯৮০ ১৭২৭৪৩৫৮৭০

১৪৭ নাজ ল হাসান ১১৩৯৭৯৬ সহকারী িশ ক িব ান এসএসিস এইচএসিস স ান হাড়ীভাংগা উ  িব ালয় রাজবাড়ী কা খালী ০১/১১/২০১৬ ০১/০৩/২০১৮ ৩০/১১/১৯৮৬ ১৭২৪৫৭৬৭৬১
১৪৮ অিভমা  মার ম ল ৪৮১২১০ সহকারী িশ ক বাংলা এসএসিস এইচএসিস পাস মাহা দ আলী একােডমী রাজবাড়ী কা খালী ০১/০১/১৯৮৭ ২৪/০৪/২০০০ ২৫/০৫/১৯৬১ ১৭৩৬৮৯৫৭৪৫

১৪৯ মা আনছার উি ন ৪৮১২১৩ সহকারী িশ ক
ইসলাম ধম ও 
নিতক িশ া দািখল আিলম ফািজল মাহা দ আলী একােডমী রাজবাড়ী কা খালী ২৪/১২/১৯৮৯ ২৪/০৪/২০০০ ০১/০১/১৯৬৯ ১৭২৩৩৩৯৫১৩

১৫০ িব িজত িব াস ১১৩৯৭৯৭ সহকারী িশ ক আইিস এসএসিস এইচএসিস স ান মাহা দ আলী একােডমী রাজবাড়ী কা খালী ০১/০৮/২০০১ ০১/০৩/২০১৮ ১১/১০/১৯৮৩ ১৭২৩৭৯৪৯৩০
১৫১ শারিমন হক িশউলী ১১৫২২৯৪ সহকারী িশ ক িষ এসএসিস এইচএসিস স ান মাহা দ আলী একােডমী রাজবাড়ী কা খালী ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ৩০/১২/১৯৮৩ ১৯৩১১৩৮৭৩৩
১৫২ মা খাই ল ইসলাম ১১০১৬৭৭ সহকারী িশ ক িষ এসএসিস িষ(িডে ামা) মৗ ড়ী উ  িব ালয় রাজবাড়ী কা খালী ১৫/০৫/২০১৩ ০১/০১/২০১৪ ১৯৮৭ ১৯৭৯৯৬৬৬৮৬



১৫৩ মা আ ল কালাম আজাদ ২৭৭৪৫৩ সহকারী িশ ক
ইসলাম ধম ও 
নিতক িশ া দািখল আিলম ফািজল মৗ ড়ী উ  িব ালয় রাজবাড়ী কা খালী ০২/০১/১৯৮৮ ০১/০১/১৯৯৪ ১৯৭০ ১৭৭১১৭১৭৭০

১৫৪  মা আলী আফজল ৪৮৪৯২১ সহকারী িশ ক িষ এসএসিস িষ(িডে ামা) িডিবিপ উ  িব ালয় রাজবাড়ী কা খালী ০১/০৭/২০০১ ০১/০৭/২০০১ ০৯/১১/১৯৭৭ ১৭১৫৫৮৯৭৯৪
১৫৫ মা আ রহমান ১১৪৮০১১ সহকারী িশ ক আইিস এসএসিস এইচএসিস পাস িডিবিপ উ  িব ালয় রাজবাড়ী কা খালী ০২/০৫/২০০৪ ০১/০৫/২০১৯ ৩০/১২/১৯৬৪ ১৮৪৮৩০৮০১৩
১৫৬ িরমা পারভীন ১১১০৬৮৭ সহকারী িশ ক িষ এসএসিস িষ(িডে ামা) লাড়ীবাড়ী আদশ উ  িব ালয় রাজবাড়ী কা খালী ১০/০৩/২০১৪ ০১/০৭/২০১৮ ১৯৯২ ১৭৭৪০৮১৬৭৪
১৫৭ হলাল উ ীন ১১৪৫৪৩৯ সহকারী িশ ক আইিস এসএসিস এইচএসিস পাস লাড়ীবাড়ী আদশ উ  িব ালয় রাজবাড়ী কা খালী ০৪/০৭/২০১১ ০১/০৩/২০১৯ ১৯৮৩ ১৯৪৬৮০৭৫৮৭

১৫৮ আ রা াক ১১৪৫৪৪৪ সহকারী িশ ক
ইসলাম ধম ও 
নিতক িশ া দািখল আিলম ফািজল লাড়ীবাড়ী আদশ উ  িব ালয় রাজবাড়ী কা খালী ০২/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৯৮৯ ১৭৪৬৭২৩৯৩২

১৫৯ লাবণী ম ল ১১৪৮০১২ সহকারী িশ ক
িহ  ধম ও নিতক 
িশ া এসএসিস এইচএসিস পাস গাপাল র মা িমক িব ালয় রাজবাড়ী কা খালী ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২৬/০৭/১৯৯০ ১৭১৪৬৯৮৯১০

১৬০ আিন র রহমান ১১৪৪৩৯৬ সহকারী িশ ক আইিস এসএসিস এইচএসিস স ান চরপা িরয়া উ  িব ালয় রাজবাড়ী কা খালী ০৬/১১/২০১৪ ০১/০১/২০১৯ ০১/০৩/১৯৮৬ ১৯১৫১০৩৬০৫
১৬১ শাি  খা ন ১১৪৮০১৩ সহকারী িশ ক বসায় িশ া এসএসিস এইচএসিস স ান চরপা িরয়া উ  িব ালয় রাজবাড়ী কা খালী ০১/১১/২০১৬ ০১/০৫/২০১৯ ০১/০২/১৯৮৯ ১৭২৯৪৬৪১২০
১৬২ খ কার ফিরদ উি ন ১১৩৮৫২৬ সহকারী িশ ক িষ এসএসিস িষ(িডে ামা) লাড়ীবাড়ী উ  িব ালয় রাজবাড়ী কা খালী ২০/১২/২০১৫ ০১/০২/২০১৮ ১৯৯০ ১৭৩৮১৯৭৭৫৬
১৬৩ িলিল পারভীন ১১৪৪৩৯৫ সহকারী িশ ক আইিস এসএসিস এইচএসিস পাস লাড়ীবাড়ী উ  িব ালয় রাজবাড়ী কা খালী ২৫/১১/২০১৫ ০১/০১/২০১৯ ১৯৮৬ ১৭০৭৮১৪৩৩৮
১৬৪ মা আ ল হােসন ১১২১৯৬৫ সহকারী িশ ক িষ এসএসিস িষ(িডে ামা) খাগজানা উ  িব ালয় রাজবাড়ী কা খালী ২০/০৪/২০১৫ ০১/০৭/২০১৫ ১৯৮০ ১৭১২৬৬৯৩৪৬

১৬৫ জাহা ীর আলম ১১২৭৪৮১ সহকারী িশ ক আইিস এসএসিস এইচএসিস স ান এ, জড,এম, ছােকনউি ন উ  িব ালয় রাজবাড়ী কা খালী ২৪/০৮/২০১৫ ৩০/০৩/২০১৬ ১৬/১১/১৯৮৪ ১৭৩৪২২৪১৪৯
১৬৬ কিরম ১১৪৪৩৯২ সহকারী িশ ক আইিস এসএসিস এইচএসিস পাস িশকজান িনয়ামত র উ  িব ালয় রাজবাড়ী কা খালী ১১/০৮/২০১৫ ০১/০১/২০১৮ ৩০/১১/১৯৮৫ ১৭৩৫৬১৬৬৯৭

১৬৭ আ েতাষ মার িব াস ১১৫২২৭৬ সহকারী িশ ক
িহ  ধম ও নিতক 
িশ া এসএসিস এইচএসিস স ান মাঝবাড়ী ে ছা িত উ  িব ালয় রাজবাড়ী কা খালী ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯  ০৫/০৮/১৯৮৪ ১৯৩০৪২০৬৯৩

১৬৮ মা আ ল কালাম আজাদ ১০০২১৯৪ সহকারী িশ ক
ইসলাম ধম ও 
নিতক িশ া দািখল আিলম ফািজল রতনিদয়া রজনীকা  মেডল উ  িব ালয় রাজবাড়ী কা খালী ১৮/০৫/২০০৩ ০১/০১/২০০৪ ০১/০১/১৯৮০ ১৭২২৩৮৮৩৪৯

১৬৯ আন  আরা খা ন ১০৩১৪৬৫ সহকারী িশ ক আইিস এসএসিস এইচএসিস পাস রতনিদয়া রজনীকা  মেডল উ  িব ালয় রাজবাড়ী কা খালী ১৮/০৫/২০০৩ ০১/০১/২০০৬ ২২/০৮/১৯৭৬ ১৭৫৭৫১৯১৫০

১৭০ কাজী মা জা হামীম ১০২০৬০৬ সহকারী িশ ক িষ এসএসিস এইচএসিস িবএগএড রতনিদয়া রজনীকা  মেডল উ  িব ালয় রাজবাড়ী কা খালী ২৪/০৭/২০০৩ ০১/১১/২০০৪ ০১/০৩/১৯৭৩ ১৭১৯৫৭১৮৯৬
১৭১ মা রিক ামান মা া ১০১৩৮৭৩ সহকারী িশ ক আইিস এসএসিস এইচএসিস পাস কা খালী আদশ উ  িব ালয় রাজবাড়ী কা খালী ৩১/১২/১৯৯৪ ০১/০৬/২০০৪ ২৪/১১/১৯৭৬ ১৭১৭৭৫২০১৫

১৭২ মাছা ত রা খা ন ১০৬৪৭৭৬ সহকারী িশ ক
ইসলাম ধম ও 
নিতক িশ া দািখল আিলম ফািজল কা খালী আদশ উ  িব ালয় রাজবাড়ী কা খালী ১৯/০৩/২০১২ ০১/১১/২০১২ ৩১/১২/১৯৮১ ১৭৬৫৩২৯৮১৯

১৭৩ িমরা পারভীন ১১৪৪৩৯০ সহকারী িশ ক আইিস এসএসিস এইচএসিস পাস পা িরয়া আদশ উ  িব ালয় রাজবাড়ী কা খালী ২৮/১২/২০১৩ ২৮/০১/২০১৯ ১৯৮৫ ১৭২৮১২৭৭৭৯



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

১ মাঃ িসরা ল ইসলাম ২৭৮৬৩৬ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ২য় ২য় ১ম গ ানগর আদশ ল এ  কেলজ শরীয়ত র ০৪/০৭/১৯৯৩ ০১/০১/১৯৯৪ ১৯৬৫ ১৭২৫১৫৬৮২৮

২ মাসাঃ সািবনা বগম ১১৩৯৮১৬ সহঃ িশ ক িব ান ৪.৩৮ ৩.২ ১ম িচক ী শরফ আলী উ  িব ালয় শরীয়ত র ০১/০৬/২০১৫ ০১/০৩/২০১৮ ১৯৯১ ১৭৪৪১৭৫৩০৭

৩ মাঃ ইউ ছ িময়া ৪৮৪৪৪২ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ২য় ৩য় ৩য় বড়া িচক ী উ  িব ালয় শরীয়ত র ০১/০১/১৯৯৫ ০১/০৪/২০০১ ১৯৭৩ ১৯১২১৯৯০৪৮

৪ অ ল মার ম ল ১১১২৮৬৮ সহঃ িশ ক িহ  ধম ২য় ২য় ২য় বড়া িচক ী উ  িব ালয় শরীয়ত র ১৩/০৩/২০১৪ ০১/০৯/২০১৪ ১৯৮২ ১৯১৭৫৪৮০৭০

৫ জা া ন আ ার ১১৫৪০৫৪ সহঃ িশ ক বসা িশ া ১ম ১ম ১ম চ র এ.এইচ.িপ উ  িব ালয় শরীয়ত র ১৩/১০/২০১৬ ১৮/০৫/২০১৯ ১৯৮৮ ১৯০৫৭৭৩৬৭৩

৬ মাঃ মিফ র রহমান ৪৮০৫৬৯ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ৩য় ৩য় ৩য় লাতলা উ  িব ালয় শরীয়ত র ১০/১০/১৯৯৬ ০১/০৫/২০০০ ১৯৭৪ ১৭১৪৫৮৯৩৫৮

৭ ামল মার বাগচী ১১২৫৫১৪ সহঃ িশ ক িহ  ধম ১ম ২য় ৩য় বচনী উ  িব ালয় শরীয়ত র ১১/০৬/২০১৫ ০১/০১/২০১৬ ১৯৭৮ ১৭৭৬৭৮৪৭৩

৮ মাঃ সিলম মা া ১৭৯৬৮০ সহঃ িশ ক িব ান ২য় ২য় ২.৬৪ বচনী উ  িব ালয় শরীয়ত র ১৪/০১/১৯৮৯ ১৪/০১/১৯৮৯ ১৯৬৭ ১৯৩৫৬২৫১৮

৯ মাঃ শাহজালাল ১০৭৯৫২০ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ২য় ২য় ১ম বচনী উ  িব ালয় শরীয়ত র ১৩/০৮/২০১৩ ০১/০৯/২০১৩ ১৯৭০ ১৯১৫৯৭৩৬৭৬

১০ আঃ মােজদ ৪৭১৮১৫ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল আংগািরয়া বািলকা উ  িব ালয় শরীয়ত র ০১/০১/১৯৯৬ ০১/০৩/১৯৯৭ ১৯৭৩ ১৭১৮৩৭১৬২৪

১১ কাম ামান ১১৫৪৬৭৯ সহঃ িশ ক বাংলা ৩.১৩ ২.৪ ২য় ডামসার জগৎচ  ইনি উশন এ  কেলজ শরীয়ত র ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ১৯৮৫ ১৭৩২৯৪৫৪৬১

১২ মাঃ িসরা ল ইসলাম ১১৫২৩২৮ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ৩.৭৫ ৩.৯২ ৩.৪২ ডামসার জগৎচ  ইনি উশন এ  কেলজ শরীয়ত র ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯২ ১৮২৭৬১৬২৮৯

১৩ ইসমাইল ১১২২২১২ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ১ম ১ম ১ম মাহ দ র মডাণ উ  িব ালয় শরীয়ত র ১৮/০৩/২০১৫ ০১/০৭/২০১৫ ১৯৮১ ১৯৩৪৮৮৪৬৫০

১৪ মাশারফ হােসন ২৭১১৮৭ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ১ম ২য় ২য় রায় র আ ল খাঃ তাঃ উ  িব ালয় শরীয়ত র ০২/১২/১৯৮৯ ০১/০৪/১৯৮৮ ১৯৬৭ ১৭১৪৬৪১৬৫৮

১৫ মাঃ ফজ ল হক ১০৪৪২৮২ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ২য় ৩য় ২য় আ  তােলব মা ার উ  িব ালয় শরীয়ত র ১৩/০৭/২০০৩ ০১/০৫/২০১০ ১৯৭৩ ১৭৭৪৯৯৯৯২৯

১৬ ফািহমা আ ার ১০৪৪৩৮৩ সহঃ িশ ক িষ ১ম ২য় ২য় আ  তােলব মা ার উ  িব ালয় শরীয়ত র ২৮/০৭/২০০৯ ০১/০৫/২০১০ ১৯৭৫ ১৯১৭১৩৫৮৬৬

১৭ রেবকা লতানা ১১৫২৩২৭ সহঃ িশ ক ইংেরিজ ৩.১৯ ৪. ৩.০৭ িচতিলয়া সিমিতর হাট উ  িব ালয় শরীয়ত র ১২/০২/২০১৯ ০১/০৮/২০১৯ ১৯৯২ ১৭৬৫৫৫৯১৪১

১৮ খাশনাহার িম ১১৩৫০২৫ সহঃ িশ ক িষ এসএসিস এইচএসিস স ান আংগািরয়া উ  িব ালয় শরীয়ত র ০১/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৪ ১৭১৬৫১২২২৭

১৯ মাঃ ওবােয় ল হক ১৭৯৬৮৪ সহঃ িশ ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল আিলম ফািজল দা ল আমান উ  িব ালয় শরীয়ত র ০১/০৬/১৯৮৯ ০১/০৬/১৯৮৯ ১৯৬৬ ১৭১৫৯৬৯৯৫৮

২০ তাহিমনা ১১০২৩৩৩ সহঃ িশ সমাজ িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) দা ল আমান উ  িব ালয় শরীয়ত র ৩০-৮-২০১৩ ০১/০৫/২০১৪ ১৯৮৭ ১৭৪৫৬৪০২২০

২১ রাইয়া আফিরন ১১১৪০২৩ সহঃ িশ ইংেরিজ এসএসিস এইচএসিস াতক দা ল আমান উ  িব ালয় শরীয়ত র ১২/০৮/২০১৪ ০১/০১/২০১৯ ১৯৮১ ১৯২০৩৯৮৭৯৭

২২ তাহিমনা লতানা িরনা ১১৪৮০৩১ সহঃ িশ িষ এসএসিস এইচএসিস াতক দা ল আমান উ  িব ালয় শরীয়ত র ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৭ ১৭৪৩২২৪২৫১

২৩ কাওছার জাহান ১০২৯৩৫৩ সহঃ িশ কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক পাশ িশধল ড়া উ  িব ালয় শরীয়ত র ০১/০২/২০১৫ ১-১২-২০৫ ১৯৮০ ০১৭১৪-৬৬৫০১০

২৪ মা. তাওহী ল ইলাম ১০৪৪৪০০ সহঃ িশ ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল আিলম ফািজল দা সালাম উ  িব ালয় শরীয়ত র ১০/০৭/২০০২ ০১/০৫/২০১০ ১৯৭৯ ১৭১৪৫৬২১০২

২৫ অমর িব াস ১১১০৬৯৫ সহঃ িশ গিনত এসএসিস এইচএসিস াতক (িবএসিস) িসড া উ  িব ালয় শরীয়ত র ০৫/০২/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪ ১৯৮৬ ১৭৩৭১৯০৫৮১

২৬ মা. আ ল মিতন ৪৭২৫২৬ সহঃ িশ ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল আিলম ফািজল িসড া উ  িব ালয় শরীয়ত র ২৩-৮-১৯৯৪ ০১/০১/১৯৯৭ ১৯৭২ ১৭১৮৬৭৫৮২৫

মাবাইল ন র

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

আইিড ন রিশ েকর নামিমক নং িব ালেয়র নাম জলা (কম ল)
এমিপও ি র 

তািরখ
জ সাল

িশ াগত যা তা
িবষয়পদবী িনেয়ােগর তািরখ



২৭ রিতকা  িমি ১০৩৩৩৩৫ সহঃ িশ িষ এসএসিস িষ িডে ামা ডা ড া পাইলট বািলকা উ  িব ালয় শরীয়ত র ১৫-২-২০০৫ ০১/০৭/২০০৬ ১৯৮৩ ১৭২৫৮০৫৯৬৯

২৮ চায়না বালা ১১২৭৫০০ সহঃ িশ িহ  ধম এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) ডা ড া পাইলট বািলকা উ  িব ালয় শরীয়ত র ১২/১১/২০১৫ ০১/০৩/২০১৬ ১৯৮৮ ১৭৫০৪৯৪৩৭৩

২৯ ইমরান হােসন ১১৫২৩০৮ সহঃ িশ কি উটার এসএসিস এইচএসিস কি উটার িডে ামা ডা ড া পাইলট বািলকা উ  িব ালয় শরীয়ত র ২৪-১-২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯৩ ১৯৩৩৬১৮৮৭১

৩০ মাহা দ রিফ ল ইসলাম ড ই া র জনােরল ইেলক িন এসএসিস  িডে ামা ডা ড া পাইলট বািলকা উ  িব ালয় শরীয়ত র ০১/০২/২০০১ ০১/০৩/২০০১ ১৯৭৮ ১৭১৩৫৮৫০৪৩

৩১ িফ জা ১১৩৯৮১৪ সহঃিশঃ আইিস এসএসিস এইচএসিস  িডে ামা চরমালগ ও উ  িব ালয় শরীয়ত র ০৮/০৩/২০১৪ ২৭/৩/২০১৮ ১৯৮৮ ১৭২২১৭৮২৪৩

৩২ কাকলী আ ার ২১২০২১৮ সহঃিশঃ িষ এসএসিস িষ িডে ামা চরমালগ ও উ  িব ালয় শরীয়ত র ২৩/২/১৯ ২৩/২/১৯ ১৯৯৪ ১৭৬৬৮৩৮৮১৩

৩৩ িলটন বাৈড় ১১৫২৩০৯ সহকারী িশ ক িহ ধম এসএসিস এইচএসিস াতক কেন র এস.িস. এডওয়াড ইনি টউশন শরীয়ত র 7/2/2019 1/7/2019 ১৯৯২ ১৭২৩৭৭৬৭২৪

৩৪ মা ন বপারী 1118115 সহঃ িশঃ িষ এসএসিস িডে ামা িবএিজএড চইপি  মা িমক িব ালয় শরীয়ত র 5/1/2015 1/3/2015 1986 01721955295

৩৫ আঃ খােলক 518526 সহঃ িশঃ ইসলাম দািখল আিলম ফািযল চইপি  মা িমক িব ালয় শরীয়ত র 1/4/2000 1/10/2002 1977 01923732421

৩৬ আিখ ন ী 1148034 সহঃ িশঃ আইিস এসএসিস িডে ামা চইপি  মা িমক িব ালয় শরীয়ত র 24/1/2019 1/5/2019 1993 01796594212

৩৭ জািহ ল ইসলাম 1152313 সহঃ িশঃ ইংেরিজ 4.38/2007 3.90/2009 2.94/2013 গরীেবরচর মা িমক িব ালয় শরীয়ত র 7/2/2019 1/7/2019 1992 01744179944

৩৮ রতন িময়া 1152315 সহঃ িশঃ বাংলা 3.06/2007 3.60/2009 2.84/2013 গরীেবরচর মা িমক িব ালয় শরীয়ত র 7/2/2019 1/7/2019 1991 01741758673

৩৯ রখা খানম 1152318 সহঃ িশঃ ইসলাম 1ম/1999 2.25/2004 2য়/2009 গরীেবরচর মা িমক িব ালয় শরীয়ত র 7/2/2019 1/7/2019 1984 01723413297

৪০ মাঃ ফয়সাল আহে দ 1152312 সহঃ িশঃ বাংলা 2.94 4.3 2য় িবভাগ কাদাল র মা িমক িব ালয় শরীয়ত র 2/18/2019 18/7/2019 1989 01735066323

৪১ মাঃ সাই ল ইসলাম 1152311 সহঃ িশঃ
ইংেরিজ

4.63 4.5 2য় িবভাগ কাদাল র মা িমক িব ালয় শরীয়ত র 18/2/2020 18/7/2020 1990 01924547998

৪২ বলাই মার মািঝ নাই সহঃ িশঃ বাংলা 2.75/2002 3.00/2004 2য়/2008 ইিদল র মা িমক বািলকা িবঃ শরীয়ত র 18/2/2019 নাই 1985 01708707173

৪৩ হাঃ আ র রা াক 168998 সহঃ িশঃ ইসলাম দািখল/2য় আিলম/3য় ফািযল/িবেশষ হা িরয়া মা িমক িব ালয় শরীয়ত র 1/12/1984 11/6/1985 1974 01766172844

৪৪ তাপস মার ম ল 1139803 সহঃ িশঃ কি উটার এসএসিস/2য় এইচএসিস/2য় িবএ/1ম হা িরয়া মা িমক িব ালয় শরীয়ত র 19/6/2013 1/3/2018 1981 01745590619

৪৫ অেলাকা রায় 1148036 সহঃ িশঃ গিণত াতেকা র নােগরপাড়া ব খী উ  িবঃ শরীয়ত র 7/2/2019 1/5/2019 1987 01721666643

৪৬ জা  আ ার 1148039 সহঃ িশঃ বাংলা 3.56/2008 4.00/2010 3.27/2014 দওয়ান মিফজউি ন উ  িবঃ শরীয়ত র 3/2/2019 1/5/2019 1992 01764118055

৪৭ মাসাঃ মাহ জা আ ার 1148037 সহঃ িশঃ ইংেরিজ 4.38/2006 4.00/2008 2য় িবভাগ/12 দওয়ান মিফজউি ন উ  িবঃ শরীয়ত র 3/3/2019 1/5/2019 1991 01749996161

৪৮ চনা ১১৪৮০৫৯ সহকাির িশ ক সামািজ়ক িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) িব, ক, নগর পাবিলক উ  িব ালয় শরীয়ত র ০৫/১১/২০১৬ ০১/০৫/২০১৯ ০২/০৬/১৯৯০ ১৭৫০১৫৭৪৪১

৪৯ মাঃ িফেরাজ িময়া ২৮২০৩০ সহকাির িশ ক ধম ৩য়-১৯৮৭ ৩য়-১৯৯০ বনাওেডাবা পাবিলক উ  িব ালয় শরীয়ত র ২০/০১/১৯৯৫ ০১/০৫/১৯৯৫ ০২/০৩/১৯৭০ ১৭১৮২৯০৭১৯

৫০ আ াহ আল মা দ ২৮২০৩৩ সহকাির িশ ক িব ান ১ম-১৯৮৬ ২য়-১৯৮৭ বনাওেডাবা পাবিলক উ  িব ালয় শরীয়ত র ২০/০১/১৯৯৬ ০১/০৬/১৯৯৫ ২৩/০২/১৯৬৯ ১৭১০৫৯৮৭৯৬

৫১ হািফ র রহমান ১১৩৬৩৭১ সহকির িশ ক
ইসলাম ও নিতক 
িশ া

১৯৯৯-১ম ২০০১-২য় ২০০৩-১ম িবঝারী উপসী তারা স  উ  িব ালয় শরীয়ত র ০৬/০৯/২০১৫ ০১/০৭/২০১৭ ০৮/০১/১৯৮৫ ১৯১৩১০২৯৪৫

৫২ দীপা হীরা ১১২৩৯৭০ সহকাির িশ ক
িহ ধম ও নিতক 
িশ া

২০০৪-২.৮৮ ২০০৯-৩.৪০ ২০১২-২য় িবঝারী উপসী তারা স  উ  িব ালয় শরীয়ত র ০৭/০৯/২০১৫ ০১/১১/২০১৫ ২৫/১০১৯৮৭ ১৭৫৩২১০০৩৩

৫৩ জােবদ ওমর 1148045 সহকাির িশ ক ইংেরজী 3.75, 2002 3.80, 2004 ২য় ণী, 2008 শহীদ আ স ছামাদ উ  িব ালয় শরীয়ত র 17/2/2019 1/5/2019 1987 1957110610

৫৪ িশিরন আ ার 1148043 সহকাির িশ ক সমাজ িব ান 4.13, 2009 5.00, 2011 3.37, 2015 শহীদ আ স ছামাদ উ  িব ালয় শরীয়ত র 17/2/2019 1/5/2019 1994 1766838202

৫৫ শাহীন 1152322 সহকাির িশ ক সমাজ িব ান 3.81, 2003 3.00, 2006 ২য় ণী, 2010 শহীদ আ স ছামাদ উ  িব ালয় শরীয়ত র 17/2/2019 1/7/2019 1988 1710768098

৫৬ ,এম সিফ ল ইসলাম রােশদ এমিপও হয়িন সহকাির িশ ক বসায় িশ া ১ম িবভাগ-1994 ২য় িবভাগ 1997 ৩য় িবভাগ 2000 শহীদ আ স ছামাদ উ  িব ালয় শরীয়ত র 24/12/2004 1979 1741819110

৫৭ মাঃ জয় ল আেবদীন ১১০১৬৮৮ সহকারী িশ ক ( িষ) িষ িশ া এস,এস,িস-২০০৪ ০ িষ িডে ামা-২০০৯ প প ী  রাম উ  িব ালয় শরীয়ত র ০২/১০/২০১৩ ০১/০১/২০১৪ ২৫/০৪/১৯৮৯ ১৭২৩৭৬৩৫৪০



৫৮ হা াদ তির ল ইসলাম ১১১২৮৬০ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ২য় ২য় ২য় শহীদ নজ ল বািলকা উ  িবদ ালয় শরীয়ত র ২৩/০৭/২০১৪ 1/9/2014 ০১/০৩/১৯৮৪ 1717719681

৫৯ সােয়দ হােসন ১১৫২৩১৯ সহকারী িশ ক ভৗত িব ান 3.69 ৩.৫ ২য় শহীদ নজ ল বািলকা উ  িবদ ালয় শরীয়ত র ১০/০২/২০১৯ 1/7/2019 ১০/১১/১৯৮৭ 1717715583

৬০ সােদক আলী 1142372 সহকারী িশ ক আইিস িজিপএ3.69 3.3 2য় িবভাগ আ াস আলী উ  িবদ ালয় শরীয়ত র 10/20/2014 5/1/2018 1986 1817103849

৬১ নািসমা 1142371 সহকারী িশ ক বাংলা 2.5 2.2 2য় িবভাগ আ াস আলী উ  িবদ ালয় শরীয়ত র 11/1/2016 5/1/2018 1984 1924859275

৬২ জা া ন ফরেদৗস 1152296 সহকারী িশ ক াবসা িশ া 5 4.7 3.19 আ াস আলী উ  িবদ ালয় শরীয়ত র 2/7/2019 7/1/2019 1991 1728180091

৬৩ মাঃ সকা ার আলী 339711 সহকারী িশ ক আইিস আ জজরু রহমান উ  িবদ ালয় শরীয়ত র 5/1/1995 1995268848

৬৪ মাঃ জিসম উি ন 1136369 সহকারী িশ ক িষ আ জজরু রহমান উ  িবদ ালয় শরীয়ত র 10/26/2016 1934520065

৬৫ মাহ ল হাসান 1148022 সহকারী িশ ক ইসলাম আ জজরু রহমান উ  িবদ ালয় শরীয়ত র 2/11/2019 1811936819

৬৬ দীপ মার সরকাির 477563 সহকারী িশ ক শািররীক িশ া ২য় 3য় ৩য় দুলার চর উ  িবদ ালয় শরীয়ত র 7/15/1997 4/1/1999 1719184789

৬৭ আেনায়া ল ইসলাম 1125512 সহকারী িশ ক ইসলাম ২য় ২য় ১ম দুলার চর উ  িবদ ালয় শরীয়ত র 11/1/2015 1/1/2016 1719184789

৬৮ েসিজৎ িব াস 1142376 সহকারী িশ ক আইিস 1st ২য় ২িবভাগ দুলার চর উ  িবদ ালয় শরীয়ত র 12/8/2014 5/1/2018 1719184789

৬৯ িবউ  বমন 1110695 সহকারী িশ ক িষ ২য় ১ম দুলার চর উ  িবদ ালয় শরীয়ত র 3/12/2014 7/1/2014 1719184789

৭০ িনপা লতানা 1152300 সহকারী িশ ক বাংলা ২য় ২য় ২িবভাগ দুলার চর উ  িবদ ালয় শরীয়ত র 2/12/2019 7/1/2019 1719184789

৭১ অিনক দবনাথ 1152303 সহকারী িশ ক ইংেরিজ 4.75 4.1 2.9 মিহষর িদগ রী হাই ু ল এ  কেলজ শরীয়ত র 2/7/2019 7/1/2019 1754540974

৭২ মাঃ রােশ ল ইসলাম 483075 সহকারী িশ ক ইসলাম 3য় 3য় মেনায়ারা িসকদার গালস উ  িবদ ালয় শরীয়ত র 1/1/1997 4/1/2001 1971 1835544256

৭৩ হাসান িবন মা ফা 1110704 সহকারী িশ ক িষ 3 3.31 2.82 মেনায়ারা িসকদার গালস উ  িবদ ালয় শরীয়ত র 4/20/2014 8/4/2014 1990 1716647964

৭৪ ফয়সাল আহমদ 1110703 সহকারী িশ ক অংক 3.75 2.5 ৩য় মেনায়ারা িসকদার গালস উ  িবদ ালয় শরীয়ত র 4/20/2014 8/4/2014 1985 1710895825

৭৫ মাঃ জ ল ইসলাম 1148020 সহকারী িশ ক অংক 4.44 3.8 ১ম দি ণ সিখপুর উ  িবদ ালয় শরীয়ত র 2/5/2019 May-19 1990 1723205511

৭৬ মাঃ ইিলয়াস 1148025 সহকারী িশ ক আইিস 3.31 িডে ামা 3.75 দি ণ সিখপুর উ  িবদ ালয় শরীয়ত র 2/5/2019 May-19 1088 1640570878

৭৭ মাঃ মা র রিশদ 1138531 সহকারী িশ ক ইসলাম 3.75 3 3 দি ণ তারাবুিনয়া এসইএসিডিপ উ  িবদ ালয় শরীয়ত র 12/28/2017 1/1/2018 1990 1826622261

৭৮ মাঃ ৎফর রহমান 1148038 সহকারী িশ ক অংক 4.88 4.7 3.51 দি ণ তারাবুিনয়া এসইএসিডিপ উ  িবদ ালয় শরীয়ত র 2/6/2017 5/17/2019 1989 1927721422

৭৯ ধীর িব াস 1148016 সহকারী িশ ক শািররীক িশ া 2.94 3.1 ২িবভাগ দি ণ তারাবুিনয়া এসইএসিডিপ উ  িবদ ালয় শরীয়ত র 2/7/2017 5/17/2019 1988 1731463702

৮০ অ ণ িব াস 1138530 সহকারী িশ ক িষ 2.7 3.4 দি ণ তারাবুিনয়া এসইএসিডিপ উ  িবদ ালয় শরীয়ত র 2/9/2015 1/1/2018 1984 1923832600

৮১ মাঃ আিত র রহমান 1114010 সহকারী িশ ক িষ 3 3.4 রামভ পুর রবিত মাহণ উ  িবদ ালয় শরীয়ত র 4/19/2014 11/1/2014 1988 1725701241

৮২ জাবােয়র 1127492 সহকারী িশ ক ইসলাম 5 5 3.67 রামভ পুর রবিত মাহণ উ  িবদ ালয় শরীয়ত র 11/5/2015 3/1/2016 1992 178911254
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উ /িবঃ 

মাদারীপু
র 

০৬/০৯/
২০১৫ 

০১/০১/
২০১৬ 

০১/০৩/
১৯৮৭ 

০১৭১৫-
২৯০৯১৬ 



 
 

 
 

ঃ
নং 

িশ েকর নাম িআইিড 
ন র 

পদবী িবষয় িশ াগত যাগ তা িবদ ালেয়র 
নাম 

জলা িনেয়ােগ
র তািরখ 

এমিপ
ও 

ভূ র 
তাং 

জ  
তািরখ 

মাবাইল 
ন র এস.এস.

িস 
এইচ.
এস.িস 

াতক 

০৮ তামা া 
আফিরন 

১১৪৫৩
৬৮ 

সহঃিশ
ক 

সামা জ
ক িবঃ 

২০০০ ২০০২ ২০০৭ কিবরাজপুর 
িসহাব মাঃ 

িবঃ 

মাদারীপুর ০৬/০২
/২০১৯ 

০১/০৩
/২০১৯ 

১১/০১/১
৯৮৫ 

০১৯১১-
০৬৯৮৬৭ 

০৯ রাজা খান ১১৪৫৩
৭০ 

সহঃিশ
ক 

ইংজর
জী 

২০০০ ২০০৮ ২০১২ কিবরাজপুর 
িসহাব মাঃ 
িবদ ালয় 

মাদারীপুর ০৬/০২
/২০১৯ 

০১/০৩
/২০১৯ 

২১/০৯/
১৯৯০ 

০১৯১১-
৫৩৩৪৩২ 

১০ ইলা িব াস 
১১১৩৪৯

৪ 
সহকারী 
িশি কা 

কৃিষ 
িশ া ২০০৭ ২০১২  - 

শাখারপাড় 
উু  িবঃ 

মাদারীপুর ১৫/০৯
/২০১৮ 

০১/১১/
২০১৪ 

১০/০৩/
১৯৯১ 

০১৭৩৫-
২৭১৫৭৪ 

১১ সামসলু হক শখ 
১১৪২২৭

৯ 
সহকারী 
িশ ক 

তথ  ও 
যাগােযা

গ যু  
২০০২-
২.৩৮ 

২০০৫- 
২.৪০ ২০০৯ 

শাখারপাড় 
উু  িবঃ 

মাদারীপুর ১০/০৫
/২০১৫ 

০১/০৫
/২০১৮ 

০২/০৪/
১৯৮৬ 

০১৭২৫-
৭২০১৬৬ 

১২ বুল ুরানী রায় ১১৪৭৭৩ 
সহকারী 
িশি কা বাংলা ২০০৩ ২০০৫  ২০০৯  

শাখারপাড় 
উু  িবঃ 

মাদারীপুর ০৫/০২
/২০১৯ 

০১/০৫
/২০১৯ 

২১/১২/
১৯৮৬ 

০১৭৯৯-
২৩০৬৫১ 

১৩ আ রু রহমান ১১৩৪৯
৪৬ 

সহকারী 
িশি কা 

ইসলাম 
ধম 

২০০৪ ২০০৬ ২০০৯ উ াবাড়ী 
ইউঃ উ  
িবদ ালয় 

মাদারীপুর ২৭/০৩
/২০১৪ 

০১/০৫
/২০১৭ 

০১/১২/
১৯৯০ 

০১৩০৩-
২০১৯০৯ 

১৪ রেমন বদ  ১১৩৪৯
৩৯ 

সহকারী 
িশি কা 

কৃিষ 
িশ া 

২০০২ ২০০৯ - উ াবাড়ী 
ইউঃ উ  
িবদ ালয় 

মাদারীপুর ০৭/১১/
২০১৬ 

০১/০৫
/২০১৭ 

০৪/০১/
১৯৮৮ 

০১৭২৩-
৮৮১৯৬৭ 

১৫ রমা বল ১০২৫৩
৩১ সহকারী 

িশ ক 

তথ  ও 
যাগােযা

গ যু  

১৯৯১ ১৯৯৪ ১৯৯৯ আড়ুয়াকা  
ন.ব. উ  

িবঃ 

মাদারীপুর ১৯০৫/
২০০৪ 

০১/০৯
/২০০৫ 

১৫/১০/
১৯৭৬ 

০১৭১৯-
৭৬৩২৭৭ 

 
 

 
 
 



ঃ
নং 

িশ েকর নাম িআইিড 
ন র 

পদবী িবষয় িশ াগত যাগ তা িবদ ালেয়র 
নাম 

জলা িনেয়ােগ
র তািরখ 

এমিপ
ও 

ভূ র 
তাং 

জ  
তািরখ 

মাবাইল 
ন র এস.এস.

িস 
এইচ.
এস.িস 

াতক 

১৬ হম  ঘরামী ১০২৫৩
৩১ সহকারী 

িশ ক ইংেরজী 

২০০৯ ২০১১ ২০১৫ আড়ুয়াকা  
ন.ব. উ  

িবঃ 

মাদারীপুর ১৩/০২
/২০১৯ 

০১/০৫
/২০১৯ 

০৬/০৭/
১৯৯৪ 

০১৭৩০-
৪৭৮৮৬৯ 

১৭ ম  িব াস ১১৫২০
৮৪ সহকারী 

িশ ক িহ  ুধম 

২০০০ ২০০৬ ২০১০ আড়ুয়াকা  
ন.ব. উ  

িবঃ 

মাদারীপুর ১৩/০২
/২০১৯ 

০১/০৭
/২০১৯ 

০৫/০৫/
১৯৮৩ 

০১৭৬১-
৭৭০৪২৬ 

১৮ মৗলুদা আ ার 
১১৩৭৭৯

৩ 
সহকারী 
িশি কা 

কৃিষ 
িশ া ২০০৬ ২০১০  - 

হােসনপুর 
উ  িবঃ 

মাদারীপুর ২২/০২
/২০১৬ 

০১/১১/
২০১৭ 

১২/১১/১
৯৮২ 

০১৭৪৪-
৪৩১০৮৩ 

১৯ শ ামল ম ল 
১১৫২০৭

৮ 
সহকারী 
িশ ক গিনত ২০০০ ২০০২ ২০০৬ 

রাৈজর 
বািলকা িবঃ 

মাদারীপুর ০১/০৬
/২০১৫ 

০১/০৭
/২০১৯ 

০৬/০৪/
১৯৮৪ 

০১৯১৪-
৫১২০৮১ 

২০ 
আল-আিমন 
হাওলাদার 

১১৫২০৮
৮ 

সহকারী 
িশি কা 

ব বসায় 
িশ া ১৯৯৯ ২০০৪ ২০০৮ 

রাৈজর 
বািলকা িবঃ 

মাদারীপুর ০১/০৬
/২০১৫ 

০১/০৭
/২০১৯ 

৩০/০৯/
১৯৮৩ 

০১৭১৬-
১০৪৩২৯ 

২১ শাভা হালদার ১১৫২০
৮৩ 

সহকারী 
িশি কা 

সামাজ 
িব ান 

২০০১ ২০০৩ ২০০৯ রাৈজর 
বািলকা িবঃ 

মাদারীপুর ০১/০৬
/২০১৫ 

০১/০৭
/২০১৯ 

১২/১১/১
৯৮৪ 

০১৭৫৭-
৯৭৬৭৭৫০ 

২২ নীলা আ ার ১১৪৭৭
৩৩ 

সহকারী 
িশি কা 

বাংলা ২০০৬ ২০০৮ ২০১২ ইিশবপুর 
উ  িবঃ 

মাদারীপুর ০৬/০২
/২০১৯ 

০১/০৫
/১৯৯১ 

১৮/০৫/
১৯৯১ 

০১৭২৩-
৫৩৭১৫৯ 

২৩ বাস ী িব াস ১০৬৮৫
২৫ সহকারী 

িশ ক 

তথ  ও 
যাগােযাগ 
যু  

১৯৯৮ ২০০১ ২০০৪ ইিশবপুর 
উ  িবঃ 

মাদারীপুর ২৯/০৪
/২০১২ 

০১/১১/
২০১২ 

০৬/০৩
/১৯৮২ 

০১৯৫০-
৫৯০২৯৬ 

২৪ মাঃ শহীদু াহ ২৭১১০
৯ 

সহকারী 
িশ ক 

ইসলাম 
িশ া 

১৯৭৪ ১৯৭৬ ১৯৭৮ ইিশবপুর 
উ  িবঃ 

মাদারীপুর ১৫/০২
/১৯৮৯ 

০১/০৬
/১৯৮৯ 

০১/০২/
১৯৬৩ 

০১৭৬১-
৫০৬৭২৯ 

২৫ জজ িমলন ১১৫২০
৮৭ 

সহকারী 
িশ ক 

ভৗত 
িব ান 

২০০০ ২০০৩ ২০০৭ চত ী 
উ  িবঃ 

মাদারীপুর ০৫/০২
/২০১৯ 

১৫/০৭
/২০১৯ 

০১/০১/
১৯৮৫ 

০১৮২২-
৩১৮৯৬৯ 

 
 

 
                                                     

 



ঃ
নং 

িশ েকর নাম িআইিড 
ন র 

পদবী িবষয় িশ াগত যাগ তা িবদ ালেয়র 
নাম 

জলা িনেয়ােগ
র তািরখ 

এমিপও 
ভূ র 

তাং 

জ  
তািরখ 

মাবাইল 
ন র এস.এস.

িস 
এইচ.
এস.িস 

াতক 

২৬ িমনারা আঃ ১১২৫৩
৮৫ সহকারী 

িশ ক 
কৃিষ 
িশ া 

২০৯৯ ২০০২ ২০০৬ খািলয়া 
রাজারাম 

ইনঃ 

মাদারীপুর ১৫/০৯
/২০১৫ 

০১/০৬
/২০১৫ 

০১/০৬/
১৯৮৪ 

০১৭২০-
০৫৫৬৬২ 

২৭ িদপক পাইন ১১৫২০
৮৫ 

সহকারী 
িশ ক গিনত 

২০০৬ ২০০৮ ২০১৩ বা জতপুর 
বািলকা উ/িবঃ 

মাদারীপুর ১৮/০২
/২০১৯ 

১৮/০৫
/২০১৯ 

০৫/০৮/
১৯৯১ 

০১৭৩৫-
০৬৯৮৪৪ 

২৮ 
মাঃ আিমনরু 

ইসরাম ১৭৭৪১৫ 
সহকারী 
িশি কা 

ইসলাম 
িশ া ১৯৭৯ ১৯৮১ ১৯৮৬ 

বা জতপরু 
বািলকা উ/িবঃ 

মাদারীপুর ০১/০৭
/১৯৮৭ 

০৭/০৭
/১৯৮৭ 

০১/০৩/
১৯৬৬ 

০১৭২৪৫৭
৬৫৬৩ 

২৯ েবর হাওলাদার 
১১১৭৬০
০ 

সহকারী 
িশ ক কৃিষ ২০০২ ২০০৫ ২০০৯ 

বা জতপুর 
বািলকা উ/িবঃ 

মাদারীপুর ২৮/১২
/২০১৪ 

০১/০১/
২০১৫ 

১৬/১১/
১৯৮৭ 

০১৯২০-
৩১৮৩৩৫ 

৩০ দয়াময় ম ল 
১১৩৯৬
৮৮ 

সহকারী 
িশি কা 

তথ  ও 
যাগােযাগ ২০০২ ২০০৪ ২০০৮ 

বা জতপুর 
বািলকা উ/িবঃ 

মাদারীপুর ২৮/১২
/২০১৪ 

০১/০১/
২০১৫ 

১৭/০৮/
১৯৮৪ 

০১৭১৬-
১০৪৩২৯ 

৩১ মাঃ রহমত া  সহকারী 
িশি কা 

সামাজ 
িব ান 

২০০১ ২০০৩ ২০০৯ রাৈজর 
বািলকা িবঃ 

মাদারীপুর ০১/০৬
/২০১৫ 

০১/০৭
/২০১৯ 

১২/১১/১
৯৮৪ 

০১৭৫৭-
৯৭৬৭৭৫০ 

৩২ কাজী ওমর 
ফা ক  

১০৪৪১
৯৪ সহকারী 

িশ ক 
ইসলাম 
িশ া 

১৯৮৯ ১৯৯৪ ১৯৯৬ আ্লমদ ার 
আদশ 

উ ঃিবঃ 

মাদারীপুর ০১/০৯
/১৯৯৫ 

০১/০৫
/২০১০ 

১০/০৩/
১৯৭৩ 

০১৯২৯-
৩৬৪৯৬২ 

৩৩ আহসান হাবীব ১০৫৬২
৭৮ সহকারী 

িশ ক 
শারীিরক 
িশ া 

১৯৯১ ১৯৯৫ ১৯৯৮ আ্লমদ ার 
আদশ 

উ ঃিবঃ 

মাদারীপুর ২৪/১১/
২০১০ 

০১/০৫
/২০১১ 

২৫/০৭/
১৯৭৪ 

০১৭২৪৫-
২১৯৮৭ 

৩৪ কৃ  কা   বদ  
১০৬৩২
৬০ 

সহকারী 
িশি কা কৃিষ িশ া ১৯৮৪ ১৯৮৬  ১৯৯৩ 

আ্লমদ ার 
আদশ 

উ ঃিবঃ 

মাদারীপুর ৩১/০৭
/২০১১ 

০১/১১/
২০১১ 

০৫/০২/
১৯৬৯ 

০১৭১২৩-
৯৪১৬৬ 

৩৫ পিপ আ ার 
১১৪৪৩২
৯ 

সহকারী 
িশ ক 

তথ  ও 
যাগােযা

গ ২০০২ ২০০৫ ২০০৯ 

আ্লমদ ার 
আদশ 
উ ঃিবঃ 

মাদারীপুর ১৫/১২/
২০১৫ 

০১/০১/
২০১৯ 

২১/০৪/
১৯৮৪ 

০১৭৯৭-
৪৮৯৬৯৬ 

 


