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

তািরখ
জ সাল মাবাইল ন র

১ মাঃ র ল আিমন ২০১৩০৬ সহঃিশঃ ইসলাম িশ া খাদ আইলচারা মা িমক  িব ালয় ি য়া 1/5/1984 1/9/1985 1965 1718403629

২ মাঃ জ র ল ইসলাম ১০৩৩৩০৭ সহঃিশঃ কি উটার খাদ আইলচারা মা িমক  িব ালয় ি য়া 1/2/2005 01/072006 1979 1712503306

৩ মাছা নাজিমন আ ার ১১১২৫৮১ সহঃিশঃ িষ িশ া খাদ আইলচারা মা িমক  িব ালয় ি য়া 9/6/2014 1/9/2014 1992 1701719972

৪ মাঃ আেনায়ার হােসন ১০২৮৬ সহঃিশঃ িষ িশ া ঝাউিদয়া মা িমক  িব ালয় ি য়া 2/8/2003 1/11/2004 19/8/78 1724516767

৫ মঃ ফার ক হােসন ২০৬১৩৯৩ সহঃিশঃ ইসলাম ধম ঝাউিদয়া মা িমক  িব ালয় ি য়া 11/4/2011 1/11/2012 1984 1725936430

৬ নাবীসউি ন ২০৮৭১৬ সহঃিশঃ সমাজ ম র মা িমক  িব ালয় ি য়া 1/1/1987 1/6/1987 15/5/63 1736538940

৭ তপন মার সাহা ১১১২৫৭৬ সহঃিশঃ গিণত ম র মা িমক  িব ালয় ি য়া 15/5/2014 1/9/2014 23/12/85 1740903379

৮ আিরফা খা ন ১১১৯৭৬১ সহঃিশঃ িষ িশ া ম র মা িমক  িব ালয় ি য়া 2/2/2015 1/5/2015 8/9/1993 1728259083

৯ মাঃ মাফাে ল হােসন ৩৬৬২০৫ সহঃিশঃ সমাজ মাহা াদী দািখল মা াসা ি য়া 1/1/1988 1/1/1995 25/7/65 1745219255

১০ মাঃ মাফাে ল হােসন ২০৩২৯০ সহঃিশঃ ইসলাম ধম কএসএম ঢাকা িমনাপাড়া মাঃিবঃ ি য়া 1/4/1985 1/4/1985 1/12/1963 1734219586

১১ মাঃ মাফাে ল হােসন ১১৩৫১৩২ সহঃিশঃ আইিস কএসএম ঢাকা িমনাপাড়া মাঃিবঃ ি য়া 20/7/10 1/1/2011 1/10/1977 1722204676

১২ মাঃ মাফাে ল হােসন ১১৪৮৬৩৬ সহঃিশঃ বাংলা কএসএম ঢাকা িমনাপাড়া মাঃিবঃ ি য়া 6/2/2019 1/5/2019 29/9/88 1750523712

১৩ মাঃ মাফাে ল হােসন ১১৪৮৬৩০ সহঃিশঃ ইংেবজী কএসএম ঢাকা িমনাপাড়া মাঃিবঃ ি য়া 6/2/2019 1/5/209 16/101992 1767340118

১৪ মাঃ মাফাে ল হােসন ১০৫৭৩২২ সহঃিশঃ আইিস সািহিত ক মীর মাশাররফ হােসন মাঃ িবঃ ি য়া 19/02/2011 1/5/2011 15/6/74 1704218718

১৫ মাঃ মাফাে ল হােসন ১১৫২৫৫৪ সহঃিশঃ সামািজক িবঃ চ দ লতানা মাঃ বাঃ িবঃ ি য়া 16/2/2016 1/7/2019 14/8/88 1740444149

১৬ মাঃ মাফাে ল হােসন ১১৪৮৬৩৮ সহঃিশঃ গিণত হাউিজং এে ট মাঃ বািলকা িবঃ ি য়া 18/05/2002 1/5/2019 1/1/1974 1917893377

১৭ মাঃ মাফাে ল হােসন ১১৪৮৬২৬ সহঃিশঃ বাংলা হাউিজং এে ট মাঃ  িবঃ ি য়া 18/02/2019 1/5/2019 11/10/1984 1739849224

১৮ মাঃ মাফাে ল হােসন ১০৩৪০৪৮ সহঃিশঃ িষ িশ া বাচারা মাঃ িবঃ ি য়া 2/5/2004 28/09/2006 5/8/1980 1735755483

১৯
মাঃ মাফাে ল হােসন ১১৪৮৬৩৪ সহঃিশঃ গিণত বাচারা মাঃ িবঃ ি য়া 2/2/2019 1/5/2009 24/02/1987 1721656088

২০ মাঃ মাফাে ল হােসন ১১৪৮৬৩৩ সহঃিশঃ শািরিরক িশ া বাচারা মাঃ িবঃ ি য়া 2/2/2019 1/5/2019 6/4/1989 1780733353

২১ মাঃ মাফাে ল হােসন ১১৪৮৬৪৪ সহঃিশঃ সামািজক িবঃ বাচারা মাঃ িবঃ ি য়া 2/2/2019 1/5/2019 28/12/1989 1716950813

২২ মাঃ মাফাে ল হােসন ১০৩৫৪৪১ সহঃিশঃ ইসলাম ধম বাচারা মাঃ িবঃ ি য়া 10/8/2006 1/3/2007 1/1/1982 1723371828

২৩ মাঃ মাফাে ল হােসন ১০৫৭৩০৪ সহঃিশঃ িষ িশ া বাড়াদী মাঃ বাঃ িবঃ ি য়া 11/3/2011 1/5/2011 3/6/1979 1745261126

২৪ মাঃ মাফাে ল হােসন ১০২২২৬৩ সহঃিশঃ ইসলাম ধম বাড়াদী মাঃ বাঃ িবঃ ি য়া 21/02/2002 1/9/2005 15/11/1979 1722398632

২৫ মাঃ মাফাে ল হােসন ১১৪৫৫৪৪ ত েযাযাগ কি উটার বাড়াদী মাঃ বাঃ িবঃ ি য়া 25/08/2015 1/3/2019 5/6/1985 1933846550

২৬ মাঃ মাফাে ল হােসন ১১২৫৭৯১ সহঃিশঃ ইসলাম ধম জগিত মা ঃ িবঃ ি য়া 13/07/2015 Rvbyqvix/2016 11/2/1987 1960419013

২৭ মাঃ মাফাে ল হােসন ২০৮৪৩৪ সহঃিশঃ ইসলাম ধম িমলপাড়া মা ঃ  বাঃ িবঃ ি য়া 1/3/1987 1/3/1987 1/3/1961 1761225551

২৮ মাঃ মাফাে ল হােসন ১০০০২২৯ সহঃিশঃ কি উটার দহ লা মহ দ শাহী মাঃ িবঃ ি য়া 2/3/2003 1/1/2004 11/11/1978 1728110210

২৯ মাঃ মাফাে ল হােসন ১০৫০৪০২ সহঃিশঃ ইসলাম ধম দহ লা মহ দ শাহী মাঃ িবঃ ি য়া 8/11/2009 1/9/2010 14/01/85 1713905268

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



৩০ মাঃ মাফাে ল হােসন ১১১৩৪৫৭ সহঃিশঃ শরীরচচা দহ লা মহ দ শাহী মাঃ িবঃ ি য়া 1/4/2014 1/11/2014 21/05/74 1731298853

৩১ মাঃ মাফাে ল হােসন ১১৪৮৬৪২ সহঃিশঃ িব ান/পদাথ দহ লা মহ দ শাহী মাঃ িবঃ ি য়া 16/02/2019 1/5/2019 16/05/90 1717512811

৩২ মাঃ মাফাে ল হােসন ১১৪৮৬৩৯ সহঃিশঃ গিণত আইলচারা মা িমক িবঃ ি য়া 7/2/2019 1/5/2019 17/12/1986 1745516094

৩৩ মাঃ মাফাে ল হােসন ১১৩৭১৬৫ সহঃিশঃ বসায় িশ া গা ামী গা র মাঃ িবঃ ি য়া 7/8/2014 1/9/2017 15/7/86 1774724072

৩৪ মাঃ মাফাে ল হােসন ১৯৯৬৭৪ িসঃিশঃ ইসলাম ধম আলাম র বািলয়াপাড়া মাঃিবঃ ি য়া 15/11/76 1/9/1985 1/3/1960 1728600224

৩৫ মাঃ মাফাে ল হােসন ২১২০১৮ িসঃিশঃ ইংেরজী আলাম র বািলয়াপাড়া মাঃিবঃ ি য়া 24/09/88 1/6/1989 8/4/1965 1721393138

৩৬ মাঃ মাফাে ল হােসন ১৪৪০০৮৫ সহঃিশঃ আইিস আলাম র বািলয়াপাড়া মাঃিবঃ ি য়া 1/6/2015 1/3/2018 10/5/1985 1721095578

৩৭ মাঃ মাফাে ল হােসন ১০০০২৪২ সহঃিশঃ ইসলাম ধম লািহনী  মা িমক িবঃ ি য়া 14/05/2003 1/5/2004 1979 1717656093

৩৮ মাঃ মাফাে ল হােসন ১১৪৪৪৬২ সহঃিশঃ সমাজ িবঃ চৗড়হাস ল সংঘ মাঃ বাঃ িবঃ ি য়া 25/9/2013 1/1/2019 31/12/1981 1924766500

৩৯ মাঃ মাফাে ল হােসন ১১৪০০৯৬ সহঃিশঃ বসায় িশ া আদশ মা িমক িবঃ ি য়া 24/8/2015 1/3/2018 25/10/84 1650111455

৪০ মাঃ মাফাে ল হােসন ১১২৯০২৬ সহঃিশঃ িহ  ধম আদশ মা িমক িবঃ ি য়া 9/10/2015 1/5/2016 5/6/1985 1735393040

৪১ মাঃ মাফাে ল হােসন ১০৭৭০৩১ সহঃিশ ইসলাম ধম  ি য়া হাই ল ি য়া 1/4/2013 1/7/2013 1/2/1983 1731475140

৪২ মাঃ মাফাে ল হােসন ১০৭৭০১৫ সহঃিশঃ িষ িশ া মািহনী মাহন িব পীঠ ি য়া 5/12/2010 1/7/2013 29/09/1968 1746909147

৪৩ মাঃ মাফাে ল হােসন ১০৭৯২৫০ সহঃিশ আইিস মািহনী মাহন িব পীঠ ি য়া 1/9/2013 1/11/2013 6/6/1982 1716247479

৪৪ মাঃ মাফাে ল হােসন ২০০৩৬৬২ সহঃিশঃ আইিস উজান াম আিলম মা াসা ি য়া 10/4/2003 1/1/2004 11/11/1978 1714518054

৪৫ মাঃ মাফাে ল হােসন ৪৭২০৭৬ সহঃিশ শািররীক িশঃ উজান াম আিলম মা াসা ি য়া 15/7/2000 15/10/2000 30/6/77 1713925436

৪৬ মাঃ মাফাে ল হােসন ২১২৫৭৯০ সহঃিশঃ িষ িশ া উজান াম আিলম মা াসা ি য়া 5/2/2019 1/5/2019 21/4/89 1723621887

৪৭ মাঃ মাফাে ল হােসন ২০০৩৬৬৪ এবেতদায়ী : আরবী উজান াম আিলম মা াসা ি য়া 2/3/2004 2/3/2004 1/4/1983 1714591737

৪৮ মাঃ মাফাে ল হােসন ২১১৪৯৭৮ এব: িনয়র সাধারণ উজান াম আিলম মা াসা ি য়া 25/5/15 1/1/2016 10/10/1985 1917420223

৪৯ মাঃ মাফাে ল হােসন ১০৬৫০২৮ সহঃিশঃ িষ িশ া বারখাদা মাঃ িবঃ ি য়া 30/4/2012 1/11/2012 31/12/1978 1798744247

৫০ মাঃ মাফাে ল হােসন ১১১৭৫৪০ সহঃিশ আইিস বারখাদা মাঃ িবঃ ি য়া 22/12/2014 1/3/2015 22/11/1981 1723216900

৫১ মাঃ মাফাে ল হােসন ১১৪৮৬২৯ সহঃিশঃ িহ  ধম য় বারখাদা মাঃ িবঃ ি য়া 6/2/2019 1/6/2019 26/11/1988 1746942509

৫২ মাঃ মাফাে ল হােসন ২০৬৪৮৫ সহঃিশঃ িব ান ক পিদয়া মা িমক  িব ালয় ি য়া 1/1/1986 1/6/1986 8/12/1961 1724136065

৫৩ মাঃ মাফাে ল হােসন ২০৬৪৮৫ সহঃিশ ইসলাম ধম ক পিদয়া মা িমক  িব ালয় ি য়া 1/1/1986 1/6/1998 4/2/1968 1723763244

৫৪ মাহ দ শরীফ ১০৬১৪২২ সঃ িশ ক ধমীয় িশ ক জাতেমাড়া মাঃবাঃিবঃ ্িষটয়া ০৫/০১/২০০৫ ২০১২ ১৯৮১

৫৫ ওয়ািলউর রহমান ১০২৯৩৮০ সঃ িশ ক কমঃিশ ক লতান র মাহতািবয়া মাঃিবঃ ্িষটয়া ১৩/০৪/২০০৪ ০১/১২/২০০৫ ১১/০৩/১৯৭১

৫৬    মাঃ আ  হায়াৎ উ ীন ১০৫০৪০৭ সঃ িশ ক ধমীয় িশ ক লতান র মাহতািবয়া মাঃিবঃ ্িষটয়া ১২/১১/২০০৯ ০১/০৯/২০১০ ০১/০১/১৯৭৪

৫৭ মাছাঃ িলজা খা ন ১১১১৩৮৭ সঃ িশ ক িষ িশ ক শলীবাসা মা ঃ িব ালয় ্িষটয়া ২২/০৩/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪ ০১/০২/১৯৯১

৫৮ মাঃ মাহা র রহমান ১১৪৩৮৩৮ সঃ িশ ক কমঃিশ ক বা লাট মা িমক িব ালয় ্িষটয়া ০৮/০৪/২০১৪ ০১/১১/২০১৮ ২৬/০৮/১৯৮০

৫৯ মাঃ আ ল মা ান ১১৪৮৬১৬ সঃ িশ ক ইংেরিজ আলাউ ীন আহেমদ মাঃিবঃ ্িষটয়া ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৭

৬০ মাঃ রাক ামান ১১৪৮৬২১ সঃ িশ ক বসায় িশ া আলাউি দন আহেমদ মাঃিবঃক ্িষটয়া ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৭

৬১ মাঃ আহসান ১১৪৮৬১৯ সঃ িশ ক আইিস দঃমেনাহর র মা ঃ িব াঃ ্িষটয়া ০২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯‘ ২১/০৯/১৯৯১

৬২ বারহান উি দন ১১৪৮৫১৫ সঃ িশ ক শরীিরক িশ া দঃমেনাহর র মা ঃ িব াঃ ্িষটয়া ০২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৮/০৭/১৯৯৩

৬৩ মাঃ নছার উি দন িময়া ২০০৪৩৩ ধান মৗলভী ধম য় িশ ক মারখালী জ. এন.মাঃিবঃ ্িষটয়া ০১/০৮/১৯৮৬ ০১/০৮/২০৮৬ ০১/০১/১৯৬২



৬৪ মাঃ আঃ মািমন নন এমিপও সঃ িশ ক ইংেরিজ এনােয়ত র মা ঃ িব াঃ ্িষটয়া ১০/০৭/২০০১ ১৯৭৭

৬৫ মাঃ মনেত র রহমান নন এমিপও সঃ িশ ক িব ান এনােয়ত র মা ঃ িব াঃ ্িষটয়া ১০/০৭/২০০১ ১৯৭৯

৬৬    উ‡    জয়নব নন এমিপও সঃ িশ ক সঃিব ান এনােয়ত র মা ঃ িব াঃ ্িষটয়া 0 ১৯৭৬

৬৭  মাঃ আকরাম হােসন নন এমিপও সঃ িশ ক বাংলা সািদ র মা িমক িব ালয় ্িষটয়া ১৭/০২/২০১৯ ২১/০৯/২০৮৪

৬৮ মাঃ আকমল হােসন ২১১০০৮ িসঃ িশ ক গিণত সা াহ ন লাল র মাঃিবঃ ্িষটয়া ২২/০১/৮৯ ২২/০১/১৯৮৯ ০৪/০১/১৯৬৭

৬৯ মাঃ আ ল জিলল ২৮৬৩৩৬ িসঃ িশ ক সঃিব ান সা াহ ন লাল র মাঃিবঃ ্িষটয়া ০১/০২/১৯৮৬ ০১/০৬/১৯৯৬ ০৩/০৫/১৯৬১

৭০ মাছাঃ িবলিকস খা ন ১১২৫৮০৫ সঃ িশ ক কমঃিশ ক সা াহ ন লাল র মাঃিবঃ ্িষটয়া ১৭/০৬/২০১৫ ০১/০১/২০১৬ ০৩/০১/১৯৮৮

৭১ হািব র রহমান ১১৪৮৬১১ সঃ িশ ক মৗলানা সা াহ ন লাল র মাঃিবঃ ্িষটয়া ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০১/১২/১৯৮৭

৭২ ল জা াত ১০৫০৫৭৫ সঃ িশ ক িষ িশ ক মেহ র মা িমক িব ালয় ্িষটয়া ৩০/০৫/২০১০ ০১/০৯/২০১০ ১৯৮৩

৭৩ মাহাঃ মেয়ন উ ীন ১০৮০০২১ সঃ িশ ক ধম য় িশ ক মেহ র মা িমক িব ালয় ্িষটয়া ০৩/০৯/২০১৩ ০১/১১/২০১৩ ১৯৭৯

৭৪ িশলিপ রানী িব াস ১১৫৪৭৩৬ সঃ িশ ক সঃিব ান মেহ র মা িমক িব ালয় ্িষটয়া ০৪/০২/২০১২ ০১/০৯/২০১৯ ১৯৮১

৭৫ মাঃ হাসা ল কায়উম ১১৪৮৬১৩ সঃ িশ ক বসায় িশ া মেহ র মা িমক িব ালয় ্িষটয়া ০১/০৫/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৪

৭৬ সা াম হােসন ১১৪৮৬০৭ সহ: িশ ক ইংেরজী শামসপুর উ  িবদ ালয় কু য়া ২০/০২/২০১৯ ১৯৯১ ১৯৩৪৬০৯৪০০
৭৭ মা:  আলাউ ন ২১৬৫৫৯ সহ: িশ ক ইসলাম ধম রমানাথপুর ু ল এ  কেলজ কু য়া ২৮/১২/১৯৮৬ ০১/০১/১৯৬৭ ১৯১৮৮৬৬৫১৬
৭৮ মুরারী মাহন িব াস ১১১৯৭৫০ সহ: িশ ক িহ  ুধম রমানাথপুর ু ল এ  কেলজ কু য়া ০৪/০৪/২০০০ ১৬/০৬/১৯৭৩ ১৭১৫৫৮৫৯৭৬
৭৯ মা:  আজমল হােসন ১১১৭৫৩২ সহ: িশ ক আইিস ট রমানাথপুর ু ল এ  কেলজ কু য়া ০১/০৬/২০০৪ ২৮/০২/১৯৭৭ ১৭৪০৬৮৩২৭১
৮০ মা: মিন ামান ১১২১৫১৭ সহ: িশ ক কৃিষ িশ া রমানাথপুর ু ল এ  কেলজ কু য়া ১০/০৬/২০১৫ ১৯/১২১৯৭৭ ১৭৫২৪০৯৭৯৭
৮১ মা:  আবু দাউদ ২১৬৫৬০ জিুনয়ার িশ: বাংলা রমানাথপুর ু ল এ  কেলজ কু য়া ২৮/১২/১৯৮৬ ০২/০৫/১৯৬২ ১৭২৪২৬১৯৭৫
৮২ মা: নািস ল ইসলাম ১১৫২৫৪৭ সহ: িশ ক সামা: িব ান ঈ রদী মাধ িমক িবদ ালয় কু য়া ০৫/০২/২০১৯ ২৪-০৯-১৯৮৮ ১৭৩৮৫৯৪০৬৭
৮৩ িরনা  খাতন ১১৫২৫৪৮ সহ: িশ ক ভৗত িব ান ঈ রদী মাধ িমক িবদ ালয় কু য়া ০৫/০২/২০১৯ ১১/০৫/১৯৯১ ১৭৭৮৭২১১০২
৮৪ সীমা রানী িবশ াস ১১৫২৫৪৬ সহ: িশ ক আইিস ট ঈ রদী মাধ িমক িবদ ালয় কু য়া ০৫/০২/২০১৯ ০৯/১০/১৯৮৯ ১৮৪৬৯১৫৯৫৪
৮৫ সুজন ম ল ১১২৫৮২২ সহ: িশ ক কৃিষ িশ া ঈ রদী মাধ িমক িবদ ালয় কু য়া ০৮/০৯/২০১৫ ১৮/০৩/১৯৯২ ১৭৯০৩৫২৪১৪
৮৬ বীর কুমার িব াস ১০৭১৫২২ সহ: িশ ক শরীর চচা ঈ রদী মাধ িমক িবদ ালয় কু য়া ২৯/১২/২০১২ ১৬/০৮/১৯৭৬ ১৭২৪৫২৫০৩৬
৮৭ নয় কুমার িশকদার ১৩১১৪৬৯ সহ: িশ ক িহ  ুধম শামসপুর মাধ িমক বািলকা িবদ : কু য়া ০৫/০৯/২০১৩ ১৯৭৬ ১৭৩৪৬৯১৫৬০
৮৮ নজমুল হদা ২০৩২৬৭ সহ: িশ ক ইসলাম ধম শামসপুর মাধ িমক বািলকা িবদ : কু য়া ০৫/০৬/১৯৮৫ ১৯৬৭ ১৭১৬৩৪৬০৪৫
৮৯ িবজলী রানী সাহা ৫১৪০৪৪ সহ: িশ ক কৃিষ িশ া শামসপুর মাধ িমক বািলকা িবদ : কু য়া ২৩/১০/২০০০ ১৯৭৮ ১৭২১৫৮৫১৯৪
৯০ মা: রজাউল কিরম সহ: িশ ক গিণত ধাকড়ােকাল মাধ িমক িবদ ালয় কু য়া ২৮/০৬/২০১৫ ১৯৮৭ ১৭৪৫২৬২২২০
৯১ মুখিলছা খাতন ১১৪৮৬০৮ সহ: িশ ক ইসলাম ধম ধাকড়ােকাল মাধ িমক িবদ ালয় কু য়া ২০/০২/২০১৯ ১৯৯৩ ১৭৪৬৯১৫৭৮৪
৯২ শিফকুল ইসলাম ২১২৩২৮ সহ: িশ ক ইসলাম ধম আমলাবাড়ী মাধ িমক িবদ ালয় কু য়া ০১/০৬/১৯৮৯ ৩১/১২/১৯৭০ ১৭৭১২৬৮৩৮৬
৯৩ মাছা: সাগিরকা খাতন ১১১৭৫৩৬ সহ: িশ ক কৃিষ িশ া আমলাবাড়ী মাধ িমক িবদ ালয় কু য়া ১৩/১০/২০১৪ ১৭/০১/১৯৯০ ১৭৩৪০৯৫২৬৯
৯৪ মাছা: সিলনা খাতন ৫১৪০৪৬ সহ: িশ ক শরীর চচা আমলাবাড়ী মাধ িমক িবদ ালয় কু য়া ০৫/০১/১৯৯৯ ২৪/১১/১৯৭৪
৯৫ মুহ: ইসমাইল হােসন ১০৩২৪৯০ সহ: িশ ক আইিস ট িশমুিলয়া মাধ িমক িবদ ালয় কু য়া ২৫/০৮/২০০৪ ১৯৬২ ১৭২২৪১৪০৯৩
৯৬ জেত নাথ সরকার ২৯০৭১৪ সহ: িশ ক শরীর চচা িশমুিলয়া মাধ িমক িবদ ালয় কু য়া ২৩/০৮/১৯৯৭ ১৯৬২ ১৭১৮৯২৭৬৮৮
৯৭ মা:  গালাম রহমান ২৮৭৯৭৪ সহ: িশ ক ইসলাম ধম িশমুিলয়া মাধ িমক িবদ ালয় কু য়া ০৬/০৪/১৯৮৮ ১৯৬৬ ১৭৩৫৮৭২৯৯৮



৯৮ সুমন কুমার ম ল ১০৫৪৭১৬ সহ: িশ ক কৃিষ িশ া িশমুিলয়া মাধ িমক িবদ ালয় কু য়া ০২/১১/২০১০ ১৯৮২ ১৭১৬০৫১৫৩৮
৯৯ মা:  ইসমাইল হােসন ১১৫২৫৫০ সহ: িশ ক ভৗত িব ান ওসমানপুর মাধ িমক িবদ ালয় কু য়া ০৫/০২/২০১৯ ২০/০৭/১৯৯৩ ১৭৪৯৮৭২৯১৯
১০০ মা:  আলমগীর হােসন ১১৪৮৬০৯ সহ: িশ ক ইংেরজী বন াম মাধ িমক িবদ ালয় কু য়া ২০/০২/২০১৯ ০৭//০৯/১৯৯০ ১৯২৪৬১০৫০৫
১০১ আিনসুল ইসলাম ১০৫৪০৬০ সহ: িশ ক কৃিষ িশ া মাড়াগাছা মাধ িমক িবদ ালয় কু য়া ১৩/১২//২০১০ ২১/১১/১৯৮৩ ১৭২৩২৭০৫২৬
১০২ মা:  িরজাউল কিরম সহ: িশ ক ইসলাম ধম সন াম মাধ িমক িবদ ালয় কু য়া ০১/১১/২০০৭ ১৯৮৩ ১৭৫৪৯১৯৯৬২
১০৩ মা:  আিনসুর রহমান সহ: িশ ক শরীর চচা সন াম মাধ িমক িবদ ালয় কু য়া ১৫/১২/২০১০ ১৯৭৪ ১৭২৪১২৪৬৪৪
১০৪ মা:  জিসম উ ন সহ: িশ ক আইিস ট সন াম মাধ িমক িবদ ালয় কু য়া ০৮/০৬/২০১১ ১৯৮০ ১৭১৪৮২২৭৭০
১০৫ রােবয়া  খাতন সহ: িশ ক কৃিষ িশ া সন াম মাধ িমক িবদ ালয় কু য়া ০১/১১/২০১০ ১৯৮৩ ১৭২৭৪২৫৮১৮
১০৬ আসমা খাতন ১০৫২৭৯৬ সহ: িশ ক ইসলাম ধম ফুলবাড়ী মাধ িমক িবদ ালয় কু য়া ০৯/১০২০১০ ১৯৮৩ ১৭২০৪৫৮৯৫৬
১০৭ নেরশ চ  ম ল ১০৫৪০৬১ সহ: িশ ক কৃিষ িশ া ফুলবাড়ী মাধ িমক িবদ ালয় কু য়া ০৬/১২/২০১০ ১৯৭৯ ১৭১৬৪০৯৮৩৪
১০৮ আেশাক কুমার জায়া ার ১০৭০১৮৯ সহ: িশ ক িহ  ুধম ফুলবাড়ী মাধ িমক িবদ ালয় কু য়া ০৯/০৯/২০১২ ১৯৭২ ১৭২৫৮১২৯৫২
১০৯ মা:  সিলম রজা ১১৫৪৭৪০ সহ: িশ ক সামা: িব ান ফুলবাড়ী মাধ িমক িবদ ালয় কু য়া ১০/০৬/২০১৩ ১৯৭৭ ১৭১১৯৭২৫০৪
১১০ মা: নাজমা খাতন সহ: িশ ক আমবাড়ীয়া মাধ িমক িবদ ালয় কু য়া ২৩/১২/২০০৪ ১৯৭৭ ১৭৬২১২০৯৯৭
১১১ শ,ম হািববুল আলম মুিশদ সহ: িশ ক ইংেরজী আমবাড়ীয়া মাধ িমক িবদ ালয় কু য়া ২৩/১২/২০০৪ ১৯৭৩ ১৭৮২৯৩৫৮৫৬
১১২ শাহনাজ  আ ার িমিল সহ: িশ ক বাংলা আমবাড়ীয়া মাধ িমক িবদ ালয় কু য়া ২৩/১২/২০০৪ ১৯৮০ ১৭৪৯০৬৬০৮৩
১১৩ কাম ন নাহার পারভীন সহ: িশ ক সামা: িব ান আমবাড়ীয়া মাধ িমক িবদ ালয় কু য়া ২৩/১২/২০০৪ ১৯৭৭ ১৭৩৫০৩৯০৩৪
১১৪ অসীম  কুমার িব াস ১০২০৭০০ সহ: িশ ক শরীর চচা এইচ,িড আ জজরু  রহমান মাধ :িব: কু য়া ১৫/০৬//২০০০ ১৯৭৭ ১৭৩৫৭৩৭৪৫৭
১১৫ আ রু রহমান ১০১১১৬১ সহ: িশ ক ইসলাম ধম এইচ,িড আ জজরু  রহমান মাধ :িব: কু য়া ১৫/০৬/২০০০ ১৯৭৭ ১৭২৪৭৮৬৩৩০
১১৬ মা: আ লু খােলক ১০৬৭৯৯৯ সহ: িশ ক কৃিষ িশ া এইচ,িড আ জজরু  রহমান মাধ :িব: কু য়া ০৩/০২/২০০৩ ১৯৭৭ ১৭২৮৬৮৪১৩৫
১১৭ মা:  আিম ল ইসলাম ১১৪৫৫৪৬ সহ: িশ ক আইিস ট এইচ,িড আ জজরু  রহমান মাধ :িব: কু য়া ১২/১০/২০১৫ ১৯৮৩ ১৭১০৬৬০৯৪৫
১১৮ মা:  ম জবর রহমান সহ: িশ ক সামা: িব ান এইচ,িড আ জজরু  রহমান মাধ :িব: কু য়া ২৫/০৮/২০০৪ ১৯৭৫ ১৭৯০৮৯৭৩৮৭
১১৯ মা: িলয়াকত আলী ৩৬৩৬৮৯ সহ:  মৗলভী আরবী গাপ াম এ, জড ফা জল মা াসা কু য়া ০১/১২/১৯৯৩ ১৯৬৮ ১৭৩৪০৫৩৫৪৬
১২০ মা:  আ রু রা াক ৩৫৭১২৫ সহ:  মৗলভী আরবী গাপ াম এ, জড ফা জল মা াসা কু য়া ০১/১২/১৯৮৮ ১৯৬৮ ১৩০৭১৪৯১৩৮
১২১ মা:  মাজাফ্ফর রহমান ৩৫৭১২৩ সহ:  মৗলভী আরবী গাপ াম এ, জড ফা জল মা াসা কু য়া ০১/১২/১৯৮৮ ১৯৬৭ ১৭৬৩০০১৭৬০
১২২ মঞ্জয়ুারা পারভীন ২১২৮৩০৯ সহ: িশ ক সামা: িব ান চাদট এম,িব মিদনা ল উ ম ফািজল মা াসা কু য়া ১৬/০২/২০১৯ ১৯৮৪ ১৭৬১৫২৪১৫৯
১২৩ মা: আিমনুর  রহমান ৩৫৭৭৫৭ সহ:  মৗলভী আরবী স ল উ ম  আিলম মা াসা কু য়া ১৬/১০/১৯৯৭ ১৯৭১ ১৭৫৯২১০৯৯৯
১২৪ মুহা; আ সু  ছালাম ২০০৩৬৪৬ সহ: মৗলভী দািখল স ল উ ম  আিলম মা াসা কু য়া ০১/০৩/২০০৪ ১৯৭৯ ১৭৪১৭৯৪৭৪৪
১২৫ মা: হলাল উ ন ২১০৪৬৭২ সহ: িশ ক দািখল স ল উ ম  আিলম মা াসা কু য়া ০২/০১/২০১৪ ১৯৮৭ ১৯২১৭২০৫৯০
১২৬ মাছা:  িনলুফা আ ার ২১২৫৭৮৪ সহ: িশ ক গিণত গেনশ র কােছ ল  উ ম দািখল মা াসা কু য়া ১০/০২/২০১৯ ১৯৮৫ ১৮১৩৯১০১১১
১২৭ মা: সেক ার আলী ৪৭৩১০২ সহ: িশ ক আরবী গেনশ র কােছ ল  উ ম দািখল মা াসা কু য়া ০৬/০৩/১৯৯৫ ১৯৭৫ ১৭১৪৯৫৮৭৬১
১২৮ মা: মা ািফজরু রহমান ৪৭৩১০৩ সহ: িশ ক আরবী গেনশ র কােছ ল  উ ম দািখল মা াসা কু য়া ০৭/১২/১৯৯৬ ১৯৭৭ ১৭১৫৬০৭৩৬৮
১২৯ মা: মিশউর রহমান ৪৭৩১০৪ সহ: িশ ক আরবী গেনশ র কােছ ল  উ ম দািখল মা াসা কু য়া ১৯/০২/২০০০ ১৯৭৭ ১৭১৬৭২৯২০৬
১৩০ মা:  আ রু রিশদ ৩৭৪৫৮২ সহ: মৗলভী আরবী আলহা  মা: সদর উি ন খান দািখল মা াসা কু য়া ১১/০৪/১৯৯২ ১৯৭২ ১৭১৪১৩৬২৬৭
১৩১ মা: শশিফকুল আলম ৪৭২৫৬১ সহ: মৗলভী আরবী আলহা  মা: সদর উি ন খান দািখল মা াসা কু য়া ১৬/১০/২০০০ ১৯৮০ ১৭২৫১৮৬৫০৮



১৩২ তােহরা খাতন ৫৮০৬৩৬ সহ: মৗলভী আরবী আলহা  মা: সদর উি ন খান দািখল মা াসা কু য়া ১৪/০২/২০০০ ১৯৭৯ ১৭২৯৩৭৬৬৮৭
১৩৩ মা:  হমায়নু  কিবর ২১২৩২২৭ সহ: িশ ক আইিস ট আমবাড়ীয়া দািখল  মা াসা কু য়া ১৫/১১/২০১৫ ১৯৭৬ ১৭১৮৮৯৬৪৫৫
১৩৪ মা: আ ল আিলম ১০২৩৪৮ সহকারী িশ ক কি উটার আ াম মা িমক িব ালয় ি য়া। ১৫/০১/২০০৫ ০১/০৯/২০০৫ ২১/০৯/১৯৭৬ ১৭২৫৮৪৭৬৮০

১৩৫ আফিরন জাহান ১১৪৮৬৫০ সহকারী িশ ক বাংলা আ াম মা িমক িব ালয় ি য়া। ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৫/১২/১৯৮৯ ১৭৩৫৭৩৩৮৯৯

১৩৬ সিলম রজা ১১৪৮৬৫১ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া আ াম মা িমক িব ালয় ি য়া। ১৬/০২/১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০১/০১/১৯৮৭ ১৯৬০৪২০৮৪৪

১৩৭ মা: ই ািহম খিলল ২৯৩৯০০ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া কািমরহাট মা িমক বািলকা িব ালয ি য়া। ০১/০১/১৯৯৬ ০১/০৪/১৯৯৯ ০১/০১/১৯৭৬ ১৮৭৮০৪১৭৮৩

১৩৮ মা: ওিলউর রহমান ২৯৩৬৭১ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া নওদাবহলবািড়য়া আদশ মা িমক িব: ি য়া। ২৩/০১/৯৫ ০১/০৪/১৯৯৯ ০১/০১/১৯৯৫ ১৭২৪১৩৬৯৪৮

১৩৯ মা: শািহ ল ইসলাম ১১৩৯৪ সহকারী িশ ক িষ নওদাবহলবািড়য়া আদশ মা িমক িব: ি য়া। ১৮/০৩/১৪ ০১/০৭/২০১৪ ০১/০৪/১৯৮৬ ১৭২২২৭২৫৪৪

১৪০ মা: শাহা ল হক ১০৭৮২৫৭ সহকারী িশ ক কি উটার ক,িব,এইচ মা িমক িব ালয় ি য়া। ১০/০৪/২০১৩ ০১/০৯/২০১৩ ১৫/০৬/৮১ ১৭২২৯৮৩৮২৮

১৪১ মা: ল আিমন ১০১১২৭৬ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ক,িব,এইচ মা িমক িব ালয় ি য়া। ১৩/০৯/৯৮ ০১/০৫/২০০৪ ০১/০২/১৯৭৫ ১৯৬২১৬৯৮৯৯

১৪২ মা: সাই র রহমান ১০৫২৭৮২ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া তঘিরয়া মা িমক িব ালয় ি য়া। ০৫/০৪/২০০৪ ০১/১১/২০১০ ০১/০৩/১৯৮৩ ১৯১৪৯৮৭৬৫২

১৪৩ িদল বা ইয়াসিমন ১১৪৮৬৪৫ সহকারী িশ ক কি উটার তঘিরয়া মা িমক িব ালয় ি য়া। ২৩/১২/১৪ ০১/০৫/২০১৯ ২৫/১১/৮৭ ১৭৪৯১২০৬০৬

১৪৪ মা: বলাল হােসন ২১৭৪৫২ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া খািদম র মা িমক বািলকা িব: ি য়া। ০১/১০/১৯৯০ ০১/০১/১৯৯৪ ০৩/০২/১৯৬৮ ১৭২৪১৩১৩৮৪

১৪৫ মা: এমদা র রহমান ১১১৩৪৬০ সহকারী িশ ক িষ খািদম র মা িমক বািলকা িব: ি য়া। ০৮/০৯/২০১৪ ০১/১১/২০১৪ ২০/০৮/৮৭ ১৭২৩৬৭৫১৭৫

১৪৬ মা: মা র রিশদ ১৬৩৩৫৩ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া মািজহাট মা িমক িব ালয় ি য়া। ০৯/১০/২০১১ ০১/১১/২০১২ ১১/০২/১৯৮৩ ১৭১২৮৪৮৫৮৯

১৪৭ মা: সিল র রহমান ১০৭৮২৫২ সহকারী িশ ক কি উটার মািজহাট মা িমক িব ালয় ি য়া। ০৫/০৬/২০১৩ ০১/০৯/২০১৩ ০৩/১২/১৯৭৮ ১৯১৪৭৭৫৭৬৯

১৪৮ মা: আ ল খােলক জহাদী ২৯৩৯২০ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া বিরয়া মা িমক িব ালয় ি য়া। ১০/০৯/১৯৯৫ ১৩/০৯/৯৫ ০১/০৪/১৯৯৯ ১৭২৪৯৪৮১০২

১৪৯ ি  আিল ামান ৩৫৬৩১৬ সহকারী িশ ক
ইসালাম ও 
নিতক িশ া ভড়ামারা পাইলট উ  িব ালয় ি য়া ১০/০২/১৯৯৬ ০১/০৩/১৯৯০ ১৬/১১/১৯৬৯ ১৮২৮১৩৪৮৮০

১৫০ মা: আ ল কােশম ১০১৪১২০ সহকারী িশ ক
ইসালাম ও ন: 

িশ: ভড়ামারা পাইলট উ  িব ালয় ি য়া ১১/০১/২০০৩ ০১/০৬/২০০৪ ০৫/০১/১৯৮২ ১৭১৯৪৭৮০৪৭

১৫১ মা:জালাল উ ীন ১০৩৫৪৪৫ সহকারী িশ ক
ইসালাম ও ন: 

িশ: পরানখালী মা িমক িব ালয় ি য়া ০৯/১০/২০০৬ ০১/০৩/২০০৭ ০১/০১/১৯৮৩ ১৭১০৮৩২৪৪৮

১৫২ সয়দ মাহ ল ইসলাম ১০২২৩০৪ সহকারী িশ ক কি উটার পরানখালী মা িমক িব ালয় ি য়া ১০/০৭/২০০৩ ০১/০৯/২০০৫ ১৬/০৮/১৯৭৫ ১৭২১৫৬১৭০২

১৫৩ তপন মার ১১৪৮৮৪৮৫ সহকারী িশ ক িব ান পরানখালী মা িমক িব ালয় ি য়া ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১২/০৩/১৯৯০ ১৯১৭৮২৭৮৩৯

১৫৪ মা: আ ল আিজক ২১০৩৪৭ সহকারী িশ ক
ইসালাম ও ন: 

িশ: দা কিদয়া মা িমক িব ালয় ি য়া ০৬/০৪/১৯৮৮ ০৬/০৪/১৮৮৮ ০৫/০৮/১৯৬৯ ১৭১৯৯৬৯০১৩

১৫৫ মা: ছাই ল ইসলাম ২৮৮৬৯১ সহকারী িশ ক
ইসালাম ও ন: 

িশ: দা কিদয়া মা িমক িব ালয় ি য়া ০১/০১/১৯৯৭ ০১/০৩/১৯৯৭ ০১/০৩/১৯৭১ ১৭৫০০২২৮২০

১৫৬ মাছা: সিলনা খা ন ১৩৬৭৮১ সহকারী িশ ক কি উটার ষালদাগ মা িমক িব ালয় ি য়া ০১/০১/২০০৫ ০১/০৫/২০০৮ ২১/০৪/১৯৭৯ ১৭৩৭০৪৫৯৩৭

১৫৭ মা: িমজা র রহমান ১১৪০১০৯ সহকারী িশ ক সমাজ িব ান ষালদাগ মা িমক িব ালয় ি য়া ০১/০২/২০১৪ ০১/০৩/২০১৮ ০৭/০৮/১৯৭৭ ১৭৩৪৫০২৯১৬

১৫৮ মা: রাজ ামান ১১৪৫৫৫০ সহকারী িশ ক  িব ান ষালদাগ মা িমক িব ালয় ি য়া ০২/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১২/১০/১৯৯১ ১৭৫১০৯৪৩১০

১৫৯ মা: মিন ামান মিনর ১১৮৪৫৮৫ সহকারী িশ ক  ইংেরজী ষালদাগ মা িমক িব ালয় ি য়া ০২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৫/০৯/১৯৮৭ ১৭১২৯২২১১৫

১৬০ মা: আ াহ আল মা ন ৩৭৪০৪৯ সহকারী িশ ক
ইসালাম ও ন: 

িশ: সাতবািড়য়অ ভবানী র মা: িব া: ি য়া ০৮/১২/২০১০ ০১/০১/২০১১ ০১/০১/১৯৭৪ ১৭৩২৫৯৮০৯৪



১৬১ মাছা:চায়না খা ন ১১৪০০৬০ সহকারী িশ ক  িব ান িনয়াদহ মা িমক িব ালয় ি য়া ০৭/০৯/২০১৫ ০৪/০৪/২০১৮ ১৮/০৯/১৯৮৭ ১৭৬২৪৫৫০৩৬১

১৬২ মাছা: লতানা পারভীন ১১৪০১০৭ সহকারী িশ ক সমাজ িব ান িনয়াদহ মা িমক িব ালয় ি য়া ০৭/০৯/২০১৫ ০৪/০৪/২০১৮ ১৭/০৬/১৯৮৪ ১৭২৫৮১২৮৮৪

১৬৩ মা: আসা ল হক ৩৭২৩১১ সহকারী িশ ক মৗলভী আরিব বাহা র র দািখল মা াসা ি য়া ০১/০৯/১৯৯৬ ০১/০৪/১৯৯৮ ২০/০২/১৯৭৭ ১৭১০১৭৭৪০০

১৬৪ মা: বলাল হােসন ৩৭২৩১২ সহকারী িশ ক মৗলভী আরিব বাহা র র দািখল মা াসা ি য়া ২৪/০৩/১৯৯৮ ০১/০৪/১৯৯৮ ১৪/১০/১৯৭৫ ১৪০৬৩১৪১০

১৬৫ মা: মাশারফ হােসন ২১৭৪৫৮ সহকারী িশ ক
ইসালাম ও ন: 

িশ: স জকিল মা িমক িব ালয় ি য়া ১০/০১/১৯৯০ ০১/০১/১৯৯৪ ১৩/০১/১৯৭০ ১৭২৪১৩০৯১২

১৬৬ মাছা:জা া ন নাহার ১০৩২৪৮৬ সহকারী িশ ক কি উটার স জকিল মা িমক িব ালয় ি য়া ০৩/০১/২০০৫ ০১/০২/২০০৬ ১৭/০৪/১৯৭৬ ১৭৫২৪৩৮৪১৩

১৬৭ মা: ৎ নেনছা ১০৪৭৫৮৩ সহকারী িশ ক
ইসালাম ও ন: 

িশ: মাকািরম র মা:বািলকা িব ালয় ি য়া ০১/১২/১৯৯৮ ০১/০৫/২০১০ ০৫/০৭/১৯৭৯ ১৭২৮৬৮৬৭৮৪

১৬৮ মা: িব ল রহমান ১১১১৩৯৬ সহকারী িশ ক িষ িশ া মাকািরম র মা:বািলকা িব ালয় ি য়া ০৬/০৫/২০১৪ ০৫/০৮/২০১৪ ২৫/১০/৮১ ১৭৩৬৩১৫৯১৯

১৬৯ মা: জািকর আ াস ১১৪৮৫১২ সহকারী িশ ক কি উটার মাকািরম র মা:বািলকা িব ালয় ি য়া ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৬/২০১৯ ১০/০১/১৯৮৫ ১৯২০৭০১৫৬৫

১৭০ মা: হাসান আলী ২০৮৬৯২ সহকারী িশ ক
ইসালাম ও ন: 

িশ: বাহা র র মা:বািলকা িব ালয় ি য়া ১১/০২/১৯৮৬ ০১/০৬/১৯৮৭ ০১/০১/১৯৬৯ ১৭৩৪১৬৯২৯২

১৭১ মা: আরেজদ আলী ২১৭২৪৯ সহকারী িশ ক জীব িব ান বাহা র র মা:বািলকা িব ালয় ি য়া ০১/০২/১৯৯৩ ০১/০৬/১৯৯৩ ১৪/০১/১৯৬২ ১৭২১৩১৭১০১

১৭২ এস.এম. িফেরাজ ১১৪৮৫৮৭ সহকারী িশ ক পদাথ বাহা র র মা:বািলকা িব ালয় ি য়া ০২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২০/১০/১৯৮৯ ১৭৩৭৯০২১৩০

১৭৩ আ.খ.ম গালাম ফা ক ২১৫৫৪৯ সহকারী িশ ক ইংেরজী বাহা র র মা িমক িব ালয় ি য়া ১১/০৪/১৯৯২ ০১/০৫/১৯৯৪ ২৩/০১/১৯৬৫ ১৭১২৭০৮৩৬২

১৭৪ মাহা:আ ল মািমন ১০২৯৩৭১ সহকারী িশ ক ইংেরজী বাহা র র মা িমক িব ালয় ি য়া ২৭/০১/২০০৪ ০১/১২/২০০৫ ৩০/০৬/১৯৭৬ ১৭১৫৬৮৫৭১০

১৭৫ মা:জািহ ল ইসলাম ১০২২৩০৫ সহকারী িশ ক ইংেরজী বাহা র র মা িমক িব ালয় ি য়া ০১/০১/২০০৫ ১৫/০৩/২০০৫ ০৫/০১/১৯৮৪ ১৭২৫৯৩৫৭৮৭

১৭৬ মা:জািকর হােসন ১০৩২৪৮২ সহকারী িশ ক কি উটার রায়টা মা িমক িব ালয় ি য়া ২৯/০৭/২০০৪ ০১/০৬/২০০৬ ২০/০৯/১৯৭৭ ১৭২২৩৭৫৫১৬

১৭৭ মা: মল হােসন ১১৪৮৫৯০ সহকারী িশ ক িষ িশ া রায়টা মা িমক িব ালয় ি য়া ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৬/০৯/১৯৮৯ ১৭৬২২৫৮৫৬০

১৭৮ রা  আহেমদ ১১৪৮৫৯৪ সহকারী িশ ক সমাজ িব ান রায়টা মা িমক িব ালয় ি য়া ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০১/০২/১৯৮৯ ১৭২৩৮৬৪৬৬২৫

১৭৯ মাসা: ফরেদৗসী পারভীন ২১১৪৯৭৯ সহকারী িশ ক কি উটার ভড়ামারা আিলম মা াসা ি য়া ১৪/০৫/২০১৫ ০১/০১/২০১৬ ৩০/০৬/১৯৭৬ ১৯১৭৮১৭৫৫৮

১৮০ মা:আ ল খােয়র ১০২৩১৫৪ সহকারী িশ ক সমাজ িব ান কেফজান নছাওহা:িন:উ:মা:িব: ি য়া ১৬/০৩/২০০০ ০১/০৯/২০০৫ ১৫/০৩/১৯৬৯ ১৭৪০৬৩৪৪৮৩

১৮১ মাছা: িবনা লতানা ১০২৩১৫৪ সহকারী িশ ক সমাজ িব ান কেফজান নছাওহা:িন:উ:মা:িব: ি য়া ১৮/০৬/২০১৪ ০১/০৩/২০১৮ ১৪/০৭/১৯৭৯ ১৭৪০৬৩৪৪৮৩

১৮২ মা: নজ ল ইসলাম ৫৮২৭৩৮ সহ: পার আরবী পি ম বািহর চর ১২মাইল দা: মা : ি য়া ০১/১১/২০১৩ ০১/০২/১৯৮২ ০১/১১/২০১৩ ০১/০১/১৯০০

১৮৩ মাছা:কাম াহার খা ন ৫২২৭৩৯ সহ: মৗলভী আরবী পি ম বািহর চর ১২মাইল দা: মা : ি য়া ২২/০১/২০০১ ০১/০১/১৯৭৩ ১৯/০৫/২০০২ ১৭১৬১১১১২৫

১৮৪ মা:আ াহ ২১২৪০৫৩ সহ: মৗলভী আরবী পি ম বািহর চর ১২মাইল দা: মা : ি য়া ০২/০২/২০১৯ ০৪/০১/১৯৮৭ ০১/০৩/২০১৯ ১৭২৯৩০৭২২০

১৮৫ মা” ল ইসলাম ২১২৪০৫৩ সহ:িশ ক
ইসালাম ও ন: 

িশ: জগ ার মা িমক িব ালয় ি য়া ০৬/১০/১৯৯০ ০৬/১০/১৯৯০ ০৪/০৫/১৯৬৯ ১৭১৮৯৭৩৯৯০

১৮৬ মা: সােহল রানা ১১৪৮৫৮৯ সহ:িশ ক বাংলা জগ ার মা িমক িব ালয় ি য়া ১২/০২২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১০/১২/১৯৮৪ ১৭২২৪৭০৭৪৯

১৮৭ মা: ইিলয়াছ হােসন ৫১১৪১৫ সহকারী িশ ক
ইসালাম ও ন: 

িশ: হাজী ওয়ােজদ আলী মা: িব ালয় ি য়া ০১/০১/১৯৯৬ ১৫/০৫/২০০০ ১৪/০৩/১৯৯৭ ১৭১৬৯৭৪৯৯০

১৮৮ মাঃ আশরা ামান ২৯১০৭৪ সঃিশঃ ধম আিশস মা িমক িব ালয় ি য়া 31/12/94 1/3/1998 14/2/65 1739096004

১৮৯ মাসাঃ তাছিলমা খা ন ১১৪৫৫৪৩ সঃিশঃ িব ান জাতাশাহী মা িমক িব ালয় ি য়া 28/2/13 1/3/2019 1984 1745762208

১৯০ মাঃএ, ,এম র ামান ১০২২২২১ সঃিশঃ বাংলা এস,এম,এন মা িমক িব ালয় ি য়া 25/1/99 1/9/2005 1972 1757835123



১৯১ মাঃ িমজা র রহমান ২৯৪১৮৩ সঃিশঃ ধম নব াম মা িমক িব ালয় ি য়া 1/1/1995 1/4/1995 1/3/1974 1745718912

১৯২ মাঃ মিনর ামান ৫১০৮৮৬ সঃিশঃ ীড়া ঐ ি য়া 15/4/98 1/3/2000 5/11/1970 1714235873

১৯৩ মাসাঃ সিখনা খা ন ১১৪০১৩৬ সঃিশঃ সামাঃ িব ান ঐ ি য়া 25/8/15 1/3/2018 6/2/1983 1774145599

১৯৪ মাঃ মা ামান ১১৪৫৫৫৪ সঃিশঃ ইংেরজী ঐ ি য়া 6/2/2019 1/3/2019 20/4/90 1726076494

১৯৫ মাঃ কামর ামান ১১৪৫৫৫৯ সঃিশঃ বাংলা গায়াল াম মা িমক িব ালয় ি য়া 26/6/16 1/3/2019 12/6/1985 1722605059

১৯৬ মাঃ আ ল ওহাব ২০০০১৯ সঃিশঃ ধম ঐ ি য়া 30/12/81 3/9/1985 1/1/1965 1981694404

১৯৭ মাঃ লাকমান হােসন ১১৫২৫৪১ সঃিশঃ সামাঃ িব ান বড়গাংিদয়া মা িমক িব ালয় ি য়া 2/2/2019 17/7/19 9/4/1986 1728992808

১৯৮ মাঃ আ  বককর িসি ক ২১৭৬৯৯৫ সঃিশঃ ধম িবলগা য়া মা িমক িব ালয় ি য়া 1/6/1987 1/1/1994 5/9/1964 1705458404

১৯৯ মাছাঃ িদলারা পারভীন ১০৩৪৬৩৬ সঃিশঃ কি উটার ঐ ি য়া 30/12/04 1/11/2006 8/4/1977 1738678184

২০০ মাঃ িজয়াউর রহমান ১০৬৭৯৯৮ সঃিশঃ িষ ঐ ি য়া 17/03/05 1/11/2012 5/3/1982 1723863403

২০১ মাঃ তাজ উ ীন আহেমদ ১০৩৫৬১৯ সঃিশঃ ধম কামাল র মা িমক িব ালয় ি য়া 24/01/05 1/7/2007 28/02/82 1767965854

২০২ মাঃ জাহা ীর হােসন ৫১৮১৯৫ সঃিশঃ কি উটার ঐ ি য়া 5/7/2000 1/7/2002 9/1/1977 1719817323

২০৩ মাঃ িজল র রহমান ১০০০২১৩ সঃিশঃ িষ ঐ ি য়া 25/04/03 1/6/2004 1/6/1979 1722036450

২০৪ হাঃ হািবল উ ীন ১০০৬৯৫৮ সঃিশঃ ধম ক াণ র মা িমক িব ালয় ি য়া 1/11/1998 1/5/2004 30/12/79 1728849062

২০৫ মাঃ আই ব আলী ১১৫২৫৪৪ সঃিশঃ কি উটার ঐ ি য়া 25/04/15 1/7/2019 16/09/72 1731883358

২০৬ মাঃ অিলউর রহমান ১১২৯৮০৬ সঃিশঃ ধম তারা িনয়া িনমণমা িমক বািলকা িব ালয় ি য়া 17/06/04 1/6/2016 10/2/1984 1924049809

২০৭ মাঃ মিনর ল ইসলাম ১০৬৫০২৯ সঃিশঃ ধম মিরচা মা িমক িব ালয় ি য়া 26/09/11 1/11/2012 10/1/1983 1738263310

২০৮ মাঃ আ ল ওয়ােরশ ১০৬৫০৩০ সঃিশঃ কি উটার ঐ ি য়া 28/06/11 1/11/2012 2/1/1970 1876182122

২০৯ মাঃ হািম ল ইসলাম ১০৬৮০০৩ সঃিশঃ িষ ঐ ি য়া 28/06/11 1/11/2012 8/7/1981 1740829753

২১০ মাঃ গালাম কাওছার ২৮৭৯৭০ সঃিশঃ ধম দিরপাড়া মেডল মা িমক িব ালয় ি য়া 28/12/93 1/1/1997 1/3/1973 1736152125

২১১ মাছাঃ সরাত জাহান ৫১৯৯৩১ সঃিশঃ কি উটার ঐ ি য়া 5/3/2002 1/1/2003 8/6/1978 1940206630

২১২ মাঃ আসা র রহমান ১১২১৪৮৮ সঃিশঃ িষ ঐ ি য়া 27/05/15 1/7/2015 11/4/1994 1742160685

২১৩ মাঃ হযরত আলী ২৯১৫০৭ সঃিশঃ ধম িব, ,িপ মা িমক িব ালয় ি য়া 25/03/98 1/9/1998 2/6/1978 1721638415

২১৪ মাছাঃ আেয়শা খানম ১০৭৭০৩৪ সঃিশঃ িষ ঐ ি য়া 21/03/13 1/7/2013 24/03/92 1756415177

২১৫ মাঃ আজা ল ইসলাম ১১৪০১১৯ সঃিশঃ কি উটার ঐ ি য়া 22/01/15 1/3/2018 1728687148

২১৬ মাতােহরা বা ১০১৪২০৫ সঃিশঃ ধম মিহষ ি  মা িমক িব ালয় ি য়া 2/7/2003 1/6/2004 21/10/73 1747121837

২১৭ েয়না ইসলাম ১১৪৫৫৫৭ সঃিশঃ ইংেরজী িব.িস. ক মা িমক িব ালয় ি য়া 5/2/2019 28/03/19 5/4/1987 1717235075

২১৮ মাঃ হািফ র রহমান ২৮৭১৭২ সঃিশঃ ধম ঐ ি য়া 28/11/95 1/3/1996 1971 1762483130

২১৯ নব  দাস ১০৫০৩৯৬ সঃিশঃ িষ ঝাউিদয়া মা িমক িব ালয় ি য়া 25/12/04 1/9/2010 6/10/1983 1739225529

২২০ মাহা দ শিফ ল ইসলাম ১০৬১৩৪৮ সঃিশঃ ধম বরাগীরচর মা িমক িব ালয় ি য়া 6/5/2011 1/11/2012 2/2/1986 1733811528

২২১ মাঃ কামাল হােসন ১০৬১৩৪৯ সঃিশঃ কি উটার ঐ ি য়া 6/5/2011 1/11/2012 31/05/78 1719637809

২২২ মাঃ আ ল কিরম ২১৪৬৫৩ সঃিশঃ ধম দৗলতখালী মা িমক িব ালয় ি য়া 30/09/91 16/10/91 1/2/1971 1719030689

২২৩ মাঃ আ র রা াক ২১৭৮০৯ সঃিশঃ ধম খিলসা ি  মা িমক বািলকা িব ালয় ি য়া 1/1/1989 1/1/1994 1722845688



২২৪ মােমনা খা ন ১১৫৪৭৩৭ সঃিশঃ ঐ ি য়া 25/01/19 A‡±vei/19 1726849314

২২৫ আসা ামান ১০৭৩৭৯৬ সঃিশঃ ধম বড়গাংিদয়া মা িমক বািলকা িব ালয় ি য়া 24/02/13 1/5/2013 2/8/1985 1750371982

২২৬ মাছাঃ শারিমন আ ার ১০৫৮২৮৮ সঃিশঃ িষ তারা িনয়া মা িমক িব ালয় ি য়া 17/04/11 1/5/2011 14/11/84 1759937617

২২৭ মাঃ আলমগীর হােসন ১১৪০১৩৩ সঃিশঃ বসায় ঐ ি য়া 11/5/2015 1/3/2018 25/08/89 1783535567

২২৮ মাঃ আিজ র রহমান ২০১২৭৫ সঃিশঃ ধম ইনসাফনগর মা িমক িব ালয় ি য়া 1/2/1985 1/9/1985 1728308936

২২৯ মাঃ আল মা ন ১০৩৪৬৩৫ সঃিশঃ িষ ঐ ি য়া 1/2/2005 1/11/2006 1917209958

২৩০ মাঃ নজর ল ইসলাম ২৯৪১৭৭ সঃিশঃ ধম িজ, ,িস,িপ মা িমক িব ালয় ি য়া 26/12/93 1/4/1999 25/04/72 1710966724

২৩১ মাঃ আ ার ামান ১০৫৩০৩৫ সঃিশঃ িষ ঐ ি য়া 25/12/04 1/11/2010 20/09/84 1728363608

২৩২ ফজ ল কিরম ১০২২২১৭ সঃিশঃ ধম আল ারদগা মা িমক িব ালয় ি য়া 1/3/2010 1/7/2010 2/1/1984 1711342536

২৩৩ মাঃ আ  তােলব ৫১৭০১৫ সঃিশঃ ধম ধমদহ মা িমক িব ালয় ি য়া 1/5/2002 7/1/1980

২৩৪ মাঃ আমজাদ হােসন ১০১৪২১৫ সঃিশঃ িষ ঐ ি য়া 1/7/2004 9/4/1978

২৩৫ মাঃ সেক ার আলী ২৯৩৬৬১ সঃিশঃ ধম বািলরিদয়াড় মা িমক িব ালয় ি য়া 8/5/1999 12/9/1970 1745329559

২৩৬ মাছাঃ হাসেনয়ারা ১০২২২৩৪ সঃিশঃ কি উটার ঐ ি য়া 31/08/04 20/12/75 17537270

২৩৭ িবরা মাহ বা ১০৫৪০৪৫ সঃিশঃ ধম নািসরউ ীন িব াস উ  মা িমক বািলকা িব ালয় ি য়া 18/09/10 1/1/1985 1/3/1985 1747803701

২৩৮ মাঃ ইয়াকিক ামান ১১৪৮৫৯৯ সঃিশঃ ভৗত িব ান ঐ ি য়া 21/02/19 17/05/19 16/09/88 1719271987

২৩৯ মাছাঃ রাইয়া খা ন ১১৪৮৫৯৭ সঃিশঃ হাম এ েকশন ঐ ি য়া 21/02/19 1/5/2019 12/11/1987 1736538002

২৪০ িবলিকস ১১৪০১১৫ সঃিশঃ ধম িরফাইত র মা িমক িব ালয় ি য়া 1/3/2018 17/12/87 1774452192

২৪১ মাঃ রািক ল ইসলাম ৫১০৮৫৩ সঃিশঃ ধম াম র মা িমক িব ালয় ি য়া 25/02/99 5/7/2000 16/12/78 1746020514

২৪২ হাসনােহনা ১১২৭৬৭৭ সঃিশঃ িষ ঐ ি য়া 23/07/15 6/3/2016 5/7/1986 1723127288

২৪৩ মাঃ জিমর উ ীন ২৮৭৯৬৪ সঃিশঃ ধম আিড়য়া ইউনাইেটড মা িমক িব ালয় ি য়া 1/1/1995 1/1/1997 1/12/1965 1720936161

২৪৪ মাঃ আ র রা াক ১০১১২৬৩ সঃিশঃ কি উটার ঐ ি য়া 16/06/02 1/5/2004 11/11/1976 1717805371

২৪৫ মাছাঃ পািপয়া পারভীন ১১১৭৫১৬ সঃিশঃ িষ ঐ ি য়া 9/12/2014 1/3/2015 22/07/86 1747311747

২৪৬ মাঃ শাহাব উ ীণ ২১৬৫৫২ সঃিশঃ ধম িপ,এস,এস মা িমক িব ালয় ি য়া 18/07/95 1/7/1993 1747784632

২৪৭ মাঃ আিম ল ইসলাম ১০২২২১৩ সঃিশঃ কি উটার ঐ ি য়া 1/12/2003 1/9/2005 1739939977

২৪৮ মাঃ দাউদ হােসন ৫১৫১৫৩ সঃিশঃ ধম লালনগর আদশ মা িমক িব ালয় ি য়া 1/1/1995 1/10/2001 1749064479

২৪৯ িলনা আেনায়ার ১০৬৫০২০ সঃিশঃ িষ ঐ ি য়া 24/12/11 1/12/2012 1937186279

২৫০ মাঃ মন রজা ১১১৯৭৫২ সঃিশঃ িষ হােসনাবাদ আদশ মা িমক িব ালয় ি য়া 11/1/2015 1/5/2015 1725767802

২৫১ মাঃ আ  হাসান ১১৪৮৬০৪ সঃিশঃ ঐ ি য়া 11/2/2019 10/2/1993 172153739

২৫২ মাঃ সাই ল ইসলাম ৫১৬২৫০ সঃিশঃ ধম আমদহ মা িমক িব ালয় ি য়া 20/07/97 1/5/2002 1745722085

২৫৩ মাঃ তৗিফ ল বারী ৫৭০৫৮৯ সঃিশঃ িষ ঐ ি য়া 26/08/01 1/10/2003 1724135307

২৫৪ মাঃ মাহীন উ ীন ১১২৯৭৯১ সঃিশঃ কি উটার ঐ ি য়া 17/01/05 1/7/2016 1714592377

২৫৫ মাছাঃ মাহা ব নাহার ১০২২২০৮ সঃিশঃ কি উটার িব,িড,এস মা িমক িব ালয় ি য়া 31/05/02 1/9/2005 1753544738

২৫৬ মাঃ চ ল খান ১০৬১৩৫২ সঃিশঃ িষ ঐ ি য়া 22/09/11 1/11/2012 1715233414



২৫৭ মাঃ মহিসন আলী ২৯১০৩৪ সঃিশঃ ধম ঐ ি য়া 5/1/1998 1/2/1998 1719161406

২৫৮ মাঃ র ল আিমন ২০৬৫৮৭ সঃিশঃ ধম গােছরিদয়াড় মা িমক িব ালয় ি য়া 3/8/1985 1/11/1985 1715857546

২৫৯ মাঃ আ  ইফ ফ ১১৪০১০৬ সঃিশঃ ধম বােগায়ান ক,িস,িভ,এন মা িমক িব ালয় ি য়া 9/12/2015 1/3/2018 1773033004

২৬০ মাঃ গালাম মাস ফা ২১৩৫৭৮ সঃিশঃ িষ িড,িজ,  মা িমক িব ালয় ি য়া 26/05/90 1/6/1990 1722975746

২৬১ মাঃ আ ব ও িসি ক ২১৭০৬৯ সঃিশঃ ধম ঐ ি য়া 21/07/92 1/6/1993 1734288559

২৬২ মাঃ আ ল হাই ২০১২৬৪ সঃিশঃ ধম িফিলপনগর মা িমক িব ালয় ি য়া 18/06/87 20/06/87 1913240660

২৬৩ মাঃ রািক ল ইসলাম ১১৪০১৪৬ সঃিশঃ ধম ইসলাম র মা িমক িব ালয় ি য়া 25/10/05 1/3/2018 1731232903

২৬৪ মাঃ জা া ল ফরেদৗস ১০৬৭০৪১ সঃিশঃ িষ আদশ মা িমক িব ালয়, জয়রাম র ি য়া 28/11/04 1/11/2012 1761898971

২৬৫ মাঃ আ ল াহ ২০০০৬১ সঃিশঃ ধম বড়গাংিদয়া মা িমক িব ালয় ি য়া 30/12/80 1/9/1985 1926899379

২৬৬ রা  আহে দ ১১৩৭৯২৩ সঃিশঃ িষ ঐ ি য়া 10/10/2016 1/11/2017 1754004795

২৬৭ র পালী খা ন ১০৫০৪০১ সঃিশঃ ধম িচলমারী আ,জ,হা,পা,আলী মা িমক িব ালয় ি য়া 13/06/10 1/9/2010 1719307824

২৬৮ মাঃ এনা ল হক ৫১২২৯৪ সঃিশঃ কি উটার খিলসা ি  মা িমক িব ালয় ি য়া 31/03/00 1/7/2000 1729308200

২৬৯ রেবকা পারভীন ১০৩২৪৯৬ সঃিশঃ ধম ঐ ি য়া 31/03/00 1/4/2000 1719456627

২৭০ মাঃ আমজাদ হােসন ২০০১৩৯ সঃিশঃ ধম ছাতারপাড়া মা িমক িব ালয় ি য়া 25/06/80 1/9/1985 1714767250

২৭১ মাঃ আেনায়া ল হক ২৮৮৭১০ সঃিশঃ িষ ঐ ি য়া 27/07/96 1/3/1997 1715397946

( মাঃ জােয়দুর রহমান)
জলা িশ া অিফসার

কু য়া।



এসএসিস/ দািখল
এইচএসিস/ 

আিলম
াতক (পাস/স ান)

২ মাঃ আশরা ল হক N১১৪৫৫৭৪ সহকারী িশ ক বসায় িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) দািরয়া র মা িমক িব ালয় মেহর র ০৮/১১/২০১৬ ০১/০৩/২০১৯ ০৪/০৯/১৯৮৭ 01956028667

3 মাঃ আ ল খােলক 510333 ধম য় িশ ক ধম ও নিতক িশ া দািখল-2য় 1991
আিলম-2য় 

1993
ফািজল-2য় 1995, 
কািমল-2য় 1998

দািরয়া র মা ািমক বািলকা িব ালয় মেহর র 6/1/1999 6/1/1999 2/1/1977 1936671392

4 মাঃ হািফ র রহমান 1012815 কি উটার িশ ক আই িস 2য়- 1994 2য়- 1998 2য়- 2001 দািরয়া র মা ািমক বািলকা িব ালয় মেহর র 2/11/2004 6/1/2004 1/11/1976 1728601678

৬ মাছা: হাসেনয়ারা সহ: িশ ক ইংরািজ ৩.১৯ ৩.৫ ২য় গাপালনগর মা িমক বািলকা িব ালয় মেহর র ২২/০১/২০১৫ ১১/০৩/১৯৮৭ ১৭৬৫২৪৬৯০০

৮ হা: হলাল উ ীন ১০৪৭৩৪১ সহ: িশ ক ইসলাম িশ া ২য় ২য় ২য় গাপালনগর মা িমক বািলকা িব ালয় মেহর র ২০/০৫/২০০৩ ০১/০৫/২০১০ ১০/০১/১৯৮০ ১৯২২৩১৪১৩২
৯ মা: ওমর ফা ক ১১৪৮৭২৪ সহ: িশ ক কমিপউটার ২য় ২য় ২য় গাপালনগর মা িমক বািলকা িব ালয় মেহর র ১৬/১১/২০১৩ ০১/০৫/২০১৯ ২৭/১১/১৯৮১ ১৭৬১০৯৬১৬৬
10 মাছা: তািনয়া আ ার 1140217 সহ:িশ ক কি উটার িজিপএ-3.88 িজিপএ-3.20 ২য় িবভাগ আদশ মা িমক িব ালয়,িশব র মেহর র 28/12/2014 1/3/2018 8/7/1988 1721562161
১১ মাঃ ফা ক হােসন 516886 ধম য় িশ ক ইসলাম তীয় তীয় ি তীয় জয় র তারানগর মা িমক িব ালয় মেহর র 18/02/2000 1/5/2002 1974 1915516472
১২ মাহা: হায়দার আলী ২০৯২৯২৯ স: িশ: কি উটার ২য় িবভাগ ২য় িবভাগ ২য় িবভাগ দািরয়া র গাওিছয়া  দািখল  মাদরাসা মেহর র ০১/০৩/২০১০ ০১/১১/২০১২       ১৫/০১/১৯৭৯ ১৭২৬৮১০৮১৪
১৩ মা: বােয়িজদ িময়া ২০৯২৯২৭ স: িশ: িষ ২.৫ িষ িডে ামা ২.৯৫ দািরয়া র গাওিছয়া  দািখল  মাদরাসা মেহর র      ১৫/৫/২০১১ ০১/১১/২০১২ ০৯/০৩/১৯৮৬ ১৯২১৯১৫০৭৫
১৪ মাঃেরজাউল মি ক ১১৪৪৪৭১ সহকাির িশ ক ইংেরজী ১৯৯৩ ১৯৯৮ ২০০১ িজবনগর আ কানন মা িমক িব ালয় মেহর র ০৫/১২/২০০৪ ০১/০১/২০১৯ ১৫/০১/১৯৭৭ 1714442783
১৫ মাছাঃ জাতা খা ন ১১৪৪৪৭২ সহকাির িশি কা সমাজ িব ান ১৯৯২ ১৯৯৫ ১৯৯৮ িজবনগর আ কানন মা িমক িব ালয় মেহর র ০৫/১২/২০০৪ ০১/০১/২০১৯ ২০/০৩/১৯৭৭ 1723202678
১৬ মাছাঃিমতালী খা ন ১১৪৪৪৭০ সহকাির িশি কা বাংলা ১৯৯৫ ১৯৯৭ ১৯৯৯ িজবনগর আ কানন মা িমক িব ালয় মেহর র ০৫/১২/২০০৪ ০১/০১/২০১৯ ০৫/০৫/১৯৮০ 1724299263
১৭ মাঃ ািফ র রহমা 1069734 সহকারী িশঃ শরীর চচা Gm Gm wm-2q GBP Gm wm -2q we Gm Gm- 3q মানাখালী মা িমক িব ালয়  মেহর র ২৫/০৮/২০১২ 9/12/2012 3/7/1977 ১৯৫০৪১৯৬১৮

১৮ মাঃ ইমন হাসান ১১৪৮৭২৩ সহকারী িশঃ  কি উটার Gm Gm wm-3.31,GBP Gm wm-2.30 we Gm Gm- 2q মানাখালী মা িমক িব ালয়  মেহর র ২৫/১১/২০১৪  ৩০/০৫/২০১৯ ১০/১১/১৯৮৭ ১৯১৬৯১০৫২৯

২১ তািনয়া লতানা সহকারী িশঃ  ইংেরজী এস এস িস ৩.৩৮ এইসএস িস ৩.২০ াতক স ান ২য় মানাখালী মা িমক িব ালয়  মেহর র ২৮/১২/২০১৪ ২০/০৩/২০১৮ ১২/১২/১৯৮৬ ১৭৬১৩৫৩৪১১
22 মাঃ ছাদ আলী 1072098 সহকারী িশ ক  কি উটার 2য়-1999 2য়-2002 ২য়-2006 িজবনগর সরকাির মা িমক িব ালয় মেহর র ০৪/০১/২০১২ ০১/০২/২০১৩ ১০/০৯/১৯৮৩ 1745287066
২৩ মাঃ আসা ামান ১১৫২৬০০ সহঃ িশ বাংলা ৩.২৫-২০০২ ২.৪০-২০০৬ ২য় -২০১০ বােগায়ান মাধ িমক  িবদ ালয় মেহর র ১৪/০২/১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৫ 1725849565
২৪ মাহাঃ মিফ র রহমান 212295 সহকারী িশঃ বাংলা 2য়-199৫ 2য়-199৭ 2য়-199৯ মািনকনগর িড.এস এ  আিলম মা াসা মেহর র  09/ 01/2015   01/ 07/2018  01/ 02/1981 01936919472  
২৫ সিলনা আ ার িম 2110110 সহকারী িশঃ  কি উটার 2য়-200৪ 2য়-200৬ 2য়-20১০ মািনকনগর িড.এস এ আিলম মা াসা মেহর র  22/ 02/2015   01/ 05/2015  17/ 10/1988 01724787581
২৬ মাঃ ইয়াছ উি ন ১০০৬৩৬০ সহকাির িশ ক বাংলা ১৯৮৬ ১৯৮৮ ১৯৯২ এইচ িব মা িমক িব ালয় মেহর র ০৪/০৪/২০০০ ম-২০০০ ২৮/১২/১৯৭১ ০১৭১৯-৮১৭৯২৪
২৭ মাঃ ফজ ল হক ১০০৬৯৪০ সহকাির িশ ক ইসলাম ১৯৯১ ১৯৯৩ ১৯৯৫ িব িড মা িমক িব ালয় মেহর র ০১/০১/১৯৯৭ ০১/১৫/২০০৪ ০৮/১০/১৯৭৫ ০১৭১৮-৪৫৩৪০১
২৮ মাঃ এনােয়ত হােসন ১০৭৯৭২০ সহকাির িশ ক িশ ২০০৩ ২০০৮ ২০১৪ িব িড মা িমক িব ালয় মেহর র ২১/০৯/২০১৩ ০১/১১/২০১৩ ০৬/০৬/১৯৮৭ ০১৭২৯-৩৬৬৬৮১
২৯ মাঃ জািফ ল ইসলাম ১১২২৫২৭ সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া ২০০১- ৩.৩৩ ২০০৩-২.৬৭ ২০০৫-২য এসএআরিব মা িমক িব ালয় মেহর র ২৫/১০/২০১০ ০১/০৭/২০১৫ ০১/০২/১৯৮৬ ০১৭৪৬-১০৩৯০০
৩০ মাঃ কাম ল ইসলাম ১১২২৫২৯ সহকাির িশ ক িশ ২০০২-৩.০০ িষ িডে ামা এসএআরিব মা িমক িব ালয় মেহর র ১৪/০৫/২০১৫ ০১/০৭/২০১৫ ১৬/০৪/১৯৮৪ ০১৭১০-২৪১৪৯৫
৩১ মাঃ মিফ র রহমান ২৯১০৮৩ িসিনয়র িশ ক ইসলাম ২য-১৯৯০ আিলম-১৯৯২,১ম ফািজল-১৯৯৪-১ম এইচ,এস, ক মা িমকিব ালয় মেহর র ১//১/১৯৯৫ ০১/০৩/১৯৯৮ ১৫/৩/১৯৭৫ ০১৭২৫-১৭৯০৮৮
৩২ মাঃ শােরফ হেলন ১০৫৪৯৮৫ সহকাির িশ ক িশ ২য-১৯৮৬ িষ িডে ামা এইচ,এস, ক মা িমকিব ালয় মেহর র ১৮/১/২০০৫ ১//১/২০১১ ৩০/০৬/১৯৭১ ০১৭২২-৯০১৫২৪
৩৩ আসমাউল মনা ১১৪১৫২১ সহকাির িশ ক কি উটার ২০০৫-২.৫০ ২০০৮-৩.৮০ ২০১১-২য় এইচ,এস, ক মা িমকিব ালয় মেহর র ০৪/১২/২০১৪ ১২/০৫/২০১৮ ০৬/০৩/১৯৮৯ ০১৭৩১-৮৩৯৪৫২
৩৪ মাঃ আ  সােলহ ১০৫৪৯৮১ সহকাির িশ ক ইংেরিজ ১৯৯৫-২য় ১৯৯৭-২য় ১৯৯৯-২য় িচৎলা মা িমক িব ালয় মেহর র ১৯/৯/১৯৯০ ০১/০১/২০১১ ১৫/১/১৯৮১ ০১৭৪১-৩২২৪৯০
৩৫ মাছাঃ পারিভনা খা ন ১১৪৪৪৭৮ সহকাির িশ ক ত  ও যাগােযাগ ২০০৩-২.১৯ ২০০৫-২.২০ ২০০৯-২য এম,এইচ,এ মা িমক বািলকা িব ালয় মেহর র ১৯/৯/২০১৫ ০১/০১/২০১৯ ১০/০৮/১৯৮৮ ০১৭৭৭-১৯৯০১৯
৩৬ মাঃ শাহাজান আলী ১০১১৬২১ সহকাির িশ ক ইসলাম ১৯৯৩-২য় ১৯৯৫-২য় ১৯৯৭-২য় এম,এইচ,এ মা িমক বািলকা িব ালয় মেহর র ১ ◌৬/৫/১৯৯৯ ০১/০৫/২০০৪ ০১/০২/১৯৭৯ ০১৭৪১-৭১৩৪৪৪
৩৭ মাঃ সাগর িময়া ১০৫৭৮৬২ সহকাির িশ ক িশ ১৯৯৯-১ম িষ িডে ামা িবএিজএড- ২০১৯ এম,এইচ,এ মা িমক বািলকা িব ালয় মেহর র ১ ◌/৩/২০০৫ ০১/০৫/২০১১ ১০/১০/১৯৮৩ ০১৭১৪-২৩৫৭৭২
৩৮ মাঃ নািসর উি ন ১০১১৬১৬ সহকাির িশ ক ইসলাম ১৯৯৩-২য় ১৯৯৫-২য় ১৯৯৯-২য় এস. ক এস মা িমক িব ালয় মেহর র ২৮/২/১৯৯৮ ০৫/০৪/১৯৭৮ ১৭১৭৮০৭১৪৮
৩৯ মাঃ আেনায়া ল ইসলাম ১০৪৯৮৩৫ সহকাির িশ ক িশ ২০০০-২য় িষ িডে ামা িবএিজএড- ২০১৯ এস. ক এস মা িমক িব ালয় মেহর র ২৭/৮/২০০৯  ১৬/১১/১৯৮৫ ১৭৭৫০৭৪৫৪১

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

ইনেড  ন রিশ ে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



৪০ মাঃ আজহা ল ইসলাম ৫১৪৫২৭ সহকাির িশ ক ইসলাম ১৯৯০-২য় ১৯৯২-২য় ১৯৯৪-৩য় বাওট আদরশ মা িমক বািলকা িব ালয় মেহর র ২৫/১২/১৯৯৬ ১২/১০/১৯৭১ ০১৭২৯-৬০০৬৭৬
৪১ মাছাঃ ফরেদৗসী য়ারা ৫১৬২৬৬ সহকাির িশ ক িশ ১৯৮৫-২য় িষ িডে ামা ১৯৯১-৩য় বাওট আদরশ মা িমক বািলকা িব ালয় মেহর র ১ ◌৮/০৪/২০০২ ১০/০৯/১৯৬৯ ০১৭৩৮-৭৫৭৮১৩
৪২ মাঃ মছবা র রহমান ১০০৬৩৫৩ সহকাির িশ ক ইসলাম ১৯৯৪-২য় ১৯৯৬-২য় ১৯৯৯-৩য় ধলা মা িমক িব ালয় মেহর র ১৯/৮/২০০০ ০১/০৫/২০০৪ ০১/০১/১৯৮০ ০১৭৫০-৬৯০০৩৪
৪৩ মাঃ বা ল হােসন ১০৪৯৮৪২ সহকাির িশ ক িশ ১৯৯৫-১ম ১৯৯৭-৩য় িষ িডে ামা ধলা মা িমক িব ালয় মেহর র ৩১/১২/২০০৩ ০১/০৯/২০১০ ১৪/১০/১৯৭৯ ০১৭৩৩-৭২৯৫১৫
৪৪ মাঃ মা দ রানা ১১৪৫৫৬৯ সহকাির িশ ক কি উটার ২০০১-২.৬৩ ২০০৩-৩.৮২ ২০০৮-২য় ধলা মা িমক িব ালয় মেহর র ২ ◌/১/২০১৪ ১৯/৩/২০১৯ ১১/১০/১৯৯৬ ০১৭৩২-৬৯৪৮৪০
৪৫ মাঃ আঃ রহমান িময়া ২০১৩৬৬ সহকাির িশ ক ইসলাম ২য় ৩য় ৩য় হাগলবািড়য়া হাজী ভরষ উি ন মাঃ িবঃ মেহর র ১/১/১৮৫ ০১/০৯/১৯৮৫ ০১/০২/১৯৮৫ ০১৭৬১-১৫৯৪১৪
৪৬ মাঃ আলাউি ন জায়ারদার ৫১৯৮২৪ সহকাির িশ ক ইসলাম দািখল আিলম-১৯৯২,১ম ফািজল-১৯৯৪-১ম ভাটপাড়া (কসবা) মা িমক িব ালয় মেহর র ১ ◌২/১/২০০৩ ০১/০৫/২০০৩ ০৬/০৮/১৯৬৯ ০১৭৪৭-৯৮২৪৯২
৪৭ মাঃ শাহ আলম ২৮৮৮০৫ সহকাির িশ ক ইসলাম দািখল আিলম-১৯৮২ ফািজল-১৯৮৪ বাওট সালাইমািন মা িমক িব ালয় মেহর র ০১/০৯/১৯৯৬ ০১/০৭/১৯৯৭ ০২/০২/১৯৬৬ ০১৭২৪-২৯৮০১৮
৪৮ মাছাঃ সিলনা খা ন ৫১৪৯৭৭ সহকাির িশ ক িশ ১৯৮৩-২য় ২০০০-২য় ২০০৮-৩.৫৫ বাওট সালাইমািন মা িমক িব ালয় মেহর র ২৭/১০/২০০৪ ০১/১১/২০০৪ ১৬/৯/১৯৬৭ ০১৭১৭-৬১০৩৬৫
৪৯ মাঃ আলমগীর হােসন ৫১৪০৯৪ সহকাির িশ ক িশ ১৯৯২-১ম ১৯৯৪-১ম িষ িডে ামা িহজলবাড়ীয়া মা িমক িব ালয় মেহর র ০১/০১/২০০১ ০১/০৫/২০০১ ৩১/১২/১৯৭৭ ০১৭৪০-৮৩৮৩৬২
৫০ মাঃ আ লেহল মা ফ ১০২২৯৪৫ সহকাির িশ ক ইসলাম ১৯৯৪-১ম ১৯৯৬-২য় ১৯৯৮-২য় জাড় িরয়া মা িমক িব ালয় মেহর র ১৯/৯/২০০৪ ০১/০৯/২০০৫ ০৫/০২/১৯৮০ ০১৭১৪-৭৩০৮২৩
৫১ মাঃ কাম ামান ১০৬৯৩২ সহকাির িশ ক কি উটার ১৯৯৭-১ম ১৯৯৯-১ম ২০০১-২য় জাড় িরয়া মা িমক িব ালয় মেহর র ০১/০৯/২০০৪ ১৫/৯/২০১২ ০১/১১/২০১২ ০১৭২৪-১৩১৭৭৯
৫২ মাঃ হািম ল ইসলাম ১০০৩১৬৪ সহকাির িশ ক িশ ১৯৮৩-৩য় িষ িডে ামা ক.এন.এস.এইচ বািলকা মা িমক মেহর র ০১/০৫/২০০৩ ০১/০১/২০০৪ ০৭/১০/১৯৭৮ ০১৭১৪-৯১১৩১৩
৫৩ মাঃ িসরা ল ইসলাম ৫১৯২২৯ সহকাির িশ ক িশ ১৯৯৪-১ম িষ িডে ামা ধানেখালা মা িমক িব ালয় মেহর র ০১/০৬/২০০২ ০১/০৭/২০০২ ১৫/২/১৯৭৭ ০১৭৩৪-২৮৮৫৮০
৫৪ মাঃ ামান ৫১৬৮৯১ সহকাির িশ ক ইসলাম দািখল-২য় ১৯৮৪ আিলম-২য়,১৯৮৬ ফািজল-৩য়,১৯৯৭ ধানেখালা মা িমক িব ালয় মেহর র ২৯/১২/১৯৯৬ ০১/০৫/২০০২ ০৪/০১/১৯৭০ ১৭৫০২৭০৮৯৭
৫৫ মাঃ সালাউি ন ১১৪২৬৮৩ সহকাির িশ ক সমাজ িব ান ১ম ২য় ২য় ভাটপাড়া ( ) মা িমক িব ালয় মেহর র ১৭/৪/২০১২ ০১/০৭/২০১৮ ৩১/১০/১৯৮২ ০১৯৩৬-৯২৫৭৯৬
৫৬ মাঃ আসা াহ আল সাইদ ৫১৯৮২০ সহকাির িশ ক িশ ১ম িষ িডে ামা ভাটপাড়া ( ) মা িমক িব ালয় মেহর র ২০/১১/২০০০ ২০/১১/২০০২ ২৯৪৩৪ ০১৭৩১-৯০৮২৭৫
৫৭ মাছাঃ সিলনা খা ন ১০০৩১৭২ সহকাির িশ ক কি উটার এসএসিস/দািখল এইচএসিস িবএ. ভাটপাড়া ( ) মা িমক িব ালয় মেহর র ৮ ◌/৫/২০০২ ০১/০১/২০০৪ ১৭/৭/১৯৭৮ ০১৭২৪-১৩০৮৬৮
৫৮ মাঃ ওয়ােজদ আলী ২০১১৩৮ সহকাির িশ ক ইসলাম দািথল আিলম ফািজল ভাটপাড়া ( ) মা িমক িব ালয় মেহর র ২০/০৪/১৯৭৮ ০১/০৯/১৯৮৫ ০১/০৪/১৯৮০ ০১৭৩৭-৮৬০৮৬৮
৫৯ মাছাঃ ফরেদৗসী খা ন ৫১৮২৫৪ সহকাির িশ ক কি উটার ১৯৯৪-১ম ১৯৯৭-১ম ১৯৯৯-২য় গাংনী সরকাির বািলকা মা িমক িব াঃ মেহর র ০১/০৩/২০০৩ ০১/০৬/২০০২ ০১/০৩/১৯৭৯ ০১৭৭৪-০৯২৪৭৪
৬০ মাহা দ আ  জাফর ৭৬৭৪৬ সহকাির িশ ক ইসলাম দািখল আিলম ফািজল গাংনী সরকাির বািলকা মা িমক িব াঃ মেহর র ০২/০৫/২০০২ ০১/০৬/২০০২ ২১/৫/১৯৬৮ ১৭৪৯০৬৪৯৫৯
৬১ আ.হ.ম লিফকার ৫১২৮২৪ সহকাির িশ ক িশ ১৯৮৪-১ম ১৯৮৬-২য় িষ িডে ামা গাংনী সরকাির বািলকা মা িমক িব াঃ মেহর র ২০/১২/২০০০ ২০/১২/২০০০ ২১/৮/১৯৬৮ ০১৭১৫-৬৮৫১৩৫
৬২ মাঃ আ  সাইদ ১০০৬৩২৯ সহকাির িশ ক ইসলাম ১৯৯৬-১ম ১৯৯৮-২য় ২০০০-২য় আমৈতল মা িমক িব ালয় মেহর র ২৭/০৮/২০০২ ০১/০৫/২০০৪ ১৯৮২ ০১৭২৮-৪৫২৮৯৯
৬৩ মাঃ ল আমীন ১০৪৭৯৭৭ সহকাির িশ ক কি উটার ১৯৯৩-১ম ১৯৯৫-২য় ২০০৩-৩য় আমৈতল মা িমক িব ালয় মেহর র ২১/১১/২০০৪ ০১/০৫/২০১০ ১৯৭৭ ০১৭২২-৭৩৪৪৯০
৬৪ মাছাঃ কাম াহার ১০৪০৬৯৯ সহকাির িশ ক িশ ২০০১-৩.৬৩ িষ িডে ামা আমৈতল মা িমক িব ালয় মেহর র ২৭/১১/২০০৪ ০১/০১/২০১০ ১৯৮৬ ০১৭৬২-৭৪৩৫৫৮
৬৫ মাঃ লিফকার আলী ১১৫২৫৯৩ সহকাির িশ ক বসা ২০০৪-৩.৬৯ ২০০৬-৪.০০ ২০১০-২য় বািদয়াপাড়া মহ ত র মা িমক িবঃ মেহর র ০৭/০৩/২০১৫ ০১/০৭/২০১৯ ০৩/১২/১৯৮৮ ০১৭২৪-৭১১২৩৭
৬৬ মাঃ আ ল হাসান ১০০৬৩৩৭ সহকাির িশ ক ইসলাম দািখল আিলম ফািজল ব শবািড়য়া মা িমক িব ালয় মেহর র ০২/০৮/২০০০ ০১/০৫/২০০০ ০১/০২/১৯৭৯ ০১৭১০-১১৭৭৩৭
৬৭ মাঃ আ  বকর িসি ক ১০১২৮৫৭ সহকাির িশ ক িশ ১ম িষ িডে ামা ব শবািড়য়া মা িমক িব ালয় মেহর র ০৭/০৯/২০০২ ০১/০৫/২০০৪ ০১/১২/১৯৮৩ ০১৯১৭-৪১৫৮৯৫
৬৮ মাঃ আ স সা ার িময়া ২০১১০৭ সহকাির িশ ক ইসলাম দািখল-২য়  আিলম-৩য় ফািজল-৩য় রাই র মা িমক িব ালয় মেহর র ২৩/১১/১৯৮২ ৩০/১/১৯৮৬ ০১/১০/১৯৬০ ০১৭৮১-৭৫১২৯৯
৬৯ মাঃ হািফ র রহমান ১০৪০০৩৬৪ সহকাির িশ ক কি উটার ২য় ১ম ২য় রাই র মা িমক িব ালয় মেহর র ১০/১১/২০০৮ ০১/১১/২০০৯ ১৬/৩০/১৯৮০ ০১৭১৩-৪১৩৮৬০
৭০ শািরিমন িরমা ১০৬২১৯৮ সহকাির িশ ক িষ ৩.৩৮ িষ িডে ামা রাই র মা িমক িব ালয় মেহর র ০৫/০২/২০১১ ০১/১১/২০১২ ০১/০১/১৯৮৯ ০১৭৫৫-৪৮০২২৫
৭১ মাঃ আলী হােসন ২১০১৪৯ সহকাির িশ ক ইসলাম ৩য় ৩য় ৩য় চ দ র মা িমক িব ালয় মেহর র ০১/১০/১৯৮৭ ১১/০৩/১৯৮৯ ০১/০৫/১৯৬৮ ০১৭১৮-৯২৬১৫১
৭২ মাছাঃ শাহানারা খা ন ১০২৪৭৪ সহকাির িশ ক কি উটার ২য় ২য় ৩য় চ দ র মা িমক িব ালয় মেহর র ০৭/০২/২০০৫ ০১/০৭/২০০৫ ২১/১২/১৯৬৮ ০১৭৩৫-৬৮৯৯৯৭
৭৩ মাঃ মক ল হােসন ২০০৬৯৩ সহকাির িশ ক িষ ১৯৮০-২য় ১৯৯৪ ১৯৮৭ মট ড়া মা িমক িব ালয় মেহর র ২৬/১০/২০০৩ ০১/০৯/২০০৫ ০১/১২/১৯৬৫ ০১৭৯২-৮৮৭৬৭০
৭৪ মাঃ মাকাে স হােসন ১০০৬৩৪৭ সহকাির িশ ক ইসলাম ১৯৯২ ১৯৯৫ ১৯৯৭ মট ড়া মা িমক িব ালয় মেহর র ২৮/১২/৯৯ ০১/০৫/২০০৪ ২১/১১/১৯৭৭ ০১৭১৫-৩৩৪৭৮৯
৭৫ মাঃ আির ল রহমান ১১৪৪৪৬৯ সহকাির িশ ক বাংলা ১৯৯৫ ১৯৯৭ ১৯৯৯ মট ড়া মা িমক িব ালয় মেহর র ১১/০৩/২০০৫ ০১/০১/২০১৯ ১৬/১১/১৯৮০ ০১৭৩২-৮০৩০৬১
৭৬ মাঃ িনজাম উি ন ১১৫২৫৯৫ সহকাির িশ ক কি উটার ২০০৪ ২০০৬ ২০০৯ মট ড়া মা িমক িব ালয় মেহর র ২৩/০১/২০১৫ ০১/০৭/২০১৯ ০১/০১/১৯৮৯ ১৭১৯৯১৮২৮৯
৭৭ রহান উি ন ১১২৯০৪৫ সহকাির িশ ক িষ ৩. িষ িডে ামা সানঘাট চা ামরী িন  মা িমক িব াঃ মেহর র ১৪/১০/২০১৪ ০১/০৫/২০১৬ ০১/০১/১৯৮৭ ০১৯৩২-৬৭৮৩৬৮
৭৮ মাঃ ফা ক হােসন ১১২৯০৪৯ সহকাির িশ ক ইসলাম ২য় ২য় ২য় সানঘাট চা ামরী িন  মা িমক িব াঃ মেহর র ০৯/১০/২০০৩ ০১/০৫/২০১৬ ০৩/০৬/১৯৮০ ০১৭২৫-৯৯১০২৪
৭৯  মাছাঃ নাছিরন লতানা ১০৪৭৯৬৬ সহকাির িশ ক ইসলাম ১ম-১৯৯৭ ২য়-১৯৯৯ ২য়-২০০১ জািত মা িমক িব ালয় মেহর র ১০/১০/২০০৩ ০১/০৫/২০১০ ২৯/০১/১০৮৩ ০১৯৪২-২৫৯৯৩৫
৮০ মাছাঃ তহিমনা খা ন ১০৬২২০২ সহকাির িশ ক কি উটার ২য়-১৯৮৩ ২য়-১৯৮৫ ২য়-১৯৯৫ জািত মা িমক িব ালয় মেহর র ২৫/০১/২০০৫ ০১/১১/২০১২ ০৯/০২/১৯৬৯ ০১৭২১-৬৫৬৮১৪
৮১ মাঃ আয়তাল হােসন ১০৪৮১৯৭ সহকাির িশ ক িষ ৩য়-১৯৮৮ িষ িডে ামা জািত মা িমক িব ালয় মেহর র ২৫/০১/২০০৫ ০১/০৫/২০১০ ১৫/০৭/১৯৭৩ ০১৭১৩-৯০৩৯৩০



৮২ মাঃ লা  িময়া ১১৪৫৫৭১ সহকাির িশ ক কি উটার ২.৩১-২০০৩ ৪.৩২-২০০৫ ২য়-২০০৯ সাহারবািঢ ইবাদত খানা মা িমক িবঃ মেহর র ১৩/০৪/২০১৫ ১৩/০৩/২০১৯ ১৫/১০/১৯৭৬ ০১৭৩৬-৬৪৮০৫৪
৮৩ মাঃ মা দ রানা ১০২৯১৬৩ সহকাির িশ ক িষ ২য় ১ম ১ম িবিপএন মা িমক বািলকা িব ালয় মেহর র ২৪/১২/২০০৩ ০৯/০৯/২০০৯ ০১/০৫/১৯৭৮ ০১৭১৩-৯১০৮৬৮
৮৪ মাঃ িমজা র রহমান ১০২২৯৫২ সহকাির িশ ক িষ ২য় ৩য় ৩য় গ ড়ােডাব মা িমক িব ালয় মেহর র ০৯/১০/২০০৩ ০১/০৯/২০০৫ ১৯৭০ ০১৭৩৭-১৭৮৭০২
৮৫ মাঃ হায়দার আলী ১০৩২১৩৭ সহকাির িশ ক কি উটার ১ম ২য় ২য় গ ড়ােডাব মা িমক িব ালয় মেহর র ০১/০৮/২০০৪ ০১/০২/২০০৬ ১৯৭৭ ০১৭২২-৯০২৩৯১
৮৬ মাঃ রিবউল ইসলাম ১০৫৭৮৪৭ সহকাির িশ ক ইসলাম ১ম ২য় ২য় গ ড়ােডাব মা িমক িব ালয় মেহর র ২৪/০২/২০১১ ০১/০৫/২০১১ ১৯৮১ ০১৭৬৬-১০৭৩৭২
৮৭ মাঃ হাসান কিবর ১০০৬৩৬৪ সহকাির িশ ক ইসলাম ২য় ২য় ২য় জ এস মা িমক বািলকা িব ালয় মেহর র ০১/০২/২০০১ ০১/০৫/২০০৪ ০২/০১/১৯৮১ ০১৭২৪-৫১৬৩৪৩
৮৮ মাঃ মিন ামান ১১২৯৮১৬ সহকাির িশ ক ইংেরিজ ৩.৭৫ ২.৬ ৩য় জ এস মা িমক বািলকা িব ালয় মেহর র ১১/০৪/২০১৫ ০১/০৫/২০১৯ ০১/০৭/১৯৮৭ ০১৭৩৯-৪০২৩১২
৮৯ মাঃ আেখ ামান ৫১৯০৩৬ সহকাির িশ ক ইসলাম ২য় ২য় ২য় বামি  িনিশ র ল এ  কেলজ মেহর র ০৭/০৯/২০০২ ১১/১০/২০০২ ০৩/০১/১৯৮০ ০১৭২৪-৮৮৬৫২৮
৯০ মাঃ আেরিফন ইসলাম ৫১৯৯১৬ সহকাির িশ ক কি উটার ২য় ১ম ২য় বামি  িনিশ র ল এ  কেলজ মেহর র ২২/০২/২০০৩ ০১/০৩/২০০৩ ১৬/০৬/১৯৮০ ০১৭১১-২৮৭১৬৯
৯১ মাঃ তৗিফক-ই- জা া ল ১০৪৪২৫ সহকাির িশ ক িষ ২য় ২য় ২য় বামি  িনিশ র ল এ  কেলজ মেহর র ০১/০২/২০০৫ ০১/১১/২০০৬ ০১/০১/১৯৭৯ ০১৭২৩-৩৯১১২৮
৯২ মাঃ নাছ ছ ছােলহীন ১০০৬৩৩২ সহকাির িশ ক ইসলাম ফািজল ৎফরেনছা মা িমক িব ালয় মেহর র ৩০/০৫/২০০৩ ০১/০৫/২০০৪ ১০/০২/১৯৮২ ০১৭১৭-৩৮৫৩২৭
৯৩ মাঃ শিহ ল ইসলাম ১০২০৫৬২ সহকাির িশ ক িষ িষ িডে ামা ৎফরেনছা মা িমক িব ালয় মেহর র ১২/০৮/২০০২ ০১/০৯/২০০৪ ১৭/১১/১৯৮৪ ০১৭১৬-০৭৮৩৩১
৯৪ মাঃ জিসম উি ন ৫১৮৪৮৪ সহকাির িশ ক িষ ১ম-১৯৯৫ িষ িডে ামা িডেজএমিস মা িমক িব ালয় মেহর র ১৫/০৭/২০০২ ০১/০৮/২০০২ ০৩/০৪/১৯৮০ ০১৭২১-৫৬১০৭০
৯৫ মাঃ এনা ল হক ৫১৬৮৯৮ সহকাির িশ ক ইসলাম ২য়-১৯৯৩ ৩য়-১৯৯৫ ২য়-১৯৯৭ িডেজএমিস মা িমক িব ালয় মেহর র ১৩/০৭/১৯৯৮ ০১/০৫/২০০২ ০২/০১/১৯৭৯ ০১৭২১-৯৫৩৭৭৭
৯৬ মাঃ আ ল হািমদ ২৮৬৩৩৯ সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া ৩য় ৩য় ৩য় িম ািশস মা িমক িব ালয় মেহর র ০১/১০/১৯৯৫ ০১/১০/১৯৯৫ ০১/০১/১৯৭৫ ০১৭২৪-৭৮৭৬৭০
৯৭ মাঃ রািক ল ইসলাম ১১২৯০৫৯ সহকাির িশ ক কি উটার ২য় ৪.১৯ ২য় িম ািশস মা িমক িব ালয় মেহর র ২৫/০৮/২০১৫ ০১/০৫/২০১৬ ১৫/০১/১৯৮৫ ০১৭১৮-৩৭২১২৯
৯৮ মাছাঃ সেহিল শারিমর ১১১৯৭৯০ সহকাির িশ ক িষ ২.৭৫ ৩.৬৭ িম ািশস মা িমক িব ালয় মেহর র ১৫/১১/২০১৪ ০১/০৭/২০১৫ ২০/১২/১৯৮৬ ০১৯৬৩-১৪২১৯১
৯৯ মাঃ আ ল মােলক ৫১৮২৫২ সহকাির িশ ক িষ ১ম-১৯৯৯ িষ িডে ামা গাংনী পাইলট মেডল মাঃিবঃ ও কেলজ মেহর র ২০/০৬/২০০২ ০১/০৯/২০০২ ০১/০২/১৯৮৫ ০১৯২১-৪৭৭৩৮৭
১০০ মাঃ শক ফিরদ ১১০৭৪০৩ সহকাির িশ ক ইসলাম দািখল ৩.১৭ ৩.০০-২০০৪ ২য় গাংনী পাইলট মেডল মাঃিবঃ ও কেলজ মেহর র ৩০/০৩/২০১০ ০১/০৫/২০১৪ ০২/০১/১৯৮৮ ০১৭৮৮-৩১৫৩২৫
১০১ মাঃ মিন ল ইসলাম ১১১৫২২২ সহকাির িশ ক সমাজ িব ান ২য় ২য় ৩.৫ গাংনী পাইলট মেডল মাঃিবঃ ও কেলজ মেহর র ০৬/০৯/২০১৪ ০১/০১/২০১৫ ১৩/২/১৯৬৮ ০১৭১৬-০১০৩১২
১০২ মাঃ তা াে ল হক ১০০৬৩১৭ সহকাির িশ ক ইসলাম ২য়-১৯৯১ ২য়-১৯৯৩ ২য়-১৯৯৫ বামি  মা িমক বািলকা ি ালয় মেহর র ২১/০৩/১৯৯৯ ০১/০৫/২০০৪ ০১/০৩/১৯৭৭ ০১৭২৯-৩০৭৭২২
১০৩ মাঃ ইমরান হাসান ১০৪১১৭৩ সহকাির িশ ক িষ ২.২৫-২০০২ িষ িডে ামা ২.৯৪-২০১৪ বামি  মা িমক বািলকা ি ালয় মেহর র ০৬/১১/২০০৪ ০১/০১/২০১০ ২৮/১২/১৯৮৫ ০১৭৪৩-২৮৪৭৪৭
১০৪ মাঃ জািহ ল ইসলাম ১১৪৮৭১ সহকাির িশ ক সমাজ িব ান ৩.৬৩-২০০১ ২.৫০-২০০৩ ২য়-২০০৮ আরিবিজএম মা িমক িব ালয় মেহর র ১৪/০৬/২০১৪ ০১/০৫/২০১৯ ০৪/০৬/১৯৮৬ ০১৭৭০-৬২৬০২৮
১০৫ ন ল আহেমদ ৭৮৯৪৭১ সহকাির িশ ক ইসলাম ২য় ২য় ২য় আরিবিজএম মা িমক িব ালয় মেহর র ০১/০১/১৯৯৪ ০১/০১/১৯৯৭ ০৪/০৩/১৯৬৬ ০১৭১৫-৩০৮৮২৮
১০৬ মাঃ সেরায়ার হাসাইন ১০৭৩৭৪৪ সহকাির িশ ক ইসলাম ৩.৬৭-২০০৩ ৩.২৫-২০০৫ ২য়-২০১৭ গীরেগাফা মা ামক িব ালয় মেহর র ১৪/০৩/২০১৩ ০১/০৫/২০১৩ ০১/০১/১৯৮৮ ০১৭২৩-২৭০২৫৮
১০৭ মাঃ সিলম হােসন ১১১৭৬২৫ সহকাির িশ ক িষ ২য়-২০০১ িষ িডে ামা গীরেগাফা মা ামক িব ালয় মেহর র ১৪/১২/২০১৪ .1/3/2015 ০১/০১/১৯৮৪০১৭১৪-৬৭৩৯০১
১০৮ মাঃ নাজ ল দা ১১৪০২১৮ সহকাির িশ ক কি উটার ২য়-২০০৪ ১ম-২০০৬ স ান ১ম-২০১০ কািজ র মা িমক িব ালয় মেহর র ০২/০৩/২০১৪ ২১/০৩/২০১৮ ১২/০৬/১৯৮৯ ০১৭৯৩-৪৬০২৭৩
১০৯ মাঃ মািহ ামান ১১৪৮৭১৬ সহকাির িশ ক বািণজ িবিবএ স ান বতবাড়ীয়া মা িমক িব ালয় মেহর র ০৬/০২/২০১৯ ০৬/০২/২০১৯ ১২/১১/১৯৯০ ০১৭৩৭-২২৪৬৪৪

১১০
মা: লকার নাইন ১০৫১৬৪৪ সহকাির িশ ক

ইসলাস ও 
নিতক িশ া

দািখল
১ম-১৯৯৮

আিলম
২য়- ২০০০

ফািজল 
২য়- ২০০২ শািলকা মা িমক িব ালয় মেহর র ০৭/১২/২০০৬ ০১/১১/২০১০ ১৯৮৪ ১৭১৫৪৬১৬৭০

১১১
মা: ামান ১১৪৮৭১৯ সহকাির িশ ক ইংেরিজ

এস.এস.িস
2.75 -2004

এইচ.এস.িস
3.50 - 2006

াতক
 ২য় - ২০10 শািলকা মা িমক িব ালয় মেহর র ০৭/০২/২০০৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৭ ১৭৬৬১৬৯৭৯২

১১২
মা: আ াহ ৫১৪৩৬৯ সহকাির িশ ক বাংলা

দািখল
৩য়-১৯৮৪

আিলম
১৯৮৬-৩য়

ফািজল
১৯৮৬-- ৩য় হিররাম র মা িমক িব ালয় মেহর র ০৭/০২/১৯৯৪ ০১/০২/২০০১ ১৯৭১ ১৭৩২৯৩৮৪৬০

১১৩
মাছা: শাহানাজ পারভীন ১১২৪০৭৮ সহকাির িশ ক িষ

এস.এস.িস
৪.৬৪ -200৫

এইচ.এস.িস
3.৩০ - 200৮

াতক
 ২য় - ২০1১ হিররাম র মা িমক িব ালয় মেহর র ০৫/০৫/২০১৫ ৩০/১১/২০১৫ ১৯৯০ ১৭৩৯৬৯৬৮০৫

১১৪
মনা লতানা ১১৫২৫৯৯ সহকাির িশ ক গিণত ও িব ান

এস.এস.িস
৪.২৫ -200১

এইচ.এস.িস
3.৫০ - 200৩

াতক
 ৩.৩৪ - ২০০৮ আশরাফ র মা িমক িব ালয় মেহর র ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৮/২০১৯ ১৯৮৬ ১৭৩৫১০১৫০০

১১৫
মা: ল ইসলাম ২০৩০২০ সহকাির িশ ক

ইসলাস ও 
নিতক িশ া

দািখল
৩য়-১৯৭৭

আিলম
৩য় - ১৯৭৯

ফািজল
 ৩য়- ১৯৮১ লবাড়ীয়া মা িমক িব ালয় মেহর র ০৭/০৬/১৯৮৪ ০১/০৯/১৯৮৫ ১৯৬৫ ১৭৪০৯১১৩৮২

১১৬
মা: আশরা ল ইসলাম N ১১৫৪৭৪৯ সহকাির িশ ক সমাজ িব ান

এস.এস.িস
3.50 -2001

এইচ.এস.িস
2.2 - 2004

িবএসএস
 ২য় - ২০০৮ লবাড়ীয়া মা িমক িব ালয় মেহর র ৩০/০১/২০১৫ ০১/০৯/২০১৯ ১৯৮৪ ১৯২২৩১৪০৯৬



১১৭
মা: আ ল লিতফ ১০০৬২৯৭ ধম য় িশ ক ইসলাম

দািখল
২য়- ১৯৯৬

আিলম
২য় - ১৯৯৯

ফািজল
 ২য়-  ২০০০ হাতীভাংগা মা িমক িব ালয় মেহর র ১৬/০২/২০০২ ০১/০৫/২০০৪ ১৯৮১ ১৭৬০৪৭২৬৪৭

১১৮
িমরা খা ন ১১৫২৬০১ সহকাির িশ ক গিণত ও িব ান

এস.এস.িস
৪.১৯ - ২০০৬

এইচ.এস.িস
৪.১৯ - ২০০৮

াতক
১ম - ২০১২ হাতীভাংগা মা িমক িব ালয় মেহর র ১৬/০২/২০১৯ ২৯/০৭/২০১৯ ১৯৯১ ১৭২৫৮৫৪৬৯১

১১৯
মা: রাক ামান ১০৬৭১৭২ সহকাির িশ ক িষ

এস.এস.িস
৪.১৩ - ২০০২

এইচ.এস.িস 
২.৪০ - ২০০৪

াতক
২য় - ২০০৭ গাপাল র মা িমক িব ালয় মেহর র ১৮/০৫/১২ ০১/১১/২০১২ ১৯৮৭ ১৭১০৩৮২৩৯৪

১২০
মা: শিহ ল ইসলাম ১০০৬৯৩৪ সহকাির িশ ক ধম

দািখল
৩য় - ১৯৮৮

আিলম 
৩য় - ১৯৯৩

ফািজল 
৩য় - ১৯৯৫ মদনাডাংগা মা িমক িব ালয় মেহর র ১৯/১২/৯৪ ০১/০৫/২০০৪ ১৯৭২ ১৭১০০৩৪৮৩৩

১২১
মা: শাহা ল ইসলাম ১০১২৮০১ সহকাির িশ ক শারীিরক িশ া

এস.এস.িস
৩য় - ১৯৯০

এইচ.এস.িস 
২য় - ১৯৯৩

াতক 
৩য় - ১৯৯৬ মদনাডাংগা মা িমক িব ালয় মেহর র ২২/০৭/৯৮ ০১/০৫/২০০৪ ১৯৭৩ ১৮২১১৪২০৩৮

১২২
িমস ফারহানা তাছিলম ১০৭৭১০৪ সহকাির িশ ক িষ

এস.এস.িস 
১ম - ১৯৯৭

এইচ.এস.িস 
১ম - ১৯৯৯

াতক 
২.৯৩ - ২০০৯ মদনাডাংগা মা িমক িব ালয় মেহর র ২৮/১২/২০০৪ ০৯/১২/২০০২ ১৯৮১ ১৭৯৯০৫৩৯৮৭

১২৩
মা: মিফ ল ইসলাম ২৮৭৮১৮ সহকাির িশ ক ধম য় িশ ক

দািখল 
৩য় - ১৯৯১

আিলম 
৩য় - ১৯৯৩

াতক 
৩য় - ১৯৯৫ কলিমেজাল মা িমক িব ালয় মেহর র ৩১/০৭/১৯৯৬ ০১/০১/১৯৯৭ ১৯৭৬ ১৭২৭৪৩৮৭২৫

১২৪
মাছা: কাজল রখা ১১৪০২১৪ কি উটার িশ ক কি উটার

এস.এস.িস
২.৩৮- ২০০২

এইচ.এস.িস 
২.০০ - ২০০৪

াতক
২য় - ২০০৮ কলিমেজাল মা িমক িব ালয় মেহর র ১৩/০১/২০১৪ ০১/০৩/২০১৮ ১৯৮৬ ১৭২৫৮৪৯৫৭০

১২৫
মা: হািব র রহমান ২৯৪০০২ সহকাির িশ ক ইসলাম

দািখল 
৩য় - ১৯৯৩

আিলম 
২য় - ১৯৯৫

াতক 
২য় - ১৯৯৭ ভরব মা িমক বািলকা িব ালয় মেহর র ০৫/০৩/১৯৯৮ ০১/০৪/১৯৯৯ ১৯৭৮ ১৭২৪৭৮৭৬৫৫

১২৬
মা: আসা ল ইসলাম ১১৪৪৪৭৪ সহকাির িশ ক কি উটার

এস.এস.িস
২য় - ১৯৯৯

এইচ.এস.িস 
২য় - ২০০২

াতক 
২য় - ২০০৬ ভরব মা িমক বািলকা িব ালয় মেহর র ১১/০১/২০১৪ ০১/০১/২০১৯ ১৯৮২ ১৮২৭২৫৩০১০

১২৭
মাছা: শাবানা খা ন ১০০৬৩০৩ সহকারী িশ ক ধম ইসলাম

দািখল 
২য় - ১৯৯৪

আিলম 
২য় - ১৯৯৪

ফািজল 
২য়- ২০০২ চক ামনগর মা িমক িব ালয় মেহর র ১০/০৮/২০০১ ০১/০৫/২০০৪ ১৯৭৯ ১৭৩৪৩৩৭২২২

১২৮
ািফ র রহমান ১০৪৭৩২৭ সহকারী িশ ক ইসলাস ও নিতক িশ া

দািখল 
২য় - ১৯৯৩

আিলম 
৩য় - ১৯৯৩

ফািজল 
২য় - ১৯৯৮ মািমন র মা িমক বািলকা িব ালয় মেহর র ০১/০১/২০০৫ ৩১/০৫/২০১০ ১৯৭৯ ১৭৩৪৫৮১৪৩৯

১২৯
মা: আ ল লিতফ ১০০৬২৯৭ ধম য় িশ ক ইসলাম

দািখল 
২য় - ১৯৯৩

আিলম 
২য় - ১৯৯৭

ফািজল 
২য় - ১৯৯৯ সীমা  মা িমক বািলকা িব ালয় মেহর র ০৪/১১/২০০১ ০১/০৫/২০০৪ ১৯৭৮ ১৭৯০৫৬৪১৪৮

১৩০
জিহ ল ইসলাম ১১৪৮৭২১ সহকাির িশ ক ইংেরিজ

এস.এস.িস
৩.৩৮ - ২০০৪

এইচ.এস.িস 
৩.২০ - ২০১০

াতক 
২.৮০ - ২০১৪ কাজী দ ল ইসলাম মা িমক িব ালয় মেহর র ১৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯২ ১৭৩৮১৬৮৯৯৫

১৩১
মা: ইয়ািছন আলী ১০৪৭৩০৮ সহকারী িশ ক ধম য়

দািখল 
১ম - ১৯৯৭

আিলম 
২য় - ২০০০

ফািজল 
২য় - ২০০২ াম র শািলকা মা িমক বািলকা িব ালয় মেহর র ২৭/০১/২০০৫ ০১/০৫/২০১০ ১৯৮২ ১৭২১১১১০৯১

১৩২
মা: মেছর আলী ১১৫২৫৯৬ সহকারী িশ ক কি উটার

এস.এস.িস
৩.০০ - ২০০০

এস.এস.িস
৩.০০ - ২০০০

াতক 
২য় - ২০০১ াম র শািলকা মা িমক বািলকা িব ালয় মেহর র ২৬/০৪/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৭ ১৭২৪৭৮৭৩৭৩

১৩৩
মা: শাখাওয়াত হােসন ১১৫৪৭৪৮ সহকারী িশ ক িষ

এস.এস.িস
৩.৩৮ - ২০০৬

এস.এস.িস
২.৬০ - ২০০৯

াতক 
৩.৩৫ - ২০১৩ াম র শািলকা মা িমক বািলকা িব ালয় মেহর র ১২/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ১৯৮৯ ১৭৩০৬২৫৩১৭

১৩৪
আ: হাই ১০৪৭৩০১ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া

দািখল 
২য় - ১৯৯৬

আিলম 
২য় - ১৯৯৮

াতক 
২য় - ২০০৯ িবদ র মা িমক িব ালয় মেহর র ৩০/১২/২০০০ ০১/০৫/২০১০ ১৯৮১ ১৭০৬১৯২৫৫৮

১৩৫
আ স সা ার ১০৭০১০৮ সহকারী িশ ক শারীিরক িশ া

এস.এস.িস
২য় - ১৯৯৩

এইচ.এস.িস 
২য় - ১৯৯৫

াতক 
৩য় - ১৯৯৮ িবদ র মা িমক িব ালয় মেহর র ৩০/১২/২০০০ ১২/১১/২০১২ ১৯৭৮ ১৯৬৫১১৬৭৩৯

১৩৬
মা: শিহ ল ইসলাম ১১২৯০৪৩ সহকারী িশ ক িষ িশ া

এস.এস.িস
৩.০০ - ২০০২

এস.এস.িস
১.৮০ - ২০০৫

াতক 
২য় - ২০০৯ িবদ র মা িমক িব ালয় মেহর র ১৬/১১/২০১৫ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৬ ১৭০৩৬১৩১৫১

১৩৭
মা: জিহর উ ীন ১০৬৮১১৬ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আিলম ফািজল

মেহর র মা িমক বািলকা িব ালয় ও 
িবএম কেলজ মেহর র ০১/০৩/২০১০ ০১/১১/২০১২ ১৯৮৩ ১৭২৪৩৩৮১৮০



১৩৮
মা: আ ল আিলম ২১৭৬৮১ সহকারী িশ ক ধম য়

দািখল 
২য় - ১৯৮৭

আিলম 
২য় - ১৯৯০

াতক 
২য় - ১৯৯২ সােহব র মা িমক িব ালয় মেহর র ০১/০৯/১৯৯৩ ০১/০১/১৯৯৪ ১৯৭১ ১৭২৭৬০৯০৬৮

১৩৯
মা: ইছাহক আলী ২১৬৭৯ সহকারী িশ ক সমাজ িব ান

এস.এস.িস
২য় - ১৯৮২

এইচ.এস.িস 
৩য় - ১৯৮৪

াতক 
২.৮১ - ২০১৫ সােহব র মা িমক িব ালয় মেহর র ০৫/০২/১৯৮৬ ০১/০১/১৯৯৪ ১৯৬৪ ১৭৩২৮০৩২৮৮



এসএসিস/দািখ
ল

এইচএসিস/আিল
ম

াতক 
(পাস/স ান)

1 মাছা মানা নািগস ১০৬৫৪৭০ সহকারী িশ ক কি উটার ১৯৯৪ ১৯৯৭ 2003 য়াডা া আদশ উ  িব ালয় য়াডা া ০১/১২/২০১১ ০১/১১/২০১২ ১৯৭৯ ,01715589776

2 আফেরাজা খানম ১০৭২৬৬৩ সহকারী িশ ক িষ ১৯৮৯ ১৯৯১ ১৯৯৩ য়াডা া আদশ উ  িব ালয় য়াডা া 12/1/2013 1/2/2013 1975 ,01778244644

3 মাঃ ফা ক হােসন ১১২৫৫৮৫ সহকারী িশ ক গিনত 1998 2002 2008 য়াডা া আদশ উ  িব ালয় য়াডা া 25/11/2015 1/2/2016 1981 01988-414924

4 মাঃ আ  শাহমাহ ২০১৩৮৫ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আিলম ফািযল য়াডা া একােডমী য়াডা া 21/07/84 1/9/1985 1/11/1962 01756-694666

5 মাঃ আিল নািসর ২১৭৪৭২ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ও নিতক 
িশ া

২য় ৩য় ৩য় িঝ ক মা িমক বািলকা িব ালয় য়াডা া ২৬/০৫/১৯৯০ 1/1/1994 ২০/০৬/১৯৭০ 01726- 583551

6 মাঃ হা ন-অর-রিশদ 1120525 সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া দািখল,2007 আিলম;2009 ফািযল; 2012 য়াডা া আদশ উ  বািলকা িব ালয় য়াডা া 7/6/2015 7/6/2015 8/11/1990 01717-287129

7 মাঃ সাই াহ ২০০৬৩৬ সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া ১ম ২য় ২য় রােহলা খা ন গালস একােডমী য়াডা া 1/7/1985 1/9/1985 1/4/1960 01716-191886

8 মাঃ মা ন কিবর ১০১৪০৮২ সহকারী িশ ক ক উটার ২য়-১৯৯৭ ২য়-১৯৯৯ ৩য়-২০০১ সাহরাওয়াদী রণী িব াপীঠ য়াডা া ২৭/০৮/২০০৩ ০১/০৬/২০০৪ ১০/০৫/১৯৮১ ০১৯১৪-২৯০২৮১

9 মাঃ মহসীন আলী ১০০২৩১৯ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ১ম-১৯৯৫ ২য়-১৯৯৭ ২য়-২০০০ সাহরাওয়াদী রণী িব াপীঠ য়াডা া ০৭/০৭/২০০৩ ০১/০১/২০০৪ ০৫/০১/১৯৮১ ০১৯১৩-৩৪৪২৯৮

10 মাঃ মামতা ল ইসলাম 1007428 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 3য়, 91 2য়; 93 3য়; 95 ছােদমান নছা মা িমক বািলকা িব ালয় য়াডা া 23/12/99 1/5/2004 3/1/1976 01714-958756

11 মাঃ আিজ ল হক ২০৬১০১ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািযল িহজলগাড়ী মা িমক িব ালয় য়াডা া ২৯/০৪/৮৬ ২৯/০৪/৮৬ ০১/০১/১৯৬৫ 01728-448735

12 মাঃ ওয়ােজদ আলী ২৮৫৮৬৪ সহকারী িশ ক সামািজক িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক িহজলগাড়ী মা িমক িব ালয় য়াডা া ০১/০৮/১৯৮৯ ১৫/০৬/৯৫ ০১/০১/১৯৬৪ 01916-487539

13 হা দ আশরা ল আলম 107435 সহকারী িশ ক  ইসলাম ও   নিতক িশ া ১৯৮৯;  2য়   ১৯৯১;  2য়   ১৯৯৩;  ২য় কা লী মা িমক িব া: য়াডা া 10/8/2000 1/5/2004 1/11/1974 01727-804095

14 িবলিকস আ ার 1002320 সহকাির িশ ক ত  ও যাগা:
ি

2য়; 92 2য়; 94 2য়; 97 আিলয়ার র আিজজ মা িমক িব ালয় য়াডা া 2/10/2002 1/1/2004 1977 01739-780528

15 মাঃ আিম ল ইসলাম 1048001 সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া 1997 1999 2002 িগিরশনগর মা িমক িব ালয় য়াডা া 25/12/2004 1/5/2010 2/3/1981 01756-391713

16 মাঃ নািজম উি ন 1152380 সহকাির িশ ক 
(7ম খ শাখা)

ইংেরিজ 2005 2007 2011 িগিরশনগর মা িমক িব ালয় য়াডা া 2/9/2019 1/7/2019 19/07/79 01747-525714

17 মাছাঃ শফালী খা ন 1144410 সহকাির িশ ক ত  ও যাগােযাগ ি 2002 2004 2008 িগিরশনগর মা িমক িব ালয় য়াডা া 15/6/13 1/1/2019 8/10/1987 01944-536739

১৮ মাছাঃ খািদজা খা ন ১০৬৬৩০৫ সহকারী িশ ক আইিস 1ম; 1997 2য়; 1999 3য়; 2003 বগম র য র মা িমক িব ালয় য়াডা া ১৩/০৬/২০১১ 1/11/2012 ১৩/০৮/১৯৮০ 01920-427552

19 মাঃ হািস র রহমান 1152381 সহকাির িশ ক ইংেরিজ 2000 2002 2006 সেরাজগ  উ  িব ালয় য়াডা া 14/2/19 1/8/2019 1/1/1986 01829-001100

20 তাসনারা খা ন ১১৩৯৮৯০ সহকাির িশ ক ত  ও যাগােযাগ ি ২.১৩ ২.৪ ২য় ব র মা িমক িব ালয় য়াডাংগা ২৪/০৩/১৩ ০১/০৩/২০১৮ ১৯৮৮ 01724-767829

21 মহা ল হক ১০৩৮৪৪৬ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 1ম 2য় 2য় আ কিদয়া রােমলা খা ন মা িমক বািলকা িব ালয় য়াডাংগা 6/11/2008 1/5/2009 1/1/1982 01734-569404

22 রািজয়া লতানা ১০৭৮৪৭৬ সহকারী িশ ক আইিস 2য় 2য় 2য় আ কিদয়া রােমলা খা ন মা িমক বািলকা িব ালয় য়াডাংগা 7/1/2013 1/9/2013 12/8/1985 01745-300386

23 মাছাঃ ইয়াছিমন পারভীন ১০৩১৮৫৮ সহকারী িশ ক কি উটার ২য় ২য় ২য় খাড়ােগাদা মাঃ িব ালয় য়াডাংগা ০৫/০৩/০৫ ০১/০২/০৬ ১৮/০৪/৭৮ 01731-132632

24 মাঃজািহ ল ইসলাম ১০৫৬৪৫১ সহকারী িশ ক িষ িশ া ১ম ১ম ২য় খাড়ােগাদা মাঃ িব ালয় য়াডাংগা ১১/০৩/১১ ০১/০৫/১১ ০৪/০২/৮২ 01718-847672

25 হা দ হা র রিশদ ১১৪৮২৩৪ সহকারী িশ ক ইসলাম ও নঃিশ া ১ম ২য় ২য় খাড়ােগাদা মাঃ িব ালয় য়াডাংগা ০৭/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ০৩/০১/৮৪ 01724-337831

26 মাঃ মজ ল হক ২৯১০০১ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া ১৯৮৩-২য় ১৯৮৫-২য় ১৯৮৭-২য় িত দহ মা ঃ িব াঃ য়াডাংগা ২০/১২/৯৩ ০১/০২/১৯৯৮ ০৪/০৩/১৯৬৯ 01927-483144

27 আসা ামান ১০২২৩৭৮ সহকারী িশ ক িষ ১৯৮৬ ১৯৯৭ ১৯৯৯ নীলমিনগ  মা িমক বািলকা িব ালয় য়াডা া ২৮/০৭/২০০৪ ০১/০৯/২০০৫ ১৯৭১ ০১৯২১-৬০৬৬৯৫

28 ল আিমন ৫১৬৮৭৪ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ১৯৮৬ ১৯৮৯ ১৯৯১ নীলমিনগ  মা িমক বািলকা িব ালয় য়াডা া ৩০/১২/১৯৯৮ ০১/০৫/২০০২ ১৯৭২ ০১৭১৪-৯৩৫৪৫৪

29 মাঃ লাকমান হােসন 1011236 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ১৯৯৬ ১৯৯৮ ২০০০ িডে দহ মা িমক বািলকা িব ালয় য়াডা া 16/8/2000 1/5/2004 ০৭/০১/১৯৮২ 01914-202824

30 হা দ আ   সাইদ ৫১৫৭১৭   সঃ   িশ ক ইসলাম িশ া ১৯৯৫ ১৯৯৮ ২০০০ মাখালডা া দীননাথ র মাঃিবঃ য়াডাংগা ০১/০৬/২০০০ ০১/০৯/২০০০ ০১/০৫/১৯৭৯ 01717-444030
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জলা : য়াডা া

ইনেড  ন রিশ েকর নামিমক 
নং

িব ালেয়র নাম জলা 
(কম ল)

জ সাল মাবাইল না ারিশ াগত যা তািবষয়পদবী িনেয়ােগর তািরখ এমিপও ি র তািরখ
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31 ছা ি ন আহেমদ ১০০২৩২৪ সঃহঃ  িশ ক কি উটার ১৯৯৪ ১৯৯৬ ১৯৯৯ মাখালডা া দীননাথ র মাঃিবঃ য়াডাংগা ০১/০৪/২০০৩ ০১/০১/২০০৪ ০৯/১০/১৯৭৮ 01724-180292

32 মাছাঃ রিশদা খ ন ২৮৮৬৭৫ সঃ িশ ক (6  শাখা   সমাজ িব ান ১৯৮১ ১৯৮৬ ২০১০ মাখালডা া দীননাথ র মাঃিবঃ য়া্ডাংগা ০২/০১/১৯৯৩ ০১/০৩/১৯৯৭ ১৬/৪/৬১ 01718-361705

33 মাঃ আ ল ওয়ােহদ 1078477 সহকারী িশ ক আইিস 1ম 2য় 2.4 সড়াবাড়ীয়া মা িমক িব ালয় য়াডা া 2/2/2013 1/9/2013 ১৯৭৮ 01725-179418

34 মাঃ সাই র রহমান 217689 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 2য় 2য় 3য় সড়াবাড়ীয়া মা িমক িব ালয় য়াডা া 15/3/89 1/1/1994 ১৯৭২ 01857-143836

35 তািরক িবন শিরফ 1135052 সহকারী িশ ক িষ িশ া 4.31 3.4 2য় নীলমিনগ  মা িমক িব ালয় য়াডা া 7/11/2016 1/5/2017 ১২/০৭/১৯৯০ 01724-472495

36 মাঃ মিজ ল হক ২০৬৫৭০ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 3য়-১৯৮১ ২য়-১৯৮৩ ২য়-১৯৯৭ এম. এ. বারী মা িমক িব ালয় য়াডা া ৭/১/১৯৮৬ ি . ১/৬/১৯৮৬ ি . ০১/১১/১৯৬৬ 01714-738885

37 ‡gvt wgRvbyi ingvb 201136 mnt wkÿK Bmjvg wkÿv 2q 3q 3q eoMvsbx gva¨wgK we`¨vjq PzqvWv½v 8/3/1983 1/1/1985 1963 1919896958

38 ‡gvt mvBdzj Bmjvg 1112492 mnt wkÿK mvgvwRK weÁvb 1g 2q 1g eoMvsbx gva¨wgK we`¨vjq PzqvWv½v 6/4/1914 1/9/2014 1983 1768454909

39 ‡gvt iweDj Bmjvg 514987 mnt wkÿK Bmjvg wkÿv `vwLj Avwjg dvwRj cvPKgjvcyi AvwiqvUbMi gvt wet PzqvWv½v 1/8/1997 1/6/2001 1972 1915754870

40 ‡gvt Qv‡bvqvi †nv‡mb 207973 mnt wkÿK Bmjvg wkÿv 2q 3q 2q nv‡ovKvw›` e‡jk¦icyi gvt wet PzqvWv½v 17/08/1986 17/08/1986 1966 1729723169

41 ‡gvt Avwidzi ingvb 1066328 mnt wkÿK Kzwl wkÿv 1g 2q 2q nv‡ovKvw›` e‡jk¦icyi gvt wet PzqvWv½v 23/10/2011 1/11/2012 1981 1731236712

42 gxi †mwjg †iRv 1148226 mnt wkÿK e¨emvq wkÿv GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK nvU‡evqvwjqv ¯‹zj GÛ K‡jR PzqvWv½v 6/2/2019 1/5/2019 1990 1736679068

43 ‡gvt Avwidzj Bmjvg 1148224 mnt wkÿK e¨emvq wkÿv GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK ewUqvcvov wkqvjgvix gvt wet PzqvWv½v 17/02/2019 1/5/2019 1986 1932669544

44 ‡gvt gvneye Avjg 1148225 mnt wkÿK ‡fŠZ weÁvb GmGmwm GBPGmwm ¯œvZK ewUqvcvov wkqvjgvix gvt wet PzqvWv½v 17/02/2019 1/5/2019 1986 1928170004

45 ‡gvt Aveyj nvmvb 219603 mnt wkÿK Bmjvg wkÿv `vwLj Avwjg dvwRj ‡MvKzjLvjx gvt wet PzqvWv½v 1/3/1992 1/1/1995 1974 1716361646

47 ‡gvt Avmv`y¾vgvb 1135050 mnt wkÿK Bs‡iRx 3.38 3.9 2q KvUvfv½v gvt wet PzqvWv½v 17/11/2016 1/5/2017 1988 1984939199

48 ‡gvt ûgvqb Kwei 1148227 mnt wkÿK ‡fŠZ weÁvb 4.38 3.3 2q KvUvfv½v gvt wet PzqvWv½v 9/2/2019 1/5/2019 1989 1723527358

49 ‡gvt kvnv`Z †nv‡mb 200543 mnt wkÿK Bmjvg wkÿv `vwLj Avwjg dvwRj cuvPwjqv Rvgvj DÏxb gvt wet PzqvWv½v 1/6/1977 1/9/1985 1963 1791586825

50 ‡gvQvt bvmwib Av³vi 1056429 mnt wkÿK K…wl 1g 2q 3q cuvPwjqv Rvgvj DÏxb gvt wet PzqvWv½v 1/2/2011 1/5/2011 1987 1917935352

51 gvt mwgi DÏxb 1065474 mnt wkÿK µxov 1g 2q 3q cuvPwjqv Rvgvj DÏxb gvt wet PzqvWv½v 17/05/2012 1/11/2017 1980 1735677786

52 ‡gvt byiæj û`v 215536 mnt wkÿK Bs‡iRx 3q 3q 3q ‡fv ỳqv gvt wet PzqvWv½v 18/11/1991 1/3/1992 1962 1828597734

53 kv¤§x Av³vi 1152374 mnt wkÿK evsjv 2q 2q 2q cvBKcvov Rb Kj¨vb gvt wet PzqvWv½v 24/01/2019 1/7/2019 1985 1918041806

54 ‡gvt Avãyj gvbœvd 291010 mnt wkÿK Bmjvg wkÿv 2q 2q 3q ewkiv `vwjK WvDwK gvt wet PzqvWv½v 2/1/1993 1/1/1998 1973 1955695950

55 ‡gvQvt jimgxgv LvZzb 516267 mnt wkÿK K…wl 2q 2q 2q ewkiv `vwjK WvDwK gvt wet PzqvWv½v 8/10/2001 1/5/2002 1968 1749896117

56  gwbi †nv‡mb 285129 mnt wkÿK Bmjvg wkÿv 3q 3q 3q Kv‡qZcvov gvt wet PzqvWv½v 1/1/1995 1/1/1995 1966 1797165299

57 ‡gvt gwbiæ¾vgvb 212006 mnt wkÿK Bmjvg wkÿv `vwLj Avwjg dvwRj ev‡`gvRy ev`j ¯§„wZ GKv‡Wgx PzqvWv½v 1/12/1988 1/12/1988 1968 1915089999

58 ‡gvt gmwdKzi ingvb 208417 mnt wkÿK µxov 1980 2003 2010 ev‡`gvRy ev`j ¯§„wZ GKv‡Wgx PzqvWv½v 1/9/1986 1/9/1986 1964 1716090836

59 ‡gvQvt dwi`v Bqvmwgb 206094 mnt wkÿK mgvR weÁvb 1982 1984 2012 ev‡`gvRy ev`j ¯§„wZ GKv‡Wgx PzqvWv½v 2/1/1984 1/3/1986 1966 1714674195

60 ‡gvt †ivKby¾vgvb 1022325 mnt wkÿK Kw¤úDUvi 1989 1994 1997 ev‡`gvRy ev`j ¯§„wZ GKv‡Wgx PzqvWv½v 1/12/2003 1/9/2005 1974 1714948422

61 ‡gvt †mwjg †nv‡mb 1141419 mnt wkÿK weÁvb 1997 1999 2002 ev‡`gvRy ev`j ¯§„wZ GKv‡Wgx PzqvWv½v 10/1/2015 1/5/2018 1981 1777274035

62 ‡gvt gm‡jg DÏxb 1011217 mnt wkÿK Bmjvg wkÿv 2q 2q 2q Kzgvix BDwbqb gvt wet PzqvWv½v 06/06/202 1/05/204 1979 1921151766

63 ‡gvt dviæK †nv‡mb 1019952 mnt wkÿK µxov 2q 2q 2q Kzgvix BDwbqb gvt wet PzqvWv½v 6/6/2002 1/6/2004 1976 1712309009

64 ‡gvt Rvgvj DÏxb 1152375 mnt wkÿK K…wl 3.31 2.7 1g ‡MvKzjLvjx gvt wet PzqvWv½v 18/02/2019 1/7/2019 1990 1728742597
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65 ‡gvt Av`g kwdDjøvn 1148231 mnt wkÿK mvgvwRK weÁvb 4.17 2.2 2q ‡MvKzjLvjx gvt wet PzqvWv½v 18/02/2019 1/5/2019 1988 1799376349

66 ‡gvQvt we_x LvZzb 1148229 mnt wkÿK ‡fŠZ weÁvb 3.31 2.9 2q ‡MvKzjLvjx gvt wet PzqvWv½v 18/02/2019 1/5/2019 1989 1912245567

67 dvinvbv Rvgvb 2125570 mnt wkÿK MwbZ 4.19 4 1g k¨vgcyi Bmjvgxqv `vt gv`ivmv PzqvWv½v 20/02/2019 1/5/2019 1987 1724131319

68 মাঃ আলমগীর হােসন 1152383 mnKvix wkÿK MwbZ 1g 2q 3q গািব হদা মাধ িমক িবদ ালয় PzqvWvOMv 16/02/19 1/7/2019 1/3/1986 1916137779

69 মাঃ আ া ল ইসলাম 1148247 mnKvix wkÿK Bs‡iwR B B 2q গািব হদা মাধ িমক িবদ ালয় PzqvWvOMv 16/02/19 1/5/2019 22/11/86 1729415120

70 মাঃ আ রু রহমান 1145488 mnKvix wkÿK Bs‡iwR A- A- B দি ণ চাদঁপুর মাধ িমক িবদ ালয় PzqvWvOMv 2/2/2019 1/3/2019 16/06/92 1712592119

71 মাঃ িততাসউর রহমান 1152384 mnKvix wkÿK esjv B A A দি ণ চাদঁপুর মাধ িমক িবদ ালয় PzqvWvOMv 2/2/2019 1/7/2019 21/12/88 1710368386

72 মাঃ মাহবুব মােশদ 285876 mnKvix wkÿK esjv 2q 3q 3q `vgyoû`v miKvix cvBjU nvB ¯‹zj PzqvWvOMv 1/7/1995 1/7/1995 6/7/1966 1743739511

73 Lvqiæ Bmjvg 1148249 mnKvix wkÿK Bmjvg A A C Kvc©vmWv½v gva¨wgK evwjKv we`¨vjq yPzqvWvOMv 18/2/2019 1/5/2019 1/4/1992 1721656540

74 ‡gvt gvneyeyi ingvb 1148238 mnKvix wkÿK evsjv C B A Kvc©vmWv½v gva¨wgK evwjKv we`¨vjq yPzqvWvOMv 18/02/2019 1/5/2019 31/12/18 1916406000

75 ‡gvt wRqvDi ingvb 1148251 mnKvix wkÿK evsjv C B 2q g`bv gva¨wgK we`¨vjq PzqvWvOMv 4/2/2019 1/5/2019 14/12/1984 1917587230

76 মাঃ রিফকুল ইসলাম 1148244 mnKvix wkÿK Bs‡iwR 4.19 2.5 3.86 `k©bv gva¨wgK evwjKv we`¨vjq PzqvWvOMv 12/2/2019 1/5/2019 17/10/88 1735469506

77 ‡gvt wgRvbyi ingvb 285870 mnKvix wkÿK Bs‡iwR 3q 3q 3q weòzcyi gva¨wgK we`¨vjq PzqvWvOMv 1/7/1995 1/8/1995 20/02/1961 1701299505

78 ‡gvQv iIkb Av³vi 1148239 mnKvix wkÿK f‚~Mj 4.57 4.9 3.45 bwZ‡cvZv gva¨wgK we`¨vjq PzqvWvOMv 20/02/2019 1/5/2019 7/11/1990 1719326318

79 ‡gvt Avkivdzj nK 1154697 mnKvix wkÿK esjv 1g 2q 2q bwZ‡cvZv gva¨wgK we`¨vjq PzqvWvOMv 16/02/19 1/9/2019 2/1/1984 1936176960

80 ‡gvt iwdKzj Bmjvg 218812 mnvKix wkÿK Bmjvg ag© wkÿv
`vwLj-2q 
1984

Avwjg-3q-
1986

dwRj-2q-1988 wewm‡KGgwc gva¨wgK we`¨vjq PzqvWv½v 31/03/1994 1/7/1994 10/10/1970 1716107518

81 ‡gvQvt dwi`v LvZzb 2125577 mnvKix wkÿK Bs‡iwR
GmGmwm-
3.75

GBP Gmwm-
4.50

¯œvZK-2q gvaecyi Bmjvwgqv `vwLj gv ª̀vmv PzqvWv½v 6/2/2019 1/5/2019 4/12/1990 1728685669

82 ‡gvt Beªwng Avjg 1152386 mnvKix wkÿK mvgvwRK weÁvb
GmGmwm-2.5-
2004

GBP Gmwm-
2.90-2006

¯œvZK-2.00-
2010

D_jx gva¨wgK evwjKv we`¨vjq PzqvWv½v 28/1/2019 1/7/2019 21/08/1986 1918703623

83 ‡gvt Avãyj gwZb 1152385 mnvKix wkÿK Bmjvg ag© wkÿv
`vwLj-3.42-
2003

Avwjg-3.83-
2005

dwRj-1g-
2008

D_jx gva¨wgK we`¨vjq PzqvWv½v 7/2/2019 1/5/2019 21/05/1988 1715407127

84 ‡gvt kwidzj Bmjvg 1148260 mnvKix wkÿK ‡fŠZ weÁvb
GmGmwm-
4.19-2004

GBP Gmwm-
3.70-2006

¯œvZK-1g-2010 M‡qkcyi gva¨wgK  we`¨vjq PzqvWv½v 24/1/2019 1/5/2019 15/11/1989 1913334271

85 ‡gvt dviæK Avn‡g` 1138541 mnvKix wkÿK Bmjvg ag© wkÿv `vwLj-3.94 Avwjg-4.10
dwRj-1g-
2008

RxebbMi g‡Wj gva¨wgK  we`¨vjq PzqvWv½v 26/11/2016 1/1/2018 2/2/1991 1913306861



এসএসিস/দািখল এইচএসিস/আিলম াতক (পাস/স ান)
1 মাঃ মাকেছদ আলী ১১৫২৪৩৩ সহকারী িশ ক িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) বাগ চড়া সি িলত গালস ল এ  কেলজ যেশার ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৯ ১৭৫৩০৪৪৭৭৪
৩ মাঃ া ামান ১০৫১৫৭০ সহকারী িশ ক িষ িশ া ি তীয় ি তীয় গাড়পাড়া মা িমক িব াঃ যেশার ১০/০৮/২০০৪ ০১/১০/২০১০ ০৭/০৫/১৯৭৫ ১৯১১৫৪৮২৮৭
৪ রামা মার দাস ১১৪৮৪০৩ সহকারী িশ ক িব ান বা া মাঃ িব াঃ যেশার ০৭/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৯৮৯ ১৭২৬৭১৬৮৪৫
৫ মাঃ িমজা র রহমান ১১৪৮৪০২ সহকারী িশ ক ইংেরিজ বা া মাঃ িব াঃ যেশার ০৭/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৯৯০ ১৭৮৬১০১০৮০

৬ মাঃ হাসা ামান ১১১৯৬৪৮ সহকারী িশ ক
ইসলাম ও নিতক 
িশ া বা া মাঃ িব াঃ যেশার ০২/০২/১৫ ২৫/০৫/১৫ ১৯৮৭ ১৯২৩৫৮৫৬৪৯

৭ সােহব আলী ১১০৩৫৪৫ সহকাির িশ ক ইংেরিজ ৩.৩৩ ৩.৭৫ ২য় .আর.এস মা িমক িব ালয়। যেশার ২৬/১১/২০১৩ ০১/০৩/২০১৪ ১৯৮৯ ১৯১২৭৩৬৫৬৭
৮ মাহাঃ বজ র রিশদ ২৯২৪৪৮ সহকাির িশ ক শরীর চচা ২য় ২য় ৩য় .আর.এস মা িমক িব ালয়। যেশার ১৫/০৯/১৯৯৮ ১৫/০৯/১৯৯৮ ১৯৬৭ ১৯১২০৭০০২৭
৯  িনবাস ম ল ১১২১১২৯ সহকাির িশ ক িহ  ধম ২য় ২য় ২য় .আর.এস মা িমক িব ালয়। যেশার ০২/০৫/২০১৫ ০১/০৭/২০১৫ ১৯৮৩ ১৭৫৬৬১১০২৯

১০ শখ কামরান হােসন 1152430 সহঃ িশ ক ইংেরিজ 3.75 4.5 ি তীয় নী জবাগান মা িমক িব ালয় যেশার 12/2/2019 1/7/201917/10/1988 01907259394

১১ মাঃ িজয়াউর রহমান 1152434 সহঃ িশ ক ইংেরিজ  গিণত 4.69 3.9 3.195 জবাগান মা িমক িব ালয় যেশার 12/2/2019 1/7/2019 4/6/1989 1737760994

১২ মাওঃ মাঃ সািহ র রহমান 219632 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া দািলখ-2য়-84 আিলম-2য়-86 ফািজল-2য়-88 বারেপাতা ইউনাইেটড মা িমক িব ালয় যেশার 1/1/1992 1/1/1995 9/1/1972 1944330188

১৩
মাঃ আিন র রহমান 1051179 সহঃ িশ ক িষ িশ া এসএসিস-1ম-97 এইচএসিস-2য়-99

াতক (স ান)-2য়-
03

বারেপাতা ইউনাইেটড মা িমক িব ালয় যেশার 1/6/2010 1/10/2010 8/1/1982 1926314210

১৪ মাঃ মিন ল ইসলাম 293263 সহঃ িশ ক শরীরচচা এস,এস,িস-1ম-
93

এইচএসিস-1ম-95 াতক (পাশ)-2য়-97 বারেপাতা ইউনাইেটড মা িমক িব ালয় যেশার 15/2/1999 1/5/1999 7/2/1978 1916613920

১৫ মাছাঃ পারভীনা খা ন ১০৭১০১৭ সহঃিশ ক কি উটার ৪.৪১- ২০০৩ ৩.২৫-২০০৭ ১ম- ২০১৬ বাহা র র মা িমক িব ালয় যেশার ৩১/০৩/২০১১ ০১/০২/২০১৩ ১৯৮৭ ০১৯২৯-৬০৩৬৬১
১৬ সােজ ল ইসলাম ১১৩৯৯০২ সহঃিশ ক সমাজ িব ান ১ম- ১৯৯৯ ১ম- ২০০১ ২য়- ২০০৫ ০১/০৭/২০১৩ ০১/০৩/২০১৮ ১৯৮৩ ০১৭২৮-৬৮৯৮৫২

১৯
মাঃ আিন র রহমান 1051179 সহঃ িশ ক িষ িশ া এসএসিস-1ম-97 এইচএসিস-2য়-99

াতক (স ান)-2য়-
03

বারেপাতা ইউনাইেটড মা িমক িব ালয় যেশার 1/6/2010 1/10/2010 8/1/1982 1926314210

২০
মাঃ মিন ল ইসলাম 293263 সহঃ িশ ক শরীরচচা

এস,এস,িস-1ম-
93

এইচএসিস-1ম-95 াতক (পাশ)-2য়-97 বারেপাতা ইউনাইেটড মা িমক িব ালয় যেশার 15/2/1999 1/5/1999 7/2/1978 1916613920

২১ রে ানা খা ন সহঃ িশ ক সামািজক িবঃ
 দািখল GPA 

4.25
এইচএসিস 

GPA3.40
স ান Second 

Class পাকিশয়া সা লানী মাধ িমক বািলকা িবদ ালয় যেশার ০৬/০৫/২০১৫ ১৯৯১ ১৭১২৭৭৯৩৬৮

২২
‡gvQvt gvngyy`v myjZvbv 285106 wmwbt wkÿK mgvRweÁvb 2q-1989 3q-1991 3q-1993 gwiqg †g‡gvwiqv evwjKv we`¨vjq h‡kvi 1/1/1995 1/1/1995

২৩
‡gvt bRiæj Bmjvg 1107609 mnt wkÿK Kw¤úDUvi 1g-2000 2q-2002 2q-2007 gwiqg †g‡gvwiqv evwjKv we`¨vjq h‡kvi 2/1/2014 1/5/2014

২৪
‡gvt Avj-gvgyb 1148401 mnt wkÿK Bmjvg ag© 5.00/2010 5.00-2012 3.83-2015 gwiqg †g‡gvwiqv evwjKv we`¨vjq h‡kvi 16/2/2019 1/5/2019

২৫ মাঃ শাহিরয়ার কিবর 1152431 সহকারী িশ ক িব ান
িজ,িপ,এ-
4.69/07 িজ,িপ,এ-4.30/09

িস,িজ,িপ,এ-
3.29/13 বাগ চড়া ইউনাইেটড মাধ িমক িবদ ালয় যেশার 2/16/2019 7/1/2019 7/15/1991 1794713983

২৬ মাছাঃ ফােতমা খা ন 2016665 সহকারী িশ ক আইিস 1ম িবভাগ/94 2য় িবভাগ/96 2য় ণী/99 বাগ চড়া ইউনাইেটড মাধ িমক িবদ ালয় যেশার 7/23/2000 9/1/2005 2/2/1978 1956533312

িবষয়পদবী িনেয়ােগর তািরখ

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)
এমিপও ি র তািরখ জ সাল মাবাইল না ার

িশ াগত যা তা



২৭ মাঃ আ ল বাশার 1062036 সহকারী িশ ক ই.ধম
িজ,িপ,এ-
3.83/01 িজ,িপ,এ-3.17/03 1ম ণী/05 বাগ চড়া ইউনাইেটড মাধ িমক িবদ ালয় যেশার 6/11/2011 11/1/2012 2/1/1986 1725666483

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

1 মাঃ রাক ামান এন-১১৪৮৩৪১ সহকারী িশ ক
সামািজক িব ান  
  ২.৮১

৩.৯ ২য় শংকর র মা িমক িব ালয় যেশার 6/2/2019 ০৫/১৭/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭১৭৭৩৬৮৮১

সােজদা ইয়াসিমন 1057364 সহকারী িশ ক Kw¤úDUvi 2য় 2য় 2য় দানবীর হাজী ‡gvt মহসীন মা িমক িব ালয় যেশার 11/1/2011 1/5/2011 1985 1936286152
মাহ দা পারভীন ১১৩৩৪৮৯ সহকারী িশ ক  বসায় িশ া 3.31 4.8 2য় দানবীর হাজী ‡gvt মহসীন মা িমক িব ালয় যেশার 1/11/2016 1/3/2017 ১৯৮৮ ১৯১৬১০৩৯০৩
মা: ল ল ইসলাম 1148333 সহকারী িশ ক িষ িশ া থম 2য় 2য় দানবীর হাজী ‡gv: মহসীন মা িমক িব ালয় যেশার 11/2/2019 22/05/2019 ১৯৮৪ ১৮৮৬০২০৬০২

জাহা ীর  ◌হােসন ১১৪৮৩৫৬ সহকারী িশ ক ইংেরিজ থম 4.68 2য় দানবীর হাজী ‡gvt মহসীন মা িমক িব ালয় যেশার 11/2/201 22/05/2019 ১৯৮৫ ১৭২১৩৫১৫১২
ফািতমা লতানা ১১৪৮৩২৩ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ৩ 2.92 2য় দানবীর হাজী ‡gvt মহসীন মা িমক িব ালয় যেশার 11/2/201 22/05/2019 ১৯৮৯ ১৭২৭৬৬৫৭৭০
রাম সাদ হালদার 1148351 সহকারী িশ ক ‡fŠZ িব ান 4.88 3.6 3.25 দানবীর হাজী ‡gvt মহসীন মা িমক িব ালয় যেশার 11/2/201 22/05/2019 1992 1963249842
মা ইকবাল হােসন ২০১৮১৫৩ সহকারী িশ ক আই.িস. ১৯৯০-২য় ১৯৯২-২য় ১৯৯৫-২য় হািমদ র মা িমক িব ালয় যেশার 12/3/2005 1/12/2005 ১৯৭৫ ১৮২০৫০৭৫৯৩
মা: আকরাম হােসন 1057396 সহকারী িশ ক শািররীক িশ া ১৯৯৯-১ম ১৯৯৪-২য় ১৯৯৬-৩য় হািমদ র মা িমক িব ালয় যেশার ২৬/০১/২০১১ ০১/০৫/২০১১ ১৯৭৭ ১৯১৫৮৩১৪৬৪

মাহ র রহমান ১০৬৪৬০৮ সহকারী িশ ক ইস: ও ন: িশ: ১৯৯৬-১ম ১৯৯৮-২য় ২০০২-২য় হািমদ র মা িমক িব ালয় যেশার ২৩/০৪/২০১২ ০১/০৮/২০১২ ১৯৮১ ১৯১৫৯০৯৫০৬
তা রা রহমান ১১৪৮৩৪৮ সহকারী িশ ক বসায় িশ া ২০০৪-৩.৫০ ২০০৬-৪.২০ ২০১১-১ম হািমদ র মা িমক িব ালয় যেশার ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭২৩৬১৭৪২৫
আফেরাজা খা ন 1048488 সহকারী িশ ক কি উটার 1ম 1ম 2য় জগ াথ র মা িমক িব ালয় যেেশার 7/1/2010 7/1/2010 1983 1717724586
সািকল আফেরাজ 1148352 সহকারী িশ ক বসায় িশ া 4.(5.00) 4.40(5.00) 1ম জগ াথ র মা িমক িব ালয় যেেশার 2/9/2019 5/17/2019 1990 01744-364902
মা: আ াস উি ন 1148337 সহকারী িশ ক িষ িশ া 3.31(5.00) 3.6(4.00) 3.07(4.00) জগ াথ র মা িমক িব ালয় যেেশার 2/9/2019 5/17/2019 1992 01935-158184

শংকর মার সরকার ১৮৬৪৩৭ সহঃ িশ ক বাংলা ২য় তীয় পাস ে রী মা িমক িব ালয় যেশার ২৫/১২/৮১ 1/8/1989 ০১/০৭/১৯৬০ ০1749355701

হাঃ আ ল গিণ ১৮৬৪৪০ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ১ম ২য়
ফািজল- ৩য়, কািমল-

২য়
ে রী মা িমক িব ালয় যেশার ০১/০৭/১৯৮১ ০১/০৯/১৯৮৫ ০১/০৩/১৯৬২ ০1957377558

6
আ রু রিহম ১১৪৮৩২৫

সহকারী 
িশ ক( গিনত) ৩.৮৮ ৩ ২য় ড়া মাধ িমক িবদ ালয় যেশার ২০/০২/১৯ 1/5/2019 ১৯৮৭ ১৭১৯৯২১৩৫৭

 †gv:gwbiæ¾vgvb 1016354 mnKvix wkÿK AvBwmwU 1981-2q 1988-2q 1992-3q `vBZjv Av`k©© gva¨wgK we`¨vjq h‡kvi 09.08.03 01.06.04 1970  01935-378581
 †gv: ‰Z‡q¨eyi ingvb 291139 mnKvix wkÿK Bm:‰b:wk: 1989-1g 1991-2q 1993-2q `vBZjv Av`k©© gva¨wgK we`¨vjq h‡kvi 01.01.95 01.02.98 1974 01927-372630

cÖej Kzgvi `vm 510672
mnKvix wkÿK K…wl 
wkÿv 1994- 1g

2000 1g 
K…:wk:weGMGW `vBZjv Av`k©© gva¨wgK we`¨vjq h‡kvi 01,12,1999 01.12,1999 1979 01923-179209

D¾j  Kzgvi `vm 292054 mnKvix wkÿK    kv:wk:wewcGW 1990-2q 1992-2q 1994-3q `vBZjv Av`k©© gva¨wgK we`¨vjq h‡kvi 03.08.98 01.09.98 1975 01920-107960
8 মাহ দ আলম ১১৪৮৩৫৪ সহকারী িশ ক ইস: ও ন: িশ: 2000-২য় 2003-2.42 ২০০5-২য় িলয়া মা িমক িব ালয় যেশার 11/2/2019 17/4/2019 ১৯৮৫ ১৯১৫৮৪৮৩১১

.এম আ াছ আলী ২১৪১৭৪ সহাকারী িশ ক শারীিরক িশ া 1980-2য় 1984-3য় 1986-3য় সবাসংঘ উ  বািলকা িব ালয়,যেশার। যেশার 1/1/1991 1/1/1991 ১৯৬৫ ১৫৫৬৩২২৭৬৪
িবকাশ মার ম ল 1125659 সহাকারী িশ ক িহ  ধম 1994-1ম 1997-1ম 1999-3য় সবাসংঘ উ  বািলকা িব ালয়,যেশার। যেশার 17/11/2015 ০১/০১/২০১৬ ১৯৭৮ ১৯১৫০৯৭৩৫০

মাঃমক ল হােসন ১০৬৮৪৬৭ সহকারী িশ ক আই.িস. ২০০০-১ম ২০০২-২য়
কি উটার 
এ+(২০১০)

দয়াপাড়া মা িমক িব ালয়
বাংলা-

২য়(২০০৮)
যেশার 9/6/2012 1/11/2012

মা: বলাল সাইন 1057414 সহকারী িশ ক িষ ২০০০-১ম 20002-১ম
িষ ১ম ৪বছর 
ময়াদী(২০০৮)

দয়াপাড়া মা িমক িব ালয় যেশার ০৩/০৫/২০১১ ০৩/০৫/২০১১

িরপা খ ১০৭৯৯৩২ সহকারী িশ ক িহ : ও ন: িশ: ১৯৯৭-২য় ২০০০-১ম কা  তীথউপাধী২০০৭ দয়াপাড়া মা িমক িব ালয়
এমএসএস-

(২০০৪)
যেশার ২৬/০৯/২০১৩ ০১/১১/২০১৩

এমিপও ি র তািরখ জ সাল মাবাইল না ার

2

3

4

িমক নং িশ েকর নাম ইনেড  ন র পদবী িবষয়

5

7

9

10

িশ াগত যা তা
িব ালেয়র নাম

জলা 
(কম ল)

িনেয়ােগর তািরখ



মাঃশিহ ল ইসলাম ১১১৭৩১০ সহকারী িশ ক শািররীক িশ া 1999-2য় ২০০১-২য় িবিপএড১ম(২০১০) দয়াপাড়া মা িমক িব ালয়
দশন-

২য়(২০০৭)
যেশার ১২/১১/২০১৪ ০৩/০১/২০১৫

11 স য় মার মি ক ২১৬৬০৯ সহ:িশ ক সমাজ িব ান াতক খিরচাডাংগা মা িমক িব ালয় যেশার 1/1/1984 7/1/1997 1964 1926757820

12
মাঃ িমজা র রহমান 186049 সহকারী িশ ক গিণত এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস/স ান)

ছািতয়ানতলা-চড়ামনকা ট মাধ িমক 
িবদ ালয় যেশার 1/1/2015 1/3/2015 13/06/79 1737551909

মাঃআ াহ আল মা ন ১১৪৫৪৯২ সহঃ িশ ক আই. িস. ১৯৯৪-১ম ১৯৯৮-২য় ২০০০-৩য়  ামনগর বািলকা িব ালয় যেশার ১৮/০৬/২০১৫ ১৯/০৩/২০১৯ ১৯৮০ ১৭১০৬১৪০০৮
মাঃ নািস ল ইসলাম ১০৪৭৩৯৪ সহঃ িশ ক ইসঃ ন.িশ া ১৯৯৩-২য়  ১৯৯৫-২য় ১৯৯৭-২য় ামনগর বািলকা িব ালয় যেশার ১৯/০৮/২০০২ ০১/০৫/২০১০ ১৯৭৯ ১৮২৭১৩৩৪১৪

 ছািবনা খা ন ১০৫২৩৪৫ সহঃ িশ ক  শরীরচচা ২০০১- ২য় ২০০৩-২.৩০ ২০০৭-২য় ামনগর বািলকা িব ালয়  যেশার ১০/০৮/২০১০  ০১/১১/২০১০ ১৯৮৪ ১৭৪৬২৮৫৮৮১
মাঃ আ স সামাদ ১০৪৭৩৯৫ সহঃ িশ ক  িষ ১৯৯২-১ম ১৯৯৫-২য় িব.এিজ-এড ২.৪০ ামনগর বািলকা িব ালয় যেশার  ১৯/০৮/২০০২  ০১/০৫/২০১০ ১৯৭৭ ১৭৩১২৭৮৯০৮

জনাব মাঃ সাহাগ ী N ১১৪৮৩৪৫ সহকারী িশ ক ইংেরিজ ৪.১৩ ৪.০০ ২.৯৯ যেশার নশ মা িমক িব ালয় যেশার ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০৮/১০/১৯৯২ ০১৯২৬-১২৯৪৬৪
জনাব মন মার দাস N ১১৪৮৩৪9 সহকারী িশ ক আইিস ২.৬৩ ৩.৩০ ২.৭৫ যেশার নশ মা িমক িব ালয় যেশার ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০৫/০৪/১৯৮৬ ০১৭২৫-৪০৩৪৮৪
জনাব আ  আনসার আলী N ১১৪৮৩28 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ৪.৫ ৪.১৭ থম িণ যেশার নশ মা িমক িব ালয় যেশার ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০১/০১/১৯৮৮ ০১৭২৪-০২৭৬০০

15 মা: আিম ল ইসলাম 115215 সহকারী িশ ক ইংেরজী ১ম িবভাগ ১ম িবভাগ ২য় িবভাগ ২য় িবভাগ
আমদাবাদ 

মা : িব া:
যেশার 3/2/2019 29/07/19 1/3/1989

16 মাঃ আঃ গিন N1148330 সহকাির িশ ক 3.5 3.9 2nd পুর  মাধ িমক িবদ ালয় সদর যেশার 2/12/2019 5/1/2019 1987 1853714041
17 মাঃ সাইফুর রহমান N1148361 সহকাির িশ ক 5 4.6 3.11 পুর  মাধ িমক িবদ ালয় সদর যেশার 2/12/2019 5/1/2019 1991 1737948476

mnKvix wRwcG-3.00 wRwcG-4.00 wmwRwcG-3.00

wkÿK
cv‡mi mvj-

2002 cv‡mi mvj-2004 cv‡mi mvj-2002

mnKvix 4.44 3.7

wkÿK
cv‡mi mvj-

2007 cv‡mi mvj-2009

mnKvix 2.4

wkÿK cv‡mi mvj-2004

mnKvix 1g wefvM 

wkÿK cv‡mi mvj-2001

mnKvix 3.63 4 2q †kÖwY

wkÿK
cv‡mi mvj-

2002 cv‡mi mvj-2004 cv‡mi mvj-2008

mnKvix
wkÿK

মাঃশাওন রহমান N-1148334 সহঃিশ ক িব ান s.s.c-5.00 H.S.C 4.63 3.63 বােজ গা র আ মান মাঃিবঃ যেশার 7/2/2019  ১৭/০৫/১৯ ১৯৯৩ ১৯১৭৬৭০২৮২
অিমত বমন N-1148344 সহঃিশ ক ইংেরজী s.s.c-.4.90 H.S.C4.94 2.77 বােজ গা র আ মান মাঃিবঃ যেশার ০৭/০২/২০১৯  ১৭/০৫/১৯ ১৯৯২ ১৭৫০৬২৬৬৬৫

20 মাসা: তামা া ইয়াসিমন 2128246 সহ: িশ ক 4.88 5 3.01 যেশার আিমিনয়া কািমল মা াসা যেশার 13.02.19 লাই/19 01.01.1994 1733470643

মা: আ রু রা াক রাজু ১০৬৯০০৮ সহ: িশ:
সমাজ 
িব ান ১৯৯৪ ১৯৯৮

াতক র -২য় 
অথনীিত মুসিলম একােডমী, যেশার যেশার 10/6/2010 1/5/2011 ২৭/১২/৭৯ ১৭১০৭০০৫৮২

02.03.2013 LÛKvjxb 1987 1722469963

19

1986 1912991039

‡gvt kvwni DÏxb evsjv 2.63 3.3 wØZxq †kÖwY wegvb e›`i gva¨wgK we`¨vjq, h‡kvi| h‡kvi

14

18
2q wefvM cv‡mi 

mvj-1999
2q †kÖwY cv‡mi mvj-

2011

‡gvt gvmy ỳi ingvb Bs‡iwR

20.03.2012 LÛKvjxb 1984 1911834488

wegvb e›`i gva¨wgK we`¨vjq, h‡kvi| h‡kvi 01.01.2013 LÛKvjxb

Rbej KvVv‡gv 2010 
Gi 11(S) aviv 

Abyhvqx wb‡qvM cÖvß 1984 1725718300

‡mvwbqv †dwÝ wnmve weÁvb
1g wefvM cv‡mi 

mvj-1999
2q †kÖwY cv‡mi mvj-

2005 wegvb e›`i gva¨wgK we`¨vjq, h‡kvi|

11.02.2019 GgwcI cÖwµqvxb 1991 1787106276

‡gvt kwdKz¾vgvb mvgvwRK weÁvb wegvb e›`i gva¨wgK we`¨vjq, h‡kvi| h‡kvi 23.11.2015

11.02.2019 01.05.2019 1987 1921303064

kwdKzj Bmjvg ‡fŠZ weÁvb
3.16 cv‡mi mvj-

2014 wegvb e›`i gva¨wgK we`¨vjq, h‡kvi|

‡gvt Avey †Rvev‡q` Avj-gvgyb 1148359 evsjv wegvb e›`i gva¨wgK we`¨vjq, h‡kvi| h‡kvi

h‡kvi

h‡kvi

13



বাদল কুমার ১১২৩৫০৬ সহ: িশ: কাব  তীথ ২০০৩ ২০০৫

াক র-রা  
িব ান ও 

উপািধ মুসিলম একােডমী, যেশার যেশার ১৫/০৬/১৫ ০১/০৯/১৫ ২০/১২/৮৭ ১৯৬১১৫১৮৩৮

শখ ইমামুল হাসান 1152414 সহ: িশ: ইংেরজী 2004 2006
াক র-

ইংেরজী-২০১০ মুসিলম একােডমী, যেশার যেশার ২৪/০১/১৯ 1/7/2019 10/11/1987 1717636056
িনলিমা নাসিরন ১১০০৩৪৯ সহকাির িশ ক ত   যাগােযাগ এম.এ. নেসফ র আদশ মা িমক িব সদর যেশার ১৫/০৭/২০১২ 10/2/2014১৯৮৩    ০১৯৪৪৯৭৬৯০১

জাহা ীর আলম ১০৭৩৩০০ সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া কািমল নেসফ র আদশ মা িমক িব ালয়   সদর যেশার ২৮/০২/২০১৩ ২৯/০৫/২০১৩১৯৮৪  ০১৭১৮৪৫৪৩০৫

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

শািমমা জাহান ১০২৭৬৬১ সহ: িশ ক কি উটার ১ম/৯৬ ২য়/০১ ২য়/০২ িবজয়রাম র মা িমক িব ালয় যেশার 1/1/2005 1/9/2005 ১৯৮২ ০১৭৪৬-৯৩২৫৭১
মা দ রানা ১১৪৮৩৬৩ সহ: িশ ক গিণত ৩.৫৬/০৪ ৪.০০/০৭ ১ম/১২ শহীদ রণী ঝ পা ব খী মা িমক িব ালয় যেশার ১১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৯ ০1746-222124
মা: আল আিমন ১১৫২৪২৭ সহ: িশ ক াব: িশ া ৪.৫০/০৫ ৪.৬০/০৭ ১ম/১২ শহীদ রণী ঝ পা ব খী মা িমক িব ালয় যেশার ১১/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯০ ০১৯১৫-১৮৭২১০
ি য়া ম ল ১১৫২৪২৬ সহ: িশ ক িব ান ৪.৭৫/০৯ ৫.০০/১১ ৩.৬২/১৫ কািশমনগর মা িমক িব ালয় যেশার ১৩/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ 1994 ০১৭৫২-৭০৩৯০২

িমনহা র রহমান ১১৩৩৪৬৫ সহ: িশ ক িষ 3.38/04 3.40/06 ২য়/১০ বািলদহ প চাকিড় মা িমক িব ালয় যেশার ১৯/১০/২০১৬ ০১/০৩/২০১৭ ১৯৮৭ ০১৭২৪-৫৪৬৮৭৭
াব ী ফৗজদার ১১১৯৬১৭ সহ: িশ ক িহ  ধম ২য়/৯৯ ২য়/০২ ২য়/০৭ ল র মা িমক িব ালয় যেশার ০১/০১/২০১৫ ০১/০৫/২০১৫ ১৯৮৪ ১৭৩৬৯২৮৭৪২
মা: আিন র রহমান ১১৪১৪২৮ সহ: িশ ক আইিস ১ম/৯২ ২য়/৯৬ ৩য়/০৯ ষালখাদা মা িমক িব ালয় যেশার ১০/০৭/২০১৩ ০১/০৫/২০১৮ ১৯৭৭ ০১৭৪৮-৯৮৫৬১৩
দবাশীষ সরকার ১১২৫৬৬৮ সহ: িশ ক িহ  ধম ২য়/২০০০ ২য়/০২ ২য়/০৬ মদন র মা িমক িব ালয় যেশার ১১/১১/২০১৫ ০১/০১/২০১৬ ১৯৮৩ ০১৭৩৬-৫৬০৮৭৫
মাছা: কাকলী খা ন ১১৪৮৩৭৪ সহ: িশ ক গিণত ৪.১৩/০৯ ৩.৫/১১ ৩.৩৮/১৫ মদন র মা িমক িব ালয় যেশার ২৭/০২/২০১৯ ০১/০৬/২০১৯ ১৯৯৪ ০১৭৩৬-৫৬০৮৭৫
মা: আির ল ইসরাম ১১১৯৬৫২ সহ: িশ ক াব: িশ া ৩.৭৫/০৩ ৪.২০/০৫ ২য়/০৯ হলা ী বাটী মা িমক িব ালয় যেশার ০৯/০২/২০১৫ ০১/০৫/২০১৫ 1988 ০1766-136475
মা: মা ম িব াহ ১০৬৪৫৭৫ সহ: িশ ক আইিস ২য়/২০০০ ১ম/০২ ২য়/০৬ কামল র মা িমক িব ালয় যেশার ০১/১২/২০১১ ০১/১১/২০১২ ১৯৮৪ ০১৭৩৭-৩৯৬০০৪

অিনমা িব াস ১১২১১৬১ সহ: িশ ক িহ  ধম ২য়/২০০০ ১.৫০/০৫ ২য়/০৯ বােকাশেপাল মা িমক িব ালয় যেশার ২৮/০৪/২০১৫ ০১/০৮/২০১৫ ১৯৮৪ ০১৭২৩-০৯৬৪৮৮
লিতকা রায় ১১৩৯৯০৩ সহ: িশ ক আইিস ৩.৬৩/০৩ ৪.২০/০৫ ২য়/০৯ বােকাশেপাল মা িমক িব ালয় যেশার ২৮/০৪/২০১৫ ২৮/০৩/২০১৮ ১৯৮৮ ০১৭২৭-২৭৪২৫৫

ত চ বত ৫১৭৮০১ সহ: িশ ক িষ ১ম/৯৪ ২য়/৯৬ ১ম/৯৯ ড়াগাছা মা িমক িব ালয় যেশার ২৫/০৪/২০০২ ০১/০৬/২০০২ ১৯৭৯ ০১৭১২-০৪১৭৩১
শির ল ইসলাম ১১৪৫৪৯৫ সহ: িশ ক শরীর চচা ৩.১৩/০১ ২.২০/০৩ ২য়/০৭ ড়াগাছা মা িমক িব ালয় যেশার ৩১/১০/২০১৬ ১০/০৪/২০১৯ ১৯৮৬ ০১৭৪২-০৪৬৪৬৩
মা: মেহদী হাসান ১১২৫৬৪১ সহ: িশ ক আইিস ৪.৫৬/০৬ ৩.৬৩/১০ 3.75/১৬ আহমদ আলী মা িমক িব ালয় যেশার ৩০/০৯/২০১৫ ০১/০১/২০১৬ 1991 ০১৯২৩-১৮৮৫৪২
মা: এবা ল ইসলাম ১০৪৮৪৯৪ সহ: িশ ক শরীর চচা ১ম/৯৩ ২য়/৯৭ ৩য়/৯৮ আহমদ আলী মা িমক িব ালয় যেশার ৩১/১২/২০০৯ ০১/০৭/২০১০ ১৯৭৭ ০১৭১৭-৬১৫১৬২
মা: আির াহ ১১২১০৯৫ সহ: িশ ক ইস: ধম ৫.০০/০৬ ৫.০০/০৮ ৪.৩৩/১১ বািলয়া ডা া খান র মা িমক িব ালয় যেশার ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯১ ০১৭২২-৮৬৮৩৮৮

বা ল সাইন ১১৪৮৩৬৫ সহ: িশ ক িব ান ৫.০০/০৭ ৩.৮/০৯ ৩.১৬/১৩ হাজরাকা  মা িমক িব ালয় যেশার ০৩/০২/২০১৯ ২০/০৫/২০১৯ ১৯৯২ ০১৭৩৬-৪০০৫৭১
আিতয়ার রহমান ১০৬৪৫৭৮ সহ: িশ ক ইস: ধম ৩.৬৭/০২ ২.৫০/০৩ ২য়/০৫ টংরামারী সি লনী মা িমক িব ালয় যেশার ৩০/০১/২০১২ ০১/১১/২০১২ ১৯৮৭ ০১৭২৬-৮৭৬৪১৮
মা: দেলায়ার হাসাইন ১০৪৮৪৯৯ সহ: িশ ক ইস: ধম ১ম/৯৭ ২য়/৯৯ ২য়/০২ িছ ম র মা িমক বািলকা িব ালয় যেশার ২১/০৪/২০১০ ০১/০৭/২০১০ ১৯৮৪ ০১৯৩৬-০১১৩৮৩
মা: ইলয়াস হােসন ১১৪৮৩৭১ সহ: িশ ক িব ান ৪.৮৮/০৭ ৪.২০/০৯ ৩.৩৯/১৪ িছ ম র মা িমক বািলকা িব ালয় যেশার ১১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯২ ০১৯৯৬-১২৬৩৫৭
মা: রিবউল ইসলাম ১১৪৪৪১৪ সহ: িশ ক কি উটার ২০০৩ ২০০৫ ২০০৯ গালদা খিড় ী মা িমক বািলকা িব ালয় যেশার ০২/০৮/২০১৫ ২৮/০১/২০১৯ ১৯৮৮ ০১৭১৯-৯২১৪৬৮
মা: আ র রশীদ গাজী ১০৫৫৫৪৭ সহ: িশ ক কি উটার ১ম/৯৪ ১ম/২০০০ ২য়/০৩ কপািলয়া মা িমক িব ালয় যেশার ১৪/০৭/২০১০ ০১/০৫/২০১১ ১৯৭৯ ০১৭৪০-৮০৭১৭৩

ত য় ধর ১১৮৩৮৭ সহ: িশ ক গিণত ৪.৩১/৩১ ৪.২০/০৭ ১ম/১১ কপািলয়া মা িমক িব ালয় যেশার ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯০ ০১৯১৬-৬৮৭৭৯০
মা: আলাউ ীন ১১৪৮৩৭৩ সহ: িশ ক ইস: ধম ৪.০০/০২ ৩.০৮/০৫ ২য়/০৮ খামারবাড়ী মা িমক িব ালয় যেশার ১১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৭ ০১৭৩৪-৪৭৯৪৩৪৫

মানস ম ল ১১৪৮৩৭২ সহ: িশ ক বাংলা ৩.৭৫/০৪ ৩.৫০/০৫ ২য়/০৯ খামারবাড়ী মা িমক িব ালয় যেশার ১১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৭ ০১৯৯৯-৯৬৫৫২৭
মা: মিন ামান ১১৪৮৩৭৮ সহ: িশ ক সমাজ িব ান ৩.১৯/০৩ ৪.৪৯/০৫ ১ম/০৯ খামারবাড়ী মা িমক িব ালয় যেশার ১১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৭ ০১৭৩৪-৭৬৫৭৬৯

উৎপল িব াস ১০২৭৬৯৩ সহ: িশ ক শরীর চচা ১ম/৯৩ ১ম/৯৬ ২য়/৯৯ লখাইডা া মাি মক িব ালয় যেশার ১৪/০৩/২০০২ ০১/০৯/২০০৫ ১৯৭৬ ০১৭১৩-৯২৩০৫৬
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মিনর সাইন ১১৫৪৭০৪ সহ: িশ ক ইস: ধম ২০০৪ ২০১০ ২০১৪ ম র বাহা র র মাি মক িব ালয় যেশার ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ১৯৯৩ ০১৭৪৪-৮৫১১৩১
মা: শিফ ল ইসলাম ১০৭৩৩০৬ সহ: িশ ক শরীর চচা ১৯৯৫ ১৯৯৭ ২০০১ নং ড়াহাট ল এ  কেলজ যেশার ১৮/০২/২০১৩ ০১/০৫/২০১৩ 1980 ০১৭২৪-৮৪৬২৮৪
মা: বা ল আ ার ১১০৭৫৮২ সহ: িশ ক িব ান ১৯৯৯ ২০০১ ২০০৫ নং ড়াহাট ল এ  কেলজ যেশার ১৮৮০২/২০১৩ ০১/০৫/২০১৪ 1981 ০১৭১৬-৮৪০০৪১
মা: এফেতখার হােসন ১১১০৯০৬ সহ: িশ ক গিণত ১৯৯৯ ২০০৪ ২০০৯ নং ড়াহাট ল এ  কেলজ যেশার ২৪/০৩/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪ 1984 ০১৯১৮-৬৪৬৫৬৩
মা: মা ম িব াহ ১১৩৬৪০৯ সহ: িশ ক ইংেরিজ ২০০৬ ২০০৮ ২০১২ নং ড়াহাট ল এ  কেলজ যেশার ০১/১১/২০১৬ ০১/০৭/২০১৭ 1992 ০১৯১৮-৭৮১৭৫৪
ভাস চ  পাল ১১১৬১১৭ সহ: িশ ক িষ ২য়/০১ ২য়/০৯ ২য়/১৪ টকারঘাট মা িমক বািলকা িব ালয় যেশার ১০/১২/২০১৪ ০১/০১/২০১৫ ১৯৮৪ ০১৯৯২-২১২৩২৮

নারায়ন মার িব াস ১১০২৯২৫ সহ: িশ ক িহ  ধম ২য়/৯৬ ২য়/৯৯ ২য়/০২ শয়লাহাট মা িমক িব ালয় যেশার ১৭/০১/২০১২ ০১/০৩/২০১৪ ১৯৮০ ০১৭২৬-৬৫০২৬৯
শাি  আ ার ১০১৬২৫৯ সহ: িশ ক আইিস ১৯৯২ ১৯৯৪ ১৯৯৬ পলাশী ব খী মা িমক িব ালয় যেশার ১৬/১০/২০০৩ ০১/০৩/২০০৪ ১৯৭৭ ০১৯৬৩-৪৯৪৫৪৮

শা  মার দাস ১১৪৮৩৮৯ সহ: িশ ক ইংেরিজ ২০০৫ ২০০৭ ২০১৩ পলাশী ব খী মা িমক িব ালয় যেশার ১৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৯ ০১৭১৮-৬৪৫৬৫১
মা: কাম ামান ১০৪৮৩৮৬ সহ: িশ ক ইস: ধম ২০০৩ ২০০৫ ২০০৯ পলাশী ব খী মা িমক িব ালয় যেশার ১৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৮ ০১৭৭৮-৬২৭৯৬৫
মা: শারাফাত আওয়াল ১০৭৯৯০৯ সহ: িশ ক শরীর চচা ২০০১ ২০০৩ ২০০৮ পলাশী ব খী মা িমক িব ালয় যেশার ২৬/০৯/২০১৩ ০১/০১১/২০১৩ ১৯৮৬ ০১৯১৫-০৯৩২৯২

তাজা ল হােসন ৫১৩৫৫৪ সহ: িশ ক শরীর চচা ২য়/৯০ ২য়/৯৪ ৩য়/১৯৯৬ সাতগাতী আ টা মা িমক িব ালয় যেশার ০১/০১/১৯৯৭ ০১/০৫/২০০১ ১৯৭৪ ০১৯৯৯-৬৪১০৭৯
সামনাথ দ ১১৪৩২৯৮ সহ: িশ ক সমাজ িব ান ১ম/৯৩ ২য়/৯৭ ২য়/২০০০ হাটগাছা মা িমক িব ালয় যেশার ২৬/১২/২০০৪ ০১/০৯/২০১৮ ১৯৭৪ ০১৭১৫-৬৭০৭১৫
শখর চ  ম ল ১১৪৮৩৯৭ সহ: িশ ক ইংেরিজ ২.৫৬/০৪ ৩.৮০/০৬ ২য়/১০ মিণরাম র সি লনী মা িমক িব ালয় যেশার ১২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৮ ০১৯৮২-৩৯১৯১৭

স জ মার হাজরা ১১৫২৪২৯ সহ: িশ ক ইংেরিজ ২.৫০/০৫ ৪.০০/০৭ ২য়/১২ লাউড়ী মা িমক িব ালয় যেশার ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৮ ০১৭৭৭-০০০৯৮৯
িশিরন লতানা ১১৪৮৩৯৬ সহ: িশ ক গিণত ৪.৮১/০৬ ৩.৯০/০৮ ১ম/১৩ লাউড়ী মা িমক িব ালয় যেশার ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯১ ০১৯১৪-১৩৬৪১৯
লশানারা আ ার ১১৪৮৩৮৮ সহ: িশ ক গিণত ৪.০৬/০৬ ৩.৭০/০৮ ২য়/১২ জালাল র মা িমক িব ালয় যেশার ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯১ ০১৭৬৫-৬৮৯৫৯৯
মা: ফা ক হােসন ১০৪৭৪০২ সহ: িশ ক শরীর চচা ২য়/৯২ ২য়/৯৪ ৩য়/৯৭ জালাল র মা িমক িব ালয় যেশার ১৭/০১/২০০০ ০১/০৫/২০১০ ১৯৭৪ ০১৭৩৬-২১২১৯৭
মা: মিশয়ার রহমান ১১৪১৩১১ সহ: িশ ক গিণত ৩.৮৮/০৩ ৩.৭০/০৫ ২য়/০৯ বািজত র মা িমক িব ালয় যেশার ১১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৮ ০১৭২২-৫৪৬৯৫১
মা: মা ন কবীর ১১৪৮৩৯৮ সহ: িশ ক বাংলা ২.৫০/০২ ৩.৩০/০৪ ২য়/০৯ বািজত র মা িমক িব ালয় যেশার ১১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ 1987 ০১৯১৭-৬৬৫৫৯৫
মা: শিফ আকতার ১১৪৮৩৭৭ সহ: িশ ক ভৗত িব ান ৪.২৫/০৪ ৪.৫০/০৬ ২য়/১০ চি র মা িমক িব ালয় যেশার ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৯ ০১৯১৭-৪৯২২৬৬

তিব র রহমান ১১৪৫৪৯৪ সহ: িশ ক ইস: ধম ৪.৩৩/০৬ ৪.২৫/০৮ ৩.৫০/১১ িব.িড মা িমক িব ালয় যেশার ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৯৯১ ০১৯২৯-৫৯৭৯১৯
কানন তাপ ম ল ১১৫২৪২১ সহ: িশ ক আইিস ২.৬৯/০৪ ৩.৯০/০৭ ২য়/১১ চা য়া সমসকা  িন  মা িমক বািলকা িব: যেশার ০১/০৬/২০১৫ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৯ ০১৯২৪-২২৫৯২৬
মা: কাম ল ইসলাম ১১৪৮৩৯২ সহ: িশ ক িষ ৪.০০/০২ ৩.৫৮/০৪ ২য়/০৯ চ পাতলা মা িমক িব ালয় যেশার ১১/০২/২০১৯ ২০/০৫/২০১৯ ১৯৮৭ ০১৭২২-৭৬৯৭৪৪

তহিমনা খা ন ১১৪৮৩৮৪ সহ: িশ ক ইস: ধম ৫.০০/০৮ ৫.০০/১০ ৩.৫৫/১৪ চ পাতলা মা িমক িব ালয় যেশার ১১/০২/২০১৯ ২০/০৫/২০১৯ ১৯৯৩ ০১৭৬৬-১২৪৪৭২
মা: বাব র রহমান ১১৪৮৩৮০ সহ: িশ ক বাংলা ৩.০০/০২ ৩.৩০/০৪ ২য়/০৯ চ পাতলা মা িমক িব ালয় যেশার ১১/০২/২০১৯ ২০/০৫/২০১৯ ১৯৮৭ ০১৭১৮-৮০১৬০১

কাজল মার পাল ১০৭১০৪৭ সহ: িশ ক আইিস ২য়/৮৯ ১ম/৯১ ২য়/৯৩ গাপীকা র মা িমক িব ালয় যেশার ২২/০৫/২০১২ ০১/০২/২০১৩ 1974 ০১৭২৬-৭৫৭৭২৮

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

1 ীিত শারিমন ৫১৮৭২৬ সহকারী িশ ক িষ এস এস িস এইচ এসিস িষ িডে ামা mvMi`uvox Gg,Gg Bbw÷wUDkb              যেশার ১৩/১১/০২ ১৪/০৪/৮২ ১৭২৭৯৭২৮৮৭
2 মা ইয়ািসন মা া 1152402 সহকারী িশ ক ইংেরজী এস এস িস এইসএসিস াতক যেশার 9/2/2019 1/3/1989 ১৯১১৯১৬৩৬৬
3 সােয়ব আ ার 1148306 সহকারী িশ ক গিণত এস এস িস এইসএসিস াতক যেশার 9/2/2019 21/10/1990 ১৭৪৫৫৮৭৪৬২
4 মিন ল আলম ১০৬৪৫৯১ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আিলম ফিযল g½j‡KvU gva¨wgK we`¨vjq                 যেশার ২০/১০/১১ ২২/০২/৮৫ ১৭৩৬৭৫৯১৩২
5 মিজনা খা ন ৫১৯৯০৪ সহকারী িশ ক িষ এস এস িস এইচ এসিস িষ িডে ামা যেশার ০১/০৭/২০০২ ১৩/০৪/৮২ ১৭৬২২৭৩৪২৪
6 আ ল ওয়ােহদ ১১০২৯৩৬ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আিলম ফিযল যেশার ০১/১২/২০১৩ ২০/০২/১৯৮৫ ১৭১৮৪৫৫৯৯২
7 মেনাজ িব াস 1148307 সহকারী িশ ক িহ  ধম এস এস িস এইসএসিস াতক যেশার ১৭/০২/১৯ ২১/০৪/৮৮ ১৭২০১৪১৬৩৫
8 সিমরণ দাস ১১৪৮৩১৯ সহকারী িশ ক িব ান এস এস িস এইসএসিস াতক mvZevwoqv gva¨wgK we`¨vjq                      সাত ীরা ১১/০২/২০১৯ ০৮/০৯/১৯৮৯ ১৭৯৬৮৮৭০৬০
9 ওয়ািহ ামান ১১৪৮৩০৫ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আিলম ফিযল যেশার ০৫/০২/২০১৯ ০২/০১/১৯৯১ ১৭৪৯২০০০২৯
10 মা: আলমগীর হােসন ১১৪৫৫১০ সহকারী িশ ক গিণত এস এস িস এইসএসিস াতক লনা ০৫/০২/২০১৯ ০৫/০৪/১৯৮৭ ১৯৩৪৩৩২৬৩৪

ম ি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

we`¨vb›`KvwU ivmwenvix gva¨wgK we`¨vjq             

‡ZNix cjøx g½j gva¨wgK we`¨vjq                    

fiZfvqbv gva¨wgK we`¨vjq                



11 শািহনা ১১৪৮৩১৩ সহকারী িশ ক ইংেরজী এস এস িস এইসএসিস াতক যেশার ০৭/০২/২০১৯ ০১/০২/১৯৯০ ১৭৭৬৭০৫৬৬৩
12 গীতা রানী িম ১১৪৮৩১৫ সহকারী িশ ক গিণত এস এস িস এইসএসিস াতক যেশার ০৩/০২/২০১৯ ০৫/১১/১৯৯১ ১৭৪৭১০৯৩১১
13 শখ জািহ র রহমান ১১৪৮৩২২ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আিলম ফিযল KvUvLvjx gva¨wgK we`¨vjq                   যেশার ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৪/১৯৯৩ ১৭২১১৯৪২৫১
14 শােহ ামান ১৯১০৭০১৮ সহকারী িশ ক গিণত এস এস িস এইসএসিস াতক e‡o½v mw¤§jbx we`¨cxV                                        যেশার ০৫/০২/২০১৯ ২৮/০২/১৯৮৭ ১৭৮৮৮৩০৭৯৭
15 সৗরভ চ ব ১১৪৮৩১১ সহকারী িশ ক ইংেরজী এস এস িস এইসএসিস াতক KvwKjvLvjx gva¨wgK evwjKv we`¨vjq                       যেশার ০৩/০২/২০১৯ ১১/০১/১৯৮৭ ১৭২৪৪৩৪২৪৪
16 াবণী ঘাষ ১১৪৮৩০৪ সহকারী িশ ক িব ান এস এস িস এইসএসিস াতক gnv‡`ecyi Avi,we,Gm gva¨wgK we`¨vjq               যেশার ১১/০২/২০১৯ ২৪/০৯/১৯৯৪ ১৭৫৩০৭০৮৮১
17 সমেরশ রায় ১০৫৩৫৯৫ সহকারী িশ ক িষ এস এস িস এইসএসিস াতক (স ান) PzqvWv½v K…òbMi gva¨wgK we`¨vjq                          যেশার ১৮/১০/২০১০ ২৬/১২/৮৩ ১৯১৪৭৮১৩৬১
18 শখ লতান আহেমদ ২০৫২২৫ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আিলম ফিযল যেশার ০১/০১/১৯৮৪ ০১/০৯/১৯৬২ ১৭২৫৯৯২০২২
19 ল ইসলাম গাজী ২১৮২২৭ সহকারী িশ ক সমাজ এস এস িস এইসএসিস াতক যেশার ০১/০৬/১৯৯১ ২৫/০৩/১৯৬৪ ১৯৮৯৫৯১২৬৭
20 এস এম আ: মিজদ ২১৮২২৮ সহকারী িশ ক বাংলা এস এস িস এইসএসিস াতক লনা ০১/০৬/১৯৯১ ২৫/১১/১৯৬৭ ১৯৫০১২৪০২৯
21 ইিতমা দাস ১১৪৮৩১৭ সহকারী িশ ক িষ এস এস িস এইসএসিস াতক সাত ীরা ০৬/০২/২০১৯ ১৮/১২/১৯৯১ ১৭৭১৭৮২৭১৪
22 িনমল মার রায় ২১৮২৩৪ সহকারী িশ ক বসায় িশ া এস এস িস এইসএসিস াতক যেশার ০১/০১/১৯৯০ ৩০/০৯/৬৪ ১৭১৪৭৩১৮৮৯
23 ত ন পাল ১১৪৮৩১০ সহকারী িশ ক পদাথ এস এস িস এইসএসিস াতক সাত ীরা ০৪/০২/২০১৯ 05/01/1989 ১৭৪৭০৮৫৬৪৫
24 মা র রহমান ১১৪৮৩০৯ সহকারী িশ ক গিণত এস এস িস এইসএসিস াতক যেশার ০৪/০৩/২০১৯ ৩০/১২/১৯৯৩ ১৯৯৫৬৪১২৮৯
25 মিহউ ীন আহ দ ২১১০৩৮ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আিলম ফিযল লনা ১৮/০১/১৯৮৮ ০১/০৩/১৯৬৯ ১৯২৫২২৮২৪৯
26 সর তী রায় ১০৬৯৭৪১ সহকারী িশ ক আইিস এস এস িস এইসএসিস াতক যেশার ০১/০১/২০১২ ০২/০২/১৯৮৪ ১৯২০৯৩৯৮৭৮
27 মিলনা কিবরাজ ১০৫৮১৪২ সহকারী িশ ক আইিস এস এস িস এইসএসিস াতক ‡fiPx gva¨wgK we`¨vjq                                     লনা ১১/১২/২০১০ ২৯/০৯/৭৬ ১৭৪৩৬৪৩৫১০
28 আ  হািনফা ২১৫৭৬৫ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া এস এস িস এইসএসিস াতক g‡bvnibMi gva¨wgK we`¨vjq                  যেশার ০১/০৭/১৯৯২ ০২/০৭/১৯৬৭ ১৭৩৪০৬৮১৫৪
29 এস এম আলী আকবর ২০৭৮৯৭ সহকারী িশ ক সমাজ এস এস িস এইসএসিস াতক KvbvBWv½v gva¨wgK we`¨vjq                     যেশার ০১/০১/১৯৮৫ ১২/০৭/১৯৬৬ ১৯১০৬৮৬৩৪২
30 িব মিজৎ ম ল ১১৪৮৩১৪ সহকারী িশ ক বাংলা এস এস িস এইসএসিস াতক b~Zb g~jMÖvg gva¨wgK we`¨vjq                     সাত ীরা ০৩/০২/২০১৯ ১২/০৪/১৯৮৫ ১৭৪৬৯৩৬৫৭৬
31 মিন ামান ১১৪৫৪৯৯ সহকারী িশ ক গিণত এস এস িস এইসএসিস াতক fvjyKNi wbgœ gva¨wgK evwjKv we`¨vjq                    সাত ীরা ০৫/০২/২০১৯ ০৭/০২/১৯৯৩ ১৭৪৯১৬০১০৩
32 মা: শািহ ামান ১১৫২৪০৩ সহকারী িশ ক গিণত এস এস িস এইসএসিস াতক যেশার ০৪/০১/২০১৭ ১০/১০/১৯৮৮ ১৯২২৮৭৫৫৬৫
33 মা: নািসর উ ীন ৫১০৬৬১ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া এস এস িস এইসএসিস ফািযল যেশার ০১/১১/১৯৯৯ ০১/০১/১৯৭৭ ১৭২৮২২২৬৪১
34 আফেরাজা খা ন ২৮৬১৮৬ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আিলম ফািযল যেশার ২৮/০৯/১৯৯৫ ০১/০১/১৯৭৮ ১৭৯৩৮৪৫৩৪০
35 সরাত জাহান ১১৪৮৩২১ সহকারী িশ ক িষ এস এস িস এইসএসিস িবএসিস (অনাস) ব ড়া ১১/০২/২০১৯ ২৮/০৯/৯১ ১৭৬২৭৮১১৪২
36 মা: উিজর আলী ২৮৫৪০৩ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আিলম ফািযল যেশার ০২/০৪/১৯৯৪ ০২/১২/১৯৭৩ ১৭৩৩০২৭৮৭২
37 এনা ল কবীর ৫১৫৮১৮ সহকারী িশ ক িষ এস এস িস এইচ এসিস িষ িডে ামা যেশার ০৬/১২/২০০১ ১২/০৯/১৯৭৩ ১৭১২৩৩৯৩১৫
38 পন মার বরাগী সহকারী িশ ক ইংেরজী এস এস িস এইচ এসিস াতক এস এম মাধ িমক িবদ ারয় যেশার ০১/১২/২০০৪ ২২/০৭/১৯৭০ ১৪০০০১১০৫৩
39 সানেজদ হােসন সহকারী িশ ক বাংলা এস এস িস এইচ এসিস াতক যেশার ০৮/১০/২০১৫ ১০/১২/১৯৮৫ ১৬২২৮৫৬১৮৫
40 মা: ওিজয়ার রহমান ২৯৪০৭৬ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আিলম ফািযল যেশার ০১/০১/১৯৯৪ ০১/০৪/১৯৭০ ১৭৩২০৯৯৩৪৭
41 মা: মিতউর রহমান ১০৫২৫৩৬ সহকারী িশ ক িষ এস এস িস এইসএসিস িষ িডে ামা যেশার ০৯/০২/২০০৫ ১২/০১/১৯৮২ ১৯৯৪২৫৭৮৩০
42 মা: ইয়ািহয়া রা ১০৬৪৬৩১ সহকারী িশ ক িষ এস এস িস এইসএসিস িষ িডে ামা যেশার ১৯/০৩/২০১২ ১০/১০/১৯৮২ ১৭১১১২৩৪০৫
43 আিন র রহমান ১০৬২১৮০ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া এস এস িস এইসএসিস াতক যেশার ১৯/০৩/১২ ১৫/০২/৮৫ ১৯১৮৩৭৮২৮৪
44 মা: মেহদী হাসান ১১৩৩৪৬৩ সহকারী িশ ক িষ এস এস িস এইসএসিস িবএসিস (অনাস) wÎ‡gvwnbx gva¨wgK we`¨vjq                                  যেশার ০৪/১২/২০১৬ ১২/০৮/১৯৮৬ ১৭৩৫২৮৩৫০৩
45 মা: ল আিমন ৫১৩০৩৪ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আিলম ফািযল যেশার ০১/০৬/১৯৯৮ ০১/০১/১৯৭৬ ১৯১৬৪৮৬৪২৫
46 ষার কাি  মি ক ৫১৫২৭৮ সহকারী িশ ক িষ এস এস িস এইসএসিস িষ িডে ামা যেশার ০৭/০৮/২০০১ ১২/০৪/১৯৬৭ ১৭৩৪০০১০৭৮

47
স য় মার সরকার ১১৪৮৩১২ সহকারী িশ ক আইিস এস এস িস এইসএসিস

িডে ামা ইন 
কি উটার

যেশার ১১/০২/২০১৯ ১৮/০১/১৯৮৫ ১৭১৪৭১০৩৭৩

48 মা: কামাল হােসন ৫১৭১৬০ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আিলম ফািযল ‡iRvKvwU Gmwc wRqvt int gva¨wgK we`¨vjq              যেশার ২৫/০৩/১৯৯৯ ০৫/০২/১৯৭৯ ১৭১৪৬৩৪৫৩১
49 শািমমা জাহান ১০২৭৬৬১ সহ: িশ ক কি উটার ১ম/৯৬ ২য়/০১ ২য়/০২ িবজয়রাম র মা িমক িব ালয় যেশার 1/1/2005 1/9/2005 ১৯৮২
50 মা: আ: হক ১০২৭৬৬২ সহ: িশ ক িষ ২য়/৯৬ ০ ০ িবজয়রাম র মা িমক িব ালয় যেশার ২৮/১১/20০৪ ০১/০৯/২০০৫ ১৯৭৮

f ª̀vcjøx wbgœ gva¨wgK evwjKv we`¨vjq                      

‡MŠix‡Nvbv mw¤§jbx gva¨wgK we`¨vjq                     

cjøx Dbœqb gva¨wgK evwjKv we`¨vjq         

g~jMÖvg  gva¨wgK evwjKv we`¨vjq                          

MofvsMv gva¨wgK evwjKv we`¨vjq                          

ীপুর আদশ মাধ িমক িবদ ালয়

কশবপুর সরকারী পাইলট উ  মাধ িমক 
িবদ ালয়

cÖZvccyi wbfvivbx gva¨wgK we`¨vjq            

cv_iv cjøx Dbœqb gva¨wgK we`¨vjq                       

evqmv kªxivgcyi gva¨wgK we`¨vjq                         



51 মা: আ: মা ান ২০৯৮৫৫ সহ: িশ ক ইস: ধম ৩য়/৮২ ৩য়/৮৯ ২য়/৯৬ িবজয়রাম র মা িমক িব ালয় যেশার ০৫/১১/১৯৮৭ ০৫/১১/১৯৮৭ ১৯৭০

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

মাঃ মেহদী হাসান N1148288 সহঃ িশ ক ইংেরিজ
এসএসিস-
৪.৩১/০৬

এইচএসিস-
৪.৬০/০৮

াতক (স ান)-
২য়/২০১২ বিন রাম র মা িমক িব ালয় যেশার ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১১/০৪/১৯৯৯০ ১৯১৬৪৯৭১৫৯

রেহনা খা ন নই সহঃ িশ ক ত  ও যাগােযাগ দািখল-২য়/৯৯ এইএসিস-১.৭০/০৫ াতক(পাস)-২.৫৮/১১ বিন রাম র মা িমক িব ালয় যেশার ১৭/১০/২০১৫ নই ০১/০২/১৯৮৪ ১৭৫০৩১০৯০৯
আসমা পারভীন ১১৪৮২৮৫ সহঃ িশ ক বাংলা ৩.০৬-২০০৪ ৩.১০/২০০৬ ২য়-২০১০ আ ারেকাটা মা িমক িব ালয় যেশার ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭১৬০০০৩৬৫
 মা ন কিবর নই সহঃ িশ ক সমাজ িব ান 1ম-১৯৯৫ ২য়-১৯৯৭ ২য়-২০০২ আর িস এম  ইউ মা িমক িব ালয় যেশার 18/10/2004 নই 1987 ১৭৫০৯১৬৯৮৬
মাঃ আিন র রহমান নই সহঃ িশ ক ইংেরিজ ২য়-৮৬ ২য়-৯০ ৩য়-৯৩ পদাহ মা িমক িব ালয় যেশার ২০/১১/২০০৪ নই ২২/১০/১৯৬৯ ১৭৫৬৫৬৬৭২৫
মাঃ খাই ল ইসলাম নই সহঃ িশ ক সমাজ িব ান ১ম-৯৭ ২য়-২০০০ ৩য়-২০০৩ পদাহ মা িমক িব ালয় যেশার ২০/১১/২০০৪ নই ১৬/১১/১৯৮১ ১৭২৩০০২৪৪৯

আকরাম হােসন ১১৪৮২৮৯ সহঃ িশ ক ইংেরিজ ৪.৯২-২০০৬ ৪.৬০-২০০৮ ২য়-২০১২ মািশলা মা িমক িব ালয় যেশার ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১২/১০/১৯৯১ ১৭৩৭৭৫৪১৯৭
মাঃ শিহ ল ইসলাম ১১৫২৩৯২ সহঃ িশ ক সাঃ িব ান ২.৬৩-০২ ৩.৩০-০৪ ২য়-২০০৮ মািশলা মা িমক িব ালয় যেশার ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০৩/০৯/১৯৮৬ ১৭২৬১১৫৫৬৭
শখ হািন র রহমান ১১৪৮২৭৯ সহঃ িশ ক ইংেরিজ ৪.৫৬-০৫ ৫.০০-০৭ ২য়-১১ কমলা র মা িমক িব ালয় যেশার ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২৫/১১/১৯৮৯ ১৯১৮৭৩১৪৫৯

মিজনা খা ন ১১৪৮২৮১ সহঃ িশ ক ইঃ ধম ৪.২৫-০৬ ৪.২০-০৮ ২য়-১১ কমলা র মা িমক িব ালয় যেশার ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ৩১/১২/১৯৯১ ১৭২৯১৭০৯১০
তৗিহদ হাসান নই সহঃ িশ ক বসায় িশ া ৪.৬৯-০৫ ৪.৮০-০৭ ১ম-২০১১ কমলা র মা িমক িব ালয় যেশার ০৭/০২/২০১৯ নই ০১/০১/১৯৯০ ১৯২২১৪৪১৮৪

র া রানী দাস ১১৪৮২৮৪ সহঃ িশ ক ভৗত িব ান 4.63-০৫ 4.4-০৭ ১ম-২০১২ কাি  মা িমক িব ালয় যেশার ১২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২৯/০৭/১৯৯০ ১৭৩৪৬০৬৯৯৭
সাহাগ হােসন ২১২৫৬০৩ সহঃ িশ ক ইংেরিজ ৩.৮৮-০৭ ৪.৯০-০৯ ২.৬৮-২০১৩ খিড় া দািখল মা াসা যেশার ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০১/০১/১৯৯২ ১৯২২১৪৭১৮৪
মাছাঃ শাম ননাহার ২১২৫৬০২ সহঃ িশ ক গিণত ৪.২৫-০২ ৩.২০-০৫ ২য়-২০১০ খিড় া দািখল মা াসা যেশার ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৫/১২/১৯৮৬ ১৯১৪৪৩৯৫৪৪
মাছা র না খা ন 1145501 সহঃ িশ ক ভৗত িব ান ৪.২৫-০৬ ৩.৭০-০৮ ১ম-২০১২ এস ক মা িমক িব ালয় যেশার 4/2/2019 ০১/০৫/২০১৯ ১০/০১/১৯৯১ ১৯৩৯১৭০৮১৯

 পলাশ আহেমদ ১১৪৮২৮০ সহঃ িশ ক ভৗত িব ান ৪.১৯ ৩.৫ ২য়-২০১২ আ িলয়া মা িমক িব ালয় যেশার ২০/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১০/০১/১৯৯১ ১৭৩৮০৮৬৭৩৭
মাঃ আসা ামান ২৯৪০৩৬ ধম য় িশ ক ইসলাম ধম য় দািখল-৩য়-৮২ আিলম-3য়-84 িনবাসেখালা ল এ  কেলজ যেশার 01.01.1996 01.04.1999 1970 1716447937

িনর আহেমদ 1053622 সহঃ িশ ক সমাজ িব ান
এসএসিস-1ম-
2000 এইচএসিস-2য়,-02 িবিবএ--২য়-06 িনবাসেখালা ল এ  কেলজ যেশার 13.11.2010 01.01.2011 1983 1734862862

মাঃ শওকত আলী 1067564 সহঃ িশ ক কি উটার
এস এসিস -1ম-
96 এইচএসিস-1ম-98 িবএসএস-২য়-01 িনবাসেখালা ল এ  কেলজ যেশার 19.02.2011 01.11.2012 1980 1984459366

মাঃ আসলাম হােসন 1048470 সহঃ িশ ক কি উটার ি 97-১ম 1999-২য় 2002-২য় টাউরা আিজ র রহমান মাঃিবঃ যেশার 02.01.2010 01.07.2010 1983 1719479821
মাঃ ল হাসান 1152398 সহঃ িশ ক বাংলা 2000-২য় ২০০২-১ম 2006-২য় টাউরা আিজ র রহমান মাঃিবঃ যেশার 16/02/2019 01.07.2019 1984 1731367589
েবল হােসন 1152396 সহঃ িশ ক পদাথ িব ান 2005-4.24 200৭-3.60 2006-২য় টাউরা আিজ র রহমান মাঃিবঃ যেশার 16/02/2019 01.07.2019 1989 1986247495

মাঃ বনিজর আহেমদ 1152395 সহঃ িশ ক সমাজ িব ান
এস এস িস 1ম-
88

এইচ এস িস-1ম-
93 াতক পাস,2য়-95 িঝকরগাছা িব.এম হাই ল যেশার

মাঃ গালাম র ল 204684 সহঃ িশ ক ইংেরিজ এসএসিস এইচ এস িস
াতক 

পাস/ াতেকা র র নাথ নগর মাঃ িবঃ যেশার 01.04.1985 01.05.1985 02.02.1960 1912883059
শাহাদত হােসন 103463 সহঃ িশ ক ধম িশ া দািখল আিলম ফািজল/কািমল র নাথ নগর মাঃ িবঃ যেশার 01.07.2006 01.11.2006 01.1.1983 1726757798

মাঃ মা ািফ র রহমান 1069742 সহঃ িশ ক িষ িশ া এসএসিস এইচ এস িস
াতক স ান/এম 

এম িস র নাথ নগর মাঃ িবঃ যেশার 11.09.2012 01.11.2012 10.04.1986 1710700392

মাঃ আিল র রহমান 1123511 সহঃ িশ ক
শািরিরক িশ া ও 
সা এসএসিস এইচ এস িস াতক (স ান) র নাথ নগর মাঃ িবঃ যেশার 18.06.2015 01.01.2015 08.05.1985 1922304154

জলা 
(কম ল)

িনেয়ােগর তািরখ এমিপও ি র তািরখ জ সাল মাবাইল ন রম িশ েকর নাম ইনেড  ন র পদবী িবষয় িশ াগত যা তা িব ালেয়র নাম



মাঃ আ  তািলব 1148302 সহঃ িশ ক গিণত এসএসিস এইচ এস িস
াতক স ান/এম 

এম িস র নাথ নগর মাঃ িবঃ যেশার 06.02.2019 01.05.2019 07.10.1986 1736541668

মাঃ হায়দার আলী 1144028 সহঃ িশ ক কি উটার এস এস িস2.94
এইচ.এস.িস 
3.10২য় নবা ন মাঃ িবঃ যেশার 25.05.2015 1714850949

রিফ ল ইসলাম ধম য় িশ ক ইসলাম ধম য় দািখল-99
এইচ এস িস-২য়-
2003 াতক -২য়-২০০৫ এফিজইউিব মা িমক িব ালয় যেশার 20.06.1993 01.09.2013 1984

জয় ল আেবিদন 1148297 সহঃ িশ ক রসায়ন এস এস িস 4 এইচ এস এস িস াতক 2.86 িশওরদাহ মা িমক িব ালয় যেশার 02.02.2019
শংকর মাহন রায় 1100346 সহঃ িশ ক ইংেরিজ ১ম/97 ১ম/99 স ান ২য়-2003 সি লনী মাঃবাঃিবঃ যেশার 16/11/09 01.01.2014 07.10.2018 1718737038

মাঃ সােহব আলী 1143815 সমাজ িব ান ১ম/97 ২য়/99 িবএসএস-২য়/2003 সি লনী মাঃবাঃিবঃ যেশার 17/09/2018 05.12.2018 10.06.1982 1771611453
মাঃ মা ািফ র রহমান 1080034 সহঃ িশ ক িষ িশ া            1ম ১ম/99 2.39 আিলমরনছা মা িমক বাঃিবঃ যেশার 22.06.2013 08.06.1976 170950636
মাঃ শির ল ইসলাম 1139929 সহঃ িশ ক কি উটার 3.81 4.1 ২য় আিলমরনছা মা িমক বাঃিবঃ যেশার 11.06.2015 15.08.1988 1991871015
জাহরা খা ন 1148303 সহঃ িশ ক শািরিরক িশ া 3.63 3.6 ২য় আিলমরনছা মা িমক বাঃিবঃ যেশার 14.02.2019 05.01.1989 1746124683
বনিজর আহেমদ 1152395 সহঃ িশ ক সমাজ িব ান 1ম-88 ১ম-93 ২য়-95 িঝকরগাছা িব.এম হাই ল যেশার 6.12.2014 01.07.2019 06.03.1972
মাঃ র ামান শাখা িশ ক ইংেরিজ াতেকা ার ধানেপাতা মাঃ িবঃ যেশার 28.11.2015 04.01.81 1720944623

রেহনা খা ন শাখা িশ ক
সামািজক 
িব ান১ম-97 ২য়-99 াতেকা র ধানেপাতা মাঃ িবঃ যেশার 28.11.2015 12.01.85 1920755497

মাছাঃ িশিরনা খা ন সহঃ িশ ক সমাজ িব ান ৩য় ২য ৩য় সি িলত মাঃবাঃিবঃ যেশার 16.08.2000 12.03.74 1718166104
এস.এস.লিতফ সহঃ িশ ক সমাজ িব ান ২য় ২য় ৩য় সি িলত মাঃবাঃিবঃ যেশার 30.10.03 08.01.76 1732236490
মাঃ খিল র রহমান 511014 সহঃ িশ ক ইসলাম ধম য় ৩য় ২য় ২য় জিডিপ ক মাঃ িবঃ যেশার 30.10.96 15.05.2000 08.02.75 191613802
মাঃ সাম র রহমান 1127568 সহঃ িশ ক িষ িশ া ২য় ২য় ২য় জিডিপ ক মাঃ িবঃ যেশার 15.09.13 01.03.2016 17.01.81 177522749

আহেমদ আলী 1125636 1125636 সহঃ িশ ক ইংেরিজ ১ম-98 3.20-2003 াতক স ান এন ইউ আর এস মাঃ িবঃ যেশার 31.10.2015 01.01.2016 01.01.203
মাওঃ মাঃ আঃআলীম ২৮৬৬৭৮

সহঃ িশ ক ইসলাম ধম য়
২য় ২য় ২য়

ব কড়া হািজরবাগ আইিডয়াল গালস ল এ  কেলজ যেশার 01.01.1994 01.11.1972 01.11.72

১৭২৪৮৪৫৫৯৭

মাঃ শিফ ল ইসলাম ১১৫২৩৯৭
সহঃ িশ ক ইংেরিজ

-4.06 -4.9 -2.66
ব কড়া হািজরবাগ আইিডয়াল গালস ল এ  কেলজ যেশার 02.02.2019 5.03.1991 05.03.1991

১৯৩৭২৯১৯৬৫

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

1 মাঃ মেহদী হাসান N1148288 সহঃ িশ ক ইংেরিজ ৪.৩১/০৬ ৪.৬০/০৮
াতক (স ান)-

২য়/২০১২ বিন রাম র মা িমক িব ালয় যেশার ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১১/০৪/১৯৯৯০ ১৯১৬৪৯৭১৫৯

২ রেহনা খা ন নই সহঃ িশ ক ত  ও যাগােযাগ ল-২য়/৯৯ এইএসিস-১.৭০/০৫ াতক(পাস)-২.৫৮/১১ বিন রাম র মা িমক িব ালয় যেশার ১৭/১০/২০১৫ নই ০১/০২/১৯৮৪ ১৭৫০৩১০৯০৯
৩ আসমা পারভীন ১১৪৮২৮৫ সহঃ িশ ক বাংলা ৩.০৬-২০০৪ ৩.১০/২০০৬ ২য়-২০১০ আ ারেকাটা মা িমক িব ালয় যেশার ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭১৬০০০৩৬৫
4  মা ন কিবর নই সহঃ িশ ক সমাজ িব ান 1ম-১৯৯৫ ২য়-১৯৯৭ ২য়-২০০২ আর িস এম  ইউ মা িমক িব ালয় যেশার 18/10/2004 নই 1987 ১৭৫০৯১৬৯৮৬
৫ মাঃ আিন র রহমান নই সহঃ িশ ক ইংেরিজ ২য়-৮৬ ২য়-৯০ ৩য়-৯৩ পদাহ মা িমক িব ালয় যেশার ২০/১১/২০০৪ নই ২২/১০/১৯৬৯ ১৭৫৬৫৬৬৭২৫
৬ মাঃ খাই ল ইসলাম নই সহঃ িশ ক সমাজ িব ান ১ম-৯৭ ২য়-২০০০ ৩য়-২০০৩ পদাহ মা িমক িব ালয় যেশার ২০/১১/২০০৪ নই ১৬/১১/১৯৮১ ১৭২৩০০২৪৪৯
৭ আকরাম হােসন ১১৪৮২৮৯ সহঃ িশ ক ইংেরিজ ৪.৯২-২০০৬ ৪.৬০-২০০৮ ২য়-২০১২ মািশলা মা িমক িব ালয় যেশার ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১২/১০/১৯৯১ ১৭৩৭৭৫৪১৯৭
৮ মাঃ শিহ ল ইসলাম ১১৫২৩৯২ সহঃ িশ ক সাঃ িব ান ২.৬৩-০২ ৩.৩০-০৪ ২য়-২০০৮ মািশলা মা িমক িব ালয় যেশার ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০৩/০৯/১৯৮৬ ১৭২৬১১৫৫৬৭
৯ শখ হািন র রহমান ১১৪৮২৭৯ সহঃ িশ ক ইংেরিজ ৪.৫৬-০৫ ৫.০০-০৭ ২য়-১১ কমলা র মা িমক িব ালয় যেশার ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২৫/১১/১৯৮৯ ১৯১৮৭৩১৪৫৯

মাবাইল না ার
িশ াগত যা তা

িব ালেয়র নাম
জলা 

(কম ল)
িনেয়ােগর তািরখ এমিপও ি র তািরখ জ সালঃ নং িশ েকর নাম ইনেড  ন র পদবী িবষয়



১০ মিজনা খা ন ১১৪৮২৮১ সহঃ িশ ক ইঃ ধম ৪.২৫-০৬ ৪.২০-০৮ ২য়-১১ কমলা র মা িমক িব ালয় যেশার ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ৩১/১২/১৯৯১ ১৭২৯১৭০৯১০
১১ তৗিহদ হাসান নই সহঃ িশ ক বসায় িশ া ৪.৬৯-০৫ ৪.৮০-০৭ ১ম-২০১১ কমলা র মা িমক িব ালয় যেশার ০৭/০২/২০১৯ নই ০১/০১/১৯৯০ ১৯২২১৪৪১৮৪
১২ র া রানী দাস ১১৪৮২৮৪ সহঃ িশ ক ভৗত িব ান 4.63-০৫ 4.4-০৭ ১ম-২০১২ কাি  মা িমক িব ালয় যেশার ১২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২৯/০৭/১৯৯০ ১৭৩৪৬০৬৯৯৭
১৩ সাহাগ হােসন ২১২৫৬০৩ সহঃ িশ ক ইংেরিজ ৩.৮৮-০৭ ৪.৯০-০৯ ২.৬৮-২০১৩ খিড় া দািখল মা াসা যেশার ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০১/০১/১৯৯২ ১৯২২১৪৭১৮৪
১৪ মাছাঃ শাম ননাহার ২১২৫৬০২ সহঃ িশ ক গিণত ৪.২৫-০২ ৩.২০-০৫ ২য়-২০১০ খিড় া দািখল মা াসা যেশার ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৫/১২/১৯৮৬ ১৯১৪৪৩৯৫৪৪
১৫ মাছা র না খা ন 1145501 সহঃ িশ ক ভৗত িব ান ৪.২৫-০৬ ৩.৭০-০৮ ১ম-২০১২ এস ক মা িমক িব ালয় যেশার 4/2/2019 ০১/০৫/২০১৯ ১০/০১/১৯৯১ ১৯৩৯১৭০৮১৯
১৬  পলাশ আহেমদ ১১৪৮২৮০ সহঃ িশ ক ভৗত িব ান 4.19-০৬ 3.5-০৮ ২য়-২০১২ আ িলয়া মা িমক িব ালয় যেশার ২০/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১০/০১/১৯৯১ ১৭৩৮০৮৬৭৩৭
১৭ মাঃ আ ল আিলম নই সহঃ িশ ক িব ান ৪.৭৫-০৬ ৪.৩০-০৮ ৩.১৩-১৩ জ এএইচিড মা িমক িব ালয় যেশার ০৩/০২/২০১৯ নই ১৬/১২/১৯৯১ ১৯৮৩৩৯১৪০৩
১৮ আছমা খা ন ১৪৮২৮৩ সহঃ িশ ক ইংেরিজ ৪.১৩-০৯ ৪.৪০-১১ ২.৮১-১৫ হািকম র মা িমক িব ালয় যেশার ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৫/১১/১৯৯৪ ১৩১৯৪৪০৪৫২
১৯ শাহানাজ ১৪৮২৮৭ সহঃ িশ ক বসায় িশ া ৪.২৫-০৬ ৩.২০-০৮ ২য়-১২ হািকম র মা িমক িব ালয় যেশার ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০১/১২/১৯৯২ ১৭১৮২১১৩২১

:নং িশ েকর নাম ইনেড  নং পদবী িবষয় িব ালেয়র নাম
জলা 

(কম ল) িনেয়ােগর তািরখ এম িপও ্িতর তাং জ  সাল মাবাইল
এএসিস/ এইচ এস িস/ াতক(পাশ)
দািখল আিলম স ান

১ শফালী খাজ ১৮৭৫৮৮ সহকারী িশ ক সমাজ িব ান এস এসিস-৩য় এইএস িস-৩য় িব,এ-৩য় বাঘারপাড়া পাইলট বািলকা িব ালয় যেশার ১৯/০২/১৯৮৫ ০১/০৯/১৯৮৫ ১৯৬২ ১৭১৪৬০০৩৮১

২ শমীর মার িব াস ১০৭৮৩৯৭
সহকারী িশ ক 
(কি ) কি উটার এস এসিস-১ম এইএস িস-২য় াতক-২য় ঐ ০১/০৬/২০১৩ ০১/০৯/২০১৩ ১৯৮২ ১৭৩০৯১৭০৮৭

৩ লিফকার আলী ১১১৩৫৮০ সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক দা:৩.৫ আ:২.৯২ ফা:২য় ঐ ০১/০৮/২০১৪ ০১/১১/২০১৪ ১৯৮৬ ১৯১৮৭৮৪১৩৩

৪ িশউলী গালদার ১১৫২৩৮৮ সহকারী িশ ক বাংলা এস এসিস-৩.৬৯ এইএস িস-৪.১০ িব,এ (অনাস)-৪.০০ ঐ ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৮/২০১৯ ১৯৯৩ ১৯৫৫৭৭০৭১৭
৫ মাঃওয়ািলদ হােসন ১১২৫৬৬২ সহকারী িশ ক কি উটার ৩.৫ ৩.৮ িবিব এস -২য় আগড়া মা িমক িব ালয় ১৪/১১/২০১৫ ০১/০১/২০১৬ ১৯৮৭ ১৭১৭৪১৬০৮৮
৬ আসলাম হােসন ৫১২০৭৪ সহকারী িশ ক িষ ১ম িবভাগ িষ িড:২য় ঐ ১০/০৬/২০০০          ২১/১১/২০০০ ১৯৭৮ ১৭১৯১৩৭৮৩৮

৭ মাঃ ফা ক হােসন ২১৭৪০৭ সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক দা: ২য় আ: ৩য় ফা: ৩য় খলসী আদশ বািলকা মা :িব: ২৬/০৭/১৯৮৯ ০১/০১/১৯৯৪ ১৯৭১ ১৭১৮২৮৭০৮২
৮ মাঃ িজয়াউর রহমান ১০৬৭৫৬০ সহকারী িশ ক িষ ১ম িবভাগ িষ িড:১ম নািরেকলবাড়ীয়া সবা সংঘ বা:িব: ১২/০৩/২০১২ ০১/১১/২০১২ ১৯৭৮ ১৭৪৫৭৭৫৮৩০

৯ মাঃ মিহ াহ ১১১০৯১২ সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক দা: ৩.০০ আ:১.৮৩ ফা: ২য় এন িব ক মা িমক িব ালয় ২৪/০৪/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪ ১৯৮৮ ১৭২৮০৭৭০৩৮

১০ মাঃ সা াদ হােসন ১১৪৮২৭৩ সহকারী িশ ক িষ এস এসিস: ৪.০০ এইএসিস:৩.৬০
িব এস িস 
অনাস:৩.০৪ ঐ ১৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯২ ১৭২৯৪১৮৭৪৭

১১ মা ন কবীর ১১০৭৫৬৯ সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক দা:৩.০০ আ:২.৭৫ ফা:২য় মাহ দ র মা িমক িব ালয় ০২/০১/২০১৪ ০১/০৫/২০১৪ ১৯৮৭ ১৭২৬২৮৭৫৫৫

১২ মাঃ হািব র রহমান ৩৬৫৯৩১ সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক দা:২য় আ:২য় ফা:২য় ব িবলা িবিসরায় মা িমক িব ালয় ০১/০৩/২০০২ ০১/০৩/২০০২ ১৯৬৫ ১৭২৪২৭০০০৭
১৩ কমেলশ িব াস ১০৭৮৩৬৮ সহকারী িশ ক িহ  ধম এইএসিস: ১ম এইচএসিস: ২য় াতক(পাশ):২য় ঐ ২২/০৩/২০১৩ ০১/০৪/২০১৩ ১৯৮২ ১৯২২১৪১৮৪২

১৪ ইিলয়াস শাহ ২১৯২০৫ সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক দা: ৩য় আ:২য় ফা: ৩য় নািরেকলবাড়ীয়া ব খী মা: িব ালয় ০১/০৮/১৯৯৪ ০১/০৮/১৯৯৪ ১৯৭১ ১৭২৮৮৫০৫৪৫
১৫ অেশাক রায় ১১৫২৩৮৯ সহকারী িশ ক িহ  ধম এস এসিস: ২য় এইএসিস:২য় াতক(পাশ):২য় ঐ ২৩/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৪ ১৭৪১৪১৩৬৫০

১৬ মাছা: আিসয়া খা ন ১০৫১৫৩৬ সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক দা: ২.৬৭ আ:২.০০ ফা:২য় সি িলত িব ালািপঠ বাগডা া ১৯/০৫/২০১০ ২৯/১১/২০১০ ১৯৮৭ ১৯৩২৬৩০৫৫৯

িশ াগতেযা তা



১৭ িনয়াজ মাহা দ লকার নাঈম ১১৪৫৫০২ সহকারী িশ ক ইংেরজী এস এসিস-৫.০০ এইচএসিস: ৫.০০ া:২য় ধল াম মা িমক িব ালয় ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৯৯১ ১৯৪১২৬০০২৭
১৮ হায়দার আলী ১০৫৭৩৭৪ সহকারী িশ ক িষ এস এসিস-২য় এইচএসিস: ২য় াতক:২য় জামিদয়া মা িমক িব ালয় ২৮/০৩/২০১১ ০১/০৫/২০১১ ১৯৭৭ ১৭১৮০৪৩৪৩৯

১৯ মা: আ  ইছা ২৮৭৪৭৩ সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক দা:২য় আ:২য় ফা:২য় ঐ ১৫/০৯/১৯৯৬ ০১/১১/১৯৯৬ ১৯৬৯ ১৭১৯১৬১৩৪১
২০ িব ব মার িব াস ১১২১১৬৩ সহকারী িশ ক িহ  ধম এস এসিস-১ম এইচএসিস: ১ম াতক স ান-২য় বাঘারপাড়া সর:পা:মা: িব ালয় ১৭/০৫/২০১৫ ০১/০৭/২০১৫ ১৯৭৯ ১৯৪১৯৭৫৩১১

িমক নং িশ েকর নাম ইনেড  ন র পদবী িবষয়
এসএসিস/দািখল এইচএসিস/আিলম াতক (পাস/স ান)

িব ালেয়র নাম
জলা 

(কম ল) িনেয়ােগর তািরখ এমিপও ি র তািরখ জ সাল মাবাইল ন র
1 মাঃ নজ ল ইসলাম ২০৬৬২২ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল-২য় আিলম-২য় ফািজল-২য় আঃ হািমদ . এম মা িমক বািলকা িব ালয় যেশার ০১/০১/১৯৮৪ ০১/০১/১৯৮৪ ০৭/১২/১৯৬৭ ১৯১৭৮৩১২৩৯
2 পণা রাণী িব াস ১০২৭৬১৪ সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস-১ম এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- অভয়নগর পাইলট মা:িব: যেশার ০৮/০৫/২০০৪ ০১/০৯/২০০৫ ০৫/০৮/১৯৭৪ ০১৯৫৩-৩৬৪৪৭৫
3 আ: আিলম ১১৪৮২৬৬ সহকারী িশ ক ইংেরজী এসএসিস-১ম এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- অভয়নগর পাইলট মা:িব: যেশার ১১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০২/০৩/১৯৮৮ ০১৭৩৪-০৪২৬৩৪
4 মাঃ আলতাফ সাইন ২৯৪০৯২ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল-২য় আিলম-২য় ফািজল-২য় আহম দ আলী সরদর মা িমক িব ালয় যেশার 22-10-2013 26-11-1974 1878010414
5 নাসিরন আ ার ৫১৩৪৩৫ সহকারী িশ ক িব,িপ,এড এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- আহম দ আলী সরদর মা িমক িব ালয় যেশার 14-03-2014 5/11/1984 1980037656
6 মা: শিফ ল ইসলাম সহকারী িশ ক ইংেরিজ এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- আিকজ আ ইিডয়াল ল এ  কেলজ যেশার 1/2/2012 1/6/1978 1912370183
7 মা: ল আিমন সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- আিকজ আ ইিডয়াল ল এ  কেলজ যেশার 1/1/2019 5/8/1990 1921324378
8 মাঃ িসরা ল ইসলাম ৫১১২২৫ সহকারী িশ ক শরীর চচা এসএসিস-১ম এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- আলেহলাল ইসলামী একােডমী যেশার ১৪/১/১৯৯৯ ০১/০৫/২০০০ ২০/০৭/১৯৭৫ 1922623597
9 মাঃ েহাল আিমন 513437 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল-২য় আিলম-২য় ফািজল-২য় আলেহলাল ইসলামী একােডমী যেশার 1/1/1995 1/5/2001 5/1/1974 1936827096
10 অ ন কাশ মি ক 514766 সহকারী িশ ক িষ এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- আলেহলাল ইসলামী একােডমী যেশার 1/5/2000 1/5/2001 20/09/1977 1739376322
11 জসিমন আ ার নাই সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- আলেহলাল ইসলামী একােডমী যেশার 4/3/2004 নাই 29/10/1976 1718201634
12 মািরয়াম খা ন ১০৪৮৪৪৭ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল-১ম আিলম-২য় ফািজল২য় আ া মা িমক িব ালয় যেশার ১০/০৪/২০১০ ০১/০৭/২০১০ ১৭১০২৪০৪০০

13
দীপক বাওয়ালী ১০৬৪৬০২ সহকারী িশ ক কি উটার িশ া

এসএসিস-১ম এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়-
আ া মা িমক িব ালয় যেশার ১৬-০৫-২০১১ ০১/১১/২০১২ 1714779645

14 িচ র ন হালদার ৫১৪৭৬১ সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস-১ম এইচএসিস-২য়- িষ িডে ামা-২য় আ া মা িমক িব ালয় যেশার ২৩-০২-২০০০ ০১/০৬/২০০১ 1739524073
15 চ ন িব াস ১১১৩৫৯১ সহকারী িশ ক শরীর চচা এসএসিস-১ম এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- আ া মা িমক িব ালয় যেশার ০৫/০৮/২০১৪ ০১/১১/২০১৪ ১৯১৭৪২২৪৯৯
16 আশীষ মার হালদার ১০৬৮১০৩ সহকারী িশ ক শরীরচচা এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- আড়পাড়া মা িমক িব ালয় যেশার ২৭/০৮/২০১২ ০১/১১/২০১২ ১৯৮৪ ১৭৫৭৪৯৫৮৮৪
17 মাঃ হািফ র রহমান সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল-১ম আিলম-২য় ফািজল২য় বাগদাহ িন মা িমক িব ালয় যেশার ২৪-০৫-২০০২ ২৪-০৫-২০০২ ১৩/০১/১৯৭৬ ০১৭৩৩৯৬৭২০৫
18 িবমান মার ম ল সহকারী িশ ক িহ  ধম এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- বাগদাহ িন মা িমক িব ালয় যেশার ০১/১১/২০০৪ ০১/১১/২০০৪ ১২/০৩/১৯৭৮ ০১৮৫৭০০২৬০৭
19 কমেলস চ  ম ল সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- বাগদাহ িন মা িমক িব ালয় যেশার ২৪/০৫/২০০২ ২৪/০৫/২০০২ ১২/১২/১৯৮০ ০১৭১০৯১৪৪০৫
20 মাঃ সাই ল ইসলাম 294082 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল-১ম এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- বা য়া মা িমক িব ালয় যেশার ১২/১২/১৯৯২ ১২/১২/১৯৯২ 10/6/1971 1948940449
21 মাসাঃ নািগস পারভীন 512597 সহকারী িশ ক িষ এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- বা য়া মা িমক িব ালয় যেশার ১৫/০৫/২০০০ ১৫/০৫/২০০০ 12/31/1977 1918295151
22 রওশানারা র 1067837 সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- বা য়া মা িমক িব ালয় যেশার ১৯/০৬/২০১১ ১৯/০৬/২০১১ 4/10/1983 1921814292
23 এমিড এ সালাম 210413 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল-১ম আিলম-২য় ফািজল২য় বিণিবছালী মা িমক িব ালয় যেশার ০৭/০৯/১৯৮৭ ০৭/০৯/১৯৮৭ 2/2/1970 1965562227
24 মাসাঃ মমতাজ বগম 206395 সহকারী িশ ক সমাজিব ান এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- বিণিবছালী মা িমক িব ালয় যেশার ০১/০১/১৯৮৪ ০১/০১/১৯৮৪ 2/5/1963 1731233674
25 মােরশ িব াস 288346 সহকারী িশ ক িব ান এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএসিস-২য়- বিণিবছালী মা িমক িব ালয় যেশার ২৬/০৬/১৯৯৫ ২৬/০৬/১৯৯৫ 3/2/1965 1941228528
26  মানা আফেরাজ 294591 সহকারী িশ ক শারীিরক িশ া এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- বা য়াড়ী মা িমক িব ালয় যেশার ০৫/০৬/১৯৯৯ ০১/০৬/১৯৯৯ ১৫/১০/১৯৭৭ ০১৭৩১-৭৪৫৯৯২

27  মাঃ দরেবশ আলী 291272
সহকারী িশ ক

ইসলাম ও নিতক 
িশ া

এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়-
বা য়াড়ী মা িমক িব ালয় যেশার ২৭/০৪/১৯৯৫ ০১/০২/১৯৯৮ ০৯/০২/১৯৭৫ ০১৭১৯-৬৩৫৭৩৯

28 মা রা পারভীন িমতা 1107562 সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- বা য়াড়ী মা িমক িব ালয় যেশার ০১/০২/২০১৪ ০১/০৫/২০১৪ ০৭/০১/১৯৮৩ ০১৯২৯-২০৭৩০৬

29 মাঃ জাহা ীর হােসন হাওলাদার 291363
সহকারী িশ ক

ইসলাম িশ া
দািখল-১ম আিলম-২য় ফািজল২য়

ভাটপাড়া মা ঃ বাঃ িব ালয় যেশার 1/1/1995 1/3/1998 4/3/1972 1943540979



30 সারিমন নাহার 510635 সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- ভাটপাড়া মা ঃ বাঃ িব ালয় যেশার 15/09/1999 15/09/1999 16/11/1980 1918294810
31 িনমাই চ  ম ল ২০৩৩৫৬ সহকারী িশ ক ইংেরিজ এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- বন াম িন মা িমক িব ালয় যেশার ০১/০১/১৯৮৩ ০৬/০৬/৮৫ ৩০/০৩/১৯৬০ ০১৯২১৩৭৯৬৭০
32 মাঃ মাবারক হােসন ২০৬৮০৮ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- বন াম িন মা িমক িব ালয় যেশার ০১/০৯/১৯৮৬ ০১/০৯/৮৬ ০৭/০৭/১৯৬৮ ০১৭১৯৫৭১৪৬৬
33 মাঃ ইমদা ল হক িসরািজ ১১১৬১১৩ সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- বন াম িন মা িমক িব ালয় যেশার ৩১/১০/১৪ ০১/০১/২০১৫ ০১/১২/১৯৮০ ০১৭৪২৮৩৬১০৫
34 মাঃ মিতউল ইসলাম ১০১৬৪৩৬ সহকারী িশ ক শারীিরক িশ া এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- বন াম মা িমক িব ালয় যেশার ০১/০৮/২০০১ ০১/০৭/২০০৪ ০১/১০/১৯৭৮ ১৯১৭৬৬৭৯২৪

35 মাঃ আ র রিশদ ২১৫২১০
সহকারী িশ ক

ইসলাম ও নিতক 
িশ া

এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়-
বন াম মা িমক িব ালয় যেশার ০১/০৬/১৯৯২ ০১/০৬/১৯৯২ ০১/০১/১৯৭২ ১৯৮০৭৫৫০৫১

36
আ  সায়াদাত মাঃ ইমা ল কিবর 217586 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া

এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়-
চিলশীয়া মা িমক িব ালয় যেশার 25/06/1989 1/1/1994 1/1/1966 1932086847

37 রজত কাি  মি ক 515504 সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- চিলশীয়া মা িমক িব ালয় যেশার 1/4/2001 1/3/2002 10/1/1965 1781162278
38 হািসরানী ধর 217585 সহকারী িশ ক সমাজ িব ান এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- চিলশীয়া মা িমক িব ালয় যেশার 5/1/1985 1/1/1994 12/1/1967 1929447635

39
মাঃ িব াল হােসন িশহাব 1148261 সহকারী িশ ক গিণত ও িব ান

এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়-
চিলশীয়া মা িমক িব ালয় যেশার 11/2/2019 1/5/2019 6/8/1990 1969250472

40 িশবপদ িব াস 1148262 সহকারী িশ ক শারীিরক িশ া এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- চিলশীয়া মা িমক িব ালয় যেশার 11/2/2019 1/5/2019 4/9/1986 1714731962
41 মাঃ খায় ল আলম 290780 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- ল াম মেডল মা িমক িব ালয় যেশার 1/6/1997 1/3/1998 3/1/1974 01917-894955
42  পাচায ঢালী 1139917 সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- ল াম মেডল মা িমক িব ালয় যেশার 3/6/2014 1/3/2018 21/06/1993 01712-334530
43 মািজত মার সরকার 518386 সহকারী িশ ক শািররীক িশ া এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- ল াম মেডল মা িমক িব ালয় যেশার 10/9/1999 1/6/2002 25/11/1967 01928-220149
44 ি য়া মি ক ১০২৭৬১৬ সহকারী িশ ক িষ এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- িড.আই.এন.িজ.এস উ য়ন মা িমক িব ালয় যেশার ০১/০১/২০০৪ ০১/০১/২০০৪ ১৯৭৭ ১৯২৩৩২৯৩৭৮
45 শির ল ইসলাম ১১০২৯০৯ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- িড.আই.এন.িজ.এস উ য়ন মা িমক িব ালয় যেশার ২০/০১/২০১৪ ২০/০১/২০১৪ ১৯৮৫ ১৯৬৩৬৮৯৮০৩
46  মাঃ আসা ামান মন ১১৩৩৪৭৮ সহকারী িশ ক বািনজ এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- িড.আই.এন.িজ.এস উ য়ন মা িমক িব ালয় যেশার ০২/১১/২০১৬ ০২/১১/২০১৬ ১৯৮৩ ১৯৩৪৩৪২৮৩৪
47 পালাশ মার সরকার ১১৩৬৪০৮ সহকারী িশ ক গিনত এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- িড.আই.এন.িজ.এস উ য়ন মা িমক িব ালয় যেশার ০৮/১১/২০১৬ ০৮/১১/২০১৬ ১৯৮৬ ১৯২৬২২৯২৪২
48 উদয় মি ক ১১৫২৩৮৭ সহকারী িশ ক িব.িপ.এড এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- িড.আই.এন.িজ.এস উ য়ন মা িমক িব ালয় যেশার ০১/০২/২০১৯ ০১/০২/২০১৯ ১৯৮৯ ১৯২৪১৮৪২১৮
49 মাঃ তৗিহ র রহমান ১১৪৮২৬৪ সহকারী িশ ক ইংেরিজ এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- িড.আই.এন.িজ.এস উ য়ন মা িমক িব ালয় যেশার ০১/০২/২০১৯ ০১/০২/২০১৯ ১৯৯০ ১৭২৯৮১০৮৩২

50 ি  মি ক ১০৫৫৫৩৪
সহকারী িশ ক

িষ িশ া
এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়-

ডহর মিশয়াহা  উ রপাড়া িন  মা িমক িব ালয় যেশার ২৬-১২-২০০৪ ০১/০১/২০১১ ২৩-০৩-১৯৮৪ ০১৯৮৪-৪৭৩৩২৭

51 মা: তাজউ ীন ১০৭১৭৭৭
সহকারী িশ ক

ইসলাম িশ া
এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়-

ডহর মিশয়াহা  উ রপাড়া িন  মা িমক িব ালয় যেশার ১৫-০৭-২০১২ ০১/০২/২০১৩ ০১/০৩/১৯৮৫ ০১৯২৫-৫৪৭৪৭০
52 আ  সাঈদ তরফদার ২১২০২৭ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- দ গাতী দা খালী মা িমক িব ালয় যেশার ০৬/১১/৮৮ ০৬/১১/৮৮ ০১/০১/৬৮ ১৭৩১৪৭৬৬১৮
53 িলিপকা ম ল ৫১২৫৯১ সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- দ গাতী দা খালী মা িমক িব ালয় যেশার ১৪/০৫/০০ ১৪/০৫/০০ ০১/০১/৮০ ১৭৪৯৫৫৭৩০৯
54 রনিজত ম ল ৬১৭৩০২ সহকারী িশ ক শািররীক িশ া এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- দ গাতী দা খালী মা িমক িব ালয় যেশার ১০/০৯/০৭ ১০/০৯/০৭ ০৪/১০/৭৭ ১৭১৩৯২৩৪২০
55 িম ন মার র ১১৪৮২৭১ সহকারী িশ ক সাধারন িব ান এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- দ গাতী দা খালী মা িমক িব ালয় যেশার ১২/০২/১৯ ১২/০২/১৯ ১৫/০১/৮৭ ১৯১৩৯১৮৯০১
56 মা: ল আমীন ফা কী ৩৫১৩৭২ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- দ গাতী বািলকা মা িমক িব ালয় যেশার  01/08/1993 ০১/০৮/১৯৯৩ ০১/০১/১৯৬৭ 1925598218

57 লিতকা রানী ১০৫৩৬৫২
সহকারী িশ ক

সামািজক িব ান
এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়-

দ গাতী বািলকা মা িমক িব ালয় যেশার 26/08/2004 ০১/০১/২০১১ ০৬/০৪/১৯৭৪ ১৭৭৭৯৭২২৪১
58 ণব কাি  িব াস ১১৪৫৫০৬ সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- দ গাতী বািলকা মা িমক িব ালয় যেশার ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৫/১০/১৯৮৪ ১৭৩৬১৩৮৮৩৩
59 িফয়া খা ন ১০০৮৪২৮ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- দয়াপাড়া মেডল মা: িব ালয় যেশার ০৪/০২/৯৯ ০১/০৫/০৪ ০১/০১/৭৪ ১৭১৪৯০৭৭৭১
60 িজৎ মার ম ল ১০১৭৭৬৬০ সহকারী িশ ক শরীর চচা এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- দয়াপাড়া মেডল মা: িব ালয় যেশার ০৪/০২/৯৯ ০১/০৫/০৪ ১৯/১০/৭৫ ১৭১৩৬৬০৯৩২
61 মাঃ নজ ল ইসলাম 290785 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- ধাপাদী আদশ মা িমক িব ালয় যেশার ৩০/১২/১৯৯৪ ৩০/১২/১৯৯৪ ০৩/০২/১৯৭৪ 01919-566734
62 রােবয়া খা ন - সহকারী িশ ক শরীর চচা এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- ধাপাদী আদশ মা িমক িব ালয় যেশার ২৬/০৯/২০০৩ ২৬/০৯/২০০৩ ০২/০৩/১৯৭৮ 01730-996070
63 ত মার ধর 1064601 সহকারী িশ ক শরীর চচা এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- ধাপাদী মা িমক িব ালয় যেশার ০২/১২/২০০২ ০২/১২/২০০২ ২৩/৪/1982 01718-531640
64 মাঃ হািব র রহমান 517728 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- ধাপাদী মা িমক িব ালয় যেশার ২৫/০৭/2002 ২৫/০৭/2002 ২২/১/১৯৮০ 01718-031361



65 ল ল িব াস 288356 সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- ধাপাদী মা িমক িব ালয় যেশার 1/1/1996 1/1/1996 ২৫/১০/১৯৭১ 01931-626593
66 মাঃ মিন ামান 292931 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- রতলা িন মা িমক িব ালয় যেশার 21/10/1998 1/11/1998 25/08/1970 1920288404
67 উদয় শংকর মি ক 510633 সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- রতলা িন মা িমক িব ালয় যেশার 20/09/1999 23/09/1999 09/05/1979 1716954136
68 িতমা িব াস 510634 সহকারী িশ ক শরীর চচা এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- রতলা িন মা িমক িব ালয় যেশার 14/10/1999 24/10/1999 08/02/1976 1714849313
69 মাঃ জািহ ল ইসলাম ২০০৬২৭২ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- ফিকরহাট মা িমক িব ালয় যেশার ০৫/০৪/১২ ০১/০৫/০৪ ০১-০১-১৯৭৮ ১৭১৮৪৫৪৫০৩
70 িহর ময় িব াস ২১২১৬৪৭ সহকারী িশ ক গিনত এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- ফিকরহাট মা িমক িব ালয় যেশার ০৪/০২/১৯ ০১/০৩/১৮ ০১-০১-১৯৮৭ ১৭১০২৬১৭৬৭
71 দীপক মার মি ক ১১০০৩৮২ সহকারী িশ ক শারীিরক িশ া এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- ফিকরহাট মা িমক িব ালয় যেশার ২৪/০৭/২০১৩ ০১/১২/২০১৪ ০৪/০৪/১৯৮০ ১৭০৮৯১৪৬৬০
72 মিনরা খা ন ১১৩১২২৪ সহকারী িশ ক ইংেরিজ এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- ফিকরহাট মা িমক িব ালয় যেশার ২৮/১২/২০১৫ ১১/১২/২০১৬ ১০/১০/১৯৯০ ০1946409574
73 আরতী রানী িব স ৫১১২২৯ সহকারী িশ ক শরীর চচা এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- েলরগাতী হিরশ র িন মা িমক িব ালয় যেশার ১৯/০৫/০০ ০১/০৬/০০ ১০/০৬/৬৯ ১৭৬৩৬১৩৬৮৭
74 মা: শিহ ল ইসলাম ৫১৯৫২৪ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল-২য়- আিলম-২য়, ফািজল-২য় েলরগাতী হিরশ র িন মা িমক িব ালয় যেশার ১৫/০৩/০৩ ৩১/০৩/০৩ ০১/০৩/৮০ ১৭৪১১৮৩৩৫৫
75 সমর ম মদার ৫১২৪৩ সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস-১ম এইচএসিস-২য়- িষ িডে ামা-২য় েলরগাতী হিরশ র িন মা িমক িব ালয় যেশার ১৯/০৫/২০০ ০১/০৬/২০০০ ১৪/০৯/১৯৭৯ ১৭৩১২৭৮৩১৩
76 িব ৎ গালদার ১০৭৯৯০৬ সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- িহিদয়া এ, এন, এইচ, মা িমক িব ালয় যেশার ০৪/০৯/২০১৩ ১০/১২/২০১৩ ০৯/০৭/১৯৮৮ ১৭১৯৮৩৬৫৮১
77 মিফ র রহমান ১১২৮৯৮৬ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম এসএসিস-১ম এইচএসিস-২য়- িবএ-৩য় িহিদয়া   এ,এন, এইচ, মা িমক িব ালয় যেশার ০২/০৪/২০১৬ ০৮/০৬/২০১৬ ১৬/০৬/১৯৯২ ১৯২২৬২৬৯৭৪
78 মাঃ সাই ল আলম - সহকারী িশ ক ইংেরিজ এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- িহিদয়া এ্ এন, এইচ, মা িমক িব ালয় যেশার ০৩/০১/২০১৫ ০৩/০১/২০১৫ ১৫/০৮/১৯৭৫ ১৭১৭৯৫৩৫৭৯
79 বন মার অিধকারী ১০৪২২৮৮ সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- জয়ারাবাদ সি লনী মা িমক িব ালয় যেশার ০১/০৫/২০১০ ০১/০৫/২০১০ ১৯৮১ ১৭১৮৭৭৬১৩৫
80 তহিমনা  খা ন ১০৪২২৮৭ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল-২য়- আিলম-২য়- ফািজল-২য়, জয়ারাবাদ সি লনী মা িমক িব ালয় যেশার ০১/০৫/২০১০ ০১/০৫/২০১০ ১৯৮৩ ১৯২৩৪৩১০৩৬

81  দাস সাহা ১০৭৯৯২৭
সহকারী িশ ক

কি উটার িশ া
এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়-

জয়ারাবাদ সি লনী মা িমক িব ালয় যেশার ০১/১১/২০১৩ ০১/১১/২০১৩ ১৯৮৪ ১৭২৯১২৭১৫১
82 মাঃ আিজ র রহমান ৫১৬৩৫৩ সহকারী িশ ক ীড়া িশ ক এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- কাদলা মা িমক িব ালয় যেশার ১৪/০২/২০০২ ০১/০৫/২০০২ ১৫/০৮/১৯৭৫ ০১৯১৭৭১৭৩০৯
83 মাহা দ িসরা ল ইসলাম ১১১৭৩০২ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল-২য়- আিলম-২য় ফািজল-২য় কাদলা মা িমক িব ালয় যেশার ০২/১২/২০১৪ ০১/০৩/২০১৫ ০৯/০৭/১৯৮৮ ০১৯২৯৮৭৯০২৫

84 মাঃ মিন ল ইসলাম কামাল ১১৫৪৭০০
সহকারী িশ ক

সামািজক িব ান
এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়-

কাদলা মা িমক িব ালয় যেশার ০৯/০২/২০১৯ ০৯/০২/২০১৯
১৪/০৯/১৯৭৯

০১৯১৩৬৬৮১৮৩
85 মাঃ-মিতয়ার রহমান ৫১০৬২৬ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল-২য়- আিলম-২য় ফািজল-২য়- মা রা ব খী মা িমক িব ালয় যেশার .10/8/1999 ০১/০৫/২০০০ .1/1/1974 ১৯২০১১৯০২১

86 সুেষন িব াস ১১৪৮২৬৫ সহকারী িশ ক
শািরিরক 
িশ া

এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়-
মা রা বহমুখী মাধ িমক িবদ ালয় যেশার ১১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯২৪/০৫/১৯৮৮ ১৭১২২৩২৯৪৮

87 পিরেতাষ মে াল ১০০০০৯৯ সহকারী িশ ক শরীরচচা এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- ম রা র ড়াখালী মা িমক িব ালয় যেশার ৩০/০৭/২০০৩ ০১/০১/২০০৪ ১৯/১১/১৯৬৯ ১৯১৭২৫৬৬৪৩
88 রজাহান খা ন ৫৮৩২২২ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল-২য়- আিলম-২য় ফািজল-২য়- ম রা র ড়াখালী মা িমক িব ালয় যেশার ০১/০৭/২০০৪ ০১/০৭/২০০৪ ২৫/০১/১৯৭৯ ১৭১৫৪৬৮১৭৭
89 মাঃ আেনায়া ল ইসলাম ১১৪৫৫০৮ সহকারী িশ ক গিণত এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএসিস২য়- ম রা র ড়াখালী মা িমক িব ালয় যেশার ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ০১/০৪/১৯৮৬ ১৯১৬৪৫২০৫০
90 ইউ স আলী 219820 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল-২য়- আিলম-২য় ফািজল-২য়- মহাকাল মা িমক বািলকা িব ালয় যেশার 7/24/1991 7/1/1994 1/15/1972 1674153494
91 িব এম আ ল হাসান লশানী ২১৫০১০ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল-২য়- আিলম-২য় ফািজল-২য়- নওয়াপাড়া পাইলট বািলকা িব ালয় যেশার ১০/০৩/১৯৯২ ১০/০৩/১৯৯২ ০১/১২/১৯৬৩ 01936817146
92 রিহমা খা ন ১০০০০৭৭ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল-১ম আিলম-২য় িবএ-২য়- নওয়াপাড়া মা িমক িব ালয় যেশার ০৩/১২/২০০৩ ০৩/১২/২০০৩ ২৫/০১/১৯৭৯ 0১৭৪১০৯৬৬১২
93 বাব র রহমান ১০১৬৪৪২ সহকারী িশ ক িব,িপ,এড এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- নওয়াপাড়া মা িমক িব ালয় যেশার ২১/০৩/২০০৪ ২১/০৩/২০০৪ ২৫/০১/১৯৭৯ ০১৭১৭৮৬৪৬১৬
94 মাহাঃ ইউ চ আলী ১০২৯৫৭২ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল-১ম আিলম-২য়- ফািজল-২য়- নওয়াপাড়া মা িমক িব ালয় যেশার ২১/০৩/২০০৪ ২১/০৩/২০০৪ ২৫/০১/১৯৭৯ ০১৯১৩২১৩০১৯
95 তপতী ানাজ ১১১৯৬২১ সহকারী িশ ক িহ  ধম এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- নওয়াপাড়া মা িমক িব ালয় যেশার ০৬/০৪/২০১৫ ০৬/০৪/২০১৫ ০৯/০৭/১৯৮৮ ০১৭১০১৮৩২৮৩

96
িণমা সাহা ১১১৯৬২০ সহকারী িশ ক সামািজক িব ান এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- নওয়াপাড়া মা িমক িব ালয় যেশার ০৬/০৪/২০১৫ ০৬/০৪/২০১৫ ০৯/০৭/১৯৮৮ ০১৭৯৮৭৭৬৩৩৬

97
স য় িব াস ১১৪৮২৬৮ সহকারী িশ ক সামািজক িব ান এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- নওয়াপাড়া মা িমক িব ালয় যেশার ২০/১২/২০১৬ ২০/১২/২০১৬ ০৯/০৭/১৯৮৮ ০১৭২৭৭৯৪৩৬৮

98 মাঃ র আলম ২৮৬৭২০ সহকারী িশ ক শািররীক িশ া এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- নওয়াপাড়া মেডল মা িমক িব ালয় যেশার ০১/১০/১৯৯৬ ০২/১২/১৯৯৫ ১৮/০৯/১৯৬৫ ১৭১৭২৭৩৯২৭
99 হা: রজাউল কিরম ২১৫২১৩ সহকারী িশ ক ইসলাম দািখল-১ম আিলম-২য়- ফািজল-২য়- নওয়াপাড়া মেডল মা িমক িব ালয় যেশার ০৭/০৩/১৯৯২ ০৭/০৩/১৯৯২ ১০/০৪/১৯৬৯ ১৭১১২৪৬৫৩২
100 নাজ াহার ২০৪১৪২ সহকারী িশ ক বাংলা এসএসিস-১ম এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- নওয়াপাড়া মেডল মা িমক িব ালয় যেশার ১৮/০৯/১৯৮৪ ০১/০১/১৯৮৫ ০৬/০১/১৯৬২ ১৭২৮৯৯৪১৮০



101 মাঃ শির ল ইসলাম ২৮৮৩৪৭ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল-১ম আিলম-২য়- ফািজল-২য়- পায়রাহাট মা িমক িব ালয় যেশার ০১/০৩/১৯৯৭ ১০/০৮/১৯৯৬ ৩১/০৩/১৯৯৬ ১৯২২৮৬৩৭৯৮

102
আঃ গ ফার শখ ১০৩৮২৮০ সহকারী িশ ক শরীর চচা িশ ক

এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়-
পায়রাহাট মা িমক িব ালয় যেশার ০১/০৫/২০০৯ ২০/১০/২০০৮ ২০/১০/২০০৮ ১৭১৭০০১৭৮৭

103 তািনয়া শতারী ১০৩৯৬২৭ সহকারী িশ ক িষ িশ ক এসএসিস-১ম এইচএসিস-২য়- িষ িডে ামা২য়- পায়রাহাট মা িমক িব ালয় যেশার ০১/০৯/২০০৯ ০১/০৭/২০০৯ ০১/০৭/২০০৯ ১৭৫৬১৮৯৩১৫
104 মা: রািজব হােসন ১১৪৫৫১১ সহকারী িশ ক গিণত এসএসিস-১ম এইচএসিস-২য়- িবএসিস-২য়- িপিপিব মা িমক িব ালয় যেশার ০৭/০৩/১৯৯২ ০৭/০৩/১৯৯২ ১০/০৪/১৯৬৯ ১৯২৩৫৩২৪৭৪
105 মাহ  ম ল ১১৪৮২৭০ সহকারী িশ ক ইংেরজী এসএসিস-১ম এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- িপিপিব মা িমক িব ালয় যেশার ১৮/০৯/১৯৮৪ ০১/০১/১৯৮৫ ০৬/০১/১৯৬২ ১৭৩৭৪৯৯০৪৮
106 মা:হািব র রহমান ৫৮২২৬৬ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম য় দািখল-১ম আিলম-২য়- ফািজল-২য়- বাচল মা িমক িব ালয় যেশার ১২/০৬/২০০২ ১২/০৬/২০০২ ১৯৭৯ ১৯৩৭৫১২৬৫১
107 রীপা রায় ৫১১৯৭৬ সহকারী িশ ক িষিশ া এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িষ িডে ামা২য়- বাচল মা িমক িব ালয় যেশার ২২/০৮/২০০০ ২২-০৮-২০০০ ১৯৭৭ ১৭১৯৫৭৪৬২৫
108 মা: জােবর আলী ১০৪১৩৫০ সহকারী িশ ক   ীড়া এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- রাজঘাটজাফর র মা: িব: যেশার ৩০/১২/২০০৯ ০১/০৩/২০১০ ০৫/০৪/১৯৮০ ০১৯১৮-২৬৯৫১৭
109 মাঃ আ ল হািলম ২৯০৩১৪ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল-১ম আিলম-২য়- ফািজল-২য়- রাজঘাট জাফর র মা িমক বািলকা িব ালয় লনা ০৩/০৮/৯৭ ০১/০২/৯৮ ১৯৭৩ ১৯৪০০২৭৮৬০
110 কাকন চ  ম ল ১১০২৯২৯ সহকারী িশ ক আই িস এসএসিস-১ম এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- রাজঘাট জাফর র মা িমক বািলকা িব ালয় যেশার ১৫/০১/১৪ ০১/০৩/১৪ ১৯৮১ ১৯১১৮১০৭৬৬
111 মাঃ আ ল হািলম ১১১৩৫৯৪ সহকারী িশ ক শরীরচচা এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- রাজঘাট জাফর র মা িমক বািলকা িব ালয় যেশার ০৯/০৮/১৪ ০১/১১/১৪ ১৯৭৭ ১৭১৪৫৭৩৭৯৯

112 মাঃ আ র রহমান ১০০৮৮৮
সহকারী িশ ক ইসলাম ধম

দািখল-২য়-১৯৯৩ আিলম-২য়,১৯৯৫ ফািজল-২য়,১৯৯৭
রাজ ট টাইল মা িমক িব ালয় যেশার 24/09/2002 1/5/2004 10/3/1976 1920277606

113 শািমরা সারিমন 1138560
সহকারী িশ ক

বাংলা
এসএসিস-
১ম,২০০০

এইচএসিস-
১ম,২০০২

িবএ(স ান)২য়,২০০
৬ রাজ ট টাইল মা িমক িব ালয় যেশার 22/01/2011 1/1/2018 10/10/1985 1946158633

114 শািমম আখতার িশ ল 1144417
সহকারী িশ ক

ক উটার
এসএসিস-
১ম,১৯৯৪

এইচএসিস-
২য়,১৯৯৬

িবএ-২য়-১৯৯৮
রাজ ট টাইল মা িমক িব ালয় যেশার 14/02/2014 1/1/2019 7/2/1980 1911748848

115 আিফয়া আিম ন নাহার 1008889
সহকারী িশ ক

ীড়া িশ ক
এসএসিস-
৩য়,১৯৭৬

এইচএসিস-
৩য়,১৯৭৮

িবএ-৩য়,১৯৮১
রাজ ট টাইল মা িমক িব ালয় যেশার 25/11/1987 1/5/2004 30/11/1960 1919896299

116 স ীব মার পাল সহকারী িশ ক ইংেরিজ এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- এস,আর ভরাড়া রানাগািত মা িমক িবঃ যেশার 22/10/2016 01/03/2017 10/10/1985 1914661364
117 সামা দবনাথ 1148562 সহকারী িশ ক বাংলা এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- এস,আর ভরাড়া রানাগাতী মা িমক িবঃ যেশার 06/02/2019 01/05/2019 1987 1779944700
118 মাঃআ ল হািলম মা া ২৯৪০৫৬ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল-১ম আিলম-২য়- ফািজল-২য়- শংকরপাশা মা িমক িব ালয় যেশার। ০১\১২\৯৬ ০১\০৪\৯৯ ১০\০২\৭৪ ১৯২২৭৬১৪৩০
119 ত মার ৫১৪৭৬৫ সহকারী িশ ক শরীরচচা এসএসিস-১ম এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- শংকরপাশা মা িমক িব ালয় যেশার ১৮\০৩\২০০০ ০১\০৬\২০০১ ০১\১২\৬৯ ১৭১২৫৪০০৪৪
120 কা  মার িব াস 1141443 সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- িসি পাশা ই উশন যেশার। 15/01/2015 1/3/2018 8/6/1983 1916402966
122 জসিমন খা ন 1148564 সহকারী িশ ক বাংলা এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- িসি পাশা িপ.িব. মা িমক িব ালয় যেশার ১৬.০২.২০১৯ ০১/০৫/১৯ ২৭.১০.১৯৯২ 1737675181
123 রাকশানা ািরন 1016438 সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- িসি পাশা িপ.িব. মা িমক িব ালয় যেশার ১৫.০৩.২০০৪ ০১/০৬/০৪ ০২/০২/৭৪ ১৭২৭৭৯৩৪৭৭

124 আ স ম আশরা ামান পারেভজ ২১৯১৩১
সহকারী িশ ক ইসলাম ধম

দািখল-২য়- আিলম-২য়- ফািজল-২য়-
িসংগাড়ী মেডল মা িমক িব ালয় যেশার ০১/০১/১৯৯২ ০১/০৭/১৯৯৪ ২০/১২/১৯৭১ ১৮৪৬৪৮০৫৬৩

125 আন  মাহন িব াস ১০৭৭০০১ সহকারী িশ ক শারীিরক িশ া এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- িসংগাড়ী মেডল মা িমক িব ালয় যেশার ০২/০২/২০১৩ ০১/০৭/২০১৩ ২১/০৬/১৯৮১ ১৭১৮৬৩০২৮৩
126 হািলমা খা ন 292010 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল-২য়- আিলম-২য়- িবএ-২য়- সরেখালা মা িমক িব ালয় যেশার 10/1/1995 1/2/1998 1975 1962454059
127 রািজয়া লতানা 313434 সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িষ িডে ামা২য়- সরেখালা মা িমক িব ালয় যেশার 20/01/2000 1/2/2001 1980 1717007720
128 মাঃ শির ল ইসলাম 513432 সহকারী িশ ক শরীর চচা এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- সরেখালা মা িমক িব ালয় যেশার 1/12/2000 1/2/2001 1975 1723460966
129 রওশন আরা খা ন 1055533 সহকারী িশ ক মৗলবী এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- লী মা িমক বািলকা িবদালয় যেশার ০৪/১২/২০১০ ০৪/১২/২০১০ ১৯৮৬ ১৯২২৩৭৪৪১৬
130 ত ম ল 1119645 সহকারী িশ ক িহ  ধম এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- লী মা িমক বািলকা িব ালয় যেশার ১৫/০২/২০১৫ ১৫/০২/২০১৫ ১৯৮৭ ১৯২৩৯৮২৬২৮
131 মাঃ-মিতয়ার রহমান ৫১০৬২৬ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল-২য়- আিলম-২য়- ফািজল-২য়- মা রা ব খী মা িমক িব ালয় যেশার ১০/০৮/১৯৯৯ ০১/০৫/২০০০ ০১/০১/১৯৭৪ ১৯২০১১৯০২১
132 েষন িব াস ১১৪৮২৬৫ সহকারী িশ ক শারীিরক িশ া এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- মা রা ব খী মা িমক িব ালয় যেশার ১১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২৪/০৫/১৯৮৮ ১৭১২২৩২৯৪৮
133 মেনার ন পশারী ২০৩৩৬৩ সহকারী িশ ক শারীিরক িশ া এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- মহাকাল পাইলট ল এ  কেলজ যেশার ০২/০৭/১৯৮৮ ০২/০৭/১৯৮৮ ১০/১২/১৯৬১ ১৭২৯৫৫২৮৭৮
134 মাঃ আ ল হাসান ৫১২৬৮৫ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল-২য়- আিলম-২য়- ফািজল-২য়- মহাকাল পাইলট ল এ  কেলজ যেশার ০৭/১১/২০০০ ০৭/১১/২০০০ ১/৯/১০৬৫ ১৭২১৫৬৪৫৯৩
135 িশি  িব াস ৫১২৫৮৬ সহকারী িশ ক বাংলা এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িবএ-২য়- মহাকাল পাইলট ল এ  কেলজ যেশার ০৩/১০/২০০০ ০৩/১০/২০০০ ২০/১/১৯৭৭ ১৯১৫৯২৫০৫০
136 শামীমা আ ার ৫১৮৬৮৪ সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- িষ িডে ামা২য়- মহাকাল পাইলট ল এ  কেলজ যেশার ২৩/১০/২০০২ ২৩/১০/২০০২ ২০/৫/১৯৭৭ ১৭৭৫০৮১৪২০



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

১ মা: আিজ র রহমান ১০৭৯৮৫৪ সহকাির িশ ক গিণত ৩.৫ ৩.৩ ২য় িণ িব.আর.এ. ক.এস মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ১৩.০৭.২০১৩ ০১.১১.২০১৩ ১৯৮৬ ১৯৩১৪৩৫৩৬৮
২ দব ত িব াস সহকাির িশ ক বসায় িশ া ৩.৫ ৪.১ ২য় িণ িব.আর.এ. ক.এস মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ২৩.০২.২০১৯ - ১৯৮৮ ১৭১৬৬৯৮১৮৯
৩ উ ল মার পাল ১১৪৮৪৪৯ সহকাির িশ ক বাংলা ৩.১৩ ৩.৩ ২য় িণ মেহশ র ইলট মা িমক বািলকা িব ালয় িঝনাইদহ ১৭.০২.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯ ১৯৮৫ ১৮২৭৭৪২৭৬২
৪ নাসিরন আ ার ১১৫২৪৬৩ সহকাির িশ ক বাংলা ২.৯৪ ৪.১ ২য় িণ িজ াহনগর মা িমক িব ালয িঝনাইদহ ০৬.০২.২০১৯ ০১.০৭.২০১৯ ১৩০৪৮০২২৪০
৫ মা: আ াহ আল মা ন সহকাির িশ ক বসায় িশ া 4.19 4.4 3.23 িজ াহনগর মা িমক িব ালয িঝনাইদহ ০৬.০২.২০২০ - 1993 ১৯২৪৬৭১১১২
৬ সালমা ১১৫২৪৬৫ সহকাির িশ ক গিণত ৪.১৩ ৩.৬ ১ম িণ মা ারবাড়ীয়া মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ১৮.০২.২০১৯ ০১.০৭.২০১৯ ১৯৮৫ ১৭১৯৪৫৫৫৪৪
৭ ি া দাস 210443 সহঃ িশ ক বাংলা 2য় -1982 3য়- 1984 ৩য় - 1986 নেবাদয় মা িমক বািলকা িব ালয় িঝনাইদহ 1/6/1988 1/6/1988 18/10/1966 01712-023308
৮ মাঃ পন িব াস 1106312 সহঃ িশ ক শরীরচচা 1.13-2003 2.60-2005 2য়-2009 নেবাদয় মা িমক বািলকা িব ালয় িঝনাইদহ 8/2/2014 1/5/2014 9/6/1985 01734-736273
৯ অ প মার িব াস 1111415 সহঃ িশ ক িষ 2.63-2006 2.70-2008 3.85-12 নেবাদয় মা িমক বািলকা িব ালয় িঝনাইদহ 8/2/2014 1/7/2014 18/6/1991 01717-489724
১০ সালমা খা ন 113392 সহঃ িশ ক ইসলাম ধম 3.42-2005 3.50-2007 3.42-2011 নেবাদয় মা িমক বািলকা িব ালয় িঝনাইদহ 24/10/16 1/3/2017 13/3/1989 01922-618339
১১ সািবনা ইয়াসিমন 0 সহঃ িশ ক সমাজ িব ান ২য় -1992 ২য়- 1995 ৩য় - 2013 আউিশয়া আইিডয়াল মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 5/11/2015 0 0 01950-381282
১২ মাঃ রািজ ল হাসান 209882 সহঃ িশ ক সমাজ িব ান ২য় ৩য় িব.পা মেনাহর র কিব গালাম মা ফা মাঃ িবঃ িঝনাইদহ 1/1/1985 1/1/1987 5/1/1960 01950-415908
১৩ নম সাহা 1148463 সহঃ িশ ক িহ  ধম 4.13 4.9 ১ম , কা তীথ মেনাহর র কিব গালাম মা ফা মাঃ িবঃ িঝনাইদহ 13/2/19 1/5/2019 13/3/88 01737-573917
১৪  মাঃ জাহা ীর হােসন 1071494 সহঃ িশ ক কি উটার 1ম 1999 1ম 2001 2য় 2006 িব বগিদয়া মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 8/1/2012 1/2/2013 1983 01917-996356
১৫ সামা ম ল 1148452 সহঃ িশ ক িহ  ধম 3.81 2006 3.10 2008 2.53 2013 িব বগিদয়া মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 23/2/2019 1/5/2019 1981 01794-430371
১৬ মাঃ রিফ ল ি◌ইসলাম 1078449 সহঃ িশ ক িষ 1ম 2001 1ম 2005 1ম 2015 িব বগিদয়া মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 3/6/2013 1/9/2013 1983 01722-119961
১৭ মাঃ আিম ল ইসলাম 1111421 সহঃ িশ ক শরীরচচা 2.63 2001 2.50 2004 ২য় 2011 িব বগিদয়া মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 1/3/2014 1/7/2014 1986 01719-738624
১৮ মাঃ মাহ র রহমান 205315 সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ২য় 1974 ৩য় 1976 2য় 1979 িব বগিদয়া মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 15/2/1986 15/2/1986 1962 01728-451937
১৯ মাঃ মিন ল ইসলাম ২১৬৯৫৬ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম 2য় 1983 ২য় 1985 ২য় 1987 হতাম র মা িমক িব ঃ িঝনাইদহ ১৬/০৮/৯৩ ০১/০১/৯৪ ০১/০২/৭০ ১৭১৬১৭৯৪৪৯
২০ অপনা রানী দাস ১১১৭৩৭০ সহঃ িশ ক িহ  ধম ২য় 1993 ২য় 1995 ২য় 1998 হতাম র মা িমক িব ঃ িঝনাইদহ ০৫/০১/১৫ ২৯/০৩/১৫ ০৭/১০/৭৭ ১৭২৮৩৬৭৩৭৬
২১ প মার সরকার ১১৪৮৪৫৮ সহঃ িশ ক শরীর চচা ২য় 2000 ২.00 2004 ২য় 2009 হতাম র মা িমক িব ঃ িঝনাইদহ ০৯/০২/১৯ ০১/০৭/১৯ ০৬/০৩/৮৪ ১৭৩৪৩৮৩৩৪৬
২২ মাঃ সাহরাব হাছাইন 293797 সহঃ িশ ক ইসলাম ধম        3য়  ৩য়   ২য় কাজীপাড়া মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ  2/3/1996 1/4/1999 1974 01721-563041

২৩ মাঃ হািমদা খা ন 1139974 সহঃ িশ ক কি উটার 2.5 2.5 ২য় কাজীপাড়া মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 20/11/2014 1/3/2018 1987 01745-487756
২৪ অসীম মার পাল 1152471 সহঃ িশ ক িহ  ধম 3.56 4.1 3.22 কাজীপাড়া মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 12/2/2019 1/7/2019 1989 01626-932660
২৫ মাছাঃ তািনয়া আফিরন 0 সহঃ িশ ক বঃ িশ া 2.56 2.7 ২য় কাজীপাড়া মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 12/2/2019 0 1987 01916-055480

২৬ মাছাঃ িশউলী খা ন 1139944 সহঃ িশ ক সমাজ িব ান  ২য় 1.8 ২য় ধাওড়া মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 14/05/2014 1/3/2018 16/05/1982 01744-873693
২৭ মাঃ আ ল কালাম আজাদ 1139979 সহঃ িশ ক সমাজ িব ান ১ম 1ম ৩য় ধাওড়া মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 14/05/2014 1/3/2018 10/9/1979 01939-723761
২৮ মাঃ কামাল হােসন জায়া ার 1152474 সহঃ িশ ক ইংেরজী ৩.৪৪ 3.7 ২য় ধাওড়া মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 13/2/2019 1/7/2019 10/6/1986 01735-898833
২৯ মাছাঃ শাহানাজ পারভীন 1028718 সহঃ িশ ক কি উটার ২য় ২য় ৩য় ধাওড়া মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 26/6/2004 11/10/2005 30/11/1977 01710-390825
৩০ মাঃ মহ ত হােসন 1069622 সহঃ িশ ক িষ 3.63 3.63 3.24 ধাওড়া মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 16/9/2012 1/11/2012 1/1/1991 01739-001535
৩১ জয় ল আেবদীন 1124027 সহঃ িশ ক ইসলাম ধম 3.17 3.17 2.67 ধাওড়া মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 17/6/2015 1/11/2015 18/2/1990 01721-588935
৩২ মাঃেতাফাে ল হােসন ১১০৬৩২৬ সহঃ িশ ক িষ িশ া ২য়-২০০৮ ১ম-২০১২ 0 ফিলয়া সহেদব মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ০১/০৩/২০১৪ ০১/০৫/২০১৪ ১৯৯০ ১৭০৩১৪৭২২২
৩৩ মাঃ আরাফাত হােসন ১১৩৯৯৪৯ সহঃ িশ ক আইিস ২য়-২০০২ ২য়-২০০৪ ২য়-২০০৮ ফিলয়া সহেদব মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ০২/০৫/২০১৫ ০১/০৩/২০১৮ ১৯৮৫ ১৭১৪৯০৩৯৬০
৩৪ মাঃ হদােয়ত উ াহ 293761 সহঃ িশ ক ইসলাম ধম 2য় -1987 ২য়-1994 ৩য়- 1991 িমজা র আেমনা খা ন মা ঃ িব ালয় িঝনাইদহ 19/11/1994         1/04/1999 20/01/73 ০১৭৫৭-৫৭৮৪২০

৩৫ দীপা রানী ভা ড়ী 1124036 সহঃ িশ ক িহ  ধম 3.31-2003 3.40-2005 2য়-2009 িমজা র আেমনা খা ন মা ঃ িব ালয় িঝনাইদহ 16/06/2015 1/11/2015 ২২/১২/১৯৮৭ ০1739-252060 
৩৬ মাছাঃ তাসিলমা খা ন 1029519 সহঃ িশ ক কি উটার 1ম-1994 ২য়-1997 ২য়-1999 িমজা র আেমনা খা ন মা ঃ িব ালয় িঝনাইদহ 28/08/2004 1/12/2005 ১৬/০৩/১৯৭৮ ০১৯১২-৬৭৪৯১৩ 
৩৭ মাঃ মিহ ল ইসলাম 1029520 সহঃ িশ ক সমাজ িব ান ২য়-1991 1ম-1993 ২য়-1996 িমজা র আেমনা খা ন মা ঃ িব ালয় িঝনাইদহ 28/11/2004 1/12/2005 ৩০/৬/১৯৬৭ ০১৯১৯-৯৭০৯৩৯
৩৮ মাঃ সােহব আলী 1139973 সহঃ িশ ক সমাজ িব ান 4.25 4.3 এম.এস.এস কাতলাগাড়ী মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 11/1/2014 1/1/2019 10/5/1986 01936-174340
৩৯ মাইয়া খা ন 1152469 সহঃ িশ ক ইসলাম ধম 3 3.75 ফিজল কাতলাগাড়ী মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 13/02/2019 1/7/2019 7/2/1989 01759-209915
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৪০ স ীবন সরকার 1152473 সহঃ িশ ক ইংেরজী 3.44 3.8 িব.এ কাতলাগাড়ী মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 13/02/2019 1/7/2019 17/03/1993 1719662476
৪১ আ ন ম আঃ রিহম ১৮৮৭৫৪ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ি তীয় তীয় তীয় আওধা সি িলত মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ২৫/১২/১৯৮১ ০১/০৯/১৯৮৫ ০৮/০১/১৯৬৩ ১৭৩৯১৭৯৩৯৯
৪২ িবেবক মার বকসী 1106316 সহঃ িশ ক  শরীরচচা থম িজিপএ 2.7 ি তীয় আওধা সি িলত মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ১২/০৪/২০১৪ ০১/০৫/২০১৪ ১৫/০৪/১৯৮৩ ১৭২৮৭৬১৭০৬
৪৩ আেনায়ার হােসন ১১৪৮৪৫৫ সহঃ িশ ক সমাজ িব ান ি তীয় ি তীয় ি তীয় আওধা সি িলত মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ২৫/০৯/২০১৩ ০১/০৫/২০১৯ ১৫/১২/১৯৮৪ ০১৭২৭০১৭০৮০

৪৪ মাঃ আ স সালাম 0 সহঃ িশ ক সমাজ িব ান ২য়, ১৯৮৬ ৩য় -1988 ৩য়- 1994 বািকই িসি  মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ  01/01/1998 0 20/09/1970 01789-597371

৪৫ মাঃ হাসমত আলী 1139971 সহঃ িশ ক সমাজ িব ান 3.88-2002 3.60-2004 ২য়-2008 নাদপাড়া ব িমলন মা ঃ িব ালয় িঝনাইদহ 23/07/2015 28/03/2018 12/10/1985 01729-579023

৪৬ মাঃ আির ল ইসলাম 1152466 সহঃ িশ ক বাংলা 3.81-2004 4.40-2006 3.19-2011 নাদপাড়া ব িমলন মা ঃ িব ালয় িঝনাইদহ 14/02/2019 28/07/2019 20/11/1988 01980-549924
৪৭ মাঃ শিহ ল ইসলাম 369957 সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ২য় 1986 ৩য় 1989 ৩য় 1991 শখপাড়া রাহাতনেনছা ল এ  কেলজ িঝনাইদহ 30/6/2004 30/6/2004 3/1/1974 01716-079391
৪৮ মাঃ সাঈ র রহমান 202539 সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ২য় 1975 ২য় 1997 ২য় 1979 কামা া মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 01.6/1979 1/9/1985 1/3/1961 01716-145827
৪৯ রািজ ল ইসলাম 1139961 সহঃ িশ ক কি উটার ২য় 1999 ২য় 2003 ২য় 2009 কামা া মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 18/9/2014 1/3/2018 25/03/1982 01740-221013
৫০ িনিখল র ন 202536 সহঃ িশ ক  শরীরচচা ২য় 1975 ৩য় 1977 রফাড 1979 কামা া মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 15/12/1983 1/9/1985 22/11/1959 01751-284075
৫১ ‡gvt kvgQyj Bmjvg 213003 সহঃ িশ ক Bmjvg wk¶v 2q/1982 3q/1984 3q/1986 MvovMÄ gva¨wgK we`¨vjq িঝনাইদহ 1/11/1989 1/11/1989 5/1/1968 0
৫২ Avey byû wmwÏKzi ingvb 1131233 সহঃ িশ ক K…wl wk¶v 2q/2011 3.47 2013 MvovMÄ gva¨wgK we`¨vjq িঝনাইদহ 19/01/2016 1/11/2016 24/9/1983 1787082142

৫৩ ˆfie Kzgvi 1055969 সহঃ িশ ক kvwiixK wk¶v 1g/194 2q/1997 2q/2000 MvovMÄ gva¨wgK we`¨vjq িঝনাইদহ 23/10/2011 1/11/2012 9/10/2010 1714779113
৫৪ মাঃ গালাম মাওলা ১১৪৮৪৫৪ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া ৫.০০- ২০০৭ ৫.০০- ২০০৯ ৩.৫৮- ২০১২ নােগরহাট মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯২ ০১৬৩৫-২২৬৫০৬ 
৫৫ জয়েদব িব াস ৪৭৫০২৪ সহঃ িশ ক শারীিরক িশ া ২য়- ৮৯ ৩য়- ৯১ ৩য়- ৯৫ নােগরহাট মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ১৫/০২/১৯৯৭ ০১/০৫/১৯৯৮ ১৯৭৪ ০১৭২১-৩১৩১৬৪ 

৫৬ বা ল হাসাইন ১০৫০০২৭ সহঃ িশ ক িষ িশ া ৩.২৫- ০২ ৩.৩০- ০৪ ২.৫১- ০৮ নােগরহাট মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ০৭/০২/২০০৫ ০১/০৯/২০১০ ১৯৮৬ ০১৭১৭-৭৩১৭৪৮ 
৫৭ পন কুমার অিধকারী ১১৩৯৯৪৩ সহঃ িশ ক ক উটার ২.৮৮ ৩.৯ ২য় িণ খালফিলয়া িমলন মাঃ িবঃ িঝনাইদহ ১০/০১/২০১৫ ০১/০৩/২০১৮ ১৯৮৫ ১৭১২৭৬৫৩৪৬
৫৮ মাঃ  আঃ মিমন ১১০২৯৬২ সহঃ িশ ক ইসঃ িশ া ১ম িণ ২য় িণ ২য় িণ খালফিলয়া িমলন মাঃ িবঃ িঝনাইদহ ২৮/১২/২০১৩ ০১/০৩/২০১৪ ১৯৮৫ ১৭৬২২৭৫১৬৪
৫৯ শতা ী িব াস ১১২০৩৮৬ সহঃ িশ ক কৃিষ ৩.৬৩ ৩.৬৪ ৩.১৫ খালফিলয়া িমলন মাঃ িবঃ িঝনাইদহ ১০/০১/২০১৫ ০১/০৫/২০১৫ ১৯৯০ ১৭৩৬৭৯৭৭৭১
৬০ অেধ  শখর বালা 293057 সহঃ িশ ক শারীিরক িশ া 2য় 1983 3য়- 1986 ২য় 1986 উেম র মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 1/2/1999 1/2/1999 29/02/1968 01731-494792

৬১ মাঃ আ ল হােশম 1015666 সহঃ িশ ক ইসলাম ধম 1ম 1993 ২য় 1995 ৩য় 1997 উেম র মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 22/06/2004 1/7/2004 1/2/1979 01723-318446
৬২ িততাস মার ঘাষ 1065371 সহঃ িশ ক কি উটার 2য 2001 ২য় 2003 2য় 2007 উেম র মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 14/11/2011 1/11/2012 25/05/1986 01721-588164
৬৩ উ ম মার ম ল 1142659 সহঃ িশ ক সমাজ িব ান ২য় 2001 ২য় 2004 2য় 2008 উেম র মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 9/4/2012 1/7/2018 5/10/1984 01736-486615

৬৪ শির ল ইসলাম ১১৩৯৯৬৮ সহকাির িশ ক সমাজ িব ান এসএসিস 2.75 এইচএসিস 2.2 ২য় িবভাগ  প চিলয়া মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 10.12.15 01.03.2018 1986 1918618300

৬৫ ওমর ফা ক নাই সহকাির িশ ক ভৗত িব ান এসএসিস 4.69  এইচএসিস 3.9 3.35 এলা ী মেফজ উ ীন মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 07.02.2019 ি য়াধীন 1990 192604884

৬৬ মা: র ামান 1148445 সহকাির িশ ক গিণত এসএসিস 4.5 এইচএসিস 4.7 3.42 এলা ী মেফজ উ ীন মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 17.02.19 01.05.19 1988 1911856827

৬৭ মাহা: আ জার িগফারী 219246  সহকাির িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল-2য় আিলম-2য় ফািজল ও কািমল-2য় সাফদার র ন র আলী একােডিমী িঝনাইদহ ০২.০৭.১৯৯৪ ০১.০২.১৯৯৫ ১৯৭০ ১৭১৬৫৭৪০৩৩

৬৮ মা: শির ল ইসলাম ২৯১২৯৭ সহকাির িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল-2য় আিলম-৩য় ফািজল-৩, কািমল-2য় বলাবাড়ীয়া বাগডা া মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ৩১.১২.১৯৯৫ ০১.০২.১৯৯৮ ১৯৭২ ১৭১৭২৫২০৪১
৬৯ বাস চ  িসংহ ২১৯৭১৫ সহকাির িশ ক িষ িশ া এসএসিস-২য় এইচএসিস-২য় িবএড -িব বলাবাড়ীয়া বাগডা া মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ০১.০১.৮৮ ০১.০১.১৯৯৫ ১৯৬৬ ১৭৩৪৯৫৬১০১

৭০ মা: রােশ ল কিরম 1081487 সহকাির িশ ক িব ান এসএসিস-4.13 এইচএসিস-2.80 এমএসিস-2য় লবাড়ী মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 12.12.2012 01.02.2013 ১৯৮৫ ১৯১১৯৪১৮৪৮

৭১ মা: হাসা ামান 1145521 সহকাির িশ ক ইংেরজী এসএসিস-4.৬৩ এইচএসিস-৪.৫০ এমএ ৩.৩১ লবাড়ী মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 04.02.2019 06.02.2019 ১৯৯১ ১৭৪৯৫২৫০৯২

৭২ মা: আেনায়ার হােসন ১১৪৫৫১৯ সহকাির িশ ক িষ িশ া এসএসিস-4.৫৬ এইচএসিস-৪.৪০ এমএসিস- ৩.৫৮ লবাড়ী মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 04.02.2019 06.02.2019 ১৯৯০ ১৯৪২৩৬১৪৭০
৭৩ মা: মিহ ল ইসলাম ১০২৮৬৮৯ সহকাির িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল-১ম আিলম-১ম  কািমল-২য়  শনা মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ২৬.১০.২০০৪ ১৬.১০.২০০৫ ১৯৮০ ১৯১৮৩৮০৯৩৫

৭৪  িদল বা ইয়াছিমন দালনা ১১৪৮৪৪৬ সহকাির িশ ক আইিস এসএসিস-5 এইচএসিস-4.৩ এমএসিস- 3. শনা মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ০৩.০২.২০১৯ ০১.০৪.২০১৯ ১৯৯২ ১৯৫৯১১৮৭৮৮

৭৫ মাঃ শিফ ল ইসলাম N 1154719 সহকাির িশষক বাংলা এসএসিস-২.৭৫ এইচএসিস-৩.৫০ াতক (স ান)২য় কাটচ দ র মা িমক বািলকা িব ালয় িঝনাইদহ ১৬-০২-২০১৯ 1/9/2019 1988 1969344599

৭৬ মাঃ ইয়া ল  ইসলাম N 1154720 সহকাির িশষক বসায় িশষা এসএসিস- এইচএসিস াতক (স ান) কাটচ দ র মা িমক বািলকা িব ালয় িঝনাইদহ ১৬-০২-২০১৯ 1/9/2019 1990 1927421877



৭৭ ফারহীন আলম N 1154721 সহকাির িশষক গাহ  িশষা এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) কাটচ দ র মা িমক বািলকা িব ালয় িঝনাইদহ ১৬-০২-২০১৯ 1/9/2019 1992 1753176280
৭৮ মা: মা ািফ র রহমান 1007893 সহকাির িশ ক সমাজ িব ান এসএসিস এইচএসিস িব, এ এন, িব জ মা ৗিমক িব ালয় িঝনাইদহ 28.03.98 01.05.2004 1966 1753732888
৭৯ মাহা: আছা ামান 1010094 সহকাির িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া ২য়- ২য় ২য় িবভাগ এন, ক আর েপৗর আদশ মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ০১.০১.২০০১ ০১.০৫.২০০৪ ১৯৭৯ ১৮১৯৯২০৮৮৮
৮০ মাছা: নাজমা খা ন ১১৪৩৮১৭ সহকাির িশ ক  আইিস ২য়- ২. ২য় িবভাগ এন, ক আর েপৗর আদশ মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ১৫.১২.২০১৪ ০১.১১.২০১৮ ১৯৮৩ ১৯৬৪৪৮০০১২

৮১ মা: আ: রা াক ২০২৫৩৩ সহকাির িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল-2য় আিলম-2য় ফািজল ও কািমল-2য় তালসার কাজী ৱফর রহমান মা িমক িব: িঝনাইদহ 1.04.1984 01.09.1985 ১৯৬৩ ১৭১২৬৬২৬৯৬

৮২ গাংত মার পাল ১১২৫৬৮৪ সহকাির িশ ক িহ  ধম এসএসিস-1ম এইচএসিস-3.30 এমএসিস-2য় তালসার কাজী ৱফর রহমান মা িমক িব: িঝনাইদহ 19.10.19 01.01.2016 ১৯৮২ ১৭৭৯৪৪৮৮৯০

৮৩ মা: আ ল খােলক ১১৫২৪৫৭ সহকাির িশ ক িষ িশ া এসএসিস-5 এইচএসিস-4.80 এমএসিস- 3.82 তালসার কাজী ৱফর রহমান মা িমক িব: িঝনাইদহ 20.02.19 1.07.2019 ১৯৯২ ১৭৮০৩০৭১৪১

৮৪ মা: আ স সালাম ৩৯৩২৬ সহকাির িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল-2য় আিলম-2য় ফািজল ও কািমল-2য় জালাল র মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 26.01.03 1.08.1990 ১৯৬৯ ১৭২৫৫৭৫২৭০

৮৫ মা: সািকব হাসান ১১৬২৪৬৬ সহকাির িশ ক িষ িশ া এসএসিস-4.00 #VALUE!  িষ িডে ামা-3.64 জালাল র মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 14.02.2019 01.07.2019 ১৯৯০ ১৭৫৩১৭২৮২৯

৮৬ মাঃ হা ন অর রিশদ ১১৩৪৬৪৪ সহকাির িশ ক গিনত এসএসিস-3.50 এইচএসিস-2.80 এমএসিস- 1ম জালাল র মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 15.04.2015 29.05.2017 ১৯৮৬ ১৭৩৫৩৩৭১৩৬
৮৭ মা: শির র রহমান ৫১৩৬১৯ সহকাির িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল-2য় আিলস-3য় ফািজল-3য় শরখালী মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 01.01.1995 01.03.2001 ১৯৭০ ১৭১৯৫৭১১৭১

৮৮ েকশ চ  িব াস 1127607 সহকাির িশ ক িহ  ধম এসএসিস-2.75 এইচএসিস-3.10 এমএ -2য় শরখালী মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 20.10.2015 01.03.2016 1985 ১৭২১৪৩৪১২১

৮৯ জ াছনা রাণী িব াস 0 সহকাির িশ ক বসায় িশষা এসএসিস-4.13 এইচএসিস-4.20 এমএসিস- 1ম শরখালী মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 12.02.2019 0 1989 ১৭২১৪৭৪৪০২
৯০ মা: রিবউল ইসলাম ১০২০২৯৪ সহকাির িশ ক িষ িশ া এসএসিস-১ম এইচএসিস-২য় এমএসিস- ৩য় িব,িস,িব মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ১৪.০২.২০০৪ ০১.১০.২০০৪ ১৯৭৮ ১৭৭১৭৪৫৪৯২
৯১ মাহা দ আ ল হাসান ২৯৩৭৬৮ সহকাির িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল-৩য় আিলস-3য় ফািজল-3য় িব,িস,িব মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ০১.০১.১৯৯৫ ১.১০.১৯৯৯ ১৯৭৭ ১৭২৫৮৪৯১০৭
৯২ মা: আেনায়ার হােসন ১০৩৪০৫৮ সহকাির িশ ক ত ি এসএসিস-১ম এইচএসিস-২য় এমএ -৩য় িব,িস,িব মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ১৪.০২.২০০৪ ০১.০৯.২০০৬ ১৯৭৬ ১৭৬৩১৩৭৩৮২
৯৩ হা: ছাই র রহমান ২৯৩৮০৩ সহকাির িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল-২য় আিলস-3য় ফািজল-3য় , আই, িস মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 30.01.1995 01.04.1999 ১৯৭০ ১৭১২৩৩৩৮৩৩

৯৪ মাছা: মাইয়া শিরফ ১১২৪০৪৪ সহকাির িশ ক কি উটার এসএসিস-২য় এইচএসিস-২.৯০ এমএ -২য় , আই, িস মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 18.08.2015 01.11.1915 ১৯৮৫ ১৯৩৮৯৭৪৯৭১

৯৫ সাগর তরফদার ১১৪৮৪৪৪ সহকাির িশ ক িষ িশ া এসএসিস-৪.১৯ এইচএসিস-৩.৭০ এমএ -২য় , আই, িস মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 05.02.2019 01.05.2019 ১৯৯০ ১৭৪৫৮৮৯৯২৬

৯৬ ফােতমা ফরেদৗস ১১৪৮৪১৮ সহকারী িশ ক বাংলা এসএসিপ এইচএসিস াতক পাশ (স ান িশ কিল মেডল মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 11/2/2019 1/6/2019 ২০/১০৮৮ ১৭৭০২০৫০৮০

৯৭ মাঃ শামীম হােসন ১১৪৮৫১৫ সহকারী িশ ক বাসায় িশ া এসএসিপ এইচএসিস াতক পাশ (স ান িশ কিল মেডল মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 11/2/2019 1/6/2019 ১৮/০৩/১৯৯০ ১৭৭২৭০৬২৭৮

৯৮ মাঃ রজায়ান হাসাইন ১১৪৮৪২০ সহকারী িশ ক ইংেরজী এসএসিপ এইচএসিস াতক পাশ (স ান িশ কিল মেডল মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 11/2/2019 1/6/2019 ১৭/১১/১৯৯১ ১৭৫৫০৪০৪৩৭

৯৯ তাসিনম শাহািরয়ার ১১৪৮৪১০ সহকারী িশ ক ভৗত িব ান এসএসিপ এইচএসিস াতক পাশ (স ান ভা িরয়া মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ১৫/০২/২০১৯ 1/5/2019 ১৫/১২/১৯৮৮ ১৯২০৮২৩২৬৩

১০০ ি য়াংকা শাহা ১১৪৮৪১৪ সহকারী িশ ক গিণত এসএসিপ এইচএসিস াতক পাশ (স ান ফলতলা মাঃ বািলকা িব ালয় িঝনাইদহ ১৮/০২/২০১৯ 1/5/2019 ১৯৮৯ ১৭৬৮৪৫৩৩৪৪

১০১ মাঃ মিজ র রহমান ১১৪৮৪১২ সহকারী িশ ক েগাল এসএসিপ এইচএসিস াতক পাশ (স ান ভবানী র মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 2/2/2019 1/5/2019 ২৫/১১/১৯৮৫ ১৭৩১৪৭৬১৮১

১০২ মাঃ হািক র রহমান ১১৪৮৪০৭ সহকারী িশ ক ইংেরজী এসএসিপ এইচএসিস াতক পাশ (স ান জাড়াদহ মা িমক িব ালয িঝনাইদহ 2/2/2019 1/5/2019 ১৯৯৪ ১৭১৯৬২৪১৩০

১০৩ মাঃ শির ল ইসলাম সহকারী িশ ক গিণত এসএসিপ এইচএসিস াতক পাশ (স ান পাড়াহা  মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ২৪/০২/২০১৯ 1/5/2019

১০৪ উমাইয়া আফেরাজ --- সহকারী িশ ক বাসায় িশ া এসএসিপ এইচএসিস াতক পাশ (স ান হিরণা  ি য়নাথ মাঃ িব ালয় িঝনাইদহ 4/2/2019 --- 12/10/1989 ১৯৫২৫৫৪৫৬৪

১০৫ তাসলীমা লতানা ১০০৫৯৫৮ সহঃ িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক(স ান) হিরশংকর র জ,িস মা িমক িব াপীঠ িঝনাইদহ ১৩/১০/০৩ ০১/০১/২০০৪ ৩১/১২/৭৭ ১৭৮৪১৬৭২০০

১০৬ জাহানারা খা ন ১০১৫৭৬০ সহঃ িশ ক ইসলাম ধ  দািখল আিলম কািমল(পাস) হিরশংকর র জ,িস মা িমক িব াপীঠ িঝনাইদহ ০৫/০৮/২০০৪ ০৫/০৮/২০০৪ ১৫/০৫/৮১ ১৭৯৫২৯০৯৬২

১০৭ মাঃ আির ল ইসলাম ১০৬৮৩৫৭ সহঃ িশ ক িষ িশ া এস এস িস - িষ িডে ামা হিরশংকর র জ,িস মা িমক িব াপীঠ িঝনাইদহ ০১/০৮/২০১২ ০১/১১/২০১২ ০৬/০১/১৯৮৯ ১৭৪৬৬৬৩০১৫

১০৮ মাহা দ ফা ক হােসন ১১৪৮৪২৫ সহঃ িশ ক বসায় িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক(স ান) হিরশংকর র জ,িস মা িমক িব াপীঠ িঝনাইদহ ১৩/০২/১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০৩/০৬/১৯৮৭ ১৭২৫৪৫১৫৪৮

১০৯ িজিনয়া ১১৫২৪৪৬ সহঃ িশ ক সামািজক এসএসিস-৪.৭০ ৪.৭ ৩.৫৩ চা য়ালী মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ১৭.০২.১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০৬/১৪/১৯০৫ ১৭২৪৫৯৮২৭৭

১১০ মািরয়া তাসনীম ১১২৯৭৬৩ সহঃ িশ ক িষ িশ া ২০০৯ িষ িড-২০১৩ ক, ক িপিব মা/িব িঝনাইদহ ০১/১০/২০১৫ ০১/০৭/২০১৯ ০৩/১২/১৯৯৩



১১১ মাঃ ই ািহম 114842 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম এ (4.00) এ (4.25) িব+(৩.৪৪) উ র নারায়নপুর মাধ িমক িবদ ালয িঝনাইদহ 18/02/19 1/5/2019 1/1/1989 ০১৮৬৪-৩৮০০৫৩

১১২ কাম াহার ১০২৮৫৯৫ সহকারী িশ ক কি উটার ১ম ২য় ৩য় বাজার গাপাল র ল এ  কেলজ  িঝনাইদহ ০২/০৫/২০০৪ ০১/০৯/২০০৫ ১৭/০৫/৭৮ ১৭১৭৪৮৯১৭৮

১১৩ মাঃ মা ম রজা ১১৩৯৯৬২ সহকারী িশ ক বাংলা ১ম ২.৮৩ ৩য় বাজার গাপাল র ল এ  কেলজ  িঝনাইদহ ২১/১০/২০১৫ ০১/০৩/২০১৮ ১৮/০৮/১৯৮১ ১৭১০০৩৮৬৯৫

১১৪ মাঃ রিক ল হাসান ১১৪২৬৫৭ সহকারী িশ ক সমাজিব ান ১ম ২য় ২য় বাজার গাপাল র ল এ  কেলজ  িঝনাইদহ ২১/১০/২০১৫ ০১/০৮/২০১৮ ১৭/১০/১৯৭৯ ১৭১৯২৭৩৯৭৮

১১৫ মা সােহল রানা ১১৫২৪৪২ সহ.িশ ভৗত.িব. রসায়ন ২০০১-৩.৮৮ ২০০৩-৩.০০ ২০০৮ ২য় িবষয়খালী শহীদ মা ফা ু ল এ  কেলজ ঝনাইদহ ২০/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০৬/০৯/১৯৮৫ ০১৭২২-৮০১৮৭৬
১১৬ মা: জামাল হােসন ১১২৫৬৮৫ শািররীক িশ া শা.িশ ১৯৯৫-১ম ১৯৯৭-২য় ২০০৯-২য় িবষয়খালী শহীদ মা ফা ু ল এ  কেলজ ঝনাইদহ ০২/১১/২০১৫ ০১/০১/২০১৬ ০৪/১০/১৯৭৯ ০১৭১৮-২০৯৭৫১
১১৭ মা: তিহন জামান ১১৪৮৪২৭ সহকারী িশ ক সমাজিব ান ২.৮৮ ৩.২ ২০০৮-২য় ইসলামপুর মাধ িমক িবদ ালয ঝনাইদহ ২০/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২১/০৮/১৯৮৬ ১৭২৪১৬১০৫৮
১১৮ আহেমদ আ াস ১১৫২৪৩৯ সহকারী িশ ক ইংেরজী ৪.১৩ ৩.২ ২য় ইসলামপুর মাধ িমক িবদ ালয ঝনা্ইদহ ২০/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০২/০৯/১৯৮৭ ##############

১১৯ মা: মা ািফজরু রহমান ১১৪৮৪৩০ সহকারী িশ ক গিণত ৪.২৫ ৪.৩ ১ম ইসলামপুর মাধ িমক িবদ ালয ঝনা্ইদহ ২০/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১২/০৭/১৯৮৭ ১৯১৪৩৩২৮৩২
১২০ সাথী রাণী িসংহ রায় ১১৫২৪৩৬ সহকারী িশ ক িহ:ধম ২য় ২য় ২য় শলজনাথ মাধ িমক বািলকা িব্দ ালয ঝনা্ইদহ ১২/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০৪/০৯/১৯৮৩ ১৭৫২৯৮৯৫৩২
১২১ মাঃ শামীম রজা  ১১৩৯৯৩২ সহঃ িশ ক কি উটার এসএসিস-২য়  এইচএসিস-২য় াতক (স ান)-২য় ক,িব সি লনী মা ঃিব াঃ িঝনাইদহ ০১/১২/২০১৩ ০১/০৩/২০১৮ ১৬/১০/১৯৮৩ ১৭১২৬২২৪১৫

১২২ লিত র রজা ১১৪৫৫১৫ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম  দািখল-4.00 আিলম-৩.৮৩ ফািজল-১ম ক,িব সি লনী মা ঃিব াঃ িঝনাইদহ ০১/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ০১/০১/১৯৮৭ 01743-752624

১২৩ পংকজ মার িব ১১২১২৩৯ সহঃ িশ ক িষ িশ া এসএসিস-১ম এইচএসিস-২য় িবএ িজ এড-২.39 ক,িব সি লনী মা ঃিব াঃ িঝনাইদহ ০১/০৬/২০১৫ ০১/০৭/২০১৫ ১৩/০৮/১৯৭৯ 01990-637735

১২৪ gvngy`yi ingvb 1152440 mnKvwi wkÿK Bmjvg wkÿv 3.67(2005) 4.00(2007) 3.37(2012) kïKzÄ ¯‹zj G¨vÛ K‡jR wSbvB`n 7/2/2019 1/7/2019 1991 1859166698

১২৫ ‡gvt AvãyQ mvgv` 293645 mnKvix wkÿK Bmjvg wkÿv wØZxq-82 wØZxq-84
dvwRj m¤§vb wØZxq- 
86

iNybv_cyi gva¨wgK we`¨vjq wSbvB`n 2/1/1993 1/4/1999 1/1/1969 01713920059

১২৬  ভি  গাপাল িব াস 208599 সহ:িশ: িষিশ া 1978 1980 1983 হিলধানী মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 4/1/1987 4/1/1987 30-06-63 1717187466

১২৭ শফালী খা ন 2810611 সহ:িশ: ইসলাম ধম 1998 2000 2002 হিলধানী মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 19/08/2004 1/5/2005 23-02-1994 1728340170

১২৮ য না ম ল 1112225 সহ:িশ: িহ  ধম 2001 2003 2007 হিলধানী মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ 9/6/2014 1/9/2014 4/3/1987 1733762275

১২৯ মাঃ ফা ক হােসন ১১২৫৭০৩ সহঃিশঃ ধম দািখল ২য়-৯৭
আিলম ২য়-
২০০০

ফা জল ২য়-
২০০৩ শহীদ ৃিত িবদ াপীঠ ঝনাইদহ ০২/১২/২০১৫ ০১/০১/২০১৬ ৩১/১২/১৯৮২ ১৯২২৬৩০৭৯১

১৩০  দীপ কুমার হালদার ১১৩৫০৮৬ সহঃিশঃ কৃিষ এসএসিস ১ম-৮৮
এইচএসিস 
৩য়-৯১ িবএস এস ২য়-৯৩ শহীদ ৃিত িবদ াপীঠ ঝনাইদহ ০২/১১/২০১৬ ০১/০৫/২০১৭ ০৫/০১/১৯৭৩ ১৭৬৮০৯০০২৫

১৩১ মা: আ ল খােলক ২৯৩৭৪৯ সহ:িশ শরীরচচা এসএসিস-২য় এইচএসিস-২য় াতক(পাশ) ৩য় সি লনী মা: িব ালয় িঝনাইদহ ২১/০২/১৯৯৯ ০১/০৪/১৯৯৯ ১৯৬৫ ১৭১৪৬৩৪৪৭৮

১৩২ মাছা: সািহদা খা ন ৫১৮৭৮২ সহ:িশ কি উটার এসএসিস-২য়-৯৩ এইচএসিস-২য়-৯৫ াতক(পাশ) ৩য়-৯৭ সি লনী মা: িব ালয় িঝনাইদহ ২৯/১২/২০০১ ০১/০৫/২০০২ ১৯৭৬ ১৭২৫৭১৭৬৪৪

১৩৩ মা: শিফউি ন ২৯০৮৪৭ সহ:িশ শরীরচচা এসএসিস-২য়-৮৮ এইচএসিস-২য়-৯০ িবএসিস(পাশ) ৩য়-৯২ কা খালী ম র মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ০১/০১/১৯৯৫ ০১/০২/১৯৯৮ ১৯৭১ ১৭১৭০০৭৩৪৭

১৩৪ মা: আিসর উ ীন ৫১৬৩৩১ সহ:িশ িষ িশ া এসএসিস-৩য়-৮৯ এইচএসিস-৩য়-৯১ িবএিজএড-২য়-২০০১ কা খালী ম র মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ০৩/১২/১৯৯৯ ০১/০৩/২০০২ ১৯৭২ ১৭২১৪৭৫২৩৩

১৩৫ মা: মমতাজ উ ীন ২৯০৮৪৫ সহ:িশ ইসলাম িশ া দািখল ২য়-৭৫ আিলম ৩য়-৭৭ ফািজল-২য়-৭৯ কা খালী ম র মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ০১/০১/১৯৯৫ ০১/০২/১৯৯৮ ১৯৬২ ১৭০৬৬২২৬৩৯

১৩৬ মাছা: র া খা ন সহ:িশ সমাজিব ান এসএসিস-৩য়-০৪
এইচএসিস-৩য়-
০৮ াতক(পাশ) ২য়-১১ কা খালী ম র মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ২৯/৯/১৫ ১৯৮৬ ১৭২৩৭৭৭৭৬২

১৩৭ মা: মিন ামান ১০১৫৬৮২ সহ:িশ ইসলাম িশ া দািখল ২য়-৭৫ আিলম ৩য়-৭৭ ফািজল-২য়-৭৯ কালাবাজার মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ০১/০৪/২০০৪ ০১/০৬/২০০৪ ১৯৮১ ১৭২৪৩৪১৬৯২

১৩৮ মা: আ সাঈদ ১০৪৩০০৯ সহ:িশ শরীরচচা এসএসিস-২য় এইচএসিস-২য় াতক(পাশ) ৩য় কালাবাজার মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ০২/০১/২০১০ ০১/০৫/২০১০ ১৯৮০ ১৭২১১৫৭১৫৬

১৩৯ মা: আ র রহমান ১১০২৯৭২ সহ:িশ ইসলাম িশ া দািখল ২.১৭-০৪ আিলম ২.৪২-০৬ ফািজল-২.১৭-২০০৯ বা েদব র মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ১৮/৪/২০১৩ ০১/০৩/২০১৪ ১৯৯০ ১৯৪৩১৫৫৬১৮

১৪০ ফােতমা জ জা রা ১১৪৮৪৪৩ সহ:িশ গিণত এসএসিস-৪.১৯-০৩ এইচএসিস-৩.০০৫ িবএ (স ান)১ম-০৯ বা েদব র মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৭ ১৭২৩১৪৫২৫০

১৪১ মাছা: সালমা খা ন ১১৪৮৪৩৫ সহ:িশ িষ িশ া এসএসিস-৩.৫-০৫
এইচএসিস২.৯০-
০৭ উি দ িব ান(স ান) বা েদব র মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৯ ১৯২০৯২৫৫৯১

১৪২ অহলাদ মার িব াস ১০৬৭৮১৫ সহ:িশ আইিস এসএসিস-২য় এইচএসিস-২য় াতক ( ামান) একতার র মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ০৯/০৬/২০১২ ০১/১১/২০১২ ১৯৮৪ ১৭১৮৭৪৭০০৫

১৪৩ জ রা খা ন ১১৫২৪৫৩ সহ:িশ ইসলাম িশ া একতার র মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৫ ০১৭১২-৫০৯৩৭১

১৪৪ মা: শাহী র রহমান সহ:িশ বসা িশ া এসএসিস-৪.৩৮ এইচএসিস-৪.০০য় াতক(পাশ) ১ম বজাপাড়া মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ১৭/০২/২০১৯ ১৯৮৮ ১৯২৪২২৪৬২৪

১৪৫ মা: িজয়াদ সাইন ১১৪৮৪৩৪ সহ:িশ কি উটার এসএসিস-৪.৪৪ িড:ই:-৩. াতক(পাশ) ৩য় বজাপাড়া মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯৪ ১৯২১৯৫০২৫৯

১৪৬ মা: আ ল ওহাব ৭৯৪১৯ সহ:িশ ইসলাম িশ া দািখল ২য়-৮৩ আিলম ৩য়-৮৫ ফািজল-৩য়-৮৭ চাপরাইল মা িমক িব ালয িঝনাইদহ ০১/০৬/১৯৯৪ ০১/০৬/১৯৯৪ ১৯৬৯ ১৭১৪৯২৪৫০০

১৪৭ অ ম মার অিধকারী ১০৪২৯৯১ সহ:িশ শরীরচচা এসএসিস-১ম-৮৯ এইচএসিস-২য়-৯১ াতক(পাশ) ৩য়-৯৩ চাপরাইল মা িমক িব ালয িঝনাইদহ ১৫/১২/২০০৯ ০২/০৪/২০১০ ১৯৭৪ ১৭১৯৪৭৮৫৪১

১৪৮ নািসমা খা ন ১০৪১৪৯৬ সহ:িশ কি উটার এসএসিস-১ম-৯৭ এইচএসিস-২য়-৯৯ াতক(পাশ) ২য়-২০০২ তি র মা:বািলকা িব ালয় িঝনাইদহ ০১/০১/২০১৩ ০১/০২/২০১৩ ১৯৮২ ১৭৩১৭২৮৯১৯

১৪৯ মা: গালাম সরওআর ১১১৫৬১ সহ:িশ শরীরচচা এসএসিস-২য়-৮৪ এইচএসিস-২য়-৯৫ াতক(পাশ) ২য়-৯৭ তি র মা:বািলকা িব ালয় িঝনাইদহ ২০/০৪/২০১৪ ০১/০১/২০১৫ ১৯৬৭ ১৭৫৮৬৮৬০০৬



১৫০ মা: মা ম িব াহ ১১৪৪৪৩৮ সহ:িশ কি উটার এসএসিস-২য়-০০০
এইচএসিস-৩য়-
০২ াতক(পাশ) ২য়-০৬ িবিসএস মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ০২/০৫/২০১৫ ০১/০১/২০১৯ ১৯৮৫ ১৭১২৭৩২৭৭৫

১৫১ মা: আিম ল ইসলাম ৫১৪৩৪১ সহ:িশ ইসলাম িশ া দািখল ২য়-৮৪ আিলম ৩য়-৮৬ ফািজল-৩য়-৮৮ িবিসএস মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ২৮/১২/৯৩ ১৩/০৮/২০০১ ১৯৬৯ ১৭৯৮৪১৮২৪১০

১৫২ মা: আ ল ও দ ৫১১০২৪ সহ:িশ শরীরচচা এসএসিস-২য়-৮৪ এইচএসিস-২য়-৮৯ াতক(পাশ) ২য়-৯১ িবিসএস মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ২৮/১২/৯৩ ০৩/০৫/২০০০ ১৯৬৭ ১৭২৫০৮০৮৫৩

১৫৩ মা: ফা ক হােসন ৫১৭৮৭২ সহ:িশ িষ িশ া এসএসিস-২য়-৯৪ এইচএসিস-২য়-৯৮ িবএিজএড২.৪৭-০৮ িবিসএস মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ২৫/১২/২০০১ ২০/১১/২০০২ ১৯৭৮ ১৭২৫৪৫৪৫৩৫

১৫৪ মা: িমজা র রহমান ২৯১২৮৬ সহ:িশ শাররীক িশ া এসএসিস-২য়-৮৪ এইচএসিস৩য়-৮৮ াতক(পাশ) ৩য়-৯১ কা ভাংগা মা:বা:িব: িঝনাইদহ ২৫/০২/১৯৯৬ ০১/০৩/১৯৯৮ ১৯৬৭ ১৭১৫২৭৫৬৯২

১৫৫ মা: মিনর উ ীন ১১১২২৩৬ সহ:িশ কি উটার এসএসিস-২য়-৯৯ এইচএসিস-২য়-০১ াতক( ামান)৩য়-০৫ কা ভাংগা মা:বা:িব: িঝনাইদহ ০৪/০৮/২০১৪ ০১/০৯/২০১৪ ১৯৮৩ ১৮৩৯২৬৭১৯৩

১৫৬ কাজী বী ২১২৯৯৩ সহ:িশ ইসলাম িশ া দািখল ২য়- আিলম ২য় ফািজল-২য়- রায় াম বাণীকা  মা:িব: িঝনাইদহ ০২/১২/১৯৮৯ ০২/১২/১৯৮৯ ১৯৬৮ ১৭১১৯৩৩২১১

১৫৭ পলাশ মার ভ া ১০৭৯৮৫৬ সহ:িশ কি উটার এসএসিস-২য়- এইচএসিস-২য়- াতক(পাশ) ৩য় রায় াম বাণীকা  মা:িব: িঝনাইদহ ১৩/০৩/২০১৩ ০১/১১/২০১৩ ১৯৭৯ ১৮১১৮৮৫৬৮৮

১৫৮ পিল সাহা ১১১৩৫২৯ সহ:িশ কি উটার এসএসিস-২য়-৯৯
এইচএসিস-২য়-
০৩ াতক(পাশ) ২য়-০৯ রা ম আলী মা িমক িব : িঝনাইদহ ০১/০৯/২০১৪ ০১/১১/২০১৪ ১৯৮৩ ১৭১৯৪৮১৫৩৭

১৫৯ মা: মিহ ল ইসলাম ১১১৩৫২৮ সহ:িশ ইসলাম িশ া দািখল ২য়-৯৮ আিলম ২য়-০০০ ফািজল-২য়-২০০২ রা ম আলী মা িমক িব : িঝনাইদহ ০১/০৯/২০১৪ ০১/১১/২০১৪ ১৯৮৪ ১৭২৯১৭৭৬৭৫

১৬০ মিম ল ইসলাম ১০৬৫৩৭৯ সহ:িশ শাররীক িশ া এসএসিস- এইচএসিস- লাল ি য়া মা িমক িবদ: িঝনাইদহ ২৩/০৪/২০১২ ০১/১১/২০১২ ১৯৭৯ ১৭৭২৭৮৮৩৭৭

১৬১ মা: মা র রহমান ১০৪১৬১২ সহ:িশ ইসলাম িশ া দািখল ২য়- আিলম ২য়-০০০ ফািজল-২য় লাল ি য়া মা িমক িবদ: িঝনাইদহ ২৭/১২/২০০৯ ০১/০৩/২০১০ ১৯৮৩ ১৯২২৩৬৪১৩৯

১৬২ মা: নাজ ল ইসলাম ১০৪৮৫৩৪ সহ:িশ কি উটার এসএসিস-২য় িড:ই:-৩. াতক(পাশ) ২ লাল ি য়া মা িমক িবদ: িঝনাইদহ ১৬/০৬/২০১০ ০১/০৭/২০১০ ১৯৮৭ ১৮৫২৭৭২০৭০

১৬৩ মা: খাই ল ইসলাম ১০৩৭৪৫৩ সহ:িশ শাররীক িশ া এসএসিস-১ম-৮৯ এইচএসিস-২য়-৯৮ াতক(পাশ) ২য়-২০০ মাবারক আলী মা:িব: িঝনাইদহ ১২/১২/২০০৭ ০১/০১/২০০৯ ১৯৭৯ ১৭২১৪৭৫২৫৯

১৬৪ মা: মিন ল ইসলাম ১১১৭৩৮৮ সহ:িশ ইসলাম িশ া দািখল ২য়- আিলম ২য়-০০০ ফািজল-২য় প চকা িনয়া মাি মক িব: িঝনাইদহ ০১/১১/২০১৪ ০১/০২/২০১৫ ১৯৮৬ ১৭১৯৪০৬৮৮১

১৬৫ মা: আ ল জলিল ২৯৩৭৩৪ সহ:িশ শাররীক িশ া এসএসিস-২য়-৮৯ এইচএসিস-২য়-৯২ াতক(পাশ) ৩য়-৯৪ ব লী মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ০১/১০/১৯৯৮ ০১/০৪/১৯৯৯ ১৯৭২ ১৯২২৮৬৮৬৭৬

১৬৬ মা: মিন জজামান ২৯৩৭৩৫ সহ:িশ ইসলাম িশ া দািখল-৩য়-৯০ আিলম-৩য়-৯২ ফািজল-৩য়-৯৪,কািমল ব লী মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ২০/১২/১৯৯৪ ০১/০৪/১৯৯৯ ১৯৭৫ ১৭১৮৯২৭০৭৫

১৬৭ পিপ রানী গা ামী ১১৩৯৯৫৬ সহ:িশ কি উটার এসএসিস-২.৩৮ এইচএসিস-২.৭০ াতক(পাশ) ২য়-০৯ ব লী মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ১৭/১০/২০১৩ ০১/০৩/২০১৮ ১৯৮৬ ১৭৬২৩৪৭১৮৮

১৬৮ অিসত মার রায় ১১৩৯৯৫৭ সহ:িশ িব ান এসএসিস-১ম-৯৮ এইচএসিস-২য়-০২ িবএসিস-২য়-০৭ ব লী মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ২৩/০৯/২০১৪ ০১/০৩/২০১৮ ১৯৮৩ ১৯১৫০৮৪৩৪৫

১৬৯ মা: িজ র রহমান ১১৫২৪৫৫ সহ:িশ ইংেরিজ এসএসিস-৩.৫৬-০৪ এইচএসিস-৪.০০ িবএ-২য়-১০,এমএ-২য ব লী মা িমক িব ালয় িঝনাইদহ ১৩/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৭ ১৭৫৩২১১০৩১

১৭০ মা: মা ন সাইন সহ:িশ বসা িশ া এসএসিস-৪.০০-০৭
এইচএসিস-৩.৮-
০৯ িবিবএ-৩.০৩,এমিবএ ব লী মা িমক িব ালয় ি য়া ১৩/০২/২০১৯ ১৯৯১ ১৯২০৬০৬৫৮৩

১৭১ মা: িরজাউল হক সহ:িশ ইসলাম িশ া দািখল ৩য়-৮৩
আিলম ৩য়-
০০০৮৭ ফািজল-৩য় বারবাজার মা িমক বা:িব িঝনাইদহ ২০/০১/১৯৯১ ০১/০৭/১৯৯৩ ১৯৬৯ ০১৭১২-৩১০১৩২

১৭২ নয়ন মার ম দার সহ:িশ বসা িশ া এসএসিস-.৩.৭৫
এইচএসিস-৩.৮-
০৪ িবিবএ-য়০৩,এমিবএ বারবাজার মা িমক বা:িব িঝনাইদহ ২০/০২/২০১৯ ১৯৮৬ ১৭২৫০৩১১১৫

১৭৩ মা: সাই ামান ১০২০২৬৪ সহ:িশ শাররীক িশ া এসএসিস-২য়-৮২ এইচএসিস-২য়-৮৪ াতক(পাশ) ২য়-৮৬ শমেশর নগর মা:িব ালয় িঝনাইদহ ১৬/৭/১৯৯৮ ০১/১১/২০০৪ ১৯৬৭ ১৭২১৯২২৬৬৯

১৭৪ মা: মাহ ল হক ১০০৬১২৫ সহ:িশ ইসলাম িশ া দািখল ৩য়- আিলম ৩য়-০০০ ফািজল- শমেশর নগর মা:িব ালয় িঝনাইদহ ১৬/০৭/১৯৯৮ ০১/০৫/২০০৪ ১৯৭৮ ১৮৩২৪৯২০৬৮

১৭৫ মা: আ ল আিজজ ২১৭৪২১ সহ:িশ ইসলাম িশ া দািখল ৩য়- আিলম ৩য়-০০০ ফািজল- ভাতঘরাদয়া র মা:িব: িঝনাইদহ ১৬/০২/১৯৯১ ০১/০১/১৯৯৪ ১৯৭০ ৯১৫১৮৭১১৪

১৭৬ মা: ফরদাউস রহমান ১১১৯৬৭৮ সহ:িশ কি উটার এসএসিস-২য় এইচএসিস-২য় াতক(পাশ) ২য়- ভাতঘরাদয়া র মা:িব: িঝনাইদহ ৩১/০১/২০১৫ ০১/০৫/২০১৫ ১৯৮১ ১৭৩২৭১৯১৮৮

১৭৭ মা: খিল র রহমান ৫১০১৬২ সহ:িশ শাররীক িশ া এসএসিস-২য়৮৬ এইচএসিস-২য়-৯১ াতক(পাশ) ৩য়-৯৪ শাহ র মা িমক িঝনাইদহ ০১/০৮/১৯৯৯ ০১/০৮/১৯৯৯ ১৯৬৯ ১৭৮৯৯৭২২৯৮

১৭৮ আসা ল ইসলাম ২১৯৬৩৮ সহ:িশ ইসলাম িশ া দািখল ৩২য়-৮৭
আিলম ২য়৮৯-
০০০ ফািজল-৩য়-৯২ শাহ র মা িমক িঝনাইদহ ১২/০২/১৯৯৩ ০১/০১/১৯৯৫ ১৯৭৩ ১৭১৫৪৮৪১৮১

১৭৯ মাছা: তািলমা খা ন ১০০২০০৮ সহ:িশ আইিস এসএসিস এইচএসিস াতক (পাশ) এমএম ল এ  কেলজ িঝনাইদহ ২ি◌৫/০৩/২০০৩ ০১/০১/২০০৪ ১৯৭৭ ১৭৪৫০৬১৮০০

১৮০ মা: শিফ ল ইসলাম ১০৭৮৪৩১ সহ:িশ ইসলাম িশ া দািখল আিলম ফািজল- এমএম ল এ  কেলজ িঝনাইদহ ১৩/০৬/২০১৩ ০১/০৯/২০১৩ ১৯৮৯ ১৯২২৩১২০৮৫

১৮১ লভ মার িব: ১১৪৮৪৩৯ সহ:িশ িষ িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক (পাশ) এমএম ল এ  কেলজ িঝনাইদহ ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯০ ১৮৪৬৬৯৯০১৮

১৮২ মা: শাহআলম ১১৪৮৪৩৮ সহ:িশ পদথ িব ান দািখল আিলম ফািজল- এমএম ল এ  কেলজ িঝনাইদহ ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯০ ১৯৩৬৬৭৮৫৫

১৮৩ মা: আ ল আিযম ১০৪৮৫০৭ সহ:িশ ইসলাম িশ া দািখল ১ম-৯৪ আিলম ১ম৯৬০ ফািজল-২য়-০৩,কািমল বািলডাংগা মা:িব: িঝনাইদহ ১৫/০৬/২০১০ ০১/০৭/২০১০ ১৯৭৮ ১৭৩১২৩৬০৮০

১৮৪ িতক মার িব াস ১০৫০০৪৮ সহ:িশ শিররচ এসএসিস-২য়৯৭
এইচএসিস-২য়-
২০০০ াতক(পাশ) ২য়-২০০২ বািলডাংগা মা:িব: িঝনাইদহ ০৫/০৮/২০১০ ০১/০৯/২০১০ ১৯৮২ ১৭১৮৯৪৩৯২৭

১৮৫ সানিজদা খা ন ১০৯৫৫৩ সহ:িশ শাররীক িশ া এসএসিস-২য় এইচএসিস-২য় াতক(পাশ) ২য়-২০ নলভাংগা বািলকা িব াল িঝনাইদহ ২৮/১২/৯৭ ০১/০৫/২০০৪ ১৯৭৬ ১৭৩৫২৮৩৮৯৭

১৮৬ আসা ামান ১০২৮৬০২ সহ:িশ িষ িশ া এসএসিস-২য় এইচএসিস-২য় াতক(পাশ) ২য়-২০ নলভাংগা বািলকা িব াল িঝনাইদহ ১৭/০৮/২০০০ ০১/০৯/২০০৫ ১৯৭১ ১৭৪৯০৮৪৫৫০

১৮৭ মা: িসরা ল ইসলাম ১০০৯৫৫৪ সহ:িশ ইসলাম িশ া দািখল-২য় আিলম -২য় ফািজল-২য়-ল নলভাংগা বািলকা িব াল িঝনাইদহ ২৮/১২/১৯৯৭ ০১/০৫/২০০৪ ১৯৭৫ ১৭১৪৫৭৩৫৬৬



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

1 শা  মার িব াস ১০০৫১৭৪ সহঃ িশ ক ইংেরজী ১ম-১৯৮৭ ২য়-১৯৮৯ ২য়-১৯৯২ মা রা এ,িজ, একােডমী, মা রা  মা রা ০৩/০১/২০০৪ ০৩/০১/২০০৪ ১৯৬৯ ১৭১৬৮৫৪৭৮৫

2 মাঃ িফেরা র রহমান ১১৫২৫৬৮ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া ৫.০০-২০০৫ ৪.৬৭-২০০৭ ৩.৪৮-২০১২ মা রা এ,িজ, একােডমী, মা রা  মা রা ২০/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯০ ১৯২১৯১৬৮৮৪

3 আশীষ মি ক ১১৪৮৬৭১ সহঃ িশ ক িষ িশ া ৩.৫০- ২০০৫ ৩.৩০- ২০০৭ ২য়- ২০১১ মা রা এ,িজ, একােডমী, মা রা  মা রা ২০/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯০ ১৬৫০১৫০৬৬৪

4 ক না দ  ১১৫২৫৬২ সহঃ িশ ক সমাজ িব ান 3.63-2002 4.10-2004
িবএসএস-২য়-
০৮,এমএসএস-২য়-
০৯

রাউতড়া এইচ এন ল এ  কেলজ । মা রা ১২/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ 1986 ১৭৬২২৩২৮৮৮

5 মাঃ তাির ামান ১০৫১৩৪২ সহঃ িশঃ শািররীক িশঃ ১ম ২য় ৩য় িমজা র মা িমক বািলকা িব ালয় মা রা ২১/০৭/২০১০ ০১/১১/২০১০ ১৯৭৯ ১৯২০১০০৬৮০

6 মাঃ আ ল হািলম ১০৬৩৭১৬ সহঃ িশঃ িষ িশ া ১ম ২য় ২য় িমজা র মা িমক বািলকা িব ালয় মা রা ০৩/০৮/২০১১ ০১/১১/২০১২ ১৯৮২ ১৯২২৪৫৩৫১৩

7 দীপংকর িব াস ১১৪৩৮৩২ সহঃ িশঃ আইিস ২.১৯ ৪.০৪ ২য় িমজা র মা িমক বািলকা িব ালয় মা রা ২৩/০৭/২০১৫ ০১/১১/২০১৮ ১৯৮৮ ১৮৮৫৭০৩৮৬২

8 রািজ ল ইসলাম 1152559 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ড - ৪.৪২ ড - ৩.৭৫ ড - ৩.০০ বরইল বাজার উ  মা িমক িব ালয় মা রা ০৪/০২/২০১৯ 1/7/2019 ১৯৮৮ 1723189890

9 িব পদ িব াস

২১৭৭৬০ সহকারী িশ াক 
( িনয়ার)

বাংলা ি তীয় তীয় আড়াইশত মা িমক িব ালয় মা রা ০১/০২৫/১৯৮৫ ০১/০১/১৯৯৪ ১৯৬৩ ১৯১৭৬২৯৬৪৪

10 মাহ দ জাকািরয়া ১০৪৭৬২১ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ২য়-১৯৯৩ ৩য়-১৯৯৫ ৩য়-১৯৯৭
পি ম বািড়য়ালা িসরা ল ইসলাম মা িমক 
িব ালয়

মা রা ১৫/০১/২০০০ ৩১/০৫/২০১০
১৯৭৯

১৭২১৭৫৭৪৮৬

11 িনিখল চ  দ ১১৪৮৬৬৬ সহঃ িশ ক িষ ৪.০০-২০০১ ৩.২০-২০০৫ ৩.০৪-২০১০
পি ম বািড়য়ালা িসরা ল ইসলাম মা িমক 
িব ালয়

মা রা ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯
১৯৮৫

১৭২২১২৭০৫২

12 িমরা ল ইসলাম      - সহঃ িশ ক ইংেরজী ১ম- ১৯৯৮ ২.৫০- ২০০৩ ৩য়- ২০০৭
পি ম বািড়য়ালা িসরা ল ইসলাম মা িমক 
িব ালয়

মা রা ১৪/১০/২০১৫ এমিপও  নেহ 1982 ১৭৫২০৩৭৭৪৮

13 স ীবন ঘাষ PHT-
১১২৫৮২৯ সহকারী িশ ক শরীর চচা

এসএসিস, িজিপএ-
৩.১৩, যেশার, ২০০৪

এইচএসিস, িজিপএ-
৪.৪০, যেশার, ২০০৫

িব.এস.এস, ২য়, 
জাতীয় িব :, ২০০৯

ি য়া িচয়ােমাড়া সয়দ আতর আলী উ  
মা িমক িব ালয়

মা রা ২৫/০৫/2015 ০১/০১/২০১৬
1987

০১৯৩৯-৬৪৯১৬০

14 িদপালী খা ন MRT- 
11৪৮৬৭৬ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম

দািখল, িজিপএ-৫.০০, 
মাদরাসা, ২০১০

আিলম, িজিপএ-৪.৭৫, 
মাদরাসা, ২০১২

ফািজল, ৩.৬৭, 
মাদরাসা, ২০১৫

ি য়া িচয়ােমাড়া সয়দ আতর আলী উ  
মা িমক িব ালয়

মা রা ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯
1994

০১৭২৪-৮২৩৫২৩

15 শিম া ধর

131469 সহকারী িশ ক ভৗত িব ান এসএসিস-4.25-2003 এইচএসিস-4.20-
2005

িবএসিস (স ান)-
3.18-2009(রসায়ন)

ধমি ক মা: 
বা: িব: , মা রা।

মা রা 13-02-2019 1/5/2009 1988 1914588063

16 মা: নওেশর আলী

১০৩৭২৭৬ সহকারী িশ ক ইসলাম ও 
নিতক িশ া

দািখল-২য়-১৯৯৪ আিলম-৩য়-১৯৯৬ ফািজল-২য়-১৯৯৮ 
কািমল-২য়২০০১

ছাটফািলয়া মা িমক িব ালয়, 
মা রা সদর, মা রা।

মা রা িনেয়াগ: ২৯/০৯/২০০৩ 
যাগদান: ১৩/১০/২০০৩

০১/১১/২০০৮ ১৯৭৮ ১৭৩৮৫৪০৪২৬

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

ইনেড  ন রিশ ে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



17 সা না িব াস

১১৩০৬১২ সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস-২য়-১৯৯৭ িষ িডে ামা
3.59-

২০১২(িডে ামা)
ছাটফািলয়া মা িমক িব ালয়, 

মা রা সদর, মা রা।

মা রা িনেয়াগ: 24/০6/2015 
যাগদান: 01/07/2015

1/9/2016 1980 ১.৭৫৬৯৯E+০৯

18 মিন ামান
১১৫৭৫৬০

সহকাির 
িশ ক(সামা.িব) 2.88 - 2003 4.10 - 2005 ২য় িব-২০১২ পােটাখালী সি লনী মা িমক বািলকা িব ালয় মা রা ০২/০৫/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৮ ১৯১২৯৯১৭৮৪

19 ী নািজ ল হক
১১২৪০৬৬

সহকারী িশ ক( 
িষ) ২য় িব-১৯৮৬ ৩য় িব-১৯৮৯ ৩য় িব-১৯৯৭ পােটাখালী সি লনী মা িমক বািলকা িব ালয় মা রা ১৪/০৬/২০১৫ ০১/১১/২০১৫ ১৯৭০ ১৭১৩৯২৪৩৭০

20 মা. মা ফ হাসান 513681 সহকারী িশ ক
ইসলাম ও নিতক 
িশ া দািখল/২য়-1987 আিলম/৩য়-1989 ফািজল/1991-৩য় িলশ লাই  স মা িমক িব ালয়, মা রা। মা রা 2/1/1999 1/2/2001 ১৯৭২ 1718846870

21 িবকন মার 1152571 সহঃ িশ ক বাংলা 2.69/2003 3.00/2005 2য়/2010 আেলাকিদয়া খিরয়া মাঃ িবঃ মা রা 14/02/2019 1/7/2019 22/06/1986 1937761868

22 র া খানম ১০৬৮২০৭ সহ-িশি কা আইিস 2য় - ১৯৯৯ ১ম - ২০০১ ২য় - ২০০৫(স ান) পারনা য়ালী মা /িব ালয় মা রা ২০/১১/১১ 1/12/2012 ২৮/১১/১৯৮২ ১৭৩৯৭৮১৪৮৪

23 ফািতমা ১০৬৮২০৬ সহ-িশি কা ইসলাম িশ া 2.50- 2001 2.50 - 2003 ২য় - ২০০৫(পাস) পারনা য়ালী মা /িব ালয় মা রা ২০/১১/১১ 1/12/2012 ০১/০১/১৯৮৭ ১৭২৭৮৯৭৪৫৭

24
গাপাল চ  িব াস ২৭৪২৫৮ সহঃ িশ ক শরীর চচা এস ,এস ,িস-২য়-৮৩ এস, এস, িস -৩য়-৮৫ াতক-৩য়-৮৯ শ িজৎ র ক,িপ মাঃ িবঃ মা রা ০২/১১/১৯৯১ ০২/১১/১৯৯১ ১৭/১/৬৭ ১৭১৮৮৩৪৮৩৬

25
আ না সাহা ১০১৫৭৮৪ সহঃ িশ ক কি ঊটার এস ,এস ,িস-২য়-৯০

এস, এস, িস -৩য়-১ম-
৯৭ াতক-৩য়-৯৪ শ িজৎ র ক,িপ মাঃ িবঃ মা রা ২১/১/০৪ ০১/০৫/২০০৪ ০৫/০১/১৯৭৫ ০১৭৩৭-৫১৬৫২৮

26
িত রায় ১১০৬৪৭২ সহঃ িশ ক িহ  িশ া এস ,এস ,িস-২য়- এস, এস, িস -১ম-৯৪ াতক-২য়-৯৭ শ িজৎ র ক,িপ মাঃ িবঃ মা রা ২৫/১/১৪ ০১/০৫/২০১৪ ১২/০৭/১৯৭৮ 017322-00897

27
কািব ামান ১১৪৮৬৬৫ সহঃ িশ ক

ইসলাম ও নিতক 
িশ া দািখল/ ৪,৯২-০৭ আিলম- ৪,৯২-০৯ ফািজল/৩’৬৭-১২ শ িজৎ র ক,িপ মাঃ িবঃ মা রা ১৩/০২/১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২৮/১২/৯২ ০১৯১৭-৪০৪২৩৯

28 আশরা ল আলম 1148655 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল-4.33-2004 আিলম-4.33-2006
ফািজল-3.58-

2009 কািমল-4.70-
2011

রামনগর হিরপদ মা িমক িব ালয় মা রা সদর,মা রা 2/5/2019 5/1/2019 1/1/1989 1717582515

29

মা: খান িমজা র রহমান সহকারী িশ ক ইংেরিজ এসএসিস-২য়-১৯৮৩ এইচএসিস-২য়-১৯8৬ িবএ-২য়-১৯৮৮ মা রা আদশ মা িমক বািলকা িব ালয়, 
মা রা সদর, মা রা।

মা রা িনেয়াগ: 
৩১/০৭/২০০২

১৯৬৮ ১৭৩২৫৮৫৫৬৬

30

মা: মাহ র রহমান ৫১৩০৮৮ সহকারী িশ ক ইসলাম ও 
নিতক িশ া

দািখল-৩য়-১৯৮৯ আিলম-3য়-১৯৯১ ফািযল-2য়-1993 মা রা আদশ মা িমক বািলকা িব ালয়, 
মা রা সদর, মা রা।

মা রা িনেয়াগ: 
০৭/০৮/১৯৯৭

1/4/2001 1974 ১৮৪০৬৫০০৪৪

31

সিবতা ঘাষ ১১৪৮৬৫৭ সহকারী িশ ক আইিস এসএসিস-1ম-১৯98 িডে ামা ইন 
কি উটার-
1ম-2006

িবএসিস ইন িসএসই-
1ম-2012

মা রা আদশ মা িমক বািলকা িব ালয়, 
মা রা সদর, মা রা।

মা রা িনেয়াগ: 
২৯/০১/২০১৯

1/5/2019 1983 ১৭১৪৮৮৬৬৯৯

32 মা: আিন র রহমান ১০৭৩৩০০৮ সহকারী িশ ক সমাজ িব ান ১ম-১৯৯৫ ২য়-১৯৯৭ স ান ৩য়-২০০২ হাজী র মা িমক িব ালয় মা রা ১৯/০৩/২০১২ ১৯/০৩/২০১২ ০৭/০৪/১৯৭৯ ১৭২০৫৯৪০৩১

33
মা: মমতাজ উি ন ৫১৩০৭২ সহকারী িশ ক

ইসলাম ধম

দািখল-৩য়-১৯৯১ আিলম-২য়-১৯৯৩ ফািযল-৩য়-199৪ ক ী মা িমক িব ালয়, 
মা রা সদর, মা রা।

মা রা িনেয়াগ: 
01/০2/1996

০১/০৪/২০০১ ১৯৭৬ ১৭১৯৮১৯০৩৭

34

মােরশ চ  িব াস ৫১৭৯০৪ সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস-২য়-১৯8২ এইচএসিস-2য়-১৯৮৪ িবএগএড-২.৪৬-
২০০৫

ক ী মা িমক িব ালয়, 
মা রা সদর, মা রা।

মা রা িনেয়াগ: 
30/০6/
২০০০

1/10/2002 ১৯৬৭ ১৭১২৪৫০৩১২



35 মাঃআ ল বাশার ৫১১৩১৫ সহিশঃেমৗলভী ইসলাম ধম ৩য়-৯১ ২য়-৯৩ ২য়-৯৫  দি ন িমজা র মা /িব া মা রা ০১/১১/১৯৯৭ ১৫/০৫/২০০০ ২০/০১/১৯৭৭ ১৭৩৫১৩৯২৩৪

36 মাঃসােহব আলী ১০৫৮৮২৮ িবিপএড শরীর চচা ১ম-৯৭ ১ম-৯৯ ২য়-০১  দি ন িমজা র মা /িব া মা রা ২৪/০৭/২০০৩ ০১/০৫/২০১১ ১২/০১/১৯৮৩ ১৭১৫০৮২৮১৪

37 পারভীন আ ার ১০৫৮৮২৭ িষ িষ ২য়-৯৭ িডে ামা-০৭ িব.এ.িজ.এড-2015  দি ন িমজা র মা /িব া মা রা ২৩/০১/২০১১ ০১/০৫/২০১১ ০৯/০৪/১৯৮০ ১৮৪৯৬৫৭০৯১

38 ামলী িব াস ১১৪৮৬৬৮ সহকারী িশ ক বাংলা
২০০৩
২.৮১

২০০৫
৩.৭০

২০০৯
২য়

ব ড়া মা িমক িব ালয় মা রা ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৭ ১৭৪৭২৪৫২৪২

39 জয়  িব াস 1152566 সহকারী িশ ক বাংলা 2.25 2.7 2য় িবভাগ ভাবনহা  মা িমক িব ালয় মা রা 2/11/2019 7/1/2019 1986 1961352612

40 mbwReb wek¦vm 1033070 mntwkÿK K…wl wkÿv 2q K…wl wW‡cøgv kÖxivgcyi gva¨t we`¨vt gv¸iv 7/2/2005 10/2/2006 10/1/1978 1720800087

41 gygZvwnbv 1051341 mntwkÿK Bmjvg 3.33 3.08 1g kÖxivgcyi gva¨t we`¨vt gv¸iv 12/8/2010 1/11/2010 4/5/1986 1936624851

42 মা: রজাউল হক ২১৪১৫৯ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ৩য়-১৯৮৩ ২য়-১৯৮৬ ৩য়-১৯৮৮ সত পুর বহমুখী উ  িবদ ালয় মা রা ০১/০১/১৯৯১ ০১/০১/১৯৯১ ০৫/০১/১৯৭৯ ১৭২০৬৫৪৯৮৫

43
কাজী মাহ ল
হক ২০৯২৮৭

সহঃ িশ ক
ইসলাম ধম ইসলাম ধম

১৯৭৮
২য়

১৯৮০
২য়

১৯৯৮
২য় গাংনািলয়া মা িমক িব ালয় মা রা ০৪/০৭/১৯৮৭ ০৫/১০/১৯৬৪

০১৭১৬
২৩০১৯৯

44
মাঃ 

আিশ ামান ১১৪০১৬০
সহঃ িশ ক
(কি উটার) কি উটার

২০০০
২য়

২০০৪
২.৮০

২০০৮
২য় গাংনািলয়া মা িমক িব ালয় মা রা ১৪/৯/২০১৩ ১১/০১/১৯৮৬

০১৭৫২
৬৪৩৭০৯

45 মা: মাখেল র রহমান ১০১৯৩৪৩ সহকারী িশ ক
ইসলাম ও 
নিতক িশ া

দািখল-৩য়-১৯৯১ আিলম-৩য়-১৯৯৩
ফািজল-২য়-১৯৯৫
কািমল-২য়-১৯৯৭

না য়ালী িড. ইউ. মা িমক িব ালয়, 
মা রা সদর, মা রা।

মা রা
িনেয়াগ: ১৭/০৯/১৯৯৮ 
যাগদান: ০১/১০/১৯৯৮

০১/০৬/২০০৪ ১৯৭৭ ১৭৩৩৫১২৭৯৩

46 কামল চ  িব াস ১০৭১৫৬৪ সহকারী িশ ক কি উটার িশ া এসএসিস-১ম-১৯৯৪ এইচএসিস-২য/৯৭
িবএসএস -২য়/০২  
এমএ-৩য়/০৬

না য়ালী িড. ইউ. মা িমক িব ালয়, 
মা রা সদর, মা রা।

মা রা
িনেয়াগ: ০৫/০৭/201১ 
যাগদান: ১০/07/201১

1/2/2013 ১৯৭৯ ১.৯২১৭৭E+০৯

47
মা: রিবউল ইসলাম ৫১১২৯৮ সহকারী িশ ক Bmjvg ag© দািখল-2য়-১৯৯০ আিলম-২য়-১৯৯২ ফািযল-৩য়-199৪ ী মা িমক িব ালয়, 

মা রা সদর, মা রা।
মা রা িনেয়াগ: 

২৫/০৯/199৪
০১/০৪/২০০০ ১৯৭৬ ১৭৩৪৮৩৬১৩০

48

রােকয়া ইয়াসিমন ৫১৪৮৮৫ সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস-২য়-১৯8৭ এসএসিস-2য়-১৯৮৯ িবএ(পাশ)-৩য়-১৯৯২
িষ িডে ামা-
1ম-১৯৯৮

ী মা িমক িব ালয়, 
মা রা সদর, মা রা।

মা রা িনেয়াগ: 
৭/০৫/
২০০১

1৩/৯/20০১ ১৯৭২ ১৭১২৫৩২৯৫৫

49 মাঃ আলমগীর হাসাইন ১১৫২৫৫৮ সহঃ িশঃ ইসলাম ২.৮৩ ২.৮৩ ২য় িবভাগ িশবরাম র ল এ  কেলজ মা রা ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭১৪৫৯৯৮৩৩

50 মাহ জা ১১১৭৬০৭ সহ:িশ ক ইসলাম ধম দািখল-৪.০০ আিলম-৩.২৫ ফািজল-১ম আ িড়য়া িন  মা িমক িব ালয় মা রা ২৯/১১/২০১৪ ০১/০৩/২০১৫ ১৯৮৭ ১৭৪৬২৮৫২৮১

51 িলটন মার িব াস ১১৪৮৬৫৮ সহ:িশ ক শারীিরক িশ া এসএসিস-২.৩৮ এইচএসিস-৩.৫০ স ান-২য় ঐ মা রা ১১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৬ ১৭৩৪৯১৭৭০৯

52 ত মার সাহা ১১৪৮৬৭২ সহ:িশ ক ইংেরিজ এসএসিস-২.৫০ এইচএসিস-৪.৫০ স ান-২য় ঐ মা রা ১১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৯ ১৭২৭৯৪১৯৭১

53
কা  িম ১১৫২৫৫৭ সহ:িশ ক িষ িশ া এসএসিস-৩.৬৩ িষ িডে ামা-৩.৫1 িব.এিজএড-২.৯৫ ঐ মা রা ১১/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯১ ১৮৮৩৮৭৩৮৩৭

54 মা: আ  দাউদ ১০৬৭৬৭১ সহকারী িশ ক কি উটার িবএসিস লা লবাধ মা িমক িব ালয় র, মা রা ১৬/৮/২০১১ ০১/১১/২০১২ ২৫/১/১৯৮৩ ১৭৩৫৬৯৯৫৭৯

55 এেকএম ইি স আলী ১০৬৭৬৭২ সহকারী িশ ক িষ িশ ক িবএিজএড লা লবাধ মা িমক িব ালয় র, মা রা ১৫/২/১৯৭৯ ০১/০১/১৯৮৫ ০১/০৯/১৯৬০ ১৯২৩৪১৯৩৮৯

56 শাহ মা: আনছার উি ন ১৮৯৫২৩ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ফািজল লা লবাধ মা িমক িব ালয় র, মা রা ১৫/২/১৯৭৯ ০১/০১/১৯৮৫ ০১/০৯/১৯৬০ ১৯২৩৪১৯৩৮৯

57 ণব মার ম ল ১০৭১৫৪৮ সহকারী িশ ক কি উটার াতক খামারপাড়া পাইলট মা : বািলকা িব ালয় র, মা রা ২৪/৯/২০১১ ০১/০২/২০১৩ ১০/১০/১৯৮৫ ১৩৯৩৮১৪১০



58 মা: আকতা ামান ১১৫২৫৮৬ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া াতক খামারপাড়া পাইলট মা : বািলকা িব ালয় র, মা রা ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০১/১০/১৯৮৮ ১৭২২৭৭৭৫০৪

59 পালী সরকার ১০৭২৭৪৩ সহকারী িশ ক িহ  ধম াতক দারাননগর মা িমক িব ালয় র, মা রা ২৯/১২/২০১১ ০৩/০৩/২০১৩ ০১/০৫/১৯৮১ ১৭২৬৪৭৬৭১৬

60 আইিভ খা ন ১১৪৮৭০০ সহকারী িশ ক আইিস কি উটার িডে ামা দারাননগর মা িমক িব ালয় র, মা রা ১৪/২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১০/০২/১৯৯৪ ১৭৩৭৭১৯৭০৭

61 মা: ম ল ইসলাম সহকারী িশ ক সামািজক িব ান াতক চরেগায়ালপাড়া মা িমক িব ালয় র মা রা ০৩/০৭/১৯৯৫ ০৪/০৭/১৯৭১ ১৭২০৩০০৯৩২

62 কিনকা িব াস ১০১৫৮৫৪ সহকারী িশ ক আইিস াতক শংকরেবদা  মঠ িমশন মা : বািলকা িব ালয় র,মা রা ০২/০২/২০০৩ ০১/০৫/২০০৪ ১৯৭৯ ১৭১৫৯৫০৫১২

63 রািজনা খা ন ১০৪৯৩৮৪ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ফািজল শংকরেবদা  মঠ িমশন মা : বািলকা িব ালয় র,মা রা ১২/০৬/২০১০ ০১/০৭/২০১০ ১৯৮৭ ১৭১৫৯৭০৫১২

64 মা: সােহল রানা ১১৪৮৭০৪ সহকারী িশ ক িব ান াতক আমলসার মা িমক িব ালয় র, মা রা ১৩/২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০১/০১/১৯৯১ ১৭৫৬৪৩৩৬৫৯

65 মা: ছালামত আলী ২০৬২৬৫ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া াতক র মা : বািলকা িব ালয় র, মা রা ০১/০১/১৯৮৫ ০১/০৩/১৯৮৬ ২৪/২/১৯৬৭ ১৭২০৩৭৬৬৭৩

66 তাসিলমা ইয়াসিমন ১০৩১৫৭৬ সহকারী িশ ক কি উটার াতক র মা : বািলকা িব ালয় র, মা রা ২১/১১/২০০৪ ০১/০২/২০০৬ ০৩/০২/২০৭৭ ১৭১৮৮০১৮০৮

67 এেজড উবায় াহ ২৪৪১৩৩ সহকারী িশ ক সামািজক িব ান াতক খামারপাড়া মা িমক িব ালয় র, মা রা ০১/১১/১৯৮৪ ০১/০৯/১৯৮৫ ০১/০৩/১৯৬১ ১৯৬০৪২৫৬৬১

68 পন মার বাইন ১০৫০৮১৫ সহকারী িশ ক শািররীক িশ া াতক খামারপাড়া মা িমক িব ালয় র, মা রা ২০/৪/২০১০ ০১/০৯/২০১০ ০৮/০৭/১৯৭৩ ১৭৩০৯২০১৪৪

69 স য় মার িব াস ১০৫০৮১৪ সহকারী িশ ক িষ িশ ক াতক খামারপাড়া মা িমক িব ালয় র, মা রা ২০/৪/২০১০ ০১/০৯/২০১০ ০১/১২/১৯৭৫ ১৭২৮৩৮৭৮২৭

70 আ র রা াক ১১১৩২৯৫ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ ক াতক খামারপাড়া মা িমক িব ালয় র, মা রা ১৫/৬/২০১৪ ০১/১১/২০১৪ ০৫/০৭/১৯৮৪ ১৯২৯০৩৮১৯৮

71 মা: শিফ ল ইসলাম ১১৪৮৭১০ সহকারী িশ ক িষ িশ া াতক েচৗগািছ মা িমক িব ালয় র, মা রা ১০/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ৩১/১২/১৯৮৬ ১৭১৪২১৭৭৭০

72 রিহমা খা ন ১১৪৮৭০২ সহকারী িশ ক বাংলা াতক েচৗগািছ মা িমক িব ালয় র, মা রা ১০/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১০/০৭/১৯৯১ ১৭৮৫৮২২৪১১

73 মাছা: আি য়া খা ন ১০৩১৫৭৫ সহকারী িশ ক কি উটার াতক েচৗগািছ মা িমক িব ালয় র, মা রা ১৫/৮/২০০৪ ০১/০২/২০০৬ ০৫/০৭/১৯৭৭ ১৭২৪২৬৪৭৮০

74 মা: আিম র রহমান ২৯০০২৩ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া কািমল রায়নগর সানরাইজ মা িমক িব ালয় র, মা রা ০২/০৮/১৯৯৭ ০২/০৮/১৯৯৭ ১৯৭০ ১৭৭২২৪৫৫৩১

75 িবেনাদ মার বালা ৫১২৬৮৭ সহকারী িশ ক িষ িশ া িষ িডে ামা রায়নগর সানরাইজ মা িমক িব ালয় র, মা রা ০১/০৬/২০০০ ০১/০৬/২০০০ ১৯৭৭ ১৭২০৩৭৬৬৭২

76 আ  হাসান _ সহকারী িশ ক কি উটার িব কম রায়নগর সানরাইজ মা িমক িব ালয় র, মা রা ০১/০৭/২০০০ ১৯৭৮ ১৬৮৮৫৮৮২৭২

77 মা: আ ল কিরম ২০৫২৫৩ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া াতক প প ী মা িমক িব ালয় র, মা রা ০১/০১/১৯৮৫ ০১/০৩/১৯৮৬ ১৯৬৬ ১৭৩৪০২৮৬২১

78 লতানা রািজয়া ১০৫৮৮১২ সহকারী িশ ক কি উটার াতক প প ী মা িমক িব ালয় র, মা রা ২৩/৮/২০১০ ০১/০৫/২০১১ ১৯৮২ ১৭৪১৪০১৮০৩

79 মা: ইিলয়াস হােসন ১১৪৮৭০৮ সহকারী িশ ক িষ িশ া িবএিজএড প প ী মা িমক িব ালয় র, মা রা ১৬/০২/২০১৯ ০১/৫/২০১ ১৯৯১ ১৯১১৭০৮৫৯৯

80 েমা: শািমম হাসাইন ৫১৪৪৭৪ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ফািজল কািলনগর মা িমক িব ালয় র, মা রা ০১/০১/১৯৯৬ ০১/০৪/২০০১ ২০/১/১৯৭৬ ১৭২৮৬০৯০৫৪

81 েপ নাথ িব াস ১০৫৩০৯০ সহকারী িশ ক িষ িশ া িবএগএড কািলনগর মা িমক িব ালয় র, মা রা ৩০/৭/২০০০ ০১/১১/২০১০ ০১/০১/১৯৬৫ ১৭৩৫৪২৫১৯৬

82 মা: আ ল রা াক মা া ১১৪৪৪৬৮ সহকারী িশ ক আইিস াতক কািলনগর মা িমক িব ালয় র, মা রা ১৮/৮/২০১৫ ০১/০১/২০১৯ ২৬/৭/১৯৮০ ১৭৩০৬৯০৮৬০

83 হািসনা খানম সহকারী িশ ক াংিকং,বা: উ: াতক কািলনগর মা িমক িব ালয় র, মা রা ০২/০৩/২০০৫ ৩০/১১/১৯৭৮ ১৭১৯৮৮৩৪৫৬

84 রনেদব িব াস ১১৪৮৭১২ সহকারী িশ ক বাংলা াতক বদন র আদশ মা িমক িব ালয় র, মা রা ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৭৩৯৯২৩৬৩৩

85 িফেরাজ ইউ স ১১৫২৫৮৭ সহকারী িশ ক িষ িশ া াতক বদন র আদশ মা িমক িব ালয় র, মা রা ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৭৪২৭৭৫৬৯৯

86 অ ন মার বালা ১১৪৮৭০৩ সহকারী িশ ক আইিস াতক বদন র আদশ মা িমক িব ালয় র, মা রা ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৭১৯২৬১০৮৯

87 আ র রব মা া ১১৩৪৮৭২ সহকারী িশ ক শািররীক িশ া াতক বদন র আদশ মা িমক িব ালয় র, মা রা ০১/১১/২০১৬ ০১/০৫/২০১৭ ১৭২১১৩০০২৮

88 শািমম আহেমদ ১১৩৮৫৮৩ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া াতক বদন র আদশ মা িমক িব ালয় র, মা রা ১১/০৮/২০১৫ ০১/০১/২০১৮ ১৭১০৬১৪২৪০

89 ছািবনা ইয়াসিমন ১০৫৩০৫৫ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া াতক নব াম মা িমক িব ালয় র, মা রা ১১/০৫/২০১০ ০১/১১/২০১০ ১২/১০/১৯৮১ ১৭৩৪৪৯৬০৩০

90 মা: রিবউল ইস লাম ১১১৯৭৮৪ সহকারী িশ ক িষ িশ া াতক নব াম মা িমক িব ালয় র, মা রা ২৮/১/২০১৫ ০৫/০১/২০১৫ ১২/০৪/১৯৮৭ ৭৩৬৭৯৭৬৩১

91 প ব গা ামী ১১৫২৫৮৮ সহকারী িশ ক িহ  ধম াতক নব াম মা িমক িব ালয় র, মা রা ১৮/২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০৭/১২/১৯৮৮ ১৭২৪২৯৯৭৩৬



92 সািনয়া পারভীন ১১৪৮৭০৯ সহকারী িশ ক সামিজক িব ান াতক নব াম মা িমক িব ালয় র, মা রা ১৮/২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ৩০/৫/১৯৯২ ১৩৫৮২৯২৪৭

93 মা: আিম ল ইসলাম ১০১৫০৮৯ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ ক কািমল চরমেহশ র মা িমক িব ালয় র, মা রা ২১/১১/২০০৯ ০১/১১/২০১০ ০১/০৩/১৯৮২ ১৭২৬৫৮৩৪৩৫

94 বা ল মার িব াস ১১২১৫৫৪ সহকারী িশ ক িষ িশ া িবএসিস চরমেহশ র মা িমক িব ালয় র, মা রা ২৬/১১/২০১৪ ০১/০৭/২০১৫ ১৬/১১/১৯৮৮ ১৯১৫৫৪৩২০৮

95 দব ত মার ঘাষ ১০৪২৮১৮ সহকারী িশ ক ি ড়া িশ ক াতক েকাল মা িমক িব ালয় র, মা রা ২১/৩/২০১০ ০১/০৫/২০১০ ০২/০৮/২০৮০ ১৭৪৬৮৪৭৪৩২

96 মা: হাসা ামান ১১০১৯২৪ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া াতক েকাল মা িমক িব ালয় র, মা রা ২৫/৮/২০১৩ ০১/০১/২০১৪ ০১/০১/১৯৮৮ ১৯১১০৬৮৭০৮

97 িব াস মিন ামান ১১৪০১৫৬ সহকারী িশ ক আইিস াতক েকাল মা িমক িব ালয় র, মা রা ০১/১২/২০১ ০১/০৩/২০১৮ ১৫/৬/১৯৮৮ ১৯১১০০৯৫৭০

98 : রিফ ল ইসলাম ১০৫৩০৭৪ সহকারী িশ ক আইিস াতক রাধানগর মা িমক িব ালয় র, মা রা ২৪/৭/২০১০ ০১/১১/২০১০ ১২/০৬/১৯৮০ ১৯১৮৯৩২৯১৬

99 মা: িরয়া ল ইসলাম ১১৪৮৭০৭ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ফািজল রাধানগর মা িমক িব ালয় র, মা রা ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৪/১২/১৯৯৪ ১৭৫৪৭৩৬৫৪৯

100 সিজী ামান ১১৪৫৫৬৭ সহকারী িশ ক ইংেরজী াতক আমৈতল মা িমক িব ালয় র, মা রা ০৩/০২/২০১৯ ০১৩/২০১৯ ২১/৮/১৯৮৬ ১৯২৩৬৭৪৩৯১

101 ি  িব াস ১০৭৬১৯৩ সহকারী িশ ক আইিস াতক হাটদািরয়া র সি লনী মা িমক িব ালয় র, মা রা ০৪/২১/২০১৩ ০১/০৫/২০১৩ ১৫/৬/১৯৮৬ ১৭৪৭১৮৮১৭৯

102 িনশীথ ঘাষ ১০২৬৫৩০ সহকারী িশ ক িষ িশ া াতক জািরয়া সি লনী মা িমক িব ালয় র, মা রা ২৫/১২/২০০৪ ০১/০৮/২০০৫ ০১/০১/১৯৭৮ ১৭২০৯৫৫৪৭০

103 মা: আ ল খােয়র ৫১১৫৭৩ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ফািজল জািরয়া সি লনী মা িমক িব ালয় র, মা রা ৩০/৮/১৯৯৮ ০১/০৪/২০০০ ০৫/০২/১৯৭৬ ১৭৩২০১৮৩৩১

104 তাহিমনা পারভীন সহকারী িশ ক বাংলা াতক জািরয়া সি লনী মা িমক িব ালয় র, মা রা ১৫/১২/২০০৪ ১০/০২/১৯৮২ ১৭৪৪৫২৮৭০৯

105 সমের নাথ িব াস সহকারী িশ ক সামিজক িব ান াতক জািরয়া সি লনী মা িমক িব ালয় র, মা রা ১৫/১২/২০০৪ ১৪/৩/১৯৬৯ ১৭৩৮৪৯৩০৯৬

106 েদৗপদী ম ল সহকারী িশ ক আইিস াতক জািরয়া সি লনী মা িমক িব ালয় র, মা রা ১৫/১২/২০১৪ ০২/০৪/১৯৭৬ ১৮৭১৪৮৭৩৮

107 মা: ামান ১১০৮১৩৪ সহকারী িশ ক আইিস াতক র সরকাির এমিস পাইলট মা : িব ালয় র, মা রা ২০/৩/২০১৪ ০১/০৫/২০১৪ ০১/১০/১৯৮৩ ১৭১৮৪০১৫৮০৪

108 আ ল কােদর িসি কী ৪৭২৪৭৩ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া াতক র সরকাির এমিস পাইলট মা : িব ালয় র, মা রা ২০২/২০০১ ২০/২/২০০১ ০৩/০২/১৯৮১ ১৭২৫৫১২৮১৫

109 শা া খা ন ১১৪২৬৫৭ সহকারী িশ ক সামিজক িব ান াতক র সরকাির এমিস পাইলট মা : িব ালয় র, মা রা ২১/৪/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪ ০৪/০৯/১৯৮৭ ১৭২৩৬২৬৫১৯

110 জামাল উি ন 1127685 সহঃ িশ ক ইসলাম ধম 3.92-2005 3.08-2007 2.92-2010 রাড়ীখালী মা িমক িব ালয় মা রা 12/12/2015 1/3/2016 3/1/1991 1714837981

111 মাঃ রিবউল ইসলাম 1015837 সহঃ িশ ক ইসলাম ধম দা-3য়-86 আিলম 3য়-90 ফািজল-2য়-2000 রাজা র মা িমক বািলকা িব ালয় মা রা 20/05/2005 1/6/2004 1/2/1971 1718869805

112 মাঃ রিফ ল ইসলাম 1125831 সহঃ িশ ক িষ িশ া 2006 2010 2015 রাজা র মা িমক বািলকা িব ালয় মা রা 20/07/2015 1/1/2016 29/12/1991 1833836708

113 মাঃ আ র রহমান 1145566 সহঃ িশ ক ইংেরজী 2003 2004 2008 গাপীনাথ র এম এ খােলক ল মা রা 4/2/2019 1/3/2019 7/1/1986 1745034766

114 মাঃ আ ল কলাম মা া 293836 সহঃ িশ ক ইসলাম ধম 3য়-1985 3য়-1990 3য়-1992 চািলিময়া মা িমক বািলকা িব ালয় মা রা 4/1/1994 1/4/1999 14/01/71 1739368459

115 মাছাঃ জা া ল ফরেদৗস 294652 সহঃ িশ ক শরীরচচা 2য়-1989 3য়-1991 3য়-1993 চািলিময়া মা িমক বািলকা িব ালয় মা রা 16/08/99 5/6/1972 5/6/1972 1712576561

116 মাঃ নাজ স সায়াদাৎ 351760 সহঃ মৗলবী আরবী দা-3য়-80 আিলম 2য়-83 ফািজল-2য়-86 নহাটা এিজ ফািজল মাদরাসা মা রা 29/04/87 29/04/87 1/2/1967 1845565915

117 িনরা খা ন 583475 সহঃ মৗলবী সমাজ িব ান 2য়-96 2য়-98 2য়-2000 নহাটা এিজ ফািজল মাদরাসা মা রা 28/11/02 1/5/2003 13/10/80 1768246252

118 শারিমন আ ার 1140169 সহঃ িশ ক িব ান 3.25-2005 2.90-2008 2য়-2011 চৗবাড়ীয়া মা িমক িব ালয় মা রা 11/11/2015 1/3/2018 10/1/1990 1796283309

119 মাঃ মা ন কিবর 1225845 সহঃ িশ ক িব ান 3.50-2001 2.20-2003 2য়-2007 মহ দ র মা িমক বািলকা িব ালয় মা রা 25/10/15 1/1/2016 8/12/1986 1710014368

120 এসএম মা দ 359957 সহঃ িশ ক সমাজ িব ান 3য়-78 3য়-81 3য়-88 ঝামা বরকা ল উ ম ফািজল মাদরাসা মা রা 15/09/90 1/12/1990 1/2/1963 1982454426

121 মাঃ মা ািফ র রহামন 372657 সহঃ মৗলবী আরবী দা-2য়-90 আ-2য়-92 ফা-2য়-94 ঝামা বরকা ল উ ম ফািজল মাদরাসা মা রা 26/06/98 1/9/1998 1/1/1975 1721515048

122 মাঃ ইমরান হাসাইন 2004487 সহঃ মৗলবী আরবী দা-1ম-96 আ-2য়-98 ফা-2য়-2000 ঝামা বরকা ল উ ম ফািজল মাদরাসা মা রা 1/9/2003 1/1/2004 15/01/82 1721950369

123 ইফফাত আরা খান 2125805 সহঃ িশ ক বাংলা 2য়-2000 2.80-2004 2য়-2008 বািনয়াব  কাওড়া আিলম মাদরাসা মা রা 7/2/2019 1/5/2019 1/10/1984 1843598360

124 মাঃ মােজ ল হক 2112330 সহঃ িশ ক িষ িশ া 1ম-2000 2.14-2005 2য়-2009 বািনয়াব  কাওড়া আিলম মাদরাসা মা রা 11/4/2015 1/7/2015 12/8/1985 1737046393

125 আ ল মা ান ধা 2024486 সহঃ িশ ক শরীরচচা 2য়-1982 2য়-86 3য়-91 বািনয়াব  কাওড়া আিলম মাদরাসা মা রা 30/12/09 1/5/2010 14/01/66 1739499911



126 সেরািজত িব াস কাজল ১১৪৮৬৮৪ সহ: িশ ক সাম.িব. ৩.০৬-২০০৩ ৩.৪০-২০০৫ ২য়-২০০৯ রিশয়া িড.িস. মা িমক িব ালয় মা রা ০২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭৩৬৭০১৬৬০

127 মাঃ নাজ ল হাসান ১১৪০১৯৭ সহকারী িশ ক কি উটার ৩.৫ ৩.৫ িব.িব.এস-২য় দীঘা ই াজ মা া মা িমক িব ালয় মা রা ১৩/০৫/১৩ ০১/০৩/২০১৮ ১৫/১২/১৯৮৭ ১৭২৩৫২০৬৩২

128 নাল মার িব াস ১১৫২৫৭৪ সহকারী িশ ক বসায় িশ া ৪.৪৪ ৪.৩ িব.িব.এ-২.৯০ দীঘা ই াজ মা া মা িমক িব ালয় মা রা ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০১/০১/১৯৯২ ১৯২৯৫৯৯১২৫

129 মাঃ আশরাফ উি ন 189668 সহকারী িশ ক িষ িশ া 2য়-76 3য়-78 3য়-81 বািলিদয়া মা িমক িব ালয় মা রা 1/6/1982 1/9/1985 16/6/61 1726584659

130 মাঃ হািব াহ খান 1058826 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 1ম-96 2য়-98 3য়-03 বািলিদয়া মা িমক িব ালয় মা রা 2/5/2006 1/5/2011 1/2/1982 1715950456

131 িমলন মার িব াস 2128316 সহকারী িশ ক গিণত 1ম-06 1ম-08 2য়-13 িরিজয়া িবয়া দািখল মাদরাসা মা রা 5/2/2019 1/7/2019 7/1/1990 1723460326

132 মাঃ রজব আলী 2097706 সহকারী িশ ক শরীরচচা 1ম-94 2য়-97 3য়-2001 িরিজয়া িবয়া দািখল মাদরাসা মা রা 27/8/02 1/11/2012 10/9/1979 1709446876

133 এম মািশ র রহমান 2097707 সহকারী িশ ক িষ িশ া 1ম-96 1ম-96 2.57-10 িরিজয়া িবয়া দািখল মাদরাসা মা রা 27/06/03 1/11/2012 18/11/80 1924228672

134 মাঃ হািফ র রহমান 2024960 সহঃ মৗলবী আরবী দা-2য়-99 আ-2য়-2001 ফা2য়-2003 িরিজয়া িবয়া দািখল মাদরাসা মা রা 10/11/2004 1/11/2012 3/2/1985 1760787016

135 মাঃ আলী আহসান 2024961 সহঃ মৗলবী আরবী দা-2য়-94 আ-2য়-97 ফা-3য়-2000 িরিজয়া িবয়া দািখল মাদরাসা মা রা 27/08/02 1/5/2010 1/3/1980 1904232298

136 মাঃ আেনায়ার হােসন িব াস 2028761 সহঃ মৗলবী রআন দা-2য়-2000 আ-2য়-2003 ফা-2য়-2004 িরিজয়া িবয়া দািখল মাদরাসা মা রা 14/7/10 1/5/2010 4/2/1985 1725433062

137 ি রাজ দব ত সহকারী িশ ক আইিস 2য়-2000 2.30-04 2য়-08 িরিজয়া িবয়া দািখল মাদরাসা মা রা 5/2/2019 1/1/1984 1714502545

138 দব ত ম ১১৪৮৬৭৯ সহকারী িশ ক িহ  ধম ৩.০৬-২০০৩ ২.৪০-২০০৫ ২য়-২০১০ বন াম িকম. এা িমক িব ালয় মা রা 2/2/2019 1/5/2019 27/05/1985 1735788634

139 মাঃ সাইদ হােসন ১১৪৮৬৮১ সহকারী িশ ক বসায় ৩.৭৫-২০০৫ ৪.৪০-২০০৪ ১ম-২০০৮ বন াম িকম. এা িমক িব ালয় মা রা 2/2/2019 15/03/1986 1763297676

140 মহ ত হাসাইন ১১১৭৬১৭ সহকারী িশ ক সমাজ িব ান ২য়-১৯৯৯ ৩.০০-২০০৫ ২য়-২০১০ বন াম িকম. এা িমক িব ালয় মা রা 2/2/2019 1/5/2019 1/2/1984 1719975319

141 মাঃ মাহ র রহমান সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দা-২০০৩ ২য়-২০০৫ ২য়-২০০৭ বন াম িকম. এা িমক িব ালয় মা রা 11/1/2015 1/2/2015 1/1/1981 1954461957

142 মাছাঃ চায়না খা ন ১১৮২১০ সহকারী িশ ক সমাজ িব ান ২০০১ ২০০৩ ২০০৭ পা া মা িমক িব ালয় মা রা 3/6/2014 1/3/2018 3/4/1983 1735345390

143 অ প িশকদার ১১৫২৫৭৫ সহকারী িশ ক ভৗত িব ান ২০০৭ ২০০৯ ২০১৩ পা া মা িমক িব ালয় মা রা 4/2/2019 1/7/2019 17/02/1992 1911950335

144 মাঃ জািকর হােসন ১০৬৬৮৯৯ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দা-২০০৩ আ-০৫ ফা-২০০৭ বা খালী আফতাব উি ন মা িমক িব ালয় মা রা ১৬/০৪/১২ 1/11/2012 3/2/1989 1722941981

145 িমঃ লিলত মার িব াস ১০৭৮৪১৪ সহকারী িশ ক শরীর চচা এস-১৯৯৪ এইচ াতক বা খালী আফতাব উি ন মা িমক িব ালয় মা রা 1/6/2013 1/11/2013 2/8/1978 1714302879

146 ত মার ম মদার 1152584 সহ: িশ ক সমাজ িব ান 201 2003 2007 শািলখা থানা মা িমক িব ালয় মা রা 14/02/19 ‘01/08/19 1984 1766809897

147 মাঃ িরপন আলী 1154745 সহ: িশ ক ইংেরজী 4.69 3.8 2.64 িসংড়া িতলখিড় মা িমক িব ালয় মা রা 9/2/2019 1/8/2019 1990 17935205795

148 মাঃ সােজ ল মা া 1148989 সহ: িশ ক ইংেরজী 4.25 4.3 2.69 গ ারাম র মা িমক বাঃ িব ালয় মা রা 4/2/2019 1/4/2019 1993 1784483061

149 মাঃ জাহাি র হািসন 1152581 সহ: িশ ক ইংেরজী 4.69 4.7 2091 চ রবািড়য়া মা িমক িব ালয় মা রা 10/2/2019 1/7/2019 1992 1932089316

150 মাঃ হািদউ ামান 1140181 সহ: িশ ক বাংলা 3.19 3.4 2য় চ রবািড়য়া মা িমক িব ালয় মা রা 29/06/15 1/3/2018 187 1710352199

151 মাঃ খিল র রহমান 1140182 সহ: িশ ক সমাজ িব ান 2য় 2য় 2য় চ রবািড়য়া মা িমক িব ালয় মা রা 27/12/14 1/3/2018 1982 1731165714

152 মাঃ সাই ল ইসলাম 1154744 সহ: িশ ক বসা িশ া 2 20.5 2য় নােঘাসা নবম প ী মা িমক িব ালয় মা রা 10/2/2019 1/9/2019 1986 1717489918

153 মাঃ শািমম  হােসন 1148691 সহ: িশ ক সমাজ িব ান 4.6 3.6 2য় আমজাদআলী মা িমক িব ালয় মা রা 12/2/2019 1/5/2019 1988 1911684381

154 মাঃ তেয় র রহমান 1152583 সহ: িশ ক বসা িশ া 4.9 4.8 2য় আড়পাড়া মা িমক বািলকা িব ালয় মা রা 11/2/2019 1/7/2019 1991 1917948413

155 মাঃ িজ র রহমান 1152582 সহ: িশ ক ইংেরজী 4.31 4.5 2য় আড়পাড়া মা িমক বািলকা িব ালয় মা রা 11/2/2019 1/7/2019 1990 1738075277

156 মাঃ ইম ল এহসান 1154744 সহ: িশ ক িব ান 3.44 3.4 2য় গ ারাম র িপ, ক মা িমক িব ালয় মা রা 6/2/2019 1/5/2019 1989 1719050658

157 লািখয়া খা ন 1152580 সহ: িশ ক বসা িশ া 2.94 4.4 2য় থপাড়া মা িমক িব ালয় মা রা 14/2/19 1/5/2019 1988 1732383261

158 মাঃ রিফ ল ইসলাম 1148696 সহ: িশ ক িব ান 5 5 3.57 িসমাখালী মা িমক িব ালয় মা রা 20/2/19 1/5/2019 1991 1718387696



া-
(রন জৎ কুমার মজমুদার)

জলা িশ া অিফসার
মা রা



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

১ কতারা কয়া ১১৪৮৭৪০ সহঃিশ ক ইংেরজী এস,এস,িস-৪.৫৬-২০০৬ এইচ,এস,িস-৪.৬০-২০০৩ াতক(স ান)-২য়-২০১৩ মহাজন ঘিশবাড়ীয়া মা িমক িব ালয় নড়াইল ২০-০২-১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২১/০৩/৯১ ১৯৩০৭৮৯১৮১

২ শরীফাখা ন ১১৪৮৭৩৪ সহঃিশ ক বাংলা দািখল-৩.৪২-২০০৩ আিলম-৩.৩৩-২০০৫ াতক(স ান)-২য়-২০০৯ মহাজনঘিশবাড়ীয়ামা িমকিব ালয় নড়াইল ২০-০২-১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২৫/০২/৮৯ ১৭৫৮৯৯৪৪৫৩

৪ া রাণী  ১১৪৮৭৩০ সহঃিশ ক বাংলা এস,এস,িস-২.১৯-২০০৫ এইচ,এস,িস-৩.০০-২০০৭ াতক(স ান)-২য়-২০১২ ফােজল আহ দ মা িমক িব ালয়  নড়াইল ১৮/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২১/০৪/৮৮ ১৭৩৯২৮৭৪৫৪
৫ এরশা ল ইসলাম ১১৪৮৭৩২ সহঃিশ ক পদাথ িব ান এস,এস,িস-৩.১৫-২০০৫ এইচ,এস,িস-৩.০০-২০০৭ াতক(স ান)-২য়-২০১২ ফােজল আহ দ মা িমক িব ালয় নড়াইল ১৮/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২৫/১২/৮৯ ১৯২৪৩৮৫২৬১
6 সােহল সরদার ১১৫২৬০৭ সহঃিশ ক সমাজ িব ান এস,এস,িস-৩.২৫-২০০৪ এইচ,এস,িস-৩.২০-২০০৬ াতক(স ান)-১২য়-২০১০ ফােজল আহ দ মা িমক িব ালয় নড়াইল ১৮/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ২৬/০৬/৮৯ ১৬১২৯৬৪১৬৪
৭ ি  পাঠক ১১৪৮৭২৯ সহঃিশ ক বসায় িশ া  এস,এস,িস-৪.৬৩-২০০৬ এইচ,এস,িস-৪.৯০-২০০৮ াতক(স ান)-১ম-২০১২ িস.এম.িব ইউিনয়ন মা িমক িব ালয় নড়াইল ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯১ ১৯২২৬৭২২৭৩
৮ দীপ মার ১১৫২৬০৮ সহঃিশ ক সমাজ িব ান  এস,এস,িস-২.৩৮-২০০২ এইচ,এস,িস-.২.৮০-২০০৪ াতক(স ান)-২য়-২০০৮ িস.এম.িব ইউিনয়ন মা িমক িব ালয় নড়াইল ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৩ ১৭৭১০০৩১২৯
9 রমা রায় ১১৪৮৭৩৫ সহঃিশ ক গিণত  এস,এস,িস-৪.৫৬-২০০৪ এইচ,এস,িস-..৩.৪০-২০০৬ াতক(স ান)-২য়-২০১১ িদ পাটনা একােডমী নড়াইল ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭২১৫৮৯১৪১
১০ ি নাথ িব াস ১১৫২৬০৫ সহঃিশ ক বসায় িশ া  এস,এস,িস-৪.৪৪-২০০৫ এইচ,এস,িস-. ৪.৭০-২০০৭ াতক(স ান)-১ম-২০১১ িদ পাটনা একােডমী নড়াইল ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯০ ১৭২১৪৭৫১৭৫

১১ মাঃ সা াদ সাইন ১০২৯৫০৬

সহঃিশ ক ইংেরজী

এস,এস,িস-২য়-১৯৯১ এইচ,এস,িস-২য়-১৯৯৩ াতক(পাস)-২য়-১৯৯৩ কািলয়া সরকাির পাইলট মেডল মা িমক িব ালয় নড়াইল ২৯/০৩/২০০৫ ০১/১২/২০০৫ ০২/০৫/১৯৭৬ ১৯৬১১২৪২৪০

12 মাসা: িহরা লতানা ১১৪২৬৮৫

সহঃিশ ক

সমাজ িব ান এস,এস,িস-২য়-১৯৯৮ এইচ,এস,িস-২য়-২০০২ াতক(পাস)-২য়-২০০৬ কািলয়া সরকাির পাইলট মেডল মা িমক িব ালয় নড়াইল ০১/০১/২০১৫ ০১/০৭/২০১৮ ২৮/১০/১৯৮১ ১৯১৪০৩৯০৩৩
১৩ মাঃ মাকাে স হােসন ১০২৬৪৫১ সহঃিশ ক ইংেরজী এস,এস,িস-২য়-১৯৮৩ এইচ,এস,িস-৩য়-১৯৮৯ াতক(পাস)-৩য়-১৯৯২ জ.এম.িপ আলতাফ মা া মা িমক িব ালয় নড়াইল ২৬/১২/১৯৯৪ ০১/০৯/২০০৫ ০৫/০৩/১৯৬৭ ১৭২৪১৫৮৮৬৪
১৪ পিল রানী অিধকারী ১১৪৮৭৩৩ সহঃিশ ক পদাথ িব ান এস,এস,িস-৩.৭৫-২০০৬ এইচ,এস,িস-৩.৮০-২০০৮ াতক(স ান)-২য়-২০১২ জ.এম.িপ আলতাফ মা া মা িমক িব ালয় নড়াইল ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২৫/০৮/১৯৯১ ১৭৭৭৮৪৩৭২৭
15 মাঃ বলাল হােসন সহঃিশ ক বসায় িশ া এস,এস,িস-৩.৯৪-২০০৩ এইচ,এস,িস-৩.৭০-২০০৫ াতক(স ান)-২য়-২০১০ জ.এম.িপ আলতাফ মা া মা িমক িব ালয় নড়াইল ১৭/০২/২০১৯ ০২/০৬/১৯৮৭ ১৩০৬০৯৩৬৪৯

1 ওবায় াহ মাঃ জািকর 293853 সহকারী িশ ক 
(ইসলাম ধম)

ইসলাম ধম দাঃ ৩য় আঃ ৩য় কাঃ ২য় এিবএনেক আদশ মাঃ বাঃ িব াঃ নড়াইল 5/9/1995 1/4/1999 2/2/1976 1922625093

2 মাঃ মাক র রহমান 1148743 সহঃ িশ ক সমাজ িব ান ২য় ২য় ২য় আমাদা মা িমক িব ালয় ’’ 17/02/2019 1/5/2019 1985 1302232753

3 মাঃ তাফােয়ল হােসন 1125879 সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ২য় ২য় ২য় ’’ ’’ 1/7/2015 1/1/2016 1979 1713689920

4 এেকএম িসরা ল ইসলাম 1140255 সহকারী িশ ক 
(কি উটার)

কি উটার 2য় ২য় ২.৫৫ আমডা া আদশ মা িমক িব ালয় ’’ 15/05/2014 1/3/2018 1/1/1965 1922376207

6 িব ব িব াস 1148748 শারীিরক িশ া শারীিরক িশ া 3.75 3.2 2য় ’’ ’’ 12/9/2019 1/5/2019 20/11/1984 1400832266

7 সমীর পাল 1052252 ইংেরজী ইংেরজী ২য় ২য় ২য় বড়িদয়া মা িমক িব ালয় ’’ 25/07/2010 1/11/2010 31/12/1981 01872/405988

8 মাঃ তােরক ইসলাম 1131919 সহঃ িশ ক গিণত ৪.৫৬ 3.9 ১ম চাচই ধানাইড় মা িমক িব ালয় ’’ 1/12/2016 1/1/2017 1992 1739087620

9 মাঃ আিস র রহমান 1145589 সহঃ িশ ক আই,িস, 4.23 3.03 3.37 ’’ ’’ 5/2/2019 1/3/2019 1994 1934868737

10 পংেকাজ মার িব াস 1111325 সহঃিশ ক িষ ২য় ১ম ২.৯৭ ’’ ’’ 15/02/2014 1/7/2014 1984 1981202799

11 মাঃ মিফ র রহমান 1102665 সহঃ িশ ক ইসলাম ধম 3.75 3.5 ১ম চাচই মা িমক িব ালয় ’’ 15/01/2014 1/3/2014 4/5/1989 1721782536

12 মাঃ বাহা ল ইসলাম 1152612 সহঃ িশ ক িষ িশ া 4.13 3.8 ১ম ’’ ’’ 7/2/2019 1/7/2019 1/6/2090 1932691072

13 - - - - - - - চা িলয়া মা িমক িব ালয় - - - - -

14 দীপংকর মার পাল 1125872 সহঃ িশ ক কি উটার 3.5 3.9 ২য় িদঘিলয়া আদশ মা িমক িব ালয় 22/11/2015 1/1/2016 25/10/1986 1920691557

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

ইনেড  ন রিশ েকর নামিম
ক নং

িব ালেয়র নাম জলা (কম ল জ সাল মাবাইল না ার
িশ াগত যা তা

িবষয়পদবী
িনেয়ােগর
তািরখ

এমিপও ি র 
তািরখ

5 ওিহ ল ইসলাম 1148744 সহকারী িশ ক 
(ইসলাম ধম)

ইসলাম ধম দাঃ 3.83 আঃ3.83 কাঃ.3.85 ’’ ’’ 12/2/2019 1/5/2019 1/10/1987 1915577810



15 বিবতা খানম 1133610 সহঃ িশ ক বাংলা 2.5 3.4 ২য় ’’ ’’ 31/10/2016 1/3/2017 20/09/1980 1961139819

16 মাঃ ওবায় র রহমান 513728 সহঃিশ ক ইসলাম িশ া ২য় ২য় ২য় হাজী মাফাে ল রণী মাঃ িবঃ ’’ 21/01/2001 19/02/2001 1973 1914546945

17 পরমান  কী নীয়া 1058788 সহঃ িশ ক কি উটার ২য় ২য় ২য় ’’ ’’ 26/12/2010 1/5/2011 1984 1932635039

18 অ ্ব গাইন 1145591 সহঃ িশ ক ইংেরজী 3.19 4.4 2য় ’’ ’’ 5/2/2019 1/3/2019 1988 1915008365

19 আশীষ গালদার 1140232 সহঃ িশ ক আই,িস, ১ম ১ম - ইতনা মা িমক বািলকা িব ালয় ’’ 30/04/2014 1/3/2018 1981 1760818091

20 শখ মাঃ আতাউর রহমান 214166 সহঃ িশ ক সামািজক িব ান ২য় ২য় ৩য় ইতনা ল এ  কেলজ ’’ 1/1/1991 1/1/1991 1/1/1962 1712686766

21 সয়দ কওছার আলী 1152609 সহঃ িশ ক গিণত ৩.৮৮ 2.8 ২য় ’’ ’’ 30/03/2019 1/7/2019 1986 1917828108

22 - - - - - - - জিসিজ মা িমক িব ালয় - - - - -

23 - - - - - - - কিডআরেক মা িমক িব ালয় - - - - -

24 আর  খানম 1125874 সহঃ িশ ক িষ িশ া 2.88 3.2 2য় ক,এনিপ িন -মা িমক িব ালয় ’’ 1/12/2015 1/1/1916 17/12/1988 1959787830

25 শখ মাঃ অিহ ামান 202610 সহঃ িশ ক ইসলাম ধম দাঃ ২য় আঃ১৯৭৯ কাঃ২য় ক, ,এম মা িমক িব ালয় ’’ 26/01/1983 1/9/1985 1/4/1965 1920511022

26 পরনা রানী িব াস 1136462 সহঃ িশ ক িহ  ধম 3.38 3.8 ২য় কািশ র এ,িস মা িমক িব ালয় ’’ 15/12/2016 1/7/2017 2002 1739572142

27 সরদার আ াহ আল ফা ক 1071578 সহঃ িশ ক শািররীক িশ া ২য় ৩য় ৩য় এলএসেজএন ইউিনয়ন ইনঃ ’’ 8/10/1911 1/2/2013 26/12/1974 1716950221

28 ইট িব াস 1112671 সহঃ িশ ক িষ িশ া 3,00 - - ’’ ’’ 12/5/2014 1/9/2014 6/12/2090 1937727890

29 দ  মার পাল 1140258 সহঃ িশ ক কি উটার ১ম ২য় ৩.২৬ ’’ ’’ 15/12/2014 1/3/2018 30/07/1984 1736560065

30 ামল মি ক 1152613 সহঃ িশ ক বসায় িশ া 3 3.5 ১ম ’’ ’’ 2/2/2019 1/7/2019 10/10/1987 1925550503

31 ছ া িব াস 1064683 সহকারী িশ ক 
(কি উটার)

কি উটার ২য় ১ম ২য় লা িড়য়া আিজ র রহমান মাঃিবঃ ’’ 18/05/2011 1/11/2012 16/10/1981 1922946398

32 মাঃ আজাদ 1124088 সহকারী িশ ক 
(ইসলাম ধম)

ইসলাম ধম দাঃ 4.58 আঃ 3.33 কাঃ 3.75 ’’ ’’ 15/09/2015 1/11/2015 8/11/1992 1746923278

33 - - - - - - - লা িড়য়া এইচএেক একােডমী - - - - -

34 - - - - - - - ল ীপাশা আদশ িব ালয় - - - - -

35 সােজদা বগম 203220 িনয়র িশি কা সামািজক িব ান 3য় ২য় - লাহাগড়া লঃ পাঃ উ  িব ালয় ’’ 1/7/1988 1/6/1990 1/6/1964 1717247106

36 পলাশ মার িব াস 1141529 সহঃ িশ ক আইিস ১ম ২য় ৩য় লাহাগড়া মা িমক বািলকা িবঃ ’’ 1/4/2014 1/5/2018 19/12/1979 1937288786

37 এসএম রিবউল ইসলাম 1148741 সহঃিশ ক বাংলা 3.13 3.5 ২য় ’’ ’’ 14/02/2019 1/5/2019 23/11/1987 1728534087

39 - - - - - - - মাকড়াইল কেকএস ইনঃ - - - - -

40 - - - - - - - মি ক র ইউিনয়ন মা িমক িবঃ - - - - -

41 - - - - - - - িমঠা র ব খী মা ঃ িব ালয় - - - - -

42 - - - - - - - মিরচপাশা মা ঃ িব ালয় - - - - -

43 - - - - - - - নলদী িবএসএস মা িমক িবঃ - - - - -

44 নাল কাি  ভ াচায 1014863 সহঃিশ ক বাংলা ৩য় ৩য় ৩য় পা িড়য়া মা িমক িব ালয় ’’ 1/2/1991 1/7/2008 5/2/1964 1716628178

45 রাম সাদ বাইন 1148742 সহঃ িশ ক িষ এ- এ- এ- ’’ ’’ 20/02/2019 17/05/2019 4/7/1991 1765037358

46 পালী খানম 1152610 সহঃ িশ ক সামািজক িব ান িস- িব- ২য় ’’ ’’ 20/02/2019 29/07/2019 14/07/1985 1724784284

47 - - - - - - - আরেকেক জনতা মা ঃ িব াঃ - - - - -

48 িবনয় মার পাল 219194 সহঃ িশ ক জীব িব ান ২য় ১ম ২য় সর তী একােডমী ’’ 20/02/1993 20/02/93 22/05/1967 1754505228

49 মা র রহমান 1136458 সহঃ িশ ক বসায় িশ া এ িব ২য় শালনগর মডাণ একােডমী ’’ 16/11/2016 1/7/2017 1985 1785925180

১ম ২য় ২য় এম ক িমতালী মা িমক িব াঃ ’’38 মাঃ জয় ল আেবদীন 1026467 সহঃ িশ ক ইসলাম ধম 4/1/1979 191263825114/03/05 1/9/2005



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

১ মাঃ মা াক হােসন ১১৪৮৪৯৮ সহকারী িশ ক বসায় িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) প ীম ল মা িমক িব ালয় লনা 2/20/2019 5/1/2019
২ মাঃ সাই ল ইসলাম ২৯২৩৪৯ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া ১৯৯০ ১৯৯২ ১৯৯৪ হ ােন রলওেয় মাঃ িব ালয় লনা ০৮।০৩।৯৮ ০১।০৯।৯৮
৩ আমা া শদা ১১৪৮৫৪১ সহঃ িশ ক ইংেরিজ ২০০৫ ২০০৭ ২০১১ হ ােন রলওেয় মাঃ িব ালয় লনা ১৬।০২।১৯ ০১।০৫।১৯
৪ ত জা গালদার ১১৪৮৫৩০ সহঃ িশ ক কি টার িশ া ২০০৮ 2010 ২০১২ হ ােন রলওেয় মাঃ িব ালয় লনা ১৬।০২।১৯ ০১।০৫।১৯

5 তামা  রহমান 1148534 সহঃ িশ ক িষ 2008 2010 2015 ঢাকা াচ ই াি জ মা িমক িব. লনা 7/2/2019 1/5/2019

6 িশদা লতানা 1014350 সহঃ িশ ক াথিমক শাখা 1984 1986 2013 ঢাকা াচ ই াি জ মা িমক িব. লনা 9/6/1998 1/6/2004
৭ মাঃ আিজ ল ইসলাম ২৯৪২৪২

সহঃ িশ ক
ইসলাম ধম ১৯৮১-২য় িবভাগ ১৯৮৩-২য় িবভাগ ১৯৮৫ লনা ইসলািময়া কেলিজেয়ট মা িমক িব ালয় লনা ১৯/০১/১৯৯৫ ০১/০৪/১৯৯৯

৮ িজিরনা খা ন

সহঃ িশ ক

ICT ১৯৯৪-১ম িবভাগ ১৯৯৭-২য় িবভাগ ১৯৯৯- ২য়- িব.এস.এস লনা ইসলািময়া কেলিজেয়ট মা িমক িব ালয় লনা ১৩/০৩/২০০৫

৯ েজ নাথ গাইন নাই সহঃিশ ক ইংেরজী ৩.৭৫/২০০২ ৪.০০/২০০৪ ২য়/২০১০(স ান)  এ  আদশ মাঃিব লনা ০৫/০৯/২০১৫ নাই

১০ মা: িলয়াকত আলী শখ 516951 সহ: িশ ক ইসলাম ধম 1990 1992 1994 শিহদ িজয়া মা িমক বািলকা িব ালয়, লনা। লনা ০৩/০৪/০২ ০১/০৫/০২

১১ েদবী ব 1148529 সহ: িশ ক শরীরচচা 2004 2006 2011 শিহদ িজয়া মা িমক বািলকা িব ালয়, লনা। লনা ০৭/০২/১৯ ০৮/০৪/১৯

১২ িমজা র রহমান 1148539 সহ: িশ ক
ত  ও যাগােযাগ 

ি 2003 2005 2009 শিহদ িজয়া মা িমক বািলকা িব ালয়, লনা। লনা 1/20/2019 4/8/2019

১৩ মেনােতাষ িব াস ১১৪০০৫৭ সহ: িশ ক
ত  ও যাগােযাগ 

ি ৩.৫ ২.৫ ২য় িণ ফািতমা উ  িব ালয় লনা ১৫/০২/১৪ ০১/০৩/১৮

14 ফারহানা পারভীন 2122279 সহ: িশ ক আই.িস.
এস.এস.িস-
3.50/01

এইচ.এস.িস-
2.80/03 াতক-2য়/07 িব  ইসলাম িমশন দািখল মা াসা লনা 5/1/2015 1/7/2018

15 এস.এম. শওকত আলী 350454 সহকারী মৗলভী আরবী দািখল-2য়/81 আিলম-3য়/84 ফািজল-3য়/86 িব  ইসলাম িমশন দািখল মা াসা লনা 18/02/1984 1/3/1987

16 এ.এস.এম. ল হক 2003750 সহকারী মৗলভী আরবী দািখল-2য়/96 আিলম-2য়/99 ফািজল-1ম/01 িব  ইসলাম িমশন দািখল মা াসা লনা 20/03/2002 1/1/2004

17 মাঃ শিফ র রহমান 363664 সহকারী মৗলভী আরবী দািখল-3য়/84 আিলম-2য়/86 ফািজল-2য়/88 িব  ইসলাম িমশন দািখল মা াসা লনা 1/8/1993 1/8/1993

18  মার কমকার এন 1148537 সহঃ িশ ক সামািজক িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) িশপইয়াড ল এ  কেলজ লনা 07.02.2019 17.05.2019

19 জা া ন নছা সাথী এন 1148538 সহঃ িশ ক িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) িশপইয়াড ল এ  কেলজ লনা 07.02.2020 17.05.2020

20 মাঃ রিফ ল ইসলাম ১০০৬৮২৮ সহ. ধান িশ ক রা িব ান ১৯৯১ ১৯৯৩ ১৯৯৫ কেরােনশন মা িমক িব ািনেকতন, লনা ১৬/১১/২০১৬ ১৬/১১/২০১৬
21 এস, এম, মাহ ব আলম ১০০৪৯৭১৭ সহঃ িশ ক ত  ওেযাগােযাগ ১৯৯০ ১৯৯৪ ১৯৯৭ কেরােনশন মা িমক িব ািনেকতন, লনা ১৬/০৮/২০০৪ ০১/০৯/২০১০
22  মাঃ িজ র রহমান 216252 হড মাওলানা ইসলাম ধম কািমল ২য় উদয়ন লনা িজলা িলশ ল লনা 1/6/1991 5/10/1993
23 উমাশ র রায় 512750 পি ত িহ  ধম াতক পাস উদয়ন লনা িজলা িলশ ল লনা 1/8/2000 মাচ ২০০১

24 িশ ী মি ক 1148533 সহকাির িশ ক 4.94 5 2.9 সানােপাতা মাধ িমক িবদ ালয় লনা 13/02/2019 22/05/2019
ইংেরিজ

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)

িশ াগত যা তা
িবষয়পদবী িনেয়ােগর তািরখ

এমিপও ি র 
তািরখ



25 নাজমুন নাহার 1148532 সহকাির িশ ক 4.75 4.8 3.4 সানােপাতা মা িমক িব ালয় লনা 11/2/2019 22/05/2019

26 শাহনাজ সুলতানা 1148528 সহকাির িশ ক ব বসায় িশ া 3.44 4.6 1g সানােপাতা মা িমক িব ালয় লনা 11/2/2019 22/05/2019
২৭ মাঃ শাহ জামাল ২০৯৭৩৩ সহঃিশঃ ইঃধম দািখল আিলম ফািজল বািনয়াখামার মা িমক িব ালয় লনা ২৫/০৮/৮৭ ২৫/০৮/৮৭
২৮ মীর শাহ  আলম ২৯৪৬৮৮ সহঃিশঃ িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) বািনয়াখামার মা িমক িব ালয় লনা ০৭/০৯/১৯৯৬ ০১/০৪/১৯৯৯

২৯  মা: আ ার হােসন 288478 সহকাির িশ ক  ইসলাম িশ া দািখল1987 আিলম1990 ফািযল1993 শিহদ সাহরাওয়াদী মা িমক  িব ালয় লনা 2/9/1996 1/3/1997

30
মাছাঃ তােহরা খা ন 2020097 সহকারী িশ ক কি উটার ২য়/১৯৮৭ ২য়/১৯৮৯ ২য়/১৯৯৯ তালী ল িম ত রহমািতয়া ফািযল মাদরাসা লনা 1/9/2009 1/9/2009

৩১ মাঃ আ ল কােদর 360982 সহকারী মৗলভী আরিব ৩য়/১৯৯১ ২য়/১৯৯৩ ৩য়/১৯৯৫ তালী ল িম ত রহমািতয়া ফািযল মাদরাসা লনা 25/08/1991 1/9/1991

৩২ মাঃ ল বাশার 655184 সহকারী মৗলভী আরিব ২য়/১৯৮৬ ৩য়/১৯৮৮ ২য়/১৯৯১ তালী ল িম ত রহমািতয়া ফািযল মাদরাসা লনা 10/7/1994 15/7/1994

৩৩ হা দআিম ল ইসলাম 2099919 সহকারী মৗলভী আরিব ১ম/১৯৯৬ ১ম/১৯৯৯ ১ম/২০০০ তালী ল িম ত রহমািতয়া ফািযল মাদরাসা লনা 25/09/2012 1/5/2013

৩৪ িব িজত সরকার নন-এমিপও সহকারী িশ ক বাংলা ২.৭৫/২০০৩ ৩.৪০/২০০৫ ২য়/২০০৯ তালী ল িম ত রহমািতয়া ফািযল মাদরাসা লনা 16/02/2019 ননএমিপও

৩৫ আফজাল হােসন নন-এমিপও সহকারী িশ ক ইংেরিজ ৪.৫০/২০০৫ ৪.৮০/২০০৬ ৩.১৩/২০১১ তালী ল িম ত রহমািতয়া ফািযল মাদরাসা লনা 16/02/2019 ননএমিপও

36 মাঃ খাই ল বাশার ২১৮০৭৮ সহকাির িশ ক ধম দািখল আিলম ফািজল খানজাহান আলী মা িমক িব ালয় লনা ০২/০৪/১৯৯৪ ০১/০৫/১৯৯৪

37 এম এ ওহাব ল ল 289692 সহকাির িশ ক ক উটার 1989 1992 1996 বয়রা মা িমক িব ালয় লনা 1/11/2000 1/3/2002

38 মাহা দ আেশক িব াহ 1133526 সহকাির িশ ক ইসলাম ধম 2000 2005 2007 বয়রা মা িমক িব ালয় লনা 2/11/2006 28/3/2017
39 মা:হােতম শখ 1078351 সহঃিশঃ আই.িস. এসএসিস এইচএসিস িবএসিস লনা কেলিজেয়ট ল লনা 31/12/2012 1/9/2013
40 সয়দ ফরহাদ হােসন সহঃিশঃ 2য় তয় তয় খ কার নােসর উ ীন মা িমক িব া. লনা 22/01/2000 ননএমিপও
41 মা: আ ল রিহম 115250 সহঃিশঃ বাংলা 3.94 3.5 2য় স  জিভয়াস  হাই ল লনা 2/17/2019 8/1/2019
42 কমেলশ চ  ম ল 1152509 সহঃিশঃ িব ান 4.31 4.4 3.66 স  জিভয়াস  হাই ল লনা 2/17/2019 8/1/2019

43 মাঃ সাই ল ইসলাম ২৯২৩৪৯ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া ১৯৯০ ১৯৯২ ১৯৯৪ হ ােন রলওেয় মাঃ িব ালয় লনা ০৮।০৩।৯৮ ০১।০৯।৯৮
44 আমা া শদা ১১৪৮৫৪১ সহঃ িশ ক ইংেরিজ ২০০৫ ২০০৭ ২০১১ হ ােন রলওেয় মাঃ িব ালয় লনা ১৬।০২।১৯ ০১।০৫।১৯ ১৯৭৫
45 ত জা গালদার ১১৪৮৫৩০ সহঃ িশ ক কি টার িশ া ২০০৮ ২০১২ হ ােন রলওেয় মাঃ িব ালয় লনা ১৬।০২।১৯ ০১।০৫।১৯ ১৯৯০
46 wkíx gwjøK 1148533 সহঃ িশ ক Bs‡iwR 4.94 5 2.9 সানােপাতা মা িমক িব ালয় লনা  13/02/2019 22/05/2019 ১৯৯৩
47 bvRgyb bvnvi 1148532 সহঃ িশ ক MwYZ 4.75 4.8 3.4 সানােপাতা মা িমক িব ালয় লনা 11/2/2019 22/05/2019 24/12/92
48 kvnbvR myjZvbv 1148528 সহঃ িশ ক e¨emvh wkÿv 3.44 4.6                     1g সানােপাতা মা িমক িব ালয় লনা 11/2/2019 22/05/2019 7/5/1992

49
এম এ ওহাব ল ল ২৮৯৬৯২ সহকারী িশ ক কি উটার ১ম ১৯৮৯ ২য় ১৯৯২ ২য় ১৯৯৬ বয়রা মা িমক িব ালয় লনা

4E
+

04

১৯
৭৩

29/01/88

50
মা: খািবর হােসন ২৮৮৪৭৮ ইসলাম িশ া 1987 1990 শহীদ সাহরাওয়াদী মা িমক িব ালয় লনা

2/
9/

19
96

৩৫
১০

৪

ইংেরিজ



51
িজবর রহমান ২১৬২৫২ হড মাওলানা ইসলাম িশ া দািখল আলীম ফািযল উদয়ন লনা িজলা িলশ ল লনা

1/
6/

19
91

৩৪
০৯

৯

52 মা: কিবর হােসন সানা ১১৫২৪৮৮ সহ.িশ ক সমাজ িব ান 2004 2006 2010 বয়রা ডাক িবভাগীয় মা িমক িব া. লনা 2/2/2019 1/7/2019

53 লতানা পারভীন সহ.িশ ক গিনত 2002 2004 2008 বয়রা ডাক িবভাগীয় মা িমক িব া. লনা ১১/০৭/২০১৯ ননএমিপও
খানজাহান আলী

54 হাঃ মা ফা কামাল 105852 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 2য় 2য় 2য় াশনাল মা িমক িব ালয় লনা 1/11/2003 1/1/2004

55
এফ এম এনা ল হক ১০৫০২৯১ সহকারী িশ ক িবিপএড

এসএসিস-১ম, 
১৯৯৪

এইচএসিস-২য়, ১৯৯৭
াতক (পাস)-৩য়, 

১৯৯৯
রাটারী ল, লনা। লনা। ২৩/০১/২০১০ ০১/০৯/২০১০

56
পদ রায় ১০৭৮৩৪৬ সহকারী িশ ক িবিপএড

এসএসিস-২য়, 
১৯৯৭

এইচএসিস-২য়, ২০০১
াতক (পাস)-২য়, 

২০০৮
রাটারী ল, লনা। লনা। ০৮/০৬/২০১৩ ০১/০৬/২০১৩

57
িবেবকান  ঢালী ৫৮২৩৭৮ সহকারী িশ ক িষ িব ান

এসএসিস-২য়, 
১৯৮৬

এইচএসিস-২য়, ১৯৮৮
িষ িডে ামা-২য়, 

২০০১
রাটারী ল, লনা। লনা।

০১/০৮/০২ 
০৮/০৬/২০১৩

০১/১০/২০০২

58
ফােতমা- জ-জা াত ১০৬২৯৫০ সহকারী িশ ক িষ িব ান

এসএসিস-৩.৮১, 
২০০৩

এইচএসিস-৩.৪০, 
২০০৬

িষ িডে ামা-৩.৪২ রাটারী ল, লনা। লনা। ০১/০১/২০১২ ০১/১১/২০১২

59
আ ল কােদর মন ১১৩৬৪২২ সহকারী িশ ক গিণত

এসএসিস-৩.৮৮, 
২০০২

এইচএসিস-৩.২০, 
২০০৪

াতক (স ান)-২য়, 
২০০৯

রাটারী ল, লনা। লনা। ০৮/১১/২০১৬ ০১/০৭/২০১৭

60
মাঃ আল-মা ন হাজরা ১১৩৬৪২১ সহকারী িশ ক ভৗত িব ান এসএসিস-৫, ২০০৬ এইচএসিস-৫, ২০০৮

াতক (স ান)-২য়, 
২০১২

রাটারী ল, লনা। লনা। ০৮/১১/২০১৬ ০১/০৭/২০১৭

61
শাহানা আ ার ১১৩৬৪২৩ সহকারী িশ ক বাংলা

এসএসিস-৩.৩৮, 
২০০৫

এইচএসিস-৪.৪০, 
২০০৭

াতক (স ান)-২য়, 
২০১১

রাটারী ল, লনা। লনা। ০৮/১১/২০১৬ ০১/০৭/২০১৭

62
মাহা দ অিহ ামান সহকারী িশ ক সামািজক িব ান

এসএসিস-৩.৫৬, 
২০১৩

এইচএসিস-৩.৮০, 
২০০৫

াতক (স ান)-১ম, 
২০০৯

রাটারী ল, লনা। লনা। ১২/০২/২০১৯

63
লতানা ১১০০৪৯

সহকারী 
লাইে িরয়ান

লাইে িরয়ান ২য় ২য় ২য় লনা িনউজি  মা িমক িব ালয় লনা ২৯/০৫/২০১১ ০১/১১/২০১৩

64
পারভীনা খা ন ১১৪০০৯ সহকারী িশ ক কি উটার ১ম ১ম ২য় লনা িনউজি  মা িমক িব ালয় লনা ০১/০১/২০১৪ ০১/০৩/২০১৮

65
কিব ল ইসলাম ১১৪৮৫২৪ সহকারী িশ ক ইংেরজী ৪.৮৩ ৪.৭ ২য় লনা িনউজি  মা িমক িব ালয় লনা ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯

66
অবিনশা ১১৪৮৫২২ সহকারী িশ ক শারীিরক িশ া ৩.৬৯ ৪.৩ ২য় লনা িনউজি  মা িমক িব ালয় লনা ১১/০২/২০১৯ ০১/০৬/২০১৯

67
িম ন সরকার সহকারী িশ ক বাংলা ৩.৮৮ ৪.১ ২য় লনা িনউজি  মা িমক িব ালয় লনা ১৪/০২/২০১৯

68
মাঃ মােজদ খান সহকারী িশ ক বসায় িশ া ৩.৮৮ ৪.২ ২য় লনা িনউজি  মা িমক িব ালয় লনা ০৯/০২/২০১৯

69 মাহা দ মিহউ ীন 1121352 সহঃ িশি ক
ইসলাম ও নিতক 

িশ া 3.83 3.42 থম আর আর এফ সেক াির ল
লনা

3/7/2015 7/1/2015
70 বণা আ ার 1121353 সহঃ িশি ক িষ িশ া 3.38 2.7 থম আর আর এফ সেক াির ল লনা 3/11/2015 7/1/2015

71
‡gvt dwi` nvIjv`vi 1131892 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© `vwLj-1993 (2q) Avwjg-1995 (2q) dvwRj-1997 (2q) AvwdjDwÏb gva¨wgK we`¨vjq Lyjbv 1/11/2016 1/1/2017

72
kvwnbyi ingvb 1056960 mnKvix wkÿK we.wc.GW Gm,Gm,wm-

1992(2q)
GBPGmwm-1995 

(2q)
we,G (cvk)-2002 

(3q)
AvwdjDwÏb gva¨wgK we`¨vjq Lyjbv 31/12/2010 1/5/2011



73
bvw`iv cvifxb 1062875 mnKvix wkÿK Kw¤úDUvi Gm,Gm,wm-1994 

(2q)
GBP,Gm,wm-1996 

(2q)
we,G (cvk)-1999 

(2q)
AvwdjDwÏb gva¨wgK we`¨vjq Lyjbv 12/5/2011 1/11/2012

74 মাহা দ আ  ইসহাক ১০৩৭৬০৯ সহকারী িশ ক ইসলাম ও 
নিতকিশ া

দািখল আিলম ফািযল িজয়া মা িমক িব ালয় লনা ০৪/১১/২০০৬ ০১/০১/২০০৯

75 আসমা খা ন ৫১৬৩৩৬ সহঃ িশ ক
ইসলাম ধম ও 

নিতক িশ া দািখল - ১৯৯৪ আিলম - ১৯৯৬ ফািযল - ১৯৯৯ লবাড়ী আদশ মা িমক িব ালয় লনা ০২/০২/২০০২ 1/5/2002

76 দীপংকর ম ল ১০৪১৭১৬ সহঃ িশ ক শরীর চচা
এস, এস, িস - 
১৯৯২ এইচএসিস - ২৯৯৪ াতক (পাশ) - ১৯৯৭ লবাড়ী আদশ মা িমক িব ালয় লনা ০৪/০১/২০০৫ 1/3/2010

77 কাকলী মি ক ১০৬৭৮২২ সহঃ িশ ক িষ িশ া
এস, এস, িস - 
২০০৫ িষ িডে ামা - ২০০৯ িবএিজএড - ২০১৫ লবাড়ী আদশ মা িমক িব ালয় লনা ০২/০৬/২০১২ 1/11/2012

78 এস, এম মা ন হাসান 1148526 সহকারী িশ ক বসায় িশ া 2002-3.75 2004-3.80 2009-2য় রনগর ওয়াপদা মা িমক িশ া িনেকতন লনা 10/2/2019 1/4/2019

79 এ. ক.এম আ স সামাদ হাওলাদার ১৮০৭৩৫ সহকারী িশ ক
ইসলাম ও 
নিতকিশ া দািখল- 1974-2য় আিলম 1976-2য় ফািজল1978-2য় খািলশ র মা িমক বািলকা িব ালয়

লনা
1/1/1983 1/9/1985

80 রাক ামান এন-1148496 সহকারী িশ ক বাংলা 2000 2002 2006 কাি ক ল সােলহা মা িমক িব ালয় লনা 2/2/2019 1/5/2019

81
মাঃ আ  হােসন গাজী ১০৫৬৮৭৭

সহকারী িশ ক 
(কি উটার)

কি উটার িশ া
এসএসিস-১ম-

১৯৯৮
এইচএসিস-২য়-২০০০

িবএ (স ান)-২য়-
২০০৩

ভাতী মা িমক িব ালয় লনা ০৪/০৮/২০১০ ০১/০৫/২০১১

82 মাঃ কিবর হাসান ২১১৬৪৫ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ২য় ৩য় ৩য় আড়ংঘাটা মা িমক িব ালয় লনা ০১/১১/১৯৮৮ ০১/১১/১৯৮৮
83 মাঃ সা া ল হাসান ি য়াধীন সহঃ িশ ক ইংেরিজ ১ম ২য় ২য় আড়ংঘাটা মা িমক িব ালয় লনা ১৭/০৬/ ২০১৫ ি য়াধীন

84
মাঃ কামাল সাইন ১০৩৫৫৫৯ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম

১ম িবভাগ ১৯৯৭ 
সাল মা াসা  বাড

২য় িবভাগ ২০০০ 
সাল  মা াসা বাড

১ম িণ ২০০৪ সাল  
মা াসা বাড

 দৗলত র হসীন মা িমক বািলকা িব ালয় লনা

৩১/০৮/০৬

০৩/০১/২০০৭

85
িনবানী রায় ১১২৫৭৭২ সহকারী িশ ক গাহ  িব ান

২.৮১  ১৯৯৩ সাল 
যেশার বাড

৩.৫০ ২০০৬ সাল 
যেশার বাড

২.৬১ ২০১১ সাল 
লনা িব ঃ

 দৗলত র হসীন মা িমক বািলকা িব ালয় লনা

২৩/১১/১৫

 ০১-০১-২০১৬

86
মাঃমা ম িব াহ ১০২২০৫১ সহকাির িশ ক ইসলাম ও নিতক 

িশ া
এস এস িস /দািখল এইচ এস িস /আিলম াতক/ফািজল ােটলাইট টাউন মা িমক িব ালয় লনা ১১/০১/২০০৫ ০১/০৯/২০০৫

87 ১ম-৯৬ ২য়-৯৮

88
সখ মাঃ নািসর উি ন হড মাওঃ ইসলাম ও 

নিতক িশ া
দািখল আিলম াতক ও ফািজল খািলশ র মা িমক িব ালয় লনা ০১/০৬/১৯৯৪ ০১/০৬/১৯৯৪

89 রেজায়ান কিবর ১১১২১৪৭ সহকারী িশ ক িষ িশ া ২০০২ - ৩.১৩ ২০০৫  -  ২.৯০ ২০০৯  - ২য় শহীদ িত মীর মা িমক িব ালয় লনা ০৭/০৮/২০১৪ ০১/০৯/২০১৪

90
রখা িম ৫১৫৮৮৩ mnKvixwkÿK we.wc.GW Gm,Gm,wm-১৯৮২ 

(১ম)
GBPGmwm-১৯৮৫ 

(2q)
িব,এস,িস (m¤§vb-

১৯৮৯(২q)
দৗলত র মা িমক বািলকা িব ালয় Lyjbv ০১/০১/১৯৯৫ ০১/০৩/২০০২

91
মাঃ শির ল ইসলাম ৫১৩১০২ mnKvixwkÿK ইসলাম ধম `vwLj- 1990 

(2q)
Avwjg- 1992 (2q) dvwRj-1994  (2q) দৗলত র মা িমক বািলকা িব ালয় Lyjbv 12/5/2011 ০১/০৩/২০০১

পসা উপেজলা
92 েপ  নাথ রায় ১০৭৬০৫৫ সহ:িশ: বাংলা ২য় ২য় ২য় িপঠােভাগ িডিজিস মা : িব া: লনা ১৮/১২/৯৭ ০১/০৩/২০১২
93 আলী আকবর ২১১৯৯৪ সহ:িশ: ইস:ধম ৩য় ২য় ২য় গায়াড়া হািফ র রহমান মা : লনা ০৪/০৪/১৯৮৯ ০৪/০৪/১৯৮৯
94 পলাশ মার রায় ১১৫৪৭৩৪ সহ:িশ: সমাজ িব: ৩.০৬ ৩.৯ ২য় গাজী মেমািরয়াল মা/িব লনা ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯
95 মা: গালাম মা ফা ১১৫৪৭৩৫ সহ:িশ: সমাজ িব: ৩.২৫ ২.২ ২য় গাজী মেমািরয়াল মা/িব লনা ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯
96 ঝণা িব াস ১০২৯০২০ সহ:িশ: িষ ১ম ১ম ২য় ডাবা ব খী মা/িব লনা ০২/০৩/২০০৫ ০১/১২/২০০৫
97 আিন র রহমান ১০২২০৩৯ সহ:িশ: সমাজ িব: ২য় ২য় ২য় নহা  মা/িব লনা ১৫/০৯/২০০৪ ০১/০৬/২০০৫



98 মাঃ মজবাউল শখ ১১৪৮৫৭৬ সহ:িশ: কি উটার ২য় ২য় ২য় নহা  মা/িব লনা ০১/০৭/২০১০ ০১/০৭/২০১২
99 মতােহনা ১১৫২৫২৭ সহ:িশ: িষ ১ম ১ম ২য় নহা  মা/িব লনা ১//০৭/২০০৮ ০১/১২/২০০৯

100 মাঃ কামাল হােসন ১০৭৯৮৭৫ সহ:িশ: ইস:ধম ১ম ২য় ২য় িশয়ালী মা/িব লনা ০১/০৭/২০১৩ ০১/১১/২০১৩
101 িম ন মার দাস সহ:িশ: গিণত ৪.৩৮ ৪.১ ২য় িশয়ালী মা/িব লনা ০২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯
102 কামনাশীষ রায় ১১৪৮৫৭২ সহ:িশ: বাংলা ২য় ২য় ২য় আজগড়া উ”চ িব ালয় লনা ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯
103 শখ েবল আহেমদ ১১৪৮৫৭৩ সহ:িশ: ইংেরজী িজিপএ ৫ ৩.৬ ৩.০৯ আজগড়া উ”চ িব ালয় লনা ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯
102 মাঃ আল-আমীন ১১৪৮৫৭৪ সহ:িশ: বসা ৩.৭৫ ৩.৫ ২য় আজগড়া উ”চ িব ালয় লনা ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯
103 মা াক শিফ র রহমান ১১৪৮৫৭৫ সহ:িশ: ইস:ধম ৪.৫ ৪.২৫ ৩.৪২ আজগড়া উ”চ িব ালয় লনা ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯
104 মা: বাকাররব িব া ১০৬২৯১২ সহ:িশ: ইস:ধম ১ম ১ম ২য় সাম র রহমান মা/িব লনা ০৮/০৬/২০১১ ০১/১১/২০১১
105 মা: শির ল ইসলাম ১১৫২৫৩০ সহ:িশ: কি উটার ৪.২৫ ৩.৫ ২য় সাম র রহমান মা/িব ল ◌া৫/২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯
106 িনহার িশকদার সহ:িশ: াবসায় িশ া ৪.৫ ৪.৫ ৩.০৪  জ িব এম মা/িব ◌ুলনা ১৭/০২/২০১৯ ০
107 মহজািবন মা ফা ১১৫২৫২৮ সহ:িশ: কি উটার ৪.৩৮ ৩.৭ ২.৮৩ জিবএম মা/িব লনা ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯
108 মাও:মাহ র রহমান ১৮২৩৩১ সহ:িশ: ইস:ধম ২য় ৩য় ৩য় বল িলয়া ইস:মা/িব লনা ১০/০১/১৯৭৯ ০১/০৯/১৯৮৫
109 কাশ চ  ম ল ১১২১৩৫০ সহ:িশ: িহ  ধম ২য় ২য় ৩য় বল িলয়া ইস:মা/িব লনা ০৭/০৩/২০১৫ ০১/০৭/২০১৫

110 লতানা আকরা ে ছা ১০১৪২৮৪ সহ:িশ: ইস:ধম ২য় ২য় ২য় বল িলয়া ইস:মা/িব লনা ০৫/০৮/২০০৪ ০৫/০৮/২০০৪

111 শরী ল ইসলাম ০ সহ:িশ: াবসায় িশ া ৫ ৫ ৩.৫৩ বল িলয়া ইস:মা/িব লনা ১১/০২/২০১৯ ০

তরখাদা উপেজলা

112 শা  বাইন ১১৪৮৫৮২ সহ:িশ ক রসায়ণ ২০০৯- ৪.৭৫ ২০১১- ৪.১০ ২০১৫- ৩.৪৭ র ম দন মা:িব: লনা ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯
113 িম  রানী দাস ১০৬২৮৯৯ সহ:িশ ক Kw¤úDUvi ১ম ২য় ৩য় শহীদ র খান এ স র মা:িব: লনা ০৭/০৬/২০১১ ০১/১০/২০১২
114 িবজন মার gwjøK ১১৪৮৫৮৩ সহ:িশ ক িহ  ধম ৩.৩১ ৪.০১ ২য় ই হা  নপাল চ  মা:িব: লনা ০৪/০২/২০১৯ ০১/০১/২০১৬
115 মি কা রানী বরাগী ১১৪৮৫৮৩ সহ:িশ ক িহ  ধম ৩.৩১ ৪ ২য় ই হা  নপাল চ  মা:িব: লনা ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯
116 মা: জাহা ীর আলম ১০৪৮৪১৪ সহ:িশ ক শািররীক িশ া ১৯৯১- ২য় ১৯৯৩- ২য় ১৯৯৫- ৩য় উ র লনা এস এম এ মিজদ া: মা: িব: লনা ১৯/০৪/২০১০ ০১/০৭/২০১০ সংেশািধত
117 দবািশষ িব াস ১১১২৫৭২৯ সহ:িশ ক িষ িশ া ২০০৮-৪.০০ ২০১২-৩.০২ িষ িডে ামা উ র লনা এস এম এ মিজদ া: মা: িব: লনা ২০/০৯/২০১৫ ০১/০১/২০১৬
118 বাব  রায় ১০৪৭৫২৩ সহ:িশ ক িষ িশ া ১৯৯০ ২০০৭ িষ িডে ামা শলা আদশ মা: িব: লনা ০৩/০২/২০০৪ ০৫/০৫/২০১০
119 িব ল মার রায় সহ:িশ ক সমাজ িব ান ১৯৯২ ১৯৯৬ ১৯৯৯ শলা আদশ মা: িব: লনা ০১/০১/২০০১
120 ির া আ ার সহ:িশ ক Kw¤úDUvi ১৯৯৯ ২০০১ ২০০৪ শলা আদশ মা: িব: লনা ২৫/০৬/২০১৯
121 মা: শখ সােহল রানা ১১৫২৫৩৩ সহ:িশ ক িহসাব িব ান ২০০৩-৩.৬৩ ২০০৫-৩.৮০ ২০০৯- ২য় আদশ িশ া িনেকতন মা: িব: লনা ১০/০২/২০০৯ ০১/০৭/২০১৯
122 িদঘিলয়া উপেজলা

123
লাবনী িসকদার ১১৪০০২৩ সহকারী িশ ক কি উটার GPA: 3.00 GPA: 4.10

         1ম িণ -
2010          (জাতীয় 

িব িব ালয়)
আ য়া উদয়ন মা িমক িব াপীঠ লনা ৩০/০৬/২০১৫ ০১/০৩/২০১৮

124
স য় মার িব াস 1140037

সহকারী িশ ক
কি উটার GPA: 2.63 GPA:2.8

২য় িণ (জাতীয় 
িব িব ালয়)

গাজীরহাট হাজী ন ীন মা িমক িব ালয় লনা 26/04/2015 1/3/2018

125
িহরামন িব াস 1135126   সহকারী িশ ক   িষ

      2.75(c)       
     সাল-
2002(যেশার )

      2.40 (c)      
সাল-2005

   ২য় িণ - সাল 
2009    (জাতীয় 
িব িব ালয়)

 আয় নেনছা বািলকা মা িমক িব ালয়   লনা ।  01/11/2016  01/05/2017

126

127
কাজী মেহদী হাসান িমলন ১১৪৮৫০২   সহকারী িশ ক িহসাব িব ান 3.75 (A-) 4.20 (A) 2য় ণী বারাক র মা িমক িব ালয় লনা । ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯



128
সমীরন অিধকারী ১১৪০০৪৪   সহকারী িশ ক ইংেরজী ৩.২৭ ৩.৫ ৩য় ণী হাজী ছােয়ম উি ন মা িমক িব ালয় লনা । ২৫/০৩/২০১৫ 28/03/2018

129
পিরেশষ সরকার ১১৪৫৫৩০   সহকারী িশ ক ইংেরজী ৪.০৬ ৩.৫ ৩.৬১ আমবাডীয়া কটলা মািঝরগািত মা িমক িব ালয় লনা । ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯

130
শ া হালদার ১০৫৩২৫৯   সহকারী িশ ক িষ

           2.88      
     সাল-200৩

িষ িডে ামা/ ১ম- 
২০০৭

িব.এ িজ.এড - ৩.১০ লােখাহা  মা িমক িব ালয় লনা । ০১/০৭/২০১০ ০১/১১/২০১০

131 লতলা উপেজলা

133 মাঃ মন র আলম ১১০০৪৪৭ সহকারী িশ ক ইংেরজী এসএসিস-১ম-৯৭ এইচএসিস-২য়-৯৯ িবএ-৩য়-০২ আটরা নাথ মা িমক িব ালয় লনা ১৯/০৩/২০১৩ ০১/০১/২০১৪

134 মাঃমিন ল ইসলাম ১১২৫৭৮০ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল-২য়-৯৪ আিলম-৩য়-৯৬
ফািজল-২য়-৯৮ 
কািমল-২য়-২০০০ আটরা নাথ মা িমক িব ালয় লনা ২৫/১১/১৫ ০১/০১/২০১৬ ১৯২৩৯৮৪১১২

135 মাঃ রিবউল ইসলাম ১১৪০০৫৪ সহকারী িশ ক জীব িব ান
এসএসিস-৩.৬৩-
২০০১ এইচএসিস-২.৭-২০০৪

াতক-২য়-২০০৮
টালনা জিপিডএস মা িমক বািলকা িব ালয় লনা ১২/০১/২০১৪ ০১/০৩/২০১৮ ১৯৮১ ১৩১৭০৭৩৩৭৫

136 হসীনা খা ন ২১৬২৯৮ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দা-৩য়-১৯৮৫ আিলম-৩য়-৮৭ ফা-৩য়-৮৯ টালনা জিপিডএস মা িমক বািলকা িব ালয় লনা ০৬/০৩/১৯৮৮ ০১/০৭/১৯৯৩ ১৯৭৯ ১৯১৩৬৩৩৩৩৮

137 কয়ারানী িব াস ৫১৭৫৪২ সহকারী িশ ক িষ এসএসিস
িষ িডে ামা-২য়-

২০০১
গাড়ােখালা মা িমক িব ালয় লনা ১৫/১১/০১ ১৫/১১/০১

১৯৮৫ ১৯২৭০৩৪৫০৬

138 নাসিরন লতানা ১১৪৮৫৬৮ সহকারী িশ ক গিণত
এসএসিস-৪.০০-
২০০৬ এইএসিস-৪.১০-২০০৮

াতক(স ান)-২য়-
২০১২

গাড়ােখালা মা িমক িব ালয় লনা ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯

১৯৭১ ১৯৪৯৮৮০৯৪৪

139 গািব  চ  হ ১১৫২৫২৪ সহকারী িশ ক আইিস
এসএসিস-৪.০০-
২০০৬ িডে ামা-২.৯৪-২০১৩

গাড়ােখালা মা িমক িব ালয়
লনা ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯

১৯৭১ ১৭৪৬৬৬৩৭৩৯

140 মাঃ আহসান হাবীব ২৯৪৮৬২ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল-১৯৮৯ আিলম-১৯৯২ ফািজল-১৯৯৭ আটরা মা িমক বািলকা িব ালয় লনা ০২/০১/১৯৯৯ ০১/০৬/১৯৯৯
১৯৯১ ১৯৪২০৭৯০২৯

141 মাঃ আলী আকবার ফারাজী ২০৮২৩৮ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দা-৩য়-১৯৭৯ আিলম-৩য়-৮২ ফািজল-৩য়-১৯৮৫ দােমাদর ময়ী মা িমক িব ালয় লনা ১৫/১২/১৯৮৬ ০১/০৯/১৯৮৫ ১৯৯১ ১৯৯৪৫৫২৬১২

142
শশা  মার র ান ১১৪৮৫৬৯ সহকারী িশ ক আইিস

এসএসিস-২.১৯-০৪ িডে ামা-২.৭৯-২০০৮
িব,এসিস (ইি ঃ)-
৩.০৫ ,২০১২

রাড়ীপাড়া মা িমক িব ালয় লনা ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯

১৯৭৫ ১৯২০৪৩৩৭৫৯

143 মাঃ আলী তজা ১১৪৫৫৩৭ সহকারী িশ ক গিণত
এসএসিস-৩.৭৫-
২০০২ এইএসিস-৪.০০-২০০৫

িবএসিস(স ান)-১ম-
২০০৯ রাড়ীপাড়া মা িমক িব ালয় লনা

০৭/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯

১৯৬৪ ১৭২১৯১৭৬৭০

144
মাঃ শিহ ল ইসলাম ১০৩১৬২৪ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দা-২য়-১৯৭৫ আিলম-৩য়-১৯৭৭ ফািজল-৩য়-১৯৭৯ প য়াবা া  রিণকা মা িমক বািলকা 

িব ালয় লনা
০৮/০৫/১৯৯৮ ০১/০১/২০০৬ ১৯৮৭ ১৭১৪৮৪৮৭৯৭

145
ফারহানা হক ১১৪৮৫৬১ সহকারী িশ ক িষ এসএসিস-৫.০০-

২০০৯ এইএসিস-৪.৮০-২০১১
াতক(স ান)-৩.৭৫-

২০১৫
প য়াবা া  রিণকা মা িমক বািলকা 
িব ালয়

লনা ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৭ ১৯১৯৪৫৬০৩৬

146 হফাজ উ ীন ১১৫২৫২৫ সহকারী িশ ক গিণত এসএসিস-২০০২ এইএসিস-২০০৪ াতক(স ান)-২০১০ ধাপােখালা মা িমক িব ালয় লনা ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯
১৯৬১ ১৭২৯৮৬৯৩৭৫

147
মাও, িসরা ল ইসলাম ১৮২০১৮ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দা-৩য় আিলম-৩য় ফািজল-২য়

জািমরাবাজার আসেমািতয়া ল এ  কেলজ লনা ০১/০৯/১৯৮৫ ০১/০৯/১৯৮৫
১৯৯৩ ১৭৪৮৮৮৭৫৮৯

148
িনর ন সাদ িব াস ২৮৫৯৭১ সহকারী িশ ক িষ এসএসিস-৩য়-৮৪ এইএসিস-৩য়-৮৬ ির-ইউিনয়ন মেডল ল এ  কেলজ লনা ০২/০৭/১৯৯৫ ০২/০৭/১৯৯৫

১৯৮৭ ১৯১৩৫৪০৫৪৯

149 সখ আ ল কালাম আজাদ ২৮৭৫১৯ সহকারী িশ ক আইিস এসএসিস-২য়-৮৬ এইএসিস-কম:-৮৯ াতক-৩য়-৯২ পায় াম কসবা মা িমক িব ালয় লনা ১১/০৫/১৯৯৬ ১১/০৫/১৯৯৬ ১৯৬৩ ১৭১৩৯১৫১৩৯



150 সখ আঃ মিজদ ১০৭৮৩৪৩ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দা-২য়-১৯৯৭ আিলম-২য়-২০০১ ফািজল-২য়-২০০৪ পায় াম কসবা মা িমক িব ালয় লনা ০১/০৮/২০১৩ ০১/০৯/২০১৩
১৯৬৯ ১৭১৩৯২৩০৭০

151 এস,এম আকরাম হােসন ২১৫১১৬ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দা-২য়-৭৮ আিলম-২য়-৮০ ফািজল-২য়-৮২ আলকা িমলনী মা িমক িব ালয় লনা ২০/০২/১৯৯২ ২৫/০২/১৯৯২ ১৯৭০ ১৯৩৭৫৮৭৯৮৪

152 হলাল উি ন ১১২৯৭৭৭ সহকারী িশ ক সামািজক িব ান এসএসিস-১ম-৯৭ এইএসিস-২য়-২০০০ াতক-২য়-২০০৪ িগলাতলা মা িমক িব ালয় লনা ২০/০৩/২০১১ ০১/০৭/২০১৬ ১৯৮৩ ১৯১৫৮৯৪৫০৫

153 মাঃ রািজব সাইন ১১৫২৫২৬ সহকারী িশ ক বসায় িশ া
এসএসিস-৪.৩৮-
২০০৫ এইএসিস-৪.৪০-২০০৭ াতক-১ম-২০১২ িগলাতলা মা িমক িব ালয় লনা ১৬/০২/২০১৯ ০১/০১/২০১৯ ২৯/০৮/১৯৬৬ ১৭১৮০১৯৯৬৪

154 ডমুিরয়া উপেজলা ১৯৮২ ১৯২৩৫৮৪৭৭৩
155 মাঃ আকাম আলী িব াস 218764 সহকারী ক বসায় িশ া 2য় 3য় 3য় মা রােঘানা মা িমক বািলকা িবদঃ লনা 14/1089 1/1/1994

156 মা ািফ র রহমান মা ফ ১১৪০০২১
সহকারী িশ ক

কি ঃ 2য় 2ঢ 2ঢ কেকেকিব ম িমক িবঃ

লনা
8.1.14 1.3.18

157 ঝরণা খা ন ১১২১৩৪৪
সহকারী িশ ক

ইসলাম 2.83 3 1ম কেকেকিব ম িমক িবঃ

লনা
15.12.14 1.1.07.15

158
দব ত সরকার 1152496 সহকারী িশ ক

ইংেরিজ 4.75 4 3.33 কেকেকিব ম িমক িবঃ

লনা
9.2.19 01.07.19

159 িশবপদ রায় 1148489
সহকারী িশ ক

ইংেরিজ 4 4.7 2.75 লতা খামার বাটী মাঃিবঃ

লনা
02.02.19 02.02.19

160 িবজন মার ম ল 1148494
সহকারী িশ ক

বাংলা 3.13 3.1 2য় নবা ন মা িমক িবঃ

লনা
05.02.19 22.05.19

161 েজন মার রায় 514403
সহকারী িশ ক

িষ এস,এস,িস িষ িডেপলা িবেগড উলৈখখালী মাধঃ

লনা
23.02.2000 01.10.001

162 আ া মা া 294230
সহকারী িশ ক

ইসলাম দািখল আিলম ফািজল উলৈখখালী মাধঃ

লনা
30.12.97 01.10.01

163  িম ী 1148504
সহকারী িশ ক

কি ঃ এস,এস,িস এইচ,এস,িস াতক উলৈখখালী মাধঃ

লনা
10.13.96 01.05.19

164 অেশাক মার ম ল 515663
সহকারী িশ ক

িষ 2য় িষ িডেপলা এইচ এমিপ কেক

লনা
28.10.2000 1.03.2002

165 মাঃ সাম ি ন 294695
সহকারী িশ ক

ইসলাম 3য় 3য় 2য় এইচ এমিপ কেক

লনা
24.02.97 1.04.99

166 িব এম সাই ল ইসলাম 1102276
সহকারী িশ ক

কিমউটার 1ম 3য় 3য় এইচ এমিপ কেক

লনা
1.12.06 1.1.2007

167 পিল রায় 1135124
সহকারী িশ ক

িষ 4.31 3.7 1ম প ী জাগারনী মাঃ িবঃ

লনা
01.11.2016 01.05.2017

168 শা  ম ল 516570
সহকারী িশ ক

িষ 1ম িষ িডেপলা ল  মা িমক বািলকা

লনা
20.12.01

169 তপন মার ম ল 1049707
সহকারী িশ ক

শরীর চরচা 1ম 2য় 2য় ল  মা িমক বািলকা

লনা
10.6.10

170 ল  মার ফৗজদার 1129012
সহকারী িশ ক

িহ  ধম 1ম 2য় 2য় ল  মা িমক বািলকা

লনা
18.01.15

171 মানেব  িব াস 1148503
সহকারী িশ ক

কিমউটার 1ম 3য় 3.23 ল  মা িমক বািলকা

লনা
18.01.15



172 মািহত সরকার 1125726
সহকারী িশ ক

গিণত 4.38 3.8 2য় ল  মা িমক বািলকা

লনা
10.05.15

173 িবজন মি ক 171601
সহকারী িশ ক

কিমউটার 2000 2002 2007 রং র ম পাড়া বািলকা িবঃ

লনা
16.06.2011 01.02.2013

174 ভরত চ  সরকার 1148515
সহকারী িশ ক

বাংলা 2003 2005 2009 রং র ম পাড়া বািলকা িবঃ

লনা
07.02.19 1.052019

175 বস   মার ম ল 1148514
সহকারী িশ ক

ভৗত িব ািন 2003 2005 2009 রং র ম পাড়া বািলকা িবঃ

লনা
07.02.19 01.05.2019

176 শরীফ উ ীন 1148507
সহকারী িশ ক

ইসলাম 4 3.67 2য় কনগর মা িমক বািলকা িবঃ

লনা
05.02.19 01.05.19

177 বা েদব মার রায় 1148517
সহকারী িশ ক

িহ  ধম 4.19 4.6 2য় কনগর মা িমক বািলকা িবঃ

লনা
05.02.19 01.05.19

178 িনহার র ন সরকার 1014331
সহকারী িশ ক

িষ 1ম 1ম িব াবীিথ মা িমক িবঃ

লনা
1/1/2002 01.06.2004

179 অিমত ঢালী 1148512
সহকারী িশ ক

কিমউটার 2য় 2য় 2য় িব াবীিথ মা িমক িবঃ

লনা
18.12.14 17.05.19

180 আ  তােহর আল আিমন 203813
সহকারী িশ ক

ইসলাম 2য় 3য় 2য় উলকা মা িমক বািলকা িবঃ

লনা
05.02.83 01.06.85

181 শখ আঃ স র 1068485
সহকারী িশ ক

ইসলাম 1ম 1ম 2য় প ী  মা িমক িবঃ

লনা
01.11.11 01.11.12

182 রিজৎ মার ন ী 1148511
সহকারী িশ ক

ভৗত িব ািন এস,এস,িস এইচ,এস,িস াতক র নাথ র মা িমিক  িবঃ

লনা
16.02.19 01.05.19

183 সাগর ম ল 1152500
সহকারী িশ ক

বসায় িশ া এস,এস,িস এইচ,এস,িস াতক র নাথ র মা িমিক  িবঃ

লনা
16.02.19 01.07.19

184 খািদজা খা ন 1035539
সহকারী িশ ক

শরীর চরচা 1ম 1ম 2য় শাহ র মা িমক  বািলকা িবঃ

লনা
30.03.05 01.03.2007

185 পসী ম ল 519717
সহকারী িশ ক

িষ 1ম 2য় 3য় শ য়া ণ চ  মা িমবঃ

লনা
15.03.2003 15.03.03

186 সাহারাব উি ন 191440
সহকারী িশ ক

ইসলাম 3য় 3য় 2য় শ য়া ণ চ  মা িমবঃ

যেশার
30.09.1993 01.02.1998

187 ত িব াস 1125714
সহকারী িশ ক

সমাজ িব ান 2য় 2য় 2য় শ য়া ণ চ  মা িমবঃ

লনা
14.06.2015 01.01.2016

188 মাঃ হািব র রহমান 217732
সহকারী িশ ক

ইসলাম 3য় 3য় 2য় ফারাহ মা িমক িবঃ

লনা
08.02.1992 01.01.1994

189 আলতাফ হােসন 294218
সহকারী িশ ক

ইসলাম 3য় 3য় 3য় বা িড়য়া মা িমক  িবঃ

লনা
01.01.1995 01.04.1999

190 অেশাকা রানী রায় 1042762
সহকারী িশ ক

কিমউটার 1ম 2য় 2য় বা িড়য়া মা িমক  িবঃ

লনা
25.10.2009 01.05.2010

191 মাঃ আঃ রউফ 517156
সহকারী িশ ক

ইসলাম দািখল আিলম ফািজল ক আর িড মা িমক বািলকা

লনা
21.01.1997 01.05.2002

192 িজ এম মা ন পারেভজ 1005788
সহকারী িশ ক

িষ এস,এস,িস িষ িডেপলা ক আর িড মা িমক বািলকা

লনা
04.01.2003 01.01.04



193 সাম ল িকরীম গাজী 1152504
সহকারী িশ ক

বসায় িশ া 1ম 1ম 2য় চ ড়ী ক িবঃ মা িমক  িবঃ

লনা
06.02.19 01.07.19

194 পদ ম ল 1152493
সহকারী িশ ক

বাংলা 3.38 3.4 2য় হািজড া খলিশ সািজঃ মািবঃ

লনা
9.2.19 লাই/2019

195 তািহ ামান 1152497
সহকারী িশ ক

ইসলাম 3.67 2.5 2য় হািজড া খলিশ সািজঃ মািবঃ

লনা
9.3.19 লাই/2019

196 ঠা স দাস ম ল 1056908
সহকারী িশ ক

কিমউটার 1ম 1ম 2য় হািজড া খলিশ সািজঃ মািবঃ 18.7.2010 ম/2011

197 আ ল হােসন 1036491
সহকারী িশ ক

শরীর চরচা 2য় 1ম 2য় খরিণয়া ইউিনয়ন ম/িবঃ

লনা
19.08.7 01.05.08

198 পদ ম ল 1138571
সহকারী িশ ক

সমাজ িব ান 1ম 2য় 2য় খরিণয়া ইউিনয়ন ম/িবঃ

লনা
14.12.16 01.01.18

199 আির ল ইসলাম 1227655
সহকারী িশ ক

ইসলাম 4.42 5 3.28 খরিণয়া ইউিনয়ন ম/িবঃ

লনা
18.02.19 01.03.16

200 মাঃ বাবর আলী 1148509
সহকারী িশ ক

িষ 4.63 3.1 1ম খরিণয়া ইউিনয়ন ম/িবঃ

লনা
18.2.19 01.06.19

201 ে েনছা 518047
সহকারী িশ ক

ইসলাম দািখল আিলম ফািজল তেপাবন মা িমক িবঃ

লনা
02.06.02 02.06.02

202 মানষ  কাি  বালা 1062992
সহকারী িশ ক

কিমউটার এস,এস,িস এ্ইচ এসিস স ান তেপাবন মা িমক িবঃ

লনা
24.02.13 01.11.12

203 কৗিশক  ভৗিমক 1107632
সহকারী িশ ক

শরীর চরচা এস,এস,িস এ্ইচ এসিস স ান তেপাবন মা িমক িবঃ

লনা
10.02.14 09.05.14

204 মাঃ সাই র রহমান 1148516
সহকারী িশ ক

বসায় িশ া এস,এস,িস এ্ইচ এসিস স ান তেপাবন মা িমক িবঃ

লনা
05.02.19 01.05.19

205 ি তা ম ল 1152498
সহকারী িশ ক

ভৗত িব ান 3.63 2য় 2য় নগর এমিবিবএস মা/িবঃ

লনা
20.02.2019 01.07.2019

206 উ ম মি ক 1140014
সহকারী িশ ক

কি টার 3.13 2য় 2য় নগর এমিবিবএস মা/িবঃ

লনা
02.02.2013 01.03.2018

207 া রানী মি ক 515649
সহকারী িশ ক

িষ 1ম িষ িডেপলা িব(-) ল  মা িমক িবঃ

লনা
07.11.2001

208 মমতাজ খা ন 1005779
সহকারী িশ ক

ইসলাম 2য় 2য় 2য় ল  মা িমক িবঃ

লনা
14.05.2003

209 বা লাল ঘাষ 1148519
সহকারী িশ ক

গিণত 4.31 3.7 2য় ক িরয়া  মা রখালী মা/িবঃ

লনা
11.02.19 01.05.19

210 ত প  মার মি ক 1127658
সহকারী িশ ক

িষ 1ম 2.4 2য় রং র কািলবাটী

লনা
14.12.15 01.03.16

211 প ানন সরকার 217381
সহঃ ঃ িশ ক

সমাজ িব ান 3য় 3য় 3য় আ ড় িনয়া মা িমক িবঃ

লনা
26.12.86 01.01.1994

212 িবমল ম ল 217385
সহকারী িশ ক

সমাজ িব ান 3য় 3য় 2.6 আ ড় িনয়া মা িমক িবঃ

লনা
28.12.86 01.01.1994

213 িমলটন মা বাকচী 1148510
সহকারী িশ ক

শরীর চরচা এস,এস,িস এ্ইচ এসিস স ান দাঘরা মা িমক িবঃ

লনা
17.02.19 01.05.19



214 ক মার ম ল 1148506
সহকারী িশ ক

কিমউটার এস,এস,িস এ্ইচ এসিস স ান দাঘরা মা িমক িবঃ

লনা
17.02.19 01.05.19

215 জগ াথ সরকার 1148518
সহকারী িশ ক

বাংলা 1ম 2.2 2য় সাহাসেনায়াকা  মাঃ িবঃ

লনা
24.01.19 01.05.19

216 অ ান িব াস 1079869
সহকারী িশ ক

কিমউটার 1ম 1ম 2য় আরআরিজিজ  িমলনী বা/িবঃ

লনা
22.09.13 01.11.13

ত ম ল 1076062
সহকারী িশ ক

শরীর চরচা 2য় 2য় 2য় আরআরিজিজ  িমলনী বা/িবঃ

লনা
3.02.13 01.03.13

217 মাঃ হা নার রিশদ 359145
সহকারী িশ ক

ইসলাম দািখল আিলম ফািজল িদয়া এিসিজিব মা ঃ িবঃ

লনা
01.07.90 01.07.90

218 িবনতা গালদার 516568
সহকারী িশ ক

িষ এস,এস,িস এ্ইচ এসিস স ান িদয়া এিসিজিব মা ঃ িবঃ

লনা
02.02.02 01.05.2002

219 এস এম আির ামান 1037951
সহকারী িশ ক

কিমউটার এস,এস,িস এ্ইচ এসিস স ান িদয়া এিসিজিব মা ঃ িবঃ

লনা
28.10.07 01.03.09

220 িব এম আেনায়া ল কিবর 1043292
সহকারী িশ ক

শরীর চরচা এস,এস,িস এ্ইচ এসিস স ান িদয়া এিসিজিব মা ঃ িবঃ

লনা
20.12.09 01.05.10

ব য়াঘাটা উপেজলা
221 মা: িজ র রহমান ৫১২০১৫ সহ: িশ ক ইস: ধম দািখল-৩য় আিলম-৩য় ফািজল-২য় গিত মা িমক িব ালয় লনা ১০.৬.৯৯ ১.০১.২০০০
222 সমীরন সরকার ১১৪৮৪৭৯ সহ: িশ ক গিণত এস এস িস-১ম এইচ এস িস-২য় অনাস--২য় ণী লনা ১৮.২.১৯ ২২.০৫.১৯
223 শািহদা পারভীন ২১৫৬৬১ সহ: িশ ক ইস: ধম দািখল-৩য় আিলম-৩য় ফািজল-৩য় পারব য়াঘাটা মা: বািলকা িব ালয় লনা ২০.০৫.৯২ ০১.০৬.৯২
224 কাম ল ইসলার ১১১৪৩১১ সহ: িশ ক ইস: ধম দািখল-১ম আিলম-১ম ফািজল-১ম ডউয়াতলা মা িমক িব ালয় লনা ১৮.০৬.১৪ ০১.১১.১৪
225 হা: আছা ামান খ ন ২৯৩২৩৪ সহ: িশ ক ইস: ধম দািখল-৩য় আিলম-৩য় ফািজল-৩য়,কাঃ ব য়াঘাটা থানা হ: কা: মা: বািলকা িবঃ লনা ২২.০৩.৯৯ ০১.০৪.৯৯
226 মা: আফজাল হাসাইন ২১৫২৮৮ সহ: িশ ক ইস: ধম দািখল-৩য় আিলম-২য় ফািজল-৩য়, গিত মা িমক িব াপীঠ (রাজব ধ) লনা ০২.১১.৯১ ০১.০৩.৯২
227 মা: আতাউ হ ১১৪৮৪৭৭ সহ: িশ ক ইস: ধম দািখল-৫ আিলম-৫ ফািজল-৪.০৪ মৗ: রখালী মা িমক িব ালয় লনা ১৮.০২.১৯ ০১.০৫.১৯
228 মা: রজাউল হােসন ১১৪৮৪৮০ সহ: িশ ক ইস: ধম এস এস িস-৩.০ এইচ এস িস-৩.৯ অনাস--২য় ণী খলসী িনয়া িজিপিব মা িমক িব ালয় লনা ১৪.০২.১৯ ০১.০৫.১৯
229 আসা ামান ১১৪৮৪৭১ সহ: িশ ক ইস: ধম দািখল-৫ আিলম-৪.৩৩ ফািজল-৩.৭৫ লনা ১৪.০২.১৯ ০১.০৫.১৯
230 মা: আলাউি ন ১১৪৮৪৬৬ সহ: িশ ক ইস: ধম দািখল-৪.০৮ আিলম-৩.৯২ ফািজল-৩.২৫ িশয়ালীডা া ব খী  মা িমক িব ালয় লনা ০৫.০২.১৯ ০১.০৫.১৯
231 মা: আঃ ওয়ািরছ ১১৭৪৮৮ সহ: িশ ক ইস: ধম দািখল-১ম আিলম-২য় ফািজল-২য় গাওঘরা ব খী মা িমক িব ালয় লনা ০১.১২.৭৯ ০১.০৯.৮৫
232 িডএম মাজা ফর হােসন ১১৪০১২ সহ: িশ ক কি উঃ এস এস িস-২য় এইচ এস িস-২য় াতক -২য় লনা ০৭.০৫.১৫ ০১.০৩.১৮
233 শখ অিহ ামান ১১২৭৬৫৭ সহ: িশ ক শা: িশ: এস এস িস-১ম এইচ এস িস-১ম াতক -৩য় লনা ২৭.১২.১৫ ০১.০৩.১৬
234 জািমলা খা ন ১০০৫৭৫৭ সহ: িশ ক ইস: ধম দািখল-১ম আিলম-২য় ফািজল-২য় ব য়াঘাটা মা িমক িব ালয় লনা ০১.০৪.০৩ ০১.০১.০৪

235 মা: মিফ ল ইসলাম ১১৪৮৪৭৪ সহ: িশ ক ইংেরজী
এসএস িস-৩.০৬

এইচএস িস-৩.৯০ াতক -২য়
লনা ১৪.০২.১৯ ০১.০৫.১৯

236 েপন ম ল ১১১৭৪৪৫ সহ: িশ ক কি উঃ এসএস িস-২য় এইচএসিস-িস াতক -এ ড িব এইচ এম এইচ মা িমক িব ালয় লনা ০৯.০৪.১৪ ০১.০৩.০৫
237 মা: ফজ ল কিরম ৫১৬৫৪২ সহ: িশ ক ইস: ধম দািখল-২য় আিলম-২য় ফািজল-১ম রাসেমাহন মা িমক বািলকা িব ালয় লনা ২৪.০৪.০২ ০১.০৫.০২
238 তাপস রায় ১০৬২৯৫৫ সহ: িশ ক কি উঃ এসএস িস-২য় এইচএস িস-২য় অনাস  -২য় জ ক এ িজ মা িমক িব ালয় লনা ১৫.০৬.১১ ০১.১১.১২
239 অিনতা জা ার ১০৬২৯৫৪ সহ: িশ ক িষ িশ: এসএস িস-২য় িষ িডে ামা াতক  -২য় লনা ১৫.০৬.১১ ০১.১১.১২
240 আ াহ শখ ১১৩৩৫১৪ সহ: িশ ক ইস: ধম দািখল-৪.০৮ আিলম-৩.৩৭ ফািজল-২.৮৩ লনা ২৫.১২.১৬ ০১.০৩.১৭
241 প ব মার িব াস ১০০৫৭৫৬ সহ: িশ ক কি উঃ এসএস িস-১ম এইচএস িস-২ িব কম-২য় ব য়াঘাটা থানা হ: কা: পা: মেডল মাঃ লনা ১৯.০৪.০৩ ২৯.০৪.০৩
242 িশিশর সরকার ২১১৪৭২ সহ: িশ ক িব ান এসএস িস-২য় এইচএস িস-৩য় িবএস িস-৩য় লনা ০১.১২.৮৮ ০১.০৬.৮৯
243 মা: আ ল কালাম আজাদ ৫১২২০৪ সহ: িশ ক ইস: ধম দািখল-২য় আিলম-২য় ফািজল-২য় লনা ০১.০৬.২০০০ ০১.০৬.০১
244 .কমেলশ ম মদার ১১৪৮৪৭০ সহ: িশ ক ভৗত িবঃ এসএস িস-৪.৫৬ এইচএস িস-৩.৮০ িবএ অনাস-৩.০০ সর তী  মা িমক িব াপীঠ লনা ০১.০২.১৯ ০১.০৫.১৯



245 িদিলপ মার ম ল ১১৪৮৪৭৫ সহ: িশ ক : িশ:
এস এস িস-৩.৮৮

এইচ এস িস-৩.৮০ াতক -২য়
আলাই র রাজব ধ মা িমক িব ালয় লনা ১১.০২.১৯ ০১.০৫.১৯

246 মা: আ ল জ ার ২১৬৩৩৩ সহ: িশ ক ইস: ধম দািখল-২য় আিলম-৩য় ফািজল-৩য় বার-আিড়য়া মা িমক িব ালয় লনা ০২.০৮.৮৭ ০১.০৭.৯৩
247 িমেসস সিলনা আখতার ১১৪৫৫৩৫ সহ: িশ ক ইংেরজী এস এস িস-১ম এইচ এস িস-১ম িবএ(অনাস)-২য় লনা ০৯.০২.১৯ ০১.০৩.১৯
248 মা: মক ল হােসন শখ ১০৫১৪২২ সহ: িশ ক কি উঃ এস এস িস-১ম এইচ এস িস -২য় িব এস এস-৩য় িবরাট মা িমক িব ালয় লনা ১৪.০৬.১০ ০১.১১.১০
249 মা: তির ল ইসলাম ১১৪৮৮৬৮ সহ: িশ ক ইস: ধম দািখল-৩.৫০ আিলম-৩.৪২ ফািজল-১ম লনা ০৩.০২.১৯ ০১.০৫.১৯
250 মা: মক র রহমান ১৩৩৯৯৮৫ সহ: িশ ক া: িশ: এস এস িস-২য় এইচ এস িস-২য় িব কম-(অনাস) ৩য় লনা ২২.০২.১৫ ০১.০৩.১৮
251 রমা িব াস ১১৪৮৪৬৭ সহ: িশ ক া: িশ: এস এস িস-১ম এইচ এস িস-১ম িবএ(অনাস)-২য় লনা ০৩.০২.১৯ ০১.০৫.১৯
252 গািব  ম ল - সহ: িশ ক সমাজ:িব এস এস িস-১ম এইচ এস িস-৩য় াতক  -২য় খদাড়া মা ামক িব ালয় লনা ০১.০৯.৯৪ -
253 আ ল কালাম আজাদ ৫১১৩৬২ সহ: িশ ক মাওলানা দািখল-৩য় আিলম-২য় ফািজল-২য় লনা ১.৫.২০০০ ১.৫.২০০০
254 উপিজৎ রায় - সহ: িশ ক িব ান এস এস িস-১ম এইচ এস িস- ২য় িবএ(অনাস)-২য় লনা ২৩.১২.১০ -

255 দী  ঢালী
১১৪৮৪৬৪

সহ: িশ ক বাংলা এস এস িস-২.৮৮ এইচ এস িস-২.৭০ িবএ(অনাস)২য়
হািলয়া িবেনাদিবহারী মা িমক িব ালয় লনা

১১.০২.১৯ ১৭.০৫.১৯
দােকাপ উপেজলা

256 হঃ শিফ ল ইসলাম ২১৩৭৭০ সহ:িশ ক ইসলাম ধম দািখল  আিলম ফািজল রামনগর বীনাপািণ মা :িব া: লনা ২৬/০৯/১৯৯০ ০৭/১০/১৯৯০

257 িনতাই ম ল সহ:িশ ক ইসলাম ধম দািখল  আিলম ফািজল রামনগর বীনাপািণ মা :িব া: লনা ১৬/০১/১৯ ি য়াধীন

258 দবেজ ািত সরদার ১০৬৩০১১ সহ:িশ ক িষ এস,এস,িস এইচ,এস,িস াতক স ান ল ীেখালা িজ,  মা :িব া: লনা ৩০/১২/১০ ০১/১১/২০১২

259 উ ল মার ম ল ১১১৯৭২৭ সহ:িশ ক শরীর চচা এস,এস,িস এইচ,এস,িস াতক স ান ল ীেখালা িজ,  মা :িব া: লনা ১০/১২/২০১৪ ০১/০৫/২০১৫

260 মা: মঈন উ ীন ১১৪৮৪৮২ সহ:িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল ল ীেখালা িজ,  মা :িব া: লনা ০৫/০২/২০১৯   ০১/০৫/১৯

261 ষার রায় ১১৫২৪৮৫ সহ:িশ ক :িশ া এস,এস,িস এইচ,এস,িস াতক স ান লাঊেডাব বাণীশা া মা: িব : লনা ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৬/২০১৯

262 মাও আ ল জিলল আজাদী ২০৩৯১৮ সহ:িশ ক ইসলাম ধম দািখল  আিলম ফািজল লাঊেডাব বাণীশা া মা: িব : লনা ১৫/০৯/৮৬  ১৬/০৯/৮৬

263

হাশীষ চ বত ১১১৭৪৭০ সহ:িশ ক িহ  ধম এস,এস,িস এইচ,এস,িস াতক স ান  বট িনয়া কেলিজেয়ট ল লনা ১৬/০৬/১৪ ২৯/০৩/১৫

264
মা: আঊব আলী ১১৪৮৪৮১ সহ:িশ ক ইসলাম ধম দািখল  আিলম ফািজল বট িনয়া কেলিজেয়ট ল লনা ২৬/১০/১৯ ২২/০৫/১৯

265

মদন িব াস ------ সহ:িশ ক কি উটার এস,এস,িস এইচ,এস,িস াতক স ান বট িনয়া কেলিজেয়ট ল লনা ০৫/০৬/২০১৯ ি য়াধীন

266 মাও আ ল কালাম আযাদ ২১৫২৯৪ সহ:িশ ক ইসলাম দািখল  আিলম ফািজল কলাশগ  মা:িব; লনা ১৯/০৫/৯২ ২৫/০৬/৯২

267 ত০পন মার িম ী ১১৪২৬৭২ সহ:িশ ক কি উটার এস,এস,িস এইচ,এস,িস াতক স ান কলাশগ  মা:িব; লনা ২৩/০৮/১২ ০১/০৭/২০১৮

268 িনলীপ মার রায় ১১৫২৪৮২ সহ:িশ ক কি উটার এস,এস,িস এইচ,এস,িস াতক স ান ইয়ািসন মা: িব া: লনা ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯

269 আিশ র রহমান ১১৪৮৪৮৬ সহ:িশ ক ইংেরিজ এস,এস,িস এইচ,এস,িস াতক স ান ইয়ািসন মা: িব া: লনা ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯

270 েপন গাইন ১১৪৮৪৮৮ সহ:িশ ক ইংেরিজ এস,এস,িস এইচ,এস,িস াতক স ান মাজাম নগর মা: িব: লনা ০২/০২/২০১৯ ০১/০৪/২০১৯

271 কাকলী ম ল ১১৫২৪৮৩ সহ:িশ ক িষ িশ া এস,এস,িস এইচ,এস,িস াতক স ান ন িড়  মা: িব: লনা ১৮/০২/১৯ ০১/০৭/২০১৯

272 ই িজৎ িব াস ১১৪১০৬১ সহ:িশ ক শরীর চচা এস,এস,িস এইচ,এস,িস াতক স ান তার খালী  মা: িব: লনা ১৬/০৮/০৯ ০১/০১/২০১০

273 মা: এবা ল ইসলাম ১১২১৩৪০ সহ:িশ ক ইসলাম ধম দািখল  আিলম ফািজল তার খালী মা: িব: লনা ০১/০১/২০১৫ ০১/০৭/২০১৫

274 প ানন রায় ২১৯৭৭৪ সহ:িশ ক :িশ া এস,এস,িস এইচ,এস,িস াতক স ান রবর আদশ মা: িব: লনা ২৭/০১/৯০ ০১/০১/১৯৯৫

275 িবকাশ ম ল ১১৩১৮৯৯ সহ:িশ ক ইংেরিজ এস,এস,িস এইচ,এস,িস াতক স ান পি ম বা য়া  মা: িব: লনা ৩১/১০/১৬ ০১/০১/২০১৭

276 গৗরী ম ল ২৯৪৬৯৬ সহ:িশ ক ্িষ িশ া এস,এস,িস এইচ,এস,িস াতক স ান পি ম বা য়া  মা: িব: লনা ০২/০১/১৯৯২ ০১/০৪/১৯৯৯

277 মা: এলাহী ব ২৯৩৮৭৭ সহ:িশ ক ইসলাম ধম দািখল  আিলম ফািজল পি ম বা য়া  মা: িব: লনা ০১/০৬/১৯৯৮ ০১/০৪/১৯৯৯

278 মৗ মী সাহা ------ সহ:িশ ক ভৗত িব ান এস,এস,িস এইচ,এস,িস াতক স ান পি ম বা য়া  মা: িব: লনা ২০/০২/১৯ ----

279 ীিতশ মার হালদার ------ সহ:িশ ক বাংলা এস,এস,িস এইচ,এস,িস াতক স ান পি ম বা য়া  মা: িব: লনা ০২/০৫/২০০৩ -----

280 উ ল রায় ------ সহ:িশ ক সমাজ িব: এস,এস,িস এইচ,এস,িস াতক স ান পি ম বা য়া  মা: িব: লনা ০২/০৫/২০০৩ -----



281 মা: রজাউল কিরম ১০৪৯৯০৯ সহ:িশ ক ইসলাম ধম দািখল  আিলম ফািজল দি ন নারী মা: িব: লনা ০৫/০২/২০০৫ ০১/০৯/২০১০

282 হেলনা আফেরাজ হনা ১০৬২৯৬৭ সহ:িশ ক কি উটার এস,এস,িস এইচ,এস,িস াতক স ান দি ন নারী মা: িব: লনা ০৬/০২/২০০৫ ০১/১১/২০১২

283 িমলন কাি  সরদার ১০৪৯৯০৭ সহ:িশ ক ্িষ িশ া এস,এস,িস এইচ,এস,িস াতক স ান দি ন নারী মা: িব: লনা ০৬/০২/২০০৫ ০১/০৯/২০১০

284 মা: বাবর আলী ২৯৩৮৭২ সহ:িশ ক ইসলাম ধম দািখল  আিলম ফািজল কালাবগী রবন মা: িব: লনা ০২/১২/১৯৯৬ ০১/০৪/১৯৯৯

285 হেম  নাথ ম ল ১০৭৯৮৭৩ সহ:িশ ক িব ান এস,এস,িস এইচ,এস,িস াতক স ান কালাবগী রবন মা: িব: লনা ৩১/১২/১১ ০১/১১/২০১৩

286 িব  ষন ম ল ১১৪১৪৭৬ সহ:িশ ক কি উটার এস,এস,িস এইচ,এস,িস াতক স ান কালাবগী রবন মা: িব: লনা ০৯/০৯/২০১৪ ০১/০৫/২০১৮

287 পাইকগাছা উপেজলা

288
মাঃ আ ল হািকম 202909 সহকারী িশ ক ধম য় িশ ক 

(ইসলাম)
দািখল-২য়-৭৫ আিলম-

৩য়-৭৭
ফািজল-
২য়-৭৯

হিরঢালী ইউিনয়ন 
মা িমক িব ালয়

লনা ০১/০৮/১৯৮৬ ০১/০৯/১৯৮৫

289
প ব মার হির AGT-

N১১৪৮৫৫৪
সহকারী িশ ক িষ

িশ া
এসএসিস-৩.88-
03

এইচএসিস-৩.70-05 াতক (স ান)-২য়-০৯ হিরঢালী ইউিনয়ন মা িমক িব ালয় লনা ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯

290
মাঃ স জ সরদার ENGT(S)

N১১৫২৫২৩
সহকারী িশ ক 
(শাখা)

ইংেরিজ এসএসিস-৪.৮৮-0৫ এইচএসিস-৪.৬০-0৭ াতক (স ান)-২য়-১১ হিরঢালী ইউিনয়ন মা িমক িব ালয় লনা ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯

291
ইরানী খা ন ৫১৮৮৯১ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ২য় ২য় ২য় ভালানাথ খদা রী মা িমক িব ালয় লনা ২০/১১/২০০২ ০১/০১/১৯৮১

292
মাঃ সাই ল ইসলাম ১১৪৮৫৫৩ 1148498 বসায় িশ া িজিপএ-৪.৮৮ িজিপএ-৪.৪০ ২য় ভালানাথ খদা রী মা িমক িব ালয় লনা ১৮/০২/২০১৯ ১৮/০৮/১৯৯০

293
হিরচ দ ম ল ১১৪৮৫৫২ 1148498 িহ  ধম িজিপএ-৩.৩১ িজিপএ-৪.০০ ২য় ভালানাথ খদা রী মা িমক িব ালয় লনা ১৮/০২/২০১৯ ০৫/০৭/১৯৯১

294
সত ি য় রায় ১১৫৫৫২২ 1148498 িব ান িজিপএ-৩.৫০ িজিপএ-২.৭০ ২য় ভালানাথ খদা রী মা িমক িব ালয় লনা ১৮/০২/২০১৯ ১২/১০/১৯৮৬

295
মাঃ মেনায়ার হাসাইন ২১২৮৫৭ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ৩য় ৩য় ২য় রা লী বন মািহনী বািলকা মা িমক িব ালয় লনা ০৭/০৪/১৯৮৬ ১২/০৮/১৯৬৭

296
মাঃ মাকেছদ আলী মাড়ল ২১৫১১৪ 1148498 শরীরচচা ২য় ৩য় ৩য় রা লী বন মািহনী বািলকা মা িমক িব ালয় লনা ০৪/০৩/১৯৯০ ১৮/১১/১৯৬৪

297
মাঃ আ ল মােজদ 181637 সহকারী মৗলভী ইসলাম ধম 1973/2য় 1976/3য় 1978/3য় ল র ক িলয়া মা িমক িব ালয় লনা 01/01/1979 01/09/1960

298

আ ল হাসান এমআর -
1121356

সহকারী িশ ক 
ইসলাম ধম

ইসলাম ধম িশ া 1ম/1999 1ম/2001 2য়/2003 আদশ মা িমক বািলকা িব ালয় লনা 8/6/2015 4/1/1985

299

দবেজ ািত ম ল ------- সহকারী িশ ক 
ত  ও 
যাগােযাগ ি  

(কি উটার)

ত  ও যাগােযাগ 
ি

2য়/2000 2.30/2004 2য়/2008    
2য়/2009

আদশ মা িমক বািলকা িব ালয় লনা 5/3/2011 2/1/1985

300
মাঃ আ ল হািলম 291443 সহকারী মৗলভী ইসলাম ধম 1990/2য় 1994/2য় আদশ মা িমক বািলকা িব ালয় লনা 10/6/2000 1/7/2001

301
মাঃ মাহ ল হাসান 512986 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম কািমল কা পাড়া মা িমক িবঃ লনা 5/1/1987 1/4/1987

302
িজ.এম আঃ হািমদ 208234 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 3য় 3য় 2য় এ.িব.িড.িপ লতা এম .এম মা .িব. লনা 12/7/2000 20/02/2001



303
শংকর  মার িব াস 513876 সহকারী িশ ক িব.িপ.এড 2য় 2য় 3য় এ.িব.িড.িপ লতা এম .এম মা .িব. লনা 23/06/2013 1/3/2018

304
তাপস ম ল 1140042 সহকারী িশ ক কি উটার 1ম 2য় 2য় এ.িব.িড.িপ লতা এম .এম মা .িব. লনা 16/01/10982‘ 1/4/1987

305
িনমাই চ  ঢালী 208059 সহকারী িশ ক সমাজ িব ান 3য় 3য় 2.93 এ.িব.িড.িপ লতা এম .এম মা .িব. লনা 1/1/1990 1/1/1994

306
শখ মিতয়ার রহমান 217650 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম কািমল আেলাক ীপ মা.িব লনা 10/11/2002‘ 1/1/2004

307
বন  বল 1005817 সহকারী িশ ক িষ

িশ া
িষ িডে ামা আেলাক ীপ মা.িব লনা 7/2/2019 1/5/2019

308
নাল কাি  ম ল 1148559 সহকারী িশ ক িষ

িশ া
3.75 2.7 3.04 সালাদানা মা.িব লনা 4/2/2019 1/5/2019

309
মাঃ  মেনায়ার হাসাইন 212857 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 3য় 3য় 2 রা লী বন মািহনী বািলকা মা িমক িব ালয় লনা 2/2/1995 0/7/1995

310
মাঃ মাকেছদ আলী মাড়ল 215114 সহকারী িশ ক িব.িপ.এড 2য় 3য় 3 রা লী বন মািহনী বািলকা মা িমক িব ালয় লনা 27/12/2003 1/6/2004

311
িলিপকা রায় 1148558 সহকারী িশ ক গিণত 2.19 3.5 1ম খিড়য়া মা িমক বিলকা িব. লনা 10/2/1992 1/7/1995

312
মাঃ আ ল জ ার গাজী 285454 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 3য় 2য় 3য় খিড়য়া মা িমক বিলকা িব. লনা 9/3/1995 1/1/1997

313
করবী ম ল 1014399 সহকারী িশ ক িব.িপ.এড 2য় 1ম 3য় খিড়য়া মা িমক বিলকা িব. লনা 1/1/1979 1/7/1979

314
গৗতম চ  রায় 285453 সহকারী িশ ক সমাজ িব ান 2য 3য় খিড়য়া মা িমক বিলকা িব. লনা 20/07/1996 1/2/1998

315
এস.এম রিফ ল ইসলাম 287945 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 3য় 3য় 2য় খিড়য়া নবা ণ মা িমক িব. লনা 23/07/2011 1/11/2012

316
মাঃ আঃ মােজদ 181637 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 2য় 3য় 3য় ল র ক িলয়া মা িমক িব ালয় লনা 1/7/2004 1/7/2004

317
মাঃ আ ল হািলম 291443 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 2য় 2য় 2য় পাইকগাছা িভেলজ মা.িব. লনা 9/4/2015 1/7/2015

318
মাঃ মিন ল ইসলাম 106326 সহকারী িশ ক িব.িপ.এড 2য় 2য় 2য় পাইকগাছা িভেলজ মা.িব. লনা 17/02/2019 ০১/০৩/২০১৭

319
দুলাল চ  রায় 1029065 সহকারী িশ ক িষ

িশ া
ধামরাইল মা.িব লনা 12/7/2009 1/9/2009

320
রােকয়া খাতন 1121321 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ধামরাইল মা.িব লনা 21/07/2012 1/11/2012

321
সকত সরকার 1127071 সহকারী িশ ক িহ  ধম 3.63 4.1 2য় কিপলমিন সহচরী ি◌ব. লনা 1/8/1986 1/9/1985

322 উৎপলা ম ল 10393997 1ম 2য় 2য় লি েখালা উ  ◌ িব. লনা 17/02/2019 1/5/2019
323 মাঃ আ স সলাম 1067120 1ম 2য় 2য় লি েখালা উ  ◌ িব. লনা ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯

324
মাঃ আ ূল হািকম 202909 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 3য় 3য় 3য় হিরঢালী ইউিনয়ন মা.িব লনা 25/11/2004 1/9/2005



325
প ব কুমার হির 1148554 সহকারী িশ ক িষ

িশ া
3.88 3.7 2য় হিরঢালী ইউিনয়ন মা.িব লনা 5/2/1995 5/2/1995

326
মাঃ সবুজ সরদার 1152523 সহকারী িশ ক 

(শাখা)
ইংেরিজ এসএসিস-৪.৮৮-0৫ এইচএসিস-৪.৬০-0৭ াতক (স ান)-২য়-১১ হিরঢালী ইউিনয়ন মা িমক িব ালয় লনা 21/07/2004 1/9/2004

327
তাছিলমা খাতন 1021993 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 2য় 2য় 2য় হিরদাসকা ট বগম জালাল মা.বা.িব লনা 20/07/2011 1/11/2012

328
িবউ ট খাতন 294201 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 3য় 2য় 3য় গজািলয়া মা.বা.িব লনা 14/12/2015 1/5/2016

329
মাঃ নু ল ইসলাম গাজী 1014405 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 2য় 3য় 3য় দা ল মি ক িড.এইচ. ক মা.িব লনা 4/2/2019 1/5/2019

330
শেলশ চ  গাইন 1063019 সহকারী িশ ক কি উটার 1ম 2য় 2য় দা ল মি ক িড.এইচ. ক মা.িব লনা 1/6/1995 1/6/2001

িমিহর কাি  সরকার য় দা ল মি ক িড এইচ ক মা িবএস.এম মিমনুর রহমান 512886 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 2য় 2য় 2য় কুমখালী িব িব মা.িব লনা 17/05/2008 1/9/2009

332
আবুল হাসান এমআর ট-

1121356
সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 1ম 2য় র্  আদশ মাধ িমক িব. লনা 20/11/20020 ২০/১১/২০০২

333
দবাশীষ কুমার চৗধুরী 512443 সহকারী িশ ক িষ

িশ া
1ম 2য় 2য় আগড়ঘাটা মাধ িমক িব. লনা 18/02/20109 ০১/০৫/২০১৯

334 খািদজা তল কুবরা 1037604 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 3.17 3 2য় আগড়ঘাটা মাধ িমক িব. লনা 18/02/2019 ০১/০৫/২০১৯

335
ইরানী খাতন 518891 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 2য় 2য় 2য় ভালানাথ সুখদা সু রী মাধ িমক 

িবদ ালয়
লনা 18/02/2019 ০১/০৭০২০১৯

336
মাঃ সাইফুল ইসলাম 11485653 সহকারী িশ ক বসায় িশ া 4.88 4.4 2য় ভালানাথ সুখদা সু রী মাধ িমক 

িবদ ালয়
লনা 15/01/2003 1/9/2005

337
হিরচাদঁ ম ল 1148552 সহকারী িশ ক িহ  ধম 4 4 2য় ভালানাথ সুখদা সু রী মাধ িমক 

িবদ ালয়
লনা 05/123/2007 1/5/2008

338
সত ি য় রায় 1155522 সহকারী িশ ক িব ান 3.5 2.7 2য় ভালানাথ সুখদা সু রী মাধ িমক 

িবদ ালয়
লনা 30102016 1/1/2017

339
িমন্ট কুমার সাহা 1021994 সহকারী িশ ক কি উটার 1ম 2য় 2য় কিপলমিন মেহ েছা বা.িব লনা 30/10/2016 1/3/2017

340
জালাল উ ীন 1036494 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 1ম 2য় 2য় কিপলমিন মেহ েছা বা.িব লনা 14/08/2013 1/9/2018

কয়রা উপেজলা
345 জন চ  সরকার ১১৪৮৫৫০ সহঃ িশ ক বসায় িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক লা য়া বাগালী এম এম মা িমক িব ালয় লনা ১২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯

346 মাঃ নজ ল ইসলাম ১১৫২৫১০ সহঃ িশ ক বাংলা এসএসিস এইচএসিস াতক লা য়া বাগালী এম এম মা িমক িব ালয় লনা ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯

347
িনপা আ ার 1148545 সহকারী িশ ক িব ান 2004-3.94 2006-3.90

2010- ি তীয়
2011- থম

রবন মা িমক বািলকা িব ালয় লনা 2/13/2019 5/1/2019

348 ঝণা ম ল ১১৪৩৮২১ সহকারী িশ ক আইিস ১ম-১৯৯৮ ২য়-২০০১ ২য়-২০০৯ কাটিনয়া অ. ক. মা িমক িব ালয় লনা ০৫/০১/২০১৫ ০১/১১/২০১৮

349 স য় বাছাড় 1140056 সহকাির িশ ক কি উটার ২য় িবভাগ ২য় িবভাগ ২য় িণ বািময়া এম. এম. মা িমক িব ালয় লনা ০৯.০৯.২০১৩ ০১.০৩.২০১৮

350 মাঃ রিবউল হক ২০৩৯৬৬ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম দািখল-৩য় িবভাগ আিলম-২য় িবভাগ ফাি্জল-৩য় নী গাজী আঃ জ ার হাই ল এ  কেলজ লনা ০৬/০২/১৯৮২ ০১/০৯/১৯৮৫



351 িজ,এম, শির ল ইসলাম ১০৬২৯৮৬ সহকাির িশ ক কি উটার
এসএসিস-১ম 

িবভাগ এইচএসিস-১ম িবভাগ
াতক (স ান), 

াতেকা র ( অথনীিত) গাজী আঃ জ ার হাই ল এ  কেলজ লনা ০২/১১/২০১১ ০১/১১/২০১২

352 দীপংকর ব ন ১১১৯৭৩৬ সহকাির িশ ক িহ  ধম
এসএসিস-১ম 

িবভাগ এইচএসিস-২য় িবভাগ
াতক (স ান), 

াতেকা র ( বাংলা) গাজী আঃ জ ার হাই ল এ  কেলজ লনা ১৮/০২/২০১৫ ০১/০৫/২০১৫

353 মাঃ ইয়ািসন হািবব ১১২৫৭৬৩ সহকারী িশ ক িষ িশ া ১৯৯৪ থম ১৯৯৭ ি তীয় ২০০১ ি তীয় বাশখালী মা িমক ব ালয় লনা ২৮/১১/১৫ ০১/০১/২০১৬

354 মাঃ রােশ ামান ১১৪৫৫২৬ সহকারী িশ ক কি উটার ১ম িবভাগ-১৯৯৪ ২য় িবভাগ- ১৯৯৮ িবএসএস-২য়-২০০২ জাকািরয়া িশ া িনেকতন লনা ১৩/০৭/২০১৩ ০১/০৩/২০১৯

355
মােরশ ম ল 1140016

সহকারী িশ ক
িআইিস 2.69 4.3 2য় িণ তাপ রণী মা : িব া লনা 23/11/2015 1/3/2018

356 িজ,এম সাই াহ ১১৪৮৫৪৭ সহকাির িশ ক পদাথ িব ান ৪.০০- ২০০৫ ৪.২০- ২০০৭ ি তীয় িবভাগ-২০১১  কািলকা র চৗ নী মা িমক িব ালয়। লনা। ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯

357 মাঃ কিবর হােসন ১১৫৪৭৩০ সহকারী িশ ক ইংেরিজ দািখল-৩.৭৫ আিলম-৩.৮৩ িব,এ (অনাস)-৩য় হািতয়ারডা া মা িমক বািলকা িব ালয় লনা ০২/০২/২০১৯ ১৫/০৯/২০১৯

358 লেকশ চ  সানা ১০৭৪৮২৭ সহকারী িশ ক আইিস এসএসিস-৩.৫০ এইচএসিস-২.৯০ াতক (পাস)-৩.৫২ চাি রচক এলিস মা িমক িব ালয় লনা 5/16/2012 5/1/2013

359 িচ য় মার বাছাড় ১১৪৮৫৪৪ সহকারী িশ ক ভৗত িব ান
এস,এস,িস-৩.৯৪

এইচ,এস,িস-৩.৪০-
১০১০

িব,এস,িস(অনাস)-
২.৭৮-২০১৪ আমাদী জায়গীরমহল তিকমউি ন উ  িব ালয়।

লনা 2/2/2019 1/5/2019

360 এম. আেনায়ার জািহদ 1148549 সহকারী িশ ক বসায় িশ া
এস,এস,িস-4.25 এইচ,এস,িস-4.60 িব,িব,এ-৩.৫৩-২০১৪

আমাদী জায়গীরমহল তিকমউি ন উ  িব ালয়।
লনা 2/3/2019 1/6/2019

( খা. হল আমীন)
জলা িশ া অিফসার

খুলনা।



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

তািরখ জ সাল মাবাইল ন র

১ মা: হাসা ামান ১১৫২৬৩৭ সহ: িশ ক বাংলা বেহরা এ  মা : িব া: সাত ীরা ০৬/০২/২০১৯ 1/7/2019 ২৭/১০/১৯৮৪ ০১৯১৬-৪৯৫০৯২

২ মা: ইকবাল হােসন ২০০৬৫১১ সহ: মৗলভী হািদস কামর র দািখল মা াসা সাত ীরা ২৪/০৭/২০১৯ ০১/০৫/২০০৪ ০৫/০২/১৯৭৯ ০১৭১৪-৭০২৮০৯

৩ মা: আ ল আিজজ ২০১৩৯১৪ সহ: মৗলভী কারআন কামর র দািখল মা াসা সাত ীরা ২৪/০৭/২০০২ ০১/০৯/২০০৫ ০১/০২/১৯৭০ ০১৯২৩-১৭৪১৪২

৪ মা: মিফ ল ইসলাম ২১১২৪৫৬ সহ: িশ ক গিণত কামর র দািখল মা াসা সাত ীরা ২০/০৪/২০১৫ ০১/০৭/২০১৫ ০১/০৯/১৯৯০ ০১৭৪৫-৪৩৮৩৫৪

৫ মীরা রাণী ম ল ২১২৩৪৪৮ সহ: িশ ক কি উটার কামর র দািখল মা াসা সাত ীরা ২৫/০৪/২০১৩ ০১/০১/২০১৯ ০২/০২/১৯৮০ ০১৭২৮-২৪২৫৪২

৬ মদন মার দাস 1148846 সহকারী িশ ক ভৗত িব ান স িলয়া ি খী মা িমক িব ালয় সাত ীরা 7/2/2019 1/9/1985 30/11/1990 01736-127905

৭ ইমদা ল হক ১১48839 সহকারী িশ ক িব ান এইচ,এম,এস মা িমক িব ালয় সাত ীরা 3/2/২০১৯ ০১/০৯/১৯৮৫ 9/8/1991 01736-828322

৮ রা  ঘাষ 1184835 সহকারী িশ ক ইংেরজী কািশ র ব িখ উ  িব ালয় সাত ীরা 16/2/2019 ০১/০৯/১৯৮৫ 10/10/1991 1744-396423

৯ নাজ াহার সহকারী িশ ক গিনত এইচ.এম শাহ র দািখল মাদরাসা সাত ীরা 7/2/2019 ০১/০৯/১৯৮৫ 1/10/1991

১০ তািনয়া আফেরা্জ সহকারী িশ ক সমাজ এইচ.এম শাহ র দািখল মাদরাসা সাত ীরা 7/2/2019 ০১/০৯/১৯৮৫ 21/06/1987

১১ মাঃ কাির ল ইসলাম 2092522 সহকারী িশ ক গিনত তালা মিহলা দািখল মাদরাসা সাত ীরা 13/11/2010 ১৭/০৪/২০০৪ 10/2/1977

১২ িত রানী 2125904 সহকারী িশ ক সমাজ িব ান ভািষণী হাজী মেহ াহ ফািযল মাদরাসা সাত ীরা 11/2/2019 ০১/০১/১৯৮০ 22/07/1987 01717-966288

১৩ স া ঢালী 2125927 সহকারী িশ ক ইংেরজী জ, এন,এ দািখল মাদরাসা সাত ীরা 2/2/2019 ০১/০১/১৯৯৫ 28/05/1986 01732-033491

১৪ মাঃ শরী ল ইসলাম 583644 সহকারী িশ ক গিনত পাটেকলঘাটা আল-আমীন ফািযল মাদরাসা সাত ীরা 15/12/200২ ০১/০৩/১৯৮৩ 31/10/1976 01712-515582

১৫ অ পম ম ল ১১৬০৬৫৪ সহকারী িশ ক িষ য়ারডা া এইচ এফ মা িমক িব ালয় সাত ীরা 8/10/2009 1/11/2012 5/3/1981 01756587761

১৬ িব ব মার ১০৭৮২৮০ সহকারী িশ ক ত  ও যাগােযাগ কাকবািসয়া ব ব  মা িমক িব ালয় সাত ীরা 1/10/2012 1/9/2013 21/7/1986 01730902239

১৭ িবজন মার ম ল সহকারী িশ ক কাকবািসয়া ব ব  মা িমক িব ালয় সাত ীরা 28/8/2019 1/7/2019 20/10/1992 01919863272

১৮ পাবতী মি ক ১১৫২৬২৪ সহকারী িশ ক ইংেরিজ চাপড়া মা িমক িব ালয় সাত ীরা 4/2/2019 1/7/2019 2/10/1991 01722800650

১৯ রানী সরকার ১১৫২৬২৭ সহকারী িশ ক বাংলা চাপড়া মা িমক িব ালয় সাত ীরা 4/2/2019 1/7/2019 31/01/1986 01710026734

২০ মাঃ মাহ বর রহমান ১১৫২৬৩০ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া আগরদাড়ী রিহমীয়া মা িমক িব ালয় সাত ীরা 18/2/2019 1/7/2019 10/11/1980 01740972845

২১ আ  হাসান ১১৪০২৭১ সহকারী িশ ক কি উটার মািড়য়ালা মা িমক িব ালয় সাত ীরা 28/08/2014 1/3/2018 31/10/1983 01764251910

২২ সািব  াহার ১১৩৩৬৪২ সহকারী িশ ক িষ মািড়য়ালা মা িমক িব ালয় সাত ীরা 30/10/2016 1/3/2017 22/10/1988 01751082807

২৩ মাঃ আ ল ওয়া দ ১১৪৮৭৭৬ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া মািড়য়ালা মা িমক িব ালয় সাত ীরা 10/2/2019 1/5/2019 15/02/1990 01719506868

২৪ অজয় মার গালদার ১১৫২৬২১ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া মািড়য়ালা মা িমক িব ালয় সাত ীরা 10/2/2019 1/7/2019 24/08/1986 01734878941

২৫ মাঃ সাঈদ হাসান ১১৫২৬২৬ সহকারী িশ ক িষ িড়য়া িপ.এন মা িমক িব ালয় সাত ীরা 2/2/2019 1/7/2019 12/6/1991 01717862701

২৬ ব না ম ল সহকারী িশ ক কি উটার িড়য়া িপ.এন মা িমক িব ালয় সাত ীরা 2/9/2019 ি য়াধীন 31/12/1983 01717862701

২৭ মাঃ নজ ল ইসলাম ১১১২৩২১ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দরগাহ র  এস. ক.আর,এইচ উ  মা িমক িব ালয় সাত ীরা 17/07/2014 1/9/2014 20/01/1985 01856755528

২৮ মা ম িব াহ ১১৪৮৭৭৮ সহকারী িশ ক িব ান িম ে িলয়া িপ.এস মাি মক িব ালয় সাত ীরা ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২০/১২/১৯৯২ ০১৭৪৪৪১৬৭৫৮

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



২৯ ফারজানা নািদয়া মারসালাত ১১৪৮৭৭৩ সহকারী িশ ক ইংেরিজ বড়দল আফতাব উ ীন কেলিজেয়ট ল সাত ীরা ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০৫/১১/১৯৯৪ ০১৭৪৩১৪৬৬৬০

৩০ জয় গাইন ১০৬০৭০৩ সহকারী িশ ক কি উটার ইজালা িব.এম.আর িব মাি মক িব ালয় সাত ীরা ২৬/১২/২০১১ ০১/১১/২০১২ ৩১/১২/১৯৮১ ০১৭৪৩৭০১৩৪৫

৩১ িবজন মার ম ল ১১৫২৬৩৫ সহকারী িশ ক গিণত কাকবািসয়া ব ব  মা িমক িব ালয় সাত ীরা ২৮/০১/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ২০/১০/১৯৯২ ০১৯১৯৮৬৩২৭২

৩২ তােহরা িবলিকস ১১৩৩৬৪১ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া বদরতলা জ.িস মা িমক িব ালয় সাত ীরা ২৩/১০/২০১৬ ০১/০৩/২০১৭ ১৫/০৬/১৯৯০ ০১৭১৮২৪৬৬২৬

৩৩ মাঃ ইমদা ল হক ১১৪৫৬০৩ সহকারী িশ ক িব ান বদরতলা জ.িস মা িমক িব ালয় সাত ীরা ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ২৯/১২/১৯৮৬ ০১৭১৯৯২২১৯২

৩৪ স ীপ মার দাশ ১০৭১২৭০ সহকারী িশ ক কি উটার ইউনাইেটড একােডিমক তাপনগর সাত ীরা ১৮/০৫/২০১১ ০১/০১/২০১৩ ১২/০৩/১৯৮৪ ০১৭২৫৬৬৮১৪৯

৩৫ রেহনা খা ন ১১৫২৬৩৪ সহকারী িশ ক সমাজ িব ান টংরাখালী আদশ িশ া িনেকতন সাত ীরা ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৩/০১/১৯৯৩ ০১৭৩৬৩২০৬৯

৩৬ জসীম উ ীন ১১৫২৬৩২ সহকারী িশ ক িষ টংরাখালী আদশ িশ া িনেকতন সাত ীরা ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০৮/০৫/১৯৮৮ ০১৯২১১৪৮৮২৯

৩৭ মাঃ হািফ ল ইসলাম ১০০২৯৭৭ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া টংরাখালী আদশ িশ া িনেকতন সাত ীরা ০১/১২/২০০৩ ০১/০১/২০০৪ ১৫/১১/১৯৭৭ ০১৭১৪৪৯৬৫৯০

৩৮ দব ত মার সরকার ২০৯৮৫৬৫ সহকারী িশ ক কি উটার তাপনগর আল-আিমন মিহলা দািখল মা াসা সাত ীরা ১৫/১২/২০১২ ০১/০২/২০১৩ ০৭/০৯/১৯৭৯ ০১৭৪৪৮৯৩৬৯৮

৩৯ মাঃ িসরা ল ইসলাম ৩৬৩২২০ সহকারী িশ ক সমাজ িব ান ব খালী দা ল উ ম দািখল মা াসা সাত ীরা ২৫/০১/১৯৯৩ ০১/০৭/১৯৯৩ ৩১/০১/১৯৭০ ০১৭২৭০৪৩৭৪০

৪০ িবলিকস লতানা ২১২২৩২২ সহকারী িশ ক কি উটার ব খালী দা ল উ ম দািখল মা াসা সাত ীরা ২৮/০৪/২০১৫ ০১/০৭/২০১৮ ২৭/১১/১৯৮৭ ০১৭০৪৫০৭৪৫৭

৪১ মা ফা ৎফম সােলহীন ২০৯৬৯১৬ সহকারী িশ ক িব.িপ.এড ব খালী দা ল উ ম দািখল মা াসা সাত ীরা ২৭/০৭/২০১১ ০১/১১/২০১২ ০৫/১১/১৯৭৬ ০১৭৪৫০৬৬৮৩২

৪২ মাঃ মিশউর রহমান সহকারী িশ ক সমাজ িব ান ইউনাইেটড মা িমক িব ালয়,খাজরা সাত ীরা ১০/০৯/২০১২ ি য়াধীন ২৫/১২/১৯৮৪ ০১৭৮৮৬৫৮৪৬৫

৪৩ িতমা ম ল সহকারী িশ ক সমাজ িব ান ইউনাইেটড মা িমক িব ালয়,খাজরা সাত ীরা ১০/০৯/২০১২ ি য়াধীন ১৬/০৭/১৯৮৬ ০১৭২৭০৪৩৮৩০

৪৪ সাইব ী ম ল ১১৮৫৭১ সহকারী িশ ক শািররীক িশ া আ িলয়া পাইওিনয়ার মা িমক িব ালয় সাত ীরা ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২৮/০৯/১৯৮৩ ০১৯৩৩১৮৫৮৯৯

৪৫ মার বাছাড় ১১৮৫৭১ সহকারী িশ ক কি উটার আ িলয়া পাইওিনয়ার মা িমক িব ালয় সাত ীরা ২৭/১১/২০১৪ ০১/১১/২০১৮ ২১/১১/১৯৮৫ ০১৭২৯৫৬৯৯৭৭

৪৬ নয়ন মার সরকার ১১৪৮৭৭৪ সহকারী িশ ক িব ান কাদাকা  আর.আর. মা িমক িব ালয় সাত ীরা ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০৭/১১/১৯৮৯ ০১৭২১৪২৮৩২৬

৪৭ আকরাম হােসন ২১২২৩২০ সহকারী িশ ক কি উটার তাপনগর এ.িপ.এস ফািজল মা াসা সাত ীরা ০১/০৪/২০১৪ ০১/০৭/২০১৮ ২৭/০৮/১৯৮৪ ০১৯৩৬১০৩৮২১

৪৮ মাছাঃ রােবয়া খা ন ২১২৮৩৩৫ সহকারী িশ ক ইংেরিজ মিদনা ল উ ম মা াসা সাত ীরা ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৬/১১/১৯৯৯

৪৯ মাছাঃ সােলহা খা ন সহকারী িশ ক কি উটার মিদনা ল উ ম মা াসা সাত ীরা ২৭/০৬/২০১৯ ১৩/০৩/১৯৮৭

৫০ িচ  র ন সরকার ৩৫৯১৭৪ সহকারী িশ ক িষ মিদনা ল উ ম মা াসা সাত ীরা ৩০/০৯/১৯৮৯ ০১/১০/১৯৮৯ ৩০/০৯/১৯৬৪ ০১৭২২৬৪৬১০৬

৫১ ই ািহম খিলল ৩৫৯১৭২ সহকারী িশ ক গিণত মিদনা ল উ ম মা াসা সাত ীরা ৩০/০৯/১৯৮৯ ০১/১০/১৯৮৯ ০৩/১১/১৯৬৬ ০১৭২৬৭৪০৪৮১

৫২ মাইয়া ১১৫২৬২৫ সহকারী িশ ক সামািজক িব ান গায়ালডা া ফিকরবািড় মাি মক ইব ালয় সাত ীরা ২০/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০৬/০১/১৯৯১ ০১৭৬২২৭০০৬৮

৫৩ মাঃ আ ল  কােদর ১১৫২৬২৩ সহকারী িশ ক বাংলা গায়ালডা া ফিকরবািড় মাি মক ইব ালয় সাত ীরা ২০/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০৬/০৯/১৯৮৮ ০১৭২৭০৪৪৫৯১

৫৪ মাঃ ইমরান হাসানাইন ২১২৫৮৩৮ সহকারী িশ ক গিণত চউ য়া এ. জ,এস দািখল মা াসা সাত ীরা ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০১/১১/১৯৯৪ ০১৩০৩১৬২৯৫০

৫৫ সনিজত সরকার ১১৪৮৭৯১ সহঃিশ ক বাংলা খািনজয়া মা িমক িব ালয় সাত ীরা ১৮/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৬ ১৭২২১৯৩৩৩৭

৫৬ সৗিম  মার ম ল ১১৫২৬৪৫ সহঃিশ ক বাংলা তারািল মা িমক িব ালয় সাত ীরা ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৮/২০১৯ ১৯৮৪ ১৭১৫৪৫৬১৮৮

৫৭ মাঃ জাহা ীর হাসাইন ১১৪৮৮০৫ সহঃিশ ক গিণত গািব কা  মা িমক সাত ীরা ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৮/২০১৯ ১৯৯১ ১৯১৫২৪৪৪০৮

৫৮ মাঃ আির ল ইসলাম ১১৫২৬৪৭ সহঃিশ ক ইংেরজী চা া ল আ. .চ মা িমক িব ালয় সাত ীরা ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ১৯৯২ ১৭৪২৪৫৭৪৫৫

৫৯ পিল ানাজ ১১৪৮৮০২ সহকারী িশ ক ভৗত িব ান রত আলী মা িমক িব ালয় সাত ীরা ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯২ ১৭৪৭৮২৩১৪০

৬০ রজাউল ইসলাম ১১৫৪৭৬৩ সহকারী িশ ক ইংেরজী মাজাহার মেমািরয়াল মা িমক িব ালয় সাত ীরা ১৩/০২/২০১৯ ০১/০৮/২০১৯ ১৯৯২ ১৭২২৫৫৭৮৩৮

৬১ মাঃ আিন র রহমান ১১৫৪৭৫৮ সহঃিশ ক ইংেরজী নলতা মা িমক িব ালয় সাত ীরা ১০/০২/২০১৯ ০১/১০/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭১৭৫৮২৫২২



৬২ মা ন হাসাইন ১১৪৮৭৯৯ সহঃিশ ক ইংেরজী নলতা মা িমক বািলকা িব ালয় সাত ীরা ০২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯২ ১৭৭৫৩৯৬০৩০

৬৩ পন মার পািলত ১১৪৮৯৯৪ সহঃিশ ক ভৗত িব ান রহমত র নব গ িশ া সাপান সাত ীরা ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯১ ১৭৩৮৮৭০২৯৬

৬৪  গাপী নাথ ঘাষ ১১৫২৬৪৯ সহঃিশ ক গিণত কলা আদশ মা িমক িব ালয় সাত ীরা ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৮/২০১৯ ১৯৯০ ১৭৩৬৩২৯৩৩৮

৬৫ মা: সািমউল আিলম ১১৪৫৬০৪ সহকাির িশ ক ইংেরিজ িশব র ইউিনয়ন উ  িব ালয় সাত ীরা ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ০১/০১/১৯৯৩ ০১৭৪০-৬৫৩৫৩৮

৬৬ মা: শহী ল ইসলাম ২৯৩৫৬১ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম আবােদরহাট মা িমক বািলকা িব ালয় সাত ীরা ১০/০৫/১৯৯৯ ০১/০৪/১৯৯৯ ২১/০১/১৯৭২ ০১৭৭৯-৪১৯৭২৬

৬৭ মা: আ স সামাদ ২৯৩৫৬০ সহকাির িশ ক শািররীক িশ া আবােদরহাট মা িমক বািলকা িব ালয় সাত ীরা ১০/০৫/১৯৯৯ ০১/০৪/১৯৯৯ ১২/০৬/১৯৭৩ ০১৭৭২-৮২৬৩৪৬

৬৮ চৗ রী ইশফাত আরা ১১১৪৬৩৫ সহকাির িশ ক ত  যাগােযাগ আবােদরহাট মা িমক বািলকা িব ালয় সাত ীরা ১৩/১২/২০১৪ ০১/০১/২০১৫ ১৫/০৬/১৯৮৫ ০১৯২৪-৩৩০৩৫৪

৬৯ মাসা: আেনায়ারা খা ন ১০২৯২৪৬ সহকাির িশ ক িষ িশ া শাখরা কামর র এিজ মা িমক িব ালয় সাত ীরা ২৭/১২/২০০৩ ০১/১১/২০০৫ ০৮/০১/১৯৮১ ০১৭৮৮-৪৬০৬১৭

৭০ অ না ধর ১০৬৪৬৪৩ সহকাির িশ ক কি উটার মাছেখালা মা িমক িব ালয় সাত ীরা ৩০/০৭/২০১১ ০৯/১২/২০১২ ০১/০১/১৯৮৭ ০১৭৩০-৬২২৪৮২

৭১ মা: সাই ল আলম ১১৪৮৮০৮ সহকাির িশ ক ইংেরিজ মাছেখালা মা িমক িব ালয় সাত ীরা ০৭/০২/২০১৯ ০৩/০৬/২০১৯ ০২/০৬/১৯৮৬ ০১৭১৫-৭১২৯৮৪

৭২ মাঃ আছেরাফ আলী ২৯০৯৯০ সহকাির িশ ক ইসঃ ধম িব, ক, আদশ মা িমক বািলকা িব ালয় সাত ীরা ০১/০১/১৯৯৪ ০১/০১/১৯৯৪ ০৮/০৬/১৯৭১ ১৭৫০১৫৬৩৫৮

৭৩ মাঃ আ ল হা ান ১০৩১১১০ সহকাির িশ ক কি ঃ ভা কা চ দ র মেডল হাই ল সাত ীরা ০১/০৩/২০০৩ ০১/০৩/২০০৬ ২৫/১২/৭৬ ১৭৩৫৮৩২৭২৪

৭৪ শািহনা খা ন ১১১৩১৮২ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ভা কা চ দ র মেডল হাই ল সাত ীরা ২৭/০৭/২০১৪ ০১/১১/২০১৪ ০৫/০৫/১৯৮৮ ১৭৫৭৪৮৮৫১৩

৭৫ মাঃ আিমর আিল ১১২৪০৯০ সহকাির িশ ক িষ ভা কা চ দ র মেডল হাই ল সাত ীরা ২২/০৭/২০১৫ ০১/১১/২০১৫ ২৮/৬/৮৫   ১৭২৪৫৯৮৫৭৬

৭৬ অিনেমশ মার বাছাড় ১১৪৮৮১৬ সহকাির িশ ক িব ান ভা কা চ দ র মেডল হাই ল সাত ীরা ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২১/১২/৯০ ১৯২২৩৫৯৬৪৬

৭৭ পিব  রায় ১১৪৮৮১৭ সহকাির িশ ক িহ  ধম ভা কা চ দ র মেডল হাই ল সাত ীরা ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২১/১২/৮৮ ১৭৫৭৪৯৩৭১৫

৭৮ মাঃ আ ল লিতফ ২১৯৪৯৬ সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া েশাডা া আদশ মা িমক িব ালয় সাত ীরা ২১/১২/১৯৯৩ ০১/০২/১৯৯৪ ১০/০১/১৯৬১ ০১৭২৮-১০৮২৮৯

৭৯ মাঃ আ  দাউদ ২১৯৪৯৭ সহকারী িশ ক বসায় িশ া েশাডা া আদশ মা িমক িব ালয় সাত ীরা ২১/১২/১৯৯৪ ০১/০১/১৯৯৪ ০৮/০২/১৯৬১ ০১৭২৮-১০৮২৮৯

৮০ পন মার সরকার ১১২২১৮১ সহকারী িশ ক িহ  ধম িব,এস,এইচ িসংগা মা িমক িব ালয় সাত ীরা ০৪/০৫/১৫ ০১/০৭/১৫ ১০/০১/৭৬ ১৭১৫৩৫০৭৩৫

৮১ িশিরনা আ ার ১১৫৪৭৬০ সহকারী িশ ক ইংেরিজ িব,এস,এইচ িসংগা মা িমক িব ালয় সাত ীরা ২৪/০১/১৯ ০১/০৯/১৯ ১৫/১১/৯১ ১৭১৮০৮৬৯৯৯

৮২
মা ফা মাঃ নুর 
হােসন 208087 সহকারী িশ ক ইসলাম

গািব পুর এ, এইচ উ  মাধ িমক 
িবদ ালয় সাত ীরা

07.02.1985 01.06.1998 1967 01720-586858

৮৩ মাঃ আলমগীর কিবর 513968 সহকারী িশ ক কৃিষ
গািব পুর এ, এইচ উ  মাধ িমক 

িবদ ালয় সাত ীরা
11.07.1999 01.08.1999 1980 01721-753424

৮৪ মাঃ মাহফুজরু রহমান 1148822 সহকারী িশ ক ক উটার মু গ  মাধ িমক িবদ ালয় সাত ীরা 12.02.2019 01.06.2019 1976 01911-801730

৮৫ এস এম ওয়ােজদ আলী 1127738 সহকারী িশ ক কৃিষ মু গ  মাধ িমক িবদ ালয় সাত ীরা 03.01.2003 01.03.2016 1979 01982-680067

৮৬ মাঃ িমনা ল ইসরাম 1127737 সহকারী িশ ক ইসলাম মু গ  মাধ িমক িবদ ালয় সাত ীরা 03.01.2003 01.03.2016 1978 01926-231791

৮৭ িবষ্ঞুপদ মালী 1058242 সহকারী িশ ক কৃিষ
ঈ রীপুর এ, ছাবহান মাধ িমক 
িবদ ালয় সাত ীরা

26.12.2010 01.01.2011 1984 01925-587372

৮৮ জ, এম, নূ ন নবী 1053527 সহকারী িশ ক শরীরচচা আবাদচ ীপুর মাধ িমক িবদ ালয় সাত ীরা 06.12.2010 01.06.2010 1982 01911-951221



৮৯ সািনয়া সুলতানা 1038384 সহকারী িশ ক ইসলাম আবাদচ ীপুর মাধ িমক িবদ ালয় সাত ীরা 10.05.2008 10.05.2008 1983 01954-380841

৯০ িহ য় কুমার ম ল 1152656 সহকারী িশ ক বাংলা আটিলয়া আঃ কােদর ু ল এ  কেলজ সাত ীরা
09.02.2019 01.02.2019 1986 01937-757544

৯১ মাঃ সাইদরু রহমান 115267 সহকারী িশ ক রসায়ন ভূ িলয়া নাগবা ট মাধ িমক িবদ ালয় সাত ীরা 07.02.20019 01.02.2019 1978 01911-968602

৯২ এস, এম, আবু সাঈদ 516868 সহকারী িশ ক ইসলাম কািল ী এ, ফ্ফার মাধ িমক িবদ ালয় সাত ীরা
02.01.1999 01.02.1999 1976 01717-614943

৯৩ িশখা রাণী চ বতী 217822 সহকারী িশ ক সমাজ িব ান
শংকরকা ট খািদজা িন  মাধ  বািলকা 
িবঃ সাত ীরা

15.03.1992 01.04.1992 1964 01738-659305

৯৪
আবূল খােয়র আল 
আজাদ 217823 সহকারী িশ ক ইসলাম

শংকরকা ট খািদজা িন  মাধ  বািলকা 
িবঃ সাত ীরা

02.01.1988 01.04.1992 1967 01728-242732

৯৫ জ, এম, নু ল হক 217821 সহকারী িশ ক সমাজ িব ান
শংকরকা ট খািদজা িন  মাধ  বািলকা 
িবঃ সাত ীরা

02.01.1988 01.04.1992 1966 01734-382303

৯৬ মাঃ নু বী িস কী 1006281 সহকারী িশ ক ইসলাম
পাতড়ােখালা আরশাদ আলী মাধ িমক 
িবদ ালয় সাত ীরা

13.02.1998 01.06.1998 1973 01720-586915

৯৭ নাজমা আ ার 1047767 সহকারী িশ ক কৃিষ
পাতলােখালা আরশাদ আলী মাধ িমক 
িবদ ালয় সাত ীরা

22.04.2010 01.05.2010 1984 01722-192163

৯৮ িবভাষ কুমার ম ল 1145600 সহকারী িশ ক ক উটার
পাতলােখালা আরশাদ আলী মাধ িমক 
িবদ ালয় সাত ীরা

28.01.2019 01.02.2019 1991 01925-378575

৯৯ মাঃ রিফকুল ইসলাম 106276 সহকারী িশি ক ইসলাম িচংড়াখালী মাধ িমক িবদ ািনেকতন সাত ীরা 11.12.1997 01.02.2000 1971 01782-301048

১০০ কমেলশ চ  রং 114818 সহকারী িশি ক সমাজ িব ান
পরানপুর এ, রউফ মেমািরয়াল ু ল 
এ  কেলজ সাত ীরা

13.02.2019 01710-698171

১০১ হিরপদ ম ল 114821 সহকারী িশি ক বাংলা
পরানপুর এ, রউফ মেমািরয়াল ু ল 
এ  কেলজ সাত ীরা

13.02.2019 01717-803599

১০২ মেহদী হাসান 1148820 সহকারী িশি ক িব ানস কলখাল এস, আর, মাধ িমক িবদ ালয় সাত ীরা
01.02.2019 01.03.2019 1990 01945-527005

১০৩
আর এম এম িসরাজলু 
ইসলাম 512261 সহকারী িশি ক ইসলাম গাবুরা জ, এল, এম মাধ িমক িবদ ালয় সাত ীরা

23.05.2000 01.10.2000 19970 01710-887073

১০৪ মাহাঃ আসাদু ামান 1079507 সহকারী িশি ক ক উটার গাবুরা জ, এল, এম মাধ িমক িবদ ালয় সাত ীরা
13.04.2013 01.10.2013 1975 01725-495011

১০৫ িদপংকর দাস 1148827 সহকারী িশি ক িহ  ুধম গাবুরা জ, এল, এম মাধ িমক িবদ ালয় সাত ীরা
05.02.2019 01.10.2019 1988 01714-097168

১০৬ কংকর সরকার 1148823 সহকারী িশি ক িব ান গাবুরা জ, এল, এম মাধ িমক িবদ ালয় সাত ীরা
06.02.2019 01.04.2019 1988 01733-468780

01.04.2019 1976



১০৭ মাঃ ওসমান গিণ 1148829 সহকারী িশি ক ইংের জ গাবুরা জ, এল, এম মাধ িমক িবদ ালয় সাত ীরা
13.02.2019 01.04.2019 1990 01736-393621

১০৮ িকংকর কুমার ম ল 1148828 সহকারী িশি ক গিণত সু রবন মাধ িমক বািলকা িবদ ালয় সাত ীরা 14.02.2019 01.03.2019 1992 01952-123380

১০৯ মলয় ম ল 1148830 সহকারী িশি ক িহ  ুধম
কলবাড়ী নকজািনয়া মাধ িমক 
িবদ ালয় সাত ীরা

06.02.2019 01.05.2019 05.12.1985 01756-455501

১১০
মুহা: আলমগীর আল 
আজাদ 1002911 সহকারী িশি ক ইসলাম নওয়ােবঁকী মাধ িমক িবদ ালয় সাত ীরা 09.08.2003 01.09.2019 1997 01913-897939

১১১ মাঃ আ জজলু ইসলাম 1154765 সহকারী িশি ক ইংের জ নওয়ােবঁকী মাধ িমক িবদ ালয় সাত ীরা 18.02.2019 01.03.2019 1984 01916-482329



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

জলা (কম ল)

িনেয়ােগর তািরখ এমিপও ি র তািরখ জ সাল মাবাইল না ার
1 িশিশর রায় 1139818 সহঃিশ ক কি উটার িজ,এম,এস মা িমক িব ালয় বােগরহাট 41846 43160 1982 1876133876
2 মাঃ েয়ল শখ 1148146 সহঃিশ ক িষিশ া িজ,এম,এস মা িমক িব ালয় বােগরহাট 43501 43586 1989 1879448881
3 উ ম মার ম ল 513792 সহঃিশ ক িষিশ া চ দপাই মেছরশাহ মা িমক িব ালয় বােগরহাট 36845 37012 1978 1921294187
4 া রানী ধা 1071251 সহঃিশ ক িহ  ধম চ দপাই মেছরশাহ মা িমক িব ালয় বােগরহাট 41270 41336 1980 1710118635
5 মা: আলািমন শখ 1133400 সহঃিশ ক ইসলাম িশ া চ দপাই মেছরশাহ মা িমক িব ালয় বােগরহাট 42669 04/04/217 1984 1982861876
6 তাপ মার ম ল সহঃিশ ক ি   ধম সরকাির .এ.ফা ক ল এ  কেলজ বােগরহাট 42011 1975 1710902459
7 চ ন মার বালা 1111238 সহঃিশ ক কি উটার মা: ইসমাইল মা িমক িব ালয় বােগরহাট 41582 41821 1983 1990828517
8 মা: িবলাল হাসাইন 1010059 সহঃিশ ক ইসলাম িশ া ইসলামী আদশ একােডমী মা:িব বােগরহাট 36707 38078 1971 1915886806
9 মা: রিফ ল ইসলাম 1143801 সহঃিশ ক কি উটার ইসলামী আদশ একােডমী মা:িব বােগরহাট 42125 43405 1983 1716422896
10 মাহ দা  জ রা হাসনা 1148145 সহঃিশ ক িষিশ া ইসলামী আদশ একােডমী মা:িব বােগরহাট 43503 43586 1990 1918639010
11 মা: নওয়াব হােসন 0 সহঃিশ ক ইংেরজী ইসলামী আদশ একােডমী মা:িব বােগরহাট 36892 0 1974 1714663186
12 মৗ ফা মেহরীবান 0 সহঃিশ ক িব ান ইসলামী আদশ একােডমী মা:িব বােগরহাট 38383 0 1981 1913702667
13 নাজ ন  নাহার সহঃিশ ক িষিশ া ইউ ছ আলী মা িমক িব ালয় বােগরহাট 43499 43470 1989 1799403201
14 সা না িব াস সহঃিশ ক িহ  ধম ইউ ছ আলী মা িমক িব ালয় বােগরহাট 43499 43471 1983 1766592729
15 মা: জািকর হােসন শখ 210786 সহঃিশ ক ইসলাম িশ া িদগরাজ মা িমক িব ালয় বােগরহাট 32147 32148 1968 1714593074
16 হরিষৎ মার ব 1035940 সহঃিশ ক িষিশ া িদগরাজ মা িমক িব ালয় বােগরহাট    ২৩/০২/২০০৪ 39089 1973 1912295018
17 মা: আিম ল ইসলাম 1076094 সহঃিশ ক ইসলাম িশ া চালনা ব র মেডল মা:িব বােগরহাট ২৪/০১/২০১৩ 41279 1982 1734661794
18 মার িব িজৎ ব 1148154 সহঃিশ ক ইংেরজী খােসরডা া এ.িব.এস মা:িব বােগরহাট 43502 43586 1993 1626169717
19 িলটন কিবরাজ 1148153 সহঃিশ ক বসায় িশ া খােসরডা া এ.িব.এস মা:িব বােগরহাট 43513 43586 1987 1682344209
20 বনানী ম ল 1005112 সহঃিশ ক িষিশ া খােসরডা া এ.িব.এস মা:িব বােগরহাট 37921 37987 1982 1968281983
21 শিরফা আ ার 2016997 সহঃিশ ক ইসলাম িশ া খােসরডা া এ.িব.এস মা:িব বােগরহাট 38231 38596 1984 1925435006
22  আকাশ মা: অিলউ াহ 208180 সহঃিশ ক ইসলাম িশ া টা িনয়া মা িমক িব ালয় বােগরহাট 31535 31837 1962 1724217999
23 ি য় ত ম মদার 1060159 সহঃিশ ক িষিশ া টা িনয়া মা িমক িব ালয় বােগরহাট 40721 41214 1980 1711210906
24 মা: ইমরান খান 1145467 সহঃিশ ক ইসলাম িশ া আমড়াতলা চ পড়া মা িমক িব ালয় বােগরহাট 43587 43468 1994 1911039739
25 মা: শািহ র রহমান 1148151 সহঃিশ ক সামািজক িব ান মালগাজী মা িমক বািলকা িব ালয় বােগরহাট 43500 43586 1986 1912956764
26 মা: আ: মিতন হাওলাদার 288583 সহঃিশ ক ইসলাম িশ া মালগাজী মা িমক বািলকা িব ালয় বােগরহাট 34695 35490 1971 1762344285
27 িবথীকা ম ল 1065059 সহঃিশ ক িহ  ধম ইসমাইল মেমািরয়াল মা িমক িব ালয় বােগরহাট 40677 41214 1984 1941888154
28 মা: সােহল রানা 1139819 সহঃিশ ক কি উটার ইসমাইল মেমািরয়াল মা িমক িব ালয় বােগরহাট 42329 43160 1985 1712448596
29 মা: ওমর ফা ক 512888 সহঃিশ ক ইসলাম িশ া হলিদ িনয়া মা িমক িব ালয় বােগরহাট 36678 36951 1966 1719564742
30 ম থ িসকদার 1079259 সহঃিশ ক িহ  ধম হলিদ িনয়া মা িমক িব ালয় বােগরহাট 41396 01/11/213 1972 1923578535
31 ব ঘাষ 1116624 সহঃিশ ক কি উটার হলিদ িনয়া মা িমক িব ালয় বােগরহাট 41941 01/03/215 1986 1993693076
32 নাজ চ ছায়াদাৎ 212285 সহঃিশ ক ইসলাম িশ া জয়মিন মা িমক িব ালয় বােগরহাট 32736 32752 1968 1727908125
33 চ ল মার দাশ 1139842 সহঃিশ ক কি উটার জয়মিন মা িমক িব ালয় বােগরহাট 41956 43160 1986 1916261312
34 ামল কাি  রায় 1139827 সহঃিশ ক কি উটার আিজজ ভাি  মা িমক িব ালয় বােগরহাট 41320 43160 1983 1926629381

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



35 শখ মা: ফিরদ উি ন 1005119 সহঃিশ ক ইসলাম িশ া আিজজ ভাি  মা িমক িব ালয় বােগরহাট 37828 37828 1971 1712400307
36 শরীফ মা ফা কামাল 208994 সহঃিশ ক ইসলাম িশ া িড়রডা া মা িমক িব ালয় বােগরহাট 31780 31784 1966 1711481689
37 মা: হাছা ামান 1112381 সহঃিশ ক ইসলাম িশ া শাি ময়ী িন  মা িমক বািলকা িব া বােগরহাট 16/04/2014 41648 10983 1723443969
38 মা: আিজ র রহমান 1009272 সহঃিশ ক ইসলাম িশ া ছেবদখান মা িমক িব ালয় বােগরহাট 37562 38108 1983 1917830385
39 অপনা রায় 1143803 সহঃিশ ক কি উটার ছেবদখান মা িমক িব ালয় বােগরহাট 42191 43405 1985 1719849290
40 সিলনা আ ার 1148144 সহঃিশ ক িষিশ া ছেবদখান মা িমক িব ালয় বােগরহাট 43499 43586 1989 1966015997
41 হিরদাস পা ার সহঃিশ ক বসায় িশ া ছেবদখান মা িমক িব ালয় বােগরহাট 38353 1979 1791467853
42 বি ম রায় 1060164 সহঃিশ ক িষিশ া িড়রডা া মা িমক বািলকা িব া বােগরহাট 40581 40919 1981 1922669960
43 িবধান কেয়ল সহঃিশ ক ইংেরজী িড়রডা া মা িমক বািলকা িব া বােগরহাট 42005 1988 1918613492
44 উ ল মার ম ল 1103259 সহ-িশ ক িষ বন াম স রী ইনি উশন বােগরহাট 41283 41285 1987 1735832633
45 মাঃ াহ 1152361 সহ-িশ ক ইসলাম বন াম স রী ইনি উশন বােগরহাট 17/02/19 43472 1991 1738058778
46 েদব মার 1152364 সহ-িশ ক িব ান বন াম স রী ইনি উশন বােগরহাট 17/02/19 43472 1988 1728676676
47 ষার কাি  ম মদার 513804 সহ-িশ ক শারীিরক িশ া বন াম স রী ইনি উশন বােগরহাট 29/10/2000 36537 1976 1726319706
48 মাঃ সিফ ল ইসলাম 1060137 সহ-িশ ক আইিস চরেহাগলা িনয়া মিমন িত মাঃিবঃ বােগরহাট 16/01/11 40919 1984 1931377292
49 মাঃ শিহ ল ইসলাম 1069549 সহ-িশ ক িষ চরেহাগলা িনয়া মিমন িত মাঃিবঃ বােগরহাট 29/09/12 40919 1984 1721047022
50 িস াথ সরকার 1071228 সহ-িশ ক শারীিরক িশ া চরেহাগলা িনয়া মিমন িত মাঃিবঃ বােগরহাট 27/12/12 41276 1980 1714510510
51 হাঃ আলাউি ন 1148163 সহ-িশ ক বাংলা চরেহাগলা িনয়া মিমন িত মাঃিবঃ বােগরহাট 43498 43470 1990 1718194692
52 জিহ ল ইসলাম 1071250 সহ-িশ ক ইসলাম চরেহাগলা িনয়া মিমন িত মাঃিবঃ বােগরহাট 40912 41276 1986 1754376531
53 রজওয়ান রিশদ 1148176 সহ-িশ ক বসায় িশ া প চগাও এম এম মা িমক িব ালয় বােগরহাট 43587 18/05/19 1986 1744722803
54 অ পম ম ল 1148174 সহ-িশ ক ভৗতিব ান হািসনী মা িমক িব ালয় বােগরহাট 14/02/19 43470 1992 1912909447
55 িবএম ম ল কিবর 1148162 সহ-িশ ক বসায় িশ া হািসনী মা িমক িব ালয় বােগরহাট 14/02/19 43470 1987 1719729361
56 কাওসার আলী 1116145 সহ-িশ ক ইসলাম িশ া হারদাহ আর এম মা িমক িবঃ বােগরহাট 41831 42005 1981 1715565294
57 মাঃ িমরা ল ইসলাম 1148182 সহ-িশ ক িষ হারদাহ আর এম মা িমক িবঃ বােগরহাট 20/02/19 43470 1990 1914771515
58 মাঃ র ানী শখ 1148183 সহ-িশ ক বাংলা এস িপ রিশিদয়া মা িমক িব ালয় বােগরহাট 14/02/19 43470 1990 1793485147
59 মাঃ দেলায়ার হােসন 1116611 সহ-িশ ক ইসলাম িশ া দব হাটী িব এম মা িমক িব ালয় বােগরহাট 30/10/14 42007 1978 1725263312
60 সৗরভ দাস 1152357 সহ-িশ ক ইংেরজী দব হাটী িব এম মা িমক িব ালয় বােগরহাট 13/02/19 43472 1993 1744527752
61 মাঃ ইি স আলী 1152362 সহ-িশ ক বসায় িশ া দব হাটী িব এম মা িমক িব ালয় বােগরহাট 13/02/19 43472 1984 1736395948
62 মাঃ জাহা ীর হাসাইন 218306 সহ-িশ ক ইসলাম িশ া হরতকীতলা উর ল িত মাঃিবঃ বােগরহাট 34214 34335 1971 1718609909
63 এ  এম কাম ামান 1139875 সহ-িশ ক আইিস হরতকীতলা উর ল িত মাঃিবঃ বােগরহাট 41734 43103 1984 1718873925
64 শখ জািহ র রহমান 1127515 সহ-িশ ক িষ হরতকীতলা উর ল িত মাঃিবঃ বােগরহাট 26/08/15 42013 1979 1718900023
65 ইসমাইল হােসন 1145456 সহ-িশ ক ইংেরজী ছাপড়াখালী মা িমক িব ালয় বােগরহাট 43557 43468 1989 1911157559
66 মা ািফ র রহমান 1148191 সহ-িশ ক ইসলাম িশ া ের নাথ িত মা িমক বািলকা িব বােগরহাট 43618 43470 1988 1768388004
67 সাহাদ দাস 1145465 সহ-িশ ক িষ নর নাথ িত মা িমক বািলকা িব বােগরহাট 43618 43468 1990 1714597343
68 িশকদার িনজাম উি ন 1145454 সহ-িশ ক আইিস ের নাথ িত মা িমক বািলকা িব বােগরহাট 31/05/14 43468 1987 1911063922
69 নীল রতন ধা 216232 সহিশ ক িহ  ধম িচপাবারইখালী মা িমক িব ালয় বােগরহাট 30/06/93 33976 1962 1982459875
70 সীমা রানী 1120585 সহিশ ক িষ িচপাবারইখালী মা িমক িব ালয় বােগরহাট 42220 42009 1985 1937743768
71 মাঃ মা ম িব াহ 1148192 সহিশ ক ইসলাম িশ া িচপাবারইখালী মা িমক িব ালয় বােগরহাট 43526 43470 1990 1722332295
72 িশলা রানী 1148156 সহিশ ক বাংলা ক ক পােলরহাট মা িমক িব ালয় বােগরহাট 13/02/19 43470 1990 1735300900
73 মিরয়ম 1125562 সহিশ ক ইসলাম িশ া িসংেজার চি র মা িমক িব ালয় বােগরহাট 29/11/15 42370 1989 1734196036
74 িবয়া খা ন 1148184 সহিশ ক বসায় িশ া িসংেজার চি র মা িমক িব ালয় বােগরহাট 18/02/19 43470 1985 1946584210
75 মাঃ আ  বকর 514948 সহিশ ক ইসলাম িশ া স াসী মা িমক বািলকা িব ালয় বােগরহাট 36806 36897 1979 1938136486



76 লীলািদত  মার সানা 1120571 সহিশ ক িষ স াসী মা িমক বািলকা িব ালয় বােগরহাট 13/05/15 42011 1979 1715166677
77 মাঃ আির ল ইসলাম 1148187 সহিশ ক ভৗতিব ান স াসী মা িমক বািলকা িব ালয় বােগরহাট 13/02/19 22/05/19 1988 1722866260
78 তাপসী রায় 1148193 সহিশ ক বাংলা স াসী মা িমক বািলকা িব ালয় বােগরহাট 13/02/19 22/05/19 1987 1739966295
79 মাঃ আল আিমন 1047573 সহিশ ক ইসলাম িশ া শহীদ শখ রােসল িজব মাঃ িবঃ বােগরহাট 37997 40183 1986 1714925460
80 অ ত মার িম ী 1060121 সহিশ ক িষ শহীদ শখ রােসল িজব মাঃ িবঃ বােগরহাট 40795 40919 1983 1746938120
81 মাঃ সাখাওয়াত হােসন 1079278 সহিশ ক শারীিরক িশ া শহীদ শখ রােসল িজব মাঃ িবঃ বােগরহাট 34700 41285 1971 1732395203
82 স জ ম ল 1148166 সহিশ ক গিণত শহীদ শখ রােসল িজব মাঃ িবঃ বােগরহাট 43771 43470 1991 1710280103
83 িস াথ মার 1148186 সহিশ ক িষ বহর িনয়া মা িমক িব ালয় বােগরহাট 43557 43470 1986 1736758178
84 উ ল মাহ 1148167 সহিশ ক গিণত িব ক মা িমক িব ালয় বােগরহাট 14/02/19 43470 1990 1734204041
85 মাঃ হািফ র রহমান 1148159 সহিশ ক ভৗতিব ান িব ক মা িমক িব ালয় বােগরহাট 14/02/19 43470 1989 1761417758
86 মাঃ আ ল খােয়র শখ 517996 সহিশ ক ইসলাম িশ া ক িনয়া হােশম আলী মাঃ বািলকা বােগরহাট 30/05/02 37262 1978 1725098635
87 মাঃ খাই ল আলম 1100072 সহিশ ক সামািজক িবঃ ক িনয়া হােশম আলী মাঃ বািলকা বােগরহাট 19/03/13 41640 1983 1764698935
88 ামা সাদ 1058660 সহিশ ক িষ ক িনয়া হােশম আলী মাঃ বািলকা বােগরহাট 18/10/10 40548 1983 1710848666
89 কমেলশ ম ল 1154690 সহিশ ক সামািজক িবঃ ক িনয়া হােশম আলী মাঃ বািলকা বােগরহাট 17/02/19 43474 1985 1917631038
90 মাঃ আলাউি ন হাওলাদ 216231 সহিশ ক ইসলাম িশ া িব িপ িজ এম রহমািনয়া মাঃ িবঃ বােগরহাট 21/06/93 21/06/96 1970 1736225371
91 মাঃ নািছর উি ন খান 1060221 সহিশ ক ইসলাম িশ া খারইখালী জ রা িনঃ বািলকা িবঃ বােগরহাট 40545 40919 1981 1716058692
92 নাজমা আ ার 1107554 সহিশ ক িষ খারইখালী জ রা িনঃ বািলকা িবঃ বােগরহাট 23/02/14 41644 1990 1740089383
93 মাঃ আঃ আিলম 1107527 সহিশ ক িষ িলশাখালী রিফজ িত মাঃ িবঃ বােগরহাট 40852 41644 1980 1913949666
94 িপনাক চ  িসংগাদার 1148169 সহিশ ক িহ  ধম িলশাখালী রিফজ িত মাঃ িবঃ বােগরহাট 43526 43470 1987 1853676624
95 িমজা র রহমান 1145472 সহিশ ক ইংেরজী িচংড়াখালী মা িমক িব ালয় বােগরহাট 43618 43468 1990 1737407500
96 পাথ ম মদার 1118980 সহিশ ক িষ ডউয়াতলা ক িস মা িমক িব াঃ বােগরহাট 41801 42007 1988 1915169475
97 মাঃ রিফ ল ইসলাম 1005161 সহিশ ক ইসলাম িশ া মােড়লগ  ক িজ মা িমক িবঃ বােগরহাট 14/11/02 37987 1978 1975653232
98 ত ম মদার 1152359 সহিশ ক ভৗতিব ান রওশন আরা মা িমক বািলকা িবঃ বােগরহাট 43801 43472 1990 1727293228
99 ন া রানী হালদার 1051040 সহিশ ক কি উটার দি ণ তালড়ী এইচএমেজেকএম মা বােগরহাট 40244 40187 1979 1743642642
100 িব াল হােসন 1148188 সহিশ ক িবিপএড মােড়লগ  টাউন মা িমক িব ালয় বােগরহাট 43618 43470 1991 1759310682
101 মাঃ আঃ বর 206192 সহিশ ক ইসলাম িশ া ধানসাগর প ীম ল মা িমক িব াঃ বােগরহাট 31415 31415 1964 1913206488
102 মাঃ মাহেছন উ াহ 512196 সহিশ ক ইসলাম িশ া িবিপন কমল িন  মা িমক িব ালয় বােগরহাট 36526 36526 1978 1716266098
103 ই াহীম আল হািসব 1068421 সহিশ ক িষ িবিপন কমল িন  মা িমক িব ালয় বােগরহাট 30/11/12 30/11/12 1987 1775274770
104 মা মা আ ার 1107156 সহ িশ ক ইসলাম আঃ আিজজ মেমাঃ মা ঃ িবঃ বােগরহাট 31/03/14 41644 1987 1739010143
105 িদপংকর সরকার 1148179 সহ িশ ক বঃিশ া আঃ আিজজ মেমাঃ মা ঃ িবঃ বােগরহাট 43710 43470 1989 1721052395
106 হািফ র রহমান 1127532 সহ িশ ক িষ আঃ আিজজ মেমাঃ মা ঃ িবঃ বােগরহাট 42195 42372 1986 1728400380
107 পলাশ মার হালদার 1148178 সহ িশ ক িহ  ধম আঃ আিজজ মেমাঃ মা ঃ িবঃ বােগরহাট 43710 43470 1983 1722143844
108 চয়ন হালদার 1071205 সহিশ ক কি উটার জনশি  মা িমক বািলকা িব ালয় বােগরহাট 25/07/12 40917 1983 1760088420
109 চ ন সরকার 1116596 সহ িশ ক িষ জনশি  মা িমক বািলকা িব ালয় বােগরহাট 15/12/14 42005 1991 1720046084
110 নেবশ মার ম ল 1148158 সহ িশ ক বঃিশ া জনশি  মা িমক বািলকা িব ালয় বােগরহাট 43526 43470 1990 1955263214
111 বাস ী বরাগী 1152363 সহ িশ ক বাংলা হাগলপািত মা িমক িব ালয় বােগরহাট 16/02/19 43470 1990 1302470044
112 আঃ লিতফ 208558 সহ িশ ক ইসলাম িশ া জা র আলী মা িমক িব ালয় বােগরহাট 31418 31418 1961 1724159117
113 জী ে ছা খানম 1065049 সহ িশ ক কি উটার জা র আলী মা িমক িব ালয় বােগরহাট 24/02/05 40919 1980 1715495463
114 ব াল হােসন খিলফা 1005155 সহ িশ ক ইসলাম িশ া তারাব মেমািরয়াল মা িমক িবঃ বােগরহাট 23/08/03 37987 1978 1911602176
115 ত ী  কর 1052571 সহ িশ ক িষ তারাব মেমািরয়াল মা িমক িবঃ বােগরহাট 40244 40189 1984 1741750872
116 শখ শামীম আহে দ 1148164 সহ িশ ক ইংেরজী সি লনী উ  বািলকা িব ালয় বােগরহাট 43771 43470 1985 1710782165



117 উ ল মার তা কদার 1139828 সহ িশ ক কি উটার ধরােদায়া ব খী মা িমক িব ালয় বােগরহাট 27/12/14 43103 1982 1987025153
118 এেমচ আলী 1148161 সহ িশ ক গিণত বতকািশ মা িমক িব ালয় বােগরহাট 13/02/19 43470 1986 1722604353
119 আঃ মােলক শখ 203722 সহ িশ ক িব ান গাল িনয়া মা িমক িব ালয় বােগরহাট 22/04/85 22/04/85 1962 1951908208
120 সীমা অিধকারী 1123971 সহ িশ ক িহসাব িব ান সািচয়াদা িস এম িব মা িমক িব ালয় বােগরহাট 29/08/2015 42015 31968 1755706750
121 মাঃ ব াল হােসন 1148133 সহ িশ ক সমািজক িব ান সািচয়াদা িস এম িব মা িমক িব ালয় বােগরহাট 16/02/2019 43470 23/11/1987 1749323324
122 িশ ী বালা 1148137 সহ িশ ক বাংলা দ ডাংগা এিস মা িমক একােডমী বােগরহাট ১৬/০২/১৯ 43586 33294 1777559751
123 ‡gvt †gv¯Ídv Kvgvj 1148139 mnKvix wkÿK e¨emvq wkÿv Mvsbx gva¨wgK we`¨vjq বােগরহাট 43587 22/05/2019 31/12/1983 1912641911
124 িরনা ভা দউরী 1148134 সহঃ িশ ক সামািজক িব ান নগরকাি  স প ী মাঃিবঃ বােগরহাট 43740 43470 1988 1918223330
125 মাঃ শাহা র ল র 1148127 সহ িশ ক িষ শিহদ হমােয়ত উি ন মাঃবািলকা িব ালয় বােগরহাট 43648 ১৭/০৫/২০১৯ 33977 1716251505
126 জগ াথ ম ল 1148128 সহ িশ ক বাংলা শিহদ হমােয়ত উি ন মাঃবািলকা িব ালয় বােগরহাট 43648 ১৭/০৫/২০১৯ ১৮/০৪/১৯৮৫ 1914773852
127 ণয় বরাগী 1148141 সহ িশ ক বসায় িশ া শিহদ হমােয়ত উি ন মাঃবািলকা িব ালয় বােগরহাট 43648 ১৭/০৫/২০১৯ 31819 1921773330
128 মিনেমাহন সানা 1148142 সহ িশ ক ভৗত িব ান শিহদ হমােয়ত উি ন মাঃবািলকা িব ালয় বােগরহাট 43648 ১৭/০৫/২০১৯ ১৫/১২/১৯৯১ 1517156255
129 অজয় মার ম মদার 1125556 সহ িশ ক কি উটার শিহদ হমােয়ত উি ন মাঃবািলকা িব ালয় বােগরহাট ১৮/১১/২০১৫ 42370 ১৮/১১/১৯৮৩ 1850149971
130 সাই ল ইসলাম 1125557 সহ িশ ক ধম শিহদ হমােয়ত উি ন মাঃবািলকা িব ালয় বােগরহাট ১৮/১১/২০১৫ 42370 33359 1927027811
131 মাঃ শওকাত হােসন 209598 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম শহীদ আঃ জিলল মা িমক িব ালয় বােগরহাট ১৫/০৬/১৯৮৭ 32056 1970 0 1747455609
132 িনতীশ মার ধা 1027077 সহকারী িশ ক বােগরহাট ২৭/০৬/২০০৩ 38361 1975 0 1737787403
133 মাঃ মা ম রানা 1148114 সহকারী িশ ক ভৗত িব ান ক য়া পাইলট মা িমক বািলকা িব ালয় বােগরহাট 43587 43470 1989 0 1736152455
134

মাঃ এনা ল হক 1148118 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ক য়া পাইলট মা িমক বািলকা িব ালয় বােগরহাট বােগরহাট 43587 43470 1988 0 1917463566
135 উ ম মার হালদার 1139865 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম বা ইখালী মা িমক িব ালয় বােগরহাট 41983 43103 1985 0 1737787409
136 মাঃ ল ইসলাম খান 215273 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম  গায়ালমাঠ রিশকলাল মা িমক িব ালয় বােগরহাট 33639 33639 1970 0 1721368456
137 অনািমকা রািন সাহা 1103281 সহকারী িশ ক ি িশ িশ া  গায়ালমাঠ রিশকলাল মা িমক িব ালয় বােগরহাট 43498 ১৭/০৫/১৯ 1988 0 1991981278
138 মাললা ই াহীম হােসন 114822 সহকারী িশ ক ভৗত িব ান  গায়ালমাঠ রিশকলাল মা িমক িব ালয় বােগরহাট 43498 17/05/19 1988 0 1739274108
139 মিন শংকর ল 1058642 সহকারী িশ ক আইিস আ ারমািনক মা িমক িব ালয় বােগরহাট 40695 40913 1975 0 171750372
140 সি ব মার  সরকার 510760 সহকারী িশ ক শরীরচচা আ ারমািনক মা িমক িব ালয় বােগরহাট ২৫/০৪/২০০০ 36530 1965 0 176011286
141 মাওঃ ই ািহম িসকদার 184431 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম আ ারমািনক মা িমক িব ালয় বােগরহাট 29257 31056 1961 0 185908054
142 মাঃ আজা ল ইসলাম 1175363 সহকারী িশ ক িষ িশ া ধাপাখািল মা িমক িব ালয় বােগরহাট 20/01/2013 41279 1984 0 1721047692
143 এসেমাতারা খা ন 1052600 সহকারী িশ ক শারীিরক িশ া ধাপাখািল মা িমক িব ালয় বােগরহাট 29/04/2010 29/04/2010 1984 0 1842764616
144 মাঃ িজহা ল ইসলাম 219415 সহকারী িশ ক ইসলামও নিতক ধাপাখািল মা িমক িব ালয় বােগরহাট 34346 34346 1971 0 1721047527
145 মাঃ আির ল ইসলাম 1116608 সহকারী িশ ক িষ িশ া মাবাই ল ইসলাম মা িমক িব ালয় বােগরহাট 41832 42007 1991 0 1723420476
146 গৗরী রাণী িশকদার 1139861 সহকারী িশ ক আইিস মাবাই ল ইসলাম মা িমক িব ালয় বােগরহাট 17/04/2014 42007 1985 0 1626476176
147 মাঃ অিলউর রহমান খান 1148121 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম মাবাই ল ইসলাম মা িমক িব ালয় বােগরহাট  43470 1991 0 1921444336
148 দাস ম ল 1148124 সহকারী িশ ক িব ান মাবাই ল ইসলাম মা িমক িব ালয় বােগরহাট 43557 43470 1994 0 1935646114
149 সৗিখন লতানা 518859 সহকারী িশ ক িষ িশ া শহীদ আসাদ িত মা িমক িব ালয় বােগরহাট 31/10/2002 37267 1979 0 1720418458
150 কা  ম ল 1129412 সহকারী িশ ক শরীরচচা শহীদ আসাদ িত মা িমক িব ালয় বােগরহাট 21/122016 42738 1974 0 1748001120
151 গৗতম মার িশকদার সহকারী িশ ক আইিস শহীদ আসাদ িত মা িমক িব ালয় বােগরহাট 13/01/2019 1976 0 1914529918
152 মাঃ শিহ ল ইসলাম 1148117 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া শহীদ আসাদ িত মা িমক িব ালয় বােগরহাট 43557 43470 1990 0 1745954086
153  িনউটন কাি  ম ল 1148119 সহকারী িশ ক িহ  ধম শহীদ আসাদ িত মা িমক িব ালয় বােগরহাট 43557 43470 1991 0 1925324419
154 িকেশার চ  িশকদার 51097 সহকারী িশ ক শরীরচচা আ ারমািনক মা িমক বািলকািব ালয় বােগরহাট 36166 36166 1972 0 1732377220
155 িনলয় সরকার 1071234 সহকারী িশ ক িষ িশ া আ ারমািনক মা িমক বািলকািব ালয় বােগরহাট 27/10/2011 41276 1981 0 1912336553
156 আ ল ওয়া দ 1148125 সহকারী িশ ক ইংেরিজ আ ারমািনক মা িমক বািলকািব ালয় বােগরহাট 43526 43470 1992 0 ১৭১১৯৭৬৫৪৯



157 এস এম ব াল হাসান 1148120  সহকারী িশ ক গিণত আ ারমািনক মা িমক বািলকািব ালয় বােগরহাট 43526 43470 1991 0 1747788904
158 মাঃ শহী াহ 210295 সহকারী িশ ক  ইসলাম ধম গজািলয়া আদশ মা িমক িব ালয় বােগরহাট 32148 32148 1964 ০ ১৬৮১৬৩৮৩৭৫
159 গিপাল চ  পাইক 1077272 সহকারী িশ ক শারীিরক িশ া গজািলয়া আদশ মা িমক িব ালয় বােগরহাট 41399 41281 1979 0 1743754319
160 সমীক ম মদার 1077271 সহকারী িশ ক িষ িশ া গজািলয়া আদশ মা িমক িব ালয় বােগরহাট  05/05/2013 41281 1984 0 1711056909
161 সমাি  রানী দ 289656 সহঃ িশ ক শরীর চচা ব ব  মা িমক বািলকা িব ালয় বােগরহাট ১১.১২.১৯৯৪ ০১.০৮.২০৯৭ 1970 1726572968
162 িসমা রানী দ 1022122 সহঃ িশ ক কি উটার ব ব  মা িমক বািলকা িব ালয় বােগরহাট ৩১.০১.২০০৫ ০১.০৯.২০০৫ 1976 1874089609
163 হাঃ আলমগীর সাইন 1041527 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া ব ব  মা িমক বািলকা িব ালয় বােগরহাট ০৯.০১.২০১০ ০১.০৩.২০১০ 1982 1735950325
164 মাঃ মিন ামান 1065062 সহঃ িশ ক িষিশ া লখ র আ আ ই কেলিজেয়ট গালস ল বােগরহাট ০৬.০৩.২০১১ ০১.১১.২০১২ 1977 1913922749
165 মাঃ হািব র রহমান 1152352 সহঃ িশ ক ইসমাল িশ া লখ র আ আ ই কেলিজেয়ট গালস ল বােগরহাট ৩১.০১.২০১৯ ০১.০৭.২০১৯ 1985 1925146558
166 মা: ই াহীম হােসন 2024997 সহ:িশ ক ইসলাম িশ া নলধা ব খী মা িমক িব ালয় বােগরহাট ১৬.০৬.২০১২ ০1.০৫.201০ 1981 1716953360
167 জয়  দ 1135043 সহঃ িশ ক বসায় িশ া আ াকা করামত আলী পাইলট মা িমক িব ালয় বােগরহাট ২০.১২.২০১২ ০১.০৫.২০১৭ 1972 1862821401
168 নাজিবনা 1128958 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া বতাগা আদশ বািলকা মা িমক িব ালয় বােগরহাট ২৮.১১.২০১৫ ০১.০৫.২০১৬ 1990 1754646686
169 লাভলী ইয়াসিমন 1039192 সহঃ িশ ক শরীর চচা বতাগা আদশ বািলকা মা িমক িব ালয় বােগরহাট 40123 39822 1981 1961103100
170 আসা ামান 1116570 সহ:িশ ক ইসলাম ধম তকা য়া মা িমক িব ালয় বােগরহাট ১৫/১২/২০১৪ 42007 1989 1725460186
171 মা: আেনায়ার হােসন 1139850 সহ:িশ ক আইিস তকা য়া মা িমক িব ালয় বােগরহাট 41920 43103 1986 1712308236
172

এস এম বািকিব াহ 287237 সহকাির িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া বাঐডা া িব এল মা িমক িব ালয় বােগরহাট 35098 35098 1971 1759739512
173

সালাম হাওলাদার 1139826 সহকাির িশ ক ত  ও যাগােযাগ ি বাঐডা া িব এল মা িমক িব ালয় বােগরহাট 41307 43103 1981 1715711453
174 তহিমনা খা ন 1148111 সহকাির িশ ক ইংেরজী িপলজংগ মা িমক িব ালয় বােগরহাট 43771 43470 1988 1799401510
175 দীপ মার ম ল 1148102 সহকাির িশ ক িব ান িপলজংগ মা িমক িব ালয় বােগরহাট 43771 43470 1988 1736884570
176

মাঃ আশরা ল ইসলাম 1063794 সহকাির িশ ক ত  ও যাগােযাগ ি িপলজংগ মা িমক িব ালয় বােগরহাট ১৭/০৮/১০ 40919 1978 1835627278
177 নেনছা 1148103 সহঃিশ ক িষ িশ া ডহর মৗেভাগ মাঃ িব ালয় বােগরহাট 43526 43470 1993 1752044777
178 মাঃেমাতােলব হাসাইন 511327 সহঃিশ ক ইসলাম িশ া ডহর মৗেভাগ মাঃ িব ালয় বােগরহাট 36162 36529 1976 1724957626
179 েবশ িব াস 1120552 সহঃ িশ ক িষিশ া িব, ক, শখ আলী আহ দ িন  মা িমক িব ালয় বােগরহাট ৩০.০৪.২০১৫ ০১.০৭.২০১৫ 1990 1735300747
180 ইউ স আলী 1075339 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া িব, ক, শখ আলী আহ দ িন  মা িমক িব ালয় বােগরহাট ০৪.০৩.২০১৫ ০১.০৫.২০১৫ 1989 1911570305
181 সখ সিলম 1148101 সহঃ িশ ক সমািজক িব ান কলকিলয়া িজ,িস মা িমক িব ালয় বােগরহাট ১৪.০২.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯ 1987 1731961637
182 মাঃ ফা ল ইসলাম শখ 214605 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া কলকিলয়া িজ,িস মা িমক িব ালয় বােগরহাট ০১.০৭.১৯৯১ ০২.০৭.১৯৯১ 1967 1955866424
183 মাওঃ মাঃ আ র রব ২৯১৩১৬ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম বন ল মা িমক িব ালয় বােগরহাট ০১/০৬/১৯৯৫ ০১/০৩/১৯৯৮ ১৯৭৩ ০১৭১৪৫৭১৫২৭
184 মাঃ িজ র রহমান ১০৫৮৬৩৬ সহকারী িশ ক িষ বন ল মা িমক িব ালয় বােগরহাট ২০/০৩/২০১১ ০১/০৫/২০১১ ১৯৮৪ ০১৮৬৬৮৭৫৮৭৬
185 িব ল কাি  চৗ রী ১১৪৮১১৩ সহকারী িশ ক ভৗত িব ান বন ল মা িমক িব ালয় বােগরহাট ২০/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৯ ০১৯০৭২৫১৫১২
186 উ ল বরাগী 1063799 সহঃ িশ ক কি উটার াদশ প ী মা িমক বািলকা িব ালয় বােগরহাট ২৭.১২.২০১০ ০৯.১২.২০১২ 1984 1629320007
187 ম য়া ম মদার 11161620 সহঃ িশ ক িষ িশ া াদশ প ী মা িমক বািলকা িব ালয় বােগরহাট ১৯.১১.২০১৪ ০১.০১.২০১৫ 1989 1736395850
188 হা দ রাদ হাসাইন 1060211 সহঃ িশ ক ইসলাম ধম শাহ আউিলয়াবাগ এম,এম, মা িমক িব ালয় বােগরহাট ১৮.০৫.২০১১ ০১.১১.২০১২ 1982 1723990972
189 সািবনা খা ন 1113938 সহঃ িশ ক কি উটার শাহ আউিলয়াবাগ এম,এম, মা িমক িব ালয় বােগরহাট ২৯.০৯.২০১৪ ০১.১১.২০১৪ 1981 1743333669
190 নাজ ল হাসান 1148110 সহঃ িশ ক িষ শাহ আউিলয়াবাগ এম,এম, মা িমক িব ালয় বােগরহাট ০২.০২.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯ 1994 1741751514
191 মা া ল আলম 1145464 সহকারী িশ ক ইংেরিজ চরবািনয়ারী মেডল উ  িব ালয় বােগরহাট 43467 43470 1991 1911261057
192 ি  গাইন 1145464 সহকারী িশ ক  িব ান বায়ািলয়া মা িমক িব ালয় বােগরহাট 43587 43710 1989 1743031323
193 মমন গাইন 1148097 সহকারী িশ ক েভৗত িব ান সি লনী মা িমক িব ালয় বােগরহাট 43498 43470 1972 1746928201
194 জয় ী ম ল 510756 সহকারী িশ ক িহ  ধম বড়বািড়য়া জানাব আলী ফিকর মা: বা: িব: বােগরহাট 35553 35553 1967 1790851364



195 মীরা ভ াচায 1145486 সহকারী িশ ক িহ  ধম শাি খা্লী স জ সংঘ মা িমক িব ালয় বােগরহাট 43710 43710 1986 1917863650
196 িবজন ম ল 1148095 সহকারী িশ ক ইংেরিজ বায়ািলয়া শাি র মা িমক বািলকা  িব ালয় বােগরহাট ১৩/০২/২০১৯ 43470 1991 1932410752
197 মা: ল আলী হাং ১১৪৮২২৩ সহকারী িশ ক বাংলা আরেকিডএস মা: বািলকা িব ালয় বােগরহাট ০৬/০২/১৯ ০২/০৬/১৯ ১৫/০৬/৮৬ ০ 1759665108
198 জেমাহন সরকার ১১৫২৩৬৯ সহকারী িশ ক গিণত বাধাল আদশ মা িমক িব ালয় বােগরহাট ০২/০২/১৯ ১৮/০৭/১৯ ১৬/১০/৮৭ ০ 1754605054
199 এ ক এম ল আমীন ১৮৪৫২৫ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম রবন মা িমক িব ালয় বােগরহাট ০১/০৬/৮০ ০১/০৯/৮৫ ০১/০৩/৬২ ০ 1725262645
200 মা: ছিগর হাসাইন ১০৫৩০০০ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ধানসাগর রাধাল ী িন  মা: বা: িব ালয় বােগরহাট ০৭/০৮/১০ ০১/১১/১০ ০১/০৩/৮১ ০ 1737351800
201 উ ল বালা ১১৫২৩৭০ সহকারী িশ ক স: িশ (গিণত) আেমনা িত িন  মা: বািলকা িব ালয় বােগরহাট ০২/০৬/১৯ ১৩/০৭/১৯ ১৫/০৭/৮৪ ০ 17100159৪৪
202 মা: কামাল হােসন ১১৩৩৪২৪ সহকারী িশ ক বাংলা রােয় া সরকারী পাইলট হাই ল বােগরহাট ০১/১১/১৬ ০১/০৩/১৭ ৩১/০৫/৭৮ ০ 1912619564
203 আ  জাফর মা: সােলহ ১৮৪৪৮৭ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম রােয় া সরকারী পাইলট হাই ল বােগরহাট ১৪/০৯/৮১ ০১/০৯/৮৫ ০১/০৩/৬১ ০ ১৮২৩৬৪৬৯০৯
204 অ র মার দাস ১১৪৮২২১ সহকারী িশ ক বসায় িশ া তাফালবাড়ী ল এ  কেলজ বােগরহাট ০৭/০২/১৯ ১৭/০৫/১৯ ২৮/০১/৯২ ০ ১৭৪৬৪৯২৯৯১
205 এ  এম কামাল হােসন ২৯৩৫২৩ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম র ল র মা িমক িব ালয় বােগরহাট ২৪/০৩/৯৯ ০৫/০৪/৯৯ ০১/০১/৭৫ ০ ১৭৪৩৯০৫৭৫৬
206 িব ল মার িম ৫১৩৮১২ সহকারী িশ ক িষ িশ া র ল র মা িমক িব ালয় বােগরহাট ৩১/১২/০০ ০১/০১/০১ ০১/০২/৭৭ ০ ১৭২০৩৬১৭২৭
207 মা: ইিলয়াস হাসাইন খান ১১৫২৩৭১ সহকারী িশ ক ইংেরজী রবন মা িমক িব ালয় বােগরহাট ০৩/০২/১৯ ০১/০৭/১৯ ২৩/০৮/৯০ ০ 17৪১৪২৩৭৫৪
208 ওবায় র রহমান ১১৫২৩৬৮ সহকারী িশ ক গিণত খা াকাটা মা িমক িব ালয় বােগরহাট ১৮/০৭/১৯ ০১/০৭/১৯ ১৫/০১/৯১ ০ ১৭৭৮৯৩৭৯০০
209 মা ফা কামাল ২৮৭৯০৭ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম আেনায়ার হােসন মা িমক িব ালয় বােগরহাট ২০/০৬/৯৫ ০১/০১/৯৭ ০১/০১/৭২ ০ ১৭৫৯২৯৮০৫৫
210 তাপস চ  হালদার ১১১৬৬১৪ সহকারী িশ ক িষ িশ া আেনায়ার হােসন মা িমক িব ালয় বােগরহাট ০৩/১১/১৪ ০১/০৩/১৫ ২৫/১১/৮৬ ০ ১৯১৩৩৩৭৪৪৬
211 মা: আল আিমন ৫১১৩২১ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম রাজা র মা িমক বা: িব ালয় বােগরহাট ২৭/০৪/০০ ০১/০৪/০০ ০১/০১/৭৬ ০ ১৭৭৬১৬৬০৮৫
212 হািফজা আ ার ১১৪৪৪০৪ সহকারী িশ ক কি উটার রাজা র মা িমক বা: িব ালয় বােগরহাট ০২/০৯/১৫ ০১/০১/১৯ ২৮/০৯/৯১ ০ ১৭১৯৮৫৬৭৫৯
213 মা: আ: রিহম ১৬১০২০৪০ সহকারী িশ ক গিণত ড.মা ম িব াহ িড.এন কািরগির কেলজ বােগরহাট ০২/০২/১৬ ০৫/০১/৮২ ০ ১৭১৪৭০৩৩৯৫
214 মা: িফেরাজ আল মা ন ১৬১০৪০১৮ দশক কি উটার ড.মা ম িব াহ িড.এন কািরগির কেলজ বােগরহাট ২৫/০৬/১৫ ০৪/০৪/১৬ ২১/১১/৮৯ ০ ১৭৫১০৪৮৮২২
215 কা  হালদার ১১৩৯৮৪৯ সহকারী িশ ক কি উটার ধানসাগর ইউনাইেটড মা: িব ালয় বােগরহাট ১৯/০১/১৫ ০১/০৩/১৮ ২৫/১০/৮৬ ০ ১৭১৯৪০২৪৯২
216 দীপা িব াস 512734 সহঃিশঃ িষ মাদারিদয়া িনঃমাঃিবঃ বােগরহাট ২৩/৩/২০১৫ 42009 32759 1914904933
217 মাঃ নজ ল ইসলাম 512734 সহঃিশঃ ইঃ িশ া মাদারিদয়া িনঃমাঃিবঃ বােগরহাট ২১/১০/২০০০ ২১/১০/২০০০ 25905 1921808677
218 িবনয় মার 1148197 সহঃিশঃ ভৗত িব ান হাজী আিরফ মাঃবাঃিবঃ বােগরহাট 43648 43470 ২১/১০/১৯৮৭ 1747500695
219 বা েদব পাল 517137 সহঃিশঃ িষ পবনতলা মাঃবাঃিবঃ বােগরহাট ২০/০৫/২০০২ ২০/০৫/২০০২ ২৬/০৯/১৯৭৯ 1724599706
220 শখ হািব র রহমান 1043129 সহঃিশঃ কি উটার পবনতলা মাঃবাঃিবঃ বােগরহাট ১৯/০২/২০১০ 40183 28408 1918599542
221 অিনেমশ ম ল 1078295 সহঃিশঃ িষ বাসতলী প ী উ ঃিনঃমাঃিবঃ বােগরহাট 41491 ২৯/০৯/২০১৩ ১৫/১২/১৯৮৯ 1749186333
222 মাঃকাম ামান 1116148 সহঃিশঃ ইঃ িশ া বাসতলী প ী উ ঃিনঃমাঃিবঃ বােগরহাট 41651 42006 29983 1777884726
223 রতন চৗ রী 1148199 সহঃিশঃ সাঃিব ান বাসতলী প ী উ ঃিনঃমাঃিবঃ বােগরহাট 43498 ১৭/০৫/২০১৯ 32059 1742325440
224 লতানা হনা 1065040 সহঃিশঃ কি উটার চ ীতলা ইউনাইেটড মাঃিবঃ বােগরহাট ২২/০৬/২০১১ 40919 31749 1719265329
225 লিতকা ম ল 1125558 সহঃিশঃ িষ চ ীতলা ইউনাইেটড মাঃিবঃ বােগরহাট ১৭/১০/২০১৫ 42370 29434 1712001248
226 তািমম হাসান 1148195 সহঃিশঃ ইঃ িশ া চ ীতলা ইউনাইেটড মাঃিবঃ বােগরহাট 43587 43470 33147 1711966925
227 িবথী রানী ম মদার 1141408 সহঃিশঃ কি উটার স না মা িমক িব ালয় বােগরহাট ১৭/০৬/২০১৫ 43105 30683 1714509333
228 স য় ঘাষ 1148212 সহঃিশঃ িষ স না মা িমক িব ালয় বােগরহাট 43587 43470 ২০/০৯/১৯৯২ 1714509333
229 দীপক মার ঘটক 1078316 সহঃিশঃ সাঃিব ান স না মা িমক িব ালয় বােগরহাট ১৬/০৫/২০১৩ 41283 ২৮/১২/১৯৭৯ 1714509333
230 মিনশংকর রায় 1148213 সহঃিশঃ ভৗত িব ান স না মা িমক িব ালয় বােগরহাট 43587 43470 ২৮/০৯/১৯৮৬ 1714509333
231 শখ ল ইসলাম 10711202 সহঃিশঃ কি উটার ডাকরা মা িমক িব ালয় বােগরহাট ১৮/০৫/২০১১ 41276 31321 1722466787
232 সাি ক হাসান 11152367 সহঃিশঃ ইঃ িশ া ডাকরা মা িমক িব ালয় বােগরহাট 43648 43472 ১৬/১১/১৯৮৯ 1747148283
233 মাঃ আ ল কােশম 2122220 সহঃিশঃ ইঃ িশ া কািদরেখালা মা িম িবঃ বােগরহাট ১৫/০১/২০১৩ 43107 32417
234 রােবয়া লতানা 1041520 সহঃিশঃ িষ পিড়খালী িপইউ মেডল মা িব বােগরহাট ১৫/০৬/২০০৯ 40181 ১৮/০৭/১৯৮৬ 1926782257
235 মাঃ আির ল ইসলাম 1118958 সহঃিশঃ ইঃ িশ া পিড়খালী িপইউ মেডল মা িব বােগরহাট ১৪/০১/২০০৯ 42011 ২৭/০২/১৯৮৮ 1739647411



236 তাির ল ইসলাম 0 সহঃিশঃ ইঃ িশ া পিড়খালী িপইউ মেডল মা িব বােগরহাট 43740 43474 ২০/১২/১৯৯২ 1734845733
237 গালাম মা ফা 214378 সহঃিশঃ ইঃ িশ া সানা িনয়া এেক িনঃমাঃবাঃিব বােগরহাট ১৫/১২/১৯৮৯ 32875 24108 1761423379
238 িহন শখ 1107497 সহঃিশঃ িষ সানা িনয়া এেক িনঃমাঃবাঃিব বােগরহাট ২৬/০২/২০১৪ 41642 ১৬/১০/১৯৮৯ 1913579951
239 িব দাস িব াস 1060095 সহঃিশঃ ইংেরিজ ঝনঝিনয়া মা িমক িব ালয় বােগরহাট 40555 40919 ১৪/০১/১৯৭৬ 1317767715
240 হালদার অিমত ঠা র 112893 সহঃিশঃ িষ লশীরাবাদ মা িমক িবঃ বােগরহাট ১৫/১২/২০১৫ 42374 27862 1811513066
241 রা  খা ন 1139837 সহঃিশঃ কি উটার লশীরাবাদ মা িমক িবঃ বােগরহাট ১৫/০৩/২০১৫ 43103 31138 1304557271
242 মাঃ আ ল ওহাব 513823 সহঃিশঃ ইঃ িশ া চ দ র শংকরনগর িনঃমাঃিবঃ বােগরহাট ১৩/০১/২০০১ 36951 24843 1725264282
243 রজাহান খা ন 1148206 সহঃিশঃ িষ চ দ র শংকরনগর িনঃমাঃিবঃ বােগরহাট ১৬/০২/২০১৪ 41644 ২৮/০৭/১৯৭৮ 1631294025
244 গৗর  চ  ম মদার 1005134 সহঃিশঃ বাংলা বতকাটা ইউিনয়ন মাঃ িবঃ বােগরহাট 37987 37987 ২৮/০২/১৯৬৩ 1749212374
245 মাক দা 1050446 সহঃিশঃ ইসলাম িশ া বতকাটা ইউিনয়ন মাঃ িবঃ বােগরহাট ২০/০৬/২০১০ 40187 30804 1937731718
246 িশ া সাহা 2103140 সহঃিশঃ সমাজ রামপাল পাইলট মাঃবাঃিবঃ বােগরহাট ২৮/০৩/১৯৯৮ 35800 26059 1732886141
247 সাওদা খা ন া 2103140 সহঃিশঃ সমাজ ইসলামাবাদ িছি ঃফািযল মাঃ বােগরহাট ২২/০৮/২০১৩ 41640 ১৫/১০/১৯৮৪ 1740616164
248 মাঃ রজাউল কিরম 0 সহঃিশঃ গিণত ইসলামাবাদ িছি ঃফািযল মাঃ বােগরহাট 43557 নাই 31169 17778006098
249 হাওয়া ইয়াসিমন 2108709 সহঃিশঃ আরিব ইসলামাবাদ িছি ঃফািযল মাঃ বােগরহাট 41832 42005 29897 1874724425
250 মাঃ আলাউি ন 374252 সহঃিশঃ আরিব ইসলামাবাদ িছি ঃফািযল মাঃ বােগরহাট 36165 36285 26369 1718553177
251 ঃআ ল মাতীন শখ 373304 সহঃিশঃ আরিব ইসলামাবাদ িছি ঃফািযল মাঃ বােগরহাট ২২/০৮/১৯৯৮ 35805 28612 1920276814
252 মাঃখিল র রহমান 371760 পার হািদস আলহা  িফয়া মঃদাঃমাঃ বােগরহাট 35065 35797 1974 1712001306
253 মাঃকামালউি ন সখ 371762 সঃ পার হািদস আলহা  িফয়া মঃদাঃমাঃ বােগরহাট 35431 35797 1976 1714253521
254 র মাহা দ সখ 371763 সহঃিশঃ হািদস আলহা  িফয়া মঃদাঃমাঃ বােগরহাট 33970 35797 1970 1848354148
255 মাহ জা খা ন 371764 সহঃেমৗ হািদস আলহা  িফয়া মঃদাঃমাঃ বােগরহাট 35065 35797 1977 1848354125
256 রজাহান খা ন 2030188 সহঃেমৗ িফকাহ আলহা  িফয়া মঃদাঃমাঃ বােগরহাট 40429 40189 1989 1848354126
257 সােকরা 583214 সহঃিশঃ কি উটার আলহা  িফয়া মঃদাঃমাঃ বােগরহাট ১৫/০১/২০০০ 37263 1980 174461166
258 পন মি ক 2017057 সহঃিশঃ িষ আলহা  িফয়া মঃদাঃমাঃ বােগরহাট ২৯/০৯/২০০৪ 38361 1984 1848353133
259 শখ শিরফউি ন 78943 সহঃিশঃ সমাজ খ রমহল ,আর আিলম মাঃ বােগরহাট 31048 31424 22620 1991608278
260 সখ দেলায়ার হােসন 373599 সহঃিশঃ সমাজ খ রমহল ,আর আিলম মাঃ বােগরহাট ২১/০৫/১৯৯৮ 36164 25601 1736591166
261 সখ লিফকার আলী 2001695 সহঃিশঃ কি উটার খ রমহল ,আর আিলম মাঃ বােগরহাট 37630 37990 ২৭/১১/১৯৭৪ 1719265329
262 মাঃ আঃ ছালাম 374611 সহঃিশঃ মৗলভী খ রমহল ,আর আিলম মাঃ বােগরহাট ১৬/০১/১৯৯৯ 36164 29221 1768182081
263 মিরয়ম খা ন 2125551 সহঃিশঃ মৗলভী খ রমহল ,আর আিলম মাঃ বােগরহাট 43801 43470 ২০/০৮/১৯৮৮ 1922300795
264 গালক চ  ম ল 1148070 সহ: িশ ক বাংলা বাসাবা  রহমািনয়া মা: িব: বােগরহাট 43516 43586 31604 1915892041
265 িব িজৎ র ান 1116173 সহ: িশ ক িষ িশ া খাড়াস ল এন এস মা: িব: বােগরহাট 41983 42036 32144 1913766391
266 অেশাক মার পাল 1139862 সহ: িশ ক কি উটার খাড়াস ল এন এস মা: িব: বােগরহাট 41769 43160 32426 1915049730
267 মা: মা ািফ র রহমান 2112559 সহ: িশ ক ইসলাম ধমীয় িশ ক খাড়াস ল এন এস মা: িব: বােগরহাট 43500 42186 33298 1993756110
268 মা: আ  হািনফ 210759 সহ: িশ ক ধমীয় িশ ক  দশাণী আদশ বািলকা মা: িব: বােগরহাট 32380 32448 23802 1711579819
269 আেমনা বগম 208010 সহ: িশ ক ইসলাম ধমীয় িশ ক  দশাণী আদশ বািলকা মা: িব: বােগরহাট 30338 31747 24221 1719014739
270 িবভাষ দবনাথ 1139836 সহ: িশ ক কি উটার  দশাণী আদশ বািলকা মা: িব: বােগরহাট 41696 43160 28824 1715849656
271 পলাশ দাস 1148074 সহ: িশ ক গিণত কাধলা মা: িব: বােগরহাট 43503 43586 00/00/1990 1936162431
272 শখ আল মা ন 1079281 সহ: িশ ক ইংেরজী রিহমাবাদ মা: িব: বােগরহাট 41511 41579 00/00/1985 1729310988
273 সখ মৗ ফা মৗির 1127509 সহ: িশ ক বাংলা রিহমাবাদ মা: িব: বােগরহাট 42312 42430 00/00/1985 1719480141
274 শখ মায়াে ম হােসন 1022102 সহ: িশ ক কি উটার গাটাপাড়া মা: িব: বােগরহাট 38297 38600 27542 1761882347
275 সরদার এনা র কিবর 1100078 সহ: িশ ক িষ িশ া গাটাপাড়া মা: িব: বােগরহাট 41482 41640 29374 1913388895
276 মা: ফিরদ উ ীন 216383 সহ: িশ ক ইসলাম ধমীয় িশ ক কািশম র মা: বািলকা িব: বােগরহাট 33425 34151 1965 1735201225



277 শখ মা: িসরা ল ইসলাম 215267 সহ: িশ ক ইসলাম ধমীয় িশ ক সি লনী মা: িব: বােগরহাট 33675 33684 23193 1718516314
278 ত য় ভ াচাজ 1131853 সহ: িশ ক িষ িশ া সি লনী মা: িব: বােগরহাট 42668 42668 10/10/1388 1731940380
279 ল মার পাল 1145480 সহ: িশ ক িহ  ধম সি লনী মা: িব: বােগরহাট 43502 43502 30645 1718444600
280 মা: ইউ চ আলী 2010940 সহ: িশ ক গিণত খানজাহান আলী আদশ আিলম মাদরাসা বােগরহাট 43331 39448 1976 1926234042
281 নকীব মা: আলী 1067901 সহ: িশ ক কি উটার বা ইপাড়া িপ িস মা:িব: বােগরহাট 40761 07/25/1979 1767643515
282 মাও মা: শিফ ল ইসলাম 1079269 সহ: িশ ক ইসলাম ধমীয় িশ ক বা ইপাড়া িপ িস মা:িব: বােগরহাট 41410 30682 1956135658
283 মা: লা  রহমান 1152341 সহ: িশ ক বাংলা শহীদ নােয়ক আ: জ ার মা: িব: বােগরহাট 43498 34700 1744453991
284 সখ জাহা ীর আলম 1148086 সহ: িশ ক ভৗত িব ান শহীদ নােয়ক আ: জ ার মা: িব: বােগরহাট 43498 33239 1723340449
285 গীতা রাণী ম র 1060205 সহ: িশ ক কি উটার শহীদ নােয়ক আ: জ ার মা: িব: বােগরহাট 40573 29849 1727875617
286 মা া ল আলম ১১৪৫৪৬৪ সহকারী িশ ক ইংেরিজ চরবািনয়ারী মেডল উ  িব ালয় বােগরহাট ০১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯১ ১৯১১২৬১০৫৭
287 ি  গাইন ১১৪৫৪৬৪ সহকারী িশ ক  িব ান বায়ািলয়া মা িমক িব ালয় বােগরহাট ০৫/০২/২০১৯ ০৯/০২/২০১৯ ১৯৮৯ ১৭৪৩০৩১৩২৩
289 মমন গাইন ১১৪৮০৯৭ সহকারী িশ ক েভৗত িব ান সি লনী মা িমক িব ালয় বােগরহাট ০২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৭২ ১৭৪৬৯২৮২০১
290 জয় ী ম ল ৫১০৭৫৬ সহকারী িশ ক িহ  ধম বড়বািড়য়া জানাব আলী ফিকর মা: বা: িব: বােগরহাট ০৫/০৩/১৯৯৭ ০৫/০৩/১৯৯৭ ১৯৬৭ ১৭৯০৮৫১৩৬৪
291 মীরা ভ াচায ১১৪৫৪৮৬ সহকারী িশ ক িহ  ধম শাি খা্লী স জ সংঘ মা িমক িব ালয় বােগরহাট ০৯/০২/২০১৯ ০৯/০২/২০১৯ ১৯৮৬ ১৯১৭৮৬৩৬৫০
292 িবজন ম ল ১১৪৮০৯৫ সহকারী িশ ক ইংেরিজ বায়ািলয়া শাি র মা িমক বািলকা  িব ালয় বােগরহাট ১৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯১ ১৯৩২৪১০৭৫২
293 হাসান শখ 1148160 সহঃিশ ক গিনত ড় িড়য়া মা িমক িব ালয় বােগরহাট 2/3/2019 5/1/2019 1981 1724132432
294 ফরেদৗসী আ ার 1152356 সহঃিশ ক বাংলা স  পলস উ  িব ালয় বােগরহাট 18/02/2019 1/7/2019 1985 1760649511


