
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদে�শ সরকার
প্রশিশক্ষণ শাখা

মাধ্যশিমক ও উচ্চ শিশক্ষা অশি��প্তর
বাংলাদে�শ, ঢাকা

www.dshe.gov.bd

158-তম বুশি!য়াশি� প্রশিশক্ষদেণ মদে!া!ীত প্রশিশক্ষার্থ$ীদে�র তাশিলকা (পুরুষ কম$কত$া):

ক্রশিমক !ং কম$কত$ার !াম প�বী আইশি+ !ং কম$স্র্থদেলর !াম শিবষয় পদে�ান্!শিতর
তাশিরখ

শিবষয়শি-শি.ত
ক মেম�াক্রম মেমাবাইল !ম্বর

1. মুহাম্ম� বজলুর রহমা!
প্র-াষ
ক ২৭২৪৮ সরকাশির বরহামগঞ্জ কদেলজ, মা�ারীপুর উশি8-�শিবজ্ঞ

াা!
2/7/2015 ১১ ১৯৩৮০৭৩৯০৭

2. মেমাঃ রুহুল আশিম!
প্র-াষ
ক ১৮৪০০১১৩৩০২ কারমাইদেকল কদেলজ, রংপুর উশি8-�শিবজ্ঞ

াা!
26/12/2017 ২ ১৭১৮৬৩৪২৪০

3. আব্দুল্লাহ আল মাসু� মেসখ
প্র-াষ
ক ১৮৪০০১১৩৩০৩ সরকাশির বরহামগঞ্জ কদেলজ, মা�ারীপুর উশি8-�শিবজ্ঞ

াা!
26/12/2017 ৩ ১৭১২৩৪২২৪৪

4. মেমাহাম্ম� মশি!রুজ্জামা!
প্র-াষ
ক ১৮৪০০১১৩৩১৪ শরীয়তপুর সরকাশির কদেলজ, শরীয়তপুর উশি8-�শিবজ্ঞ

াা!
26/12/2017 ৫ ১৯১২২৬৫৬১০

5. সঞ্চয় শি.রপুরা
প্র-াষ
ক ১৮৪০০১১৩৩০৮ সরকাশির হাজী মুহাম্ম� মহশিস! কদেলজ, চট্টগ্রাম উশি8-�শিবজ্ঞ

াা!
২৬/১২/২০১৭ ৬ ১৫৫৮৪২১৬৫৬

6. মেমাঃ !াজমুল হক
প্র-াষ
ক

সরকাশির শহী� বুলবুল কদেলজ, পাব!া উশি8-�শিবজ্ঞ
াা!

২৬/১২/২০১৭ 7

7. কৃষ্ণ কুমার শিসংহ
প্র-াষ
ক ১৮৪০০১১৩৩১৫ মেমৌল-ীবাজার সরকাশির কদেলজ, মেমৌল-ীবাজার উশি8-�শিবজ্ঞ

াা!
26/12/2017 ৮ ১৮৪৮৩৪৫১৮০

8. গাজী আবু রাদেসল
প্র-াষ
ক ১৮৪০০১১৩৩১৩ সাতক্ষীরা সরকাশির মশিহলা কদেলজ, সাতক্ষীরা উশি8-�শিবজ্ঞ

াা!
২৬/১২/২০১৭ ৯

01718-
700476

9. আ.ব.ম ফখরুশিO! খা! প্র-াষ
ক

18400113
316

ব ৃন্�াব! সরকাশির কদেলজ, হশিবগঞ্জ উশি8-�শিবজ্ঞ
াা!

26/12/2017 10 1740540438

10. মেমাঃ শশিরফুল হক
প্র-াষ
ক ১৮৪০০১১৩৩০৪ লালমশি!রহাট সরকাশির কদেলজ, লালমশি!রহাট উশি8-�শিবজ্ঞ

াা!
২৬/১২/২০১৭ 14 ১৭১২৮৫৩২১১

11.
অদে!াম�শ$ী মে�ওয়া!

প্র-াষ
ক ১৪০০১১৩৩০৯ রাঙ্গামাশিট সরকাশির কদেলজ

উশি8-�শিবজ্ঞ
াা! ২৬/১২/২০১৭ 9 ১৫৫৬৩৭১৩৩৪

12. মেমাহা: আশিমরুল ইসলাম প্র-াষ
ক ১৮৪০০১১৩৩১২ !বাবগঞ্জ সরকাশির কদেলজ, চাঁপাই!বাবগঞ্জ উশি8-�শিবজ্ঞ

াা!
26/12/2017 16 ১৭১৪৫০৪১০৫

13. মেমাঃ তাশিরকুল ইসলাম
প্র-াষ
ক ১৮৪০০১১৩৩০৫ লালমশি!রহাট সরকাশির কদেলজ, লালমশি!রহাট উশি8-�শিবজ্ঞ

াা!
২৬/১২/২০১৭ 17 ১৭১০২৬৪২৫২

14. মেমা: রশিফকুল ইসলাম প্র-াষ
ক

18400113
311

সরকাশির এ+ওয়া+$ কদেলজ, পাব!া উশি8-�শিবজ্ঞ
াা!

26/12/2017 18 1712406885



15. মেমাহাম্ম� ইয়াশিU! আলী প্র-াষ
ক

27159 মুশিম!ুশিন্!সা সরকাশির মশিহলা কদেলজ, ময়ম!শিসংহ প�ার্থ$শিবজ্ঞা! 17/08/2017
0171851862
4

16. মেমাঃ রুদেবল মেহাদেস! প্র-াষ
ক

১৮৪০০১২৮৩১৩ সরকাশির রাশিশ�াদেজ্জাহা মশিহলা কদেলজ প�ার্থ$শিবজ্ঞা! ২৪/০৪/২০১৭ ১২ ১৭১৮৮৭৫১২৪

17. মেমাঃ ওবায়দুল ইসলাম প্র-াষ
ক

১৮৪০০১২৮৩১২ !ীলফামারী সরকাশির কদেলজ, !ীলফামারী প�ার্থ$শিবজ্ঞা! 26/12/2017 ১ ০১৭১৭২৭৭১১৭

18. শাহ মেমাঃ ইকবাল প্র-াষ
ক

১৮৪০০১২৮৩০৮ রংপুর সরকাশির শিসশিট কদেলজ, রংপুর প�ার্থ$শিবজ্ঞা! 26/12/2017 ২ ১৯১২৩২৭৮৮১

19. মেমা: মশি!রুল ইসলাম প্র-াষ
ক

18400128
304

সরকাশির শহী� সহরাওয়া�$ী কদেলজ, ঢাকা প�ার্থ$শিবজ্ঞা! ২৬/১২/২০১৭ 3 1716661888

20. মেমাহাম্ম� হাশিববুর রহমা! প্র-াষ
ক

18400128
323

হাসা!পুর এস.এ! সরকাশির কদেলজ, কুশিমল্লা প�ার্থ$শিবজ্ঞা! ২৬/১২/২০১৭ 5 1816751376

21. মেমা: শশিহদুল ইসলাম প্র-াষ
ক

১৮৪০০১২৮৩১৮ শৈশলকুপা সরকাশির কদেলজ, শিW!াই�হ প�ার্থ$শিবজ্ঞা! ২৬/১২/২০১৭ ৭
0171682186
4

22. মেমাঃ আশি!চউর রহমা! প্র-াষ
ক

১৮৪০০১২৮৩১০ বশিরশাল সরকারী মশিহলা কদেলজ, বশিরশাল প�ার্থ$শিবজ্ঞা! 26/12/2017 8 ০১৭২৪-৭৬৮৪৩২

23. মেমাঃ মশি!রুল ইসলাম প্র-াষ
ক

সাতক্ষীরা সরকাশির কদেলজ, সাতক্ষীরা প�ার্থ$শিবজ্ঞা! 26/12/2017 09 1718610325

24. মেমাহাম্ম� সাশিXবর হাসা! প্র-াষ
ক

১৮৪০০১২৮৩১১ সরকাশির সা’�ত কদেলজ, টাঙ্গাইল প�ার্থ$শিবজ্ঞা! ২৬/১২/২০১৭ ১১ ০১৬৮০-৮২৮২৮২

25. মেমাঃ আবু !Uর বকশিস প্র-াষ
ক

18400128
309

রংপুর সরকাশির কদেলজ, রংপুর প�ার্থ$শিবজ্ঞা! ২৬/১২/২০১৭ 12
01719-
303815

26. সুর!শিজৎ শিসংহ প্র-াষ
ক

18400128
316

মেমৌল-ীবাজার সরকাশির কদেলজ, মেমৌল-ীবাজার প�ার্থ$শিবজ্ঞা! 26/12/2017 13
0172497267
7

27. শিস8�ার্থ$ -ক্ত প্র-াষ
ক

সরকাশির সার�া সুন্�রী মশিহলা কদেলজ প�ার্থ$শিবজ্ঞা! ০১/০১/২০১৮ 14 ০১৭১৬-০১৮৭১০

28. সঞ্জয় কুমার !ার্থ প্র-াষ
ক

সাপাহার সরকাশির কদেরজ, !ওগাঁ প�ার্থ$শিবজ্ঞা! ০২/০৭/২০১৮ 01

29. মেমাঃ আব্দুর মশিজ� প্র-াষ
ক

সরকাশির !ুরুন্!াহার মশিহলা কদেলজ, শিW!াই�হ প�ার্থ$শিবজ্ঞা! ০২/০৭/২০১৮ 02

30. শিবকাশ চন্8র বসু প্র-াষ
ক

সরুপকাশিZ সরকাশির কদেলজ, শিপদেরাজপুর প�ার্থ$শিবজ্ঞা! ০২/০৭/২০১৮ 03

31. মেমাঃ আশিরফুর রহমা! প্র-াষ
ক

যদেশার সরকাশির মশিহলা কদেলজ, যদেশার প�ার্থ$শিবজ্ঞা! ০২/০৭/২০১৮ 05

32. মুহ: কামরুল হাসা! প্র-াষ
ক

১৮৪০০১২৮৩১৭ WালকাশিZ সরকাশির মশিহলা কদেলজ, WালকাশিZ প�ার্থ$শিবজ্ঞা! ০২/০৭/২০১৮ ৬ ১৭১৬২৯৮২৩৯

33. মেমাঃ শশিহদুল ইসলাম প্র-াষ
ক

শৈশলকুপা সরকাশির কদেরজ, শিW!াই�হ প�ার্থ$শিবজ্ঞা! ০২/০৭/২০১৮ 07

34. মেমাহাম্ম� আদে!ায়ারুল্ল্যাহ প্র-াষ
ক

১৮৪০০১২৮৩০১ চট্টগ্রাম কদেলজ, চট্টগ্রাম প�ার্থ$শিবজ্ঞা! ০২/০৭/২০১৮ 9 ১৬৩১১৮৭১৭৮



35. মেমাঃ মশি!রুল ইসলাম প্র-াষ
ক

১২৮৩০২ �শ$!া সরকাশির কদেলজ, �শ$!া প�ার্থ$শিবজ্ঞা! ০২/০৭/২০১ 8 10 1718610325

36. মেমাঃ !াশিজর উল্যা মজুম�ার প্র-াষ
ক

১৮৪০০১৩১৩০১ চাঁ�পুর সরকাশির কদেলজ, চাঁ�পুর। প্রাশিণশিব8যা ২৬/১২/২০১৭ ১ ১৭১২৪৫৭৩৭৪

37. এ.মেক. এম শামসুজ্জামা! প্র-াষ
ক

১৮৪০০১৩১৩১৩ মেকাটালীপা+]া মেশখ লুৎফর রহমা! আ�শ$ সরকাশির
কদেলজ

প্রাশিণশিব8যা 26/12/2017 ২ ১৭১৭০৪৭৪৭৯

38. আলী মেমাঃ আব্দুল্লাহ প্র-াষ
ক

Xরাহ্মণবাশি+]য়া সরকাশির কদেলজ, Xরাহ্মণবাশি+]য়া প্রাশিণশিব8যা
26/12/ 
2017

3
0199047887
8

39. মেমাঃ মাজহারুল কশিরম প্র-াষ
ক

18400013
1303

সরকাশির মেতালারাম কদেলজ, !ারায়!গঞ্জ প্রাশিণশিব8যা
26/12/ 
2017

4
0140790919
1

40. মেমাঃ কামরুল হাসা! প্র-াষ
ক

মে-ালা সরকাশির কদেলজ, মে-ালা প্রাশিণশিব8যা
26/12/ 
2017

5

41. মেমাহাম্ম� মেমাজাফফর মেহাদেস! প্র-াষ
ক

১৮৪০০১৩১৩০৯ সরকাশির সা’�ত কদেলজ, টাঙ্গাইল প্রাশিণশিব8যা ২৬/১২/২০১৭ ৬ ০১৭৩৩-১৭১০৯০

42. মেমাহাম্ম� আদে!ায়ার মেহাদেস! প্র-াষ
ক

১৮৪০০১৩১৩০৪ এম.শিস.কদেলজ, শিসদেলট প্রাশিণশিব8যা ২৬/১২/২০১৭ ৭ ১৭১২৪৫২৫৩৮

43. মেমাহাম্ম� শিরপ! শিময়া প্র-াষ
ক

১৮৪০০১৩১৩১১ !ওয়াব ফয়জুদেন্!Uা সরকাশির কদেলজ প্রাশিণশিব8যা ২৬/১২/২০১৭ ১১ ০১৬৭৮-১৭০৪৭১

44. মেমাহাম্ম� কামরুল হাসা! প্র-াষ
ক

১৮৪০০১৩১৩০৭ দুয়ারীপা+]া সরকাশির মহাশিব8যালয়, ঢাকা প্রাশিণশিব8যা 26/12/2017 12 1790536840

45. মেমা: মেরজাউল কশিরম প্র-াষ
ক

027095 শি!উ গ-. শি+গ্রী কদেলজ, রাজশাহী রসায়! 2/7/2015 13 1712314600

46. মুহাঃ আবু সাঈ� মেচৌ�ুরী প্র-াষ
ক

১৮৪০০০১৪১৩১
৭

জয়পুরহাট সরকাশির কদেলজ, জয়পুরহাট রসায়! ২৬/০৭/২০১৭ ৭ ১৭১৮৭৮৩০৮৭

47. মেমাহাম্ম� মেমাবারক মেহাদেস! 
-ূঞা

প্র-াষ
ক

১৬৪০০১৪১৮০১ বরু+]া শহী� স্মশৃিত সরকাশির কদেলজ, কুশিমল্লা রসায়! ২৪/৪/২০১৭ ১৫ 1819456814

48. মেমাহাম্ম� মেশাদেয়ব প্র-াষ
ক

27236 রামগঞ্জ সরকাশির কদেলজ, লক্ষীপুর রসায়! 2/7/2015 14 1717041619

49. মেমাহাম্ম� আব্দুল হাশিলম ফশিকর প্র-াষ
ক

১৮৪০০১৪১৩০৪ মে!.রদেকাণা সরকাশির কদেলজ, মে!.রদেকাণা রসায়! 26/12/2017 ১
0198150013
9

50. তাপস সূ.র�র প্র-াষ
ক

১৮৪০০১৪১৩১০ শিসদেলট সরকাশির কদেলজ, শিসদেলট রসায়! ২৬/১২/২০১৭ ২ ১৭১২২৭৮৮৫৭

51. মেমাঃ সদেরায়ার আলম আক! প্র-াষ
ক

সরকাশির সরওয়া�$ী কদেলজ, শিপদেরাজপুর রসায়! ২৬/১২/২০১৭ ৩

52. মেমাহাম্ম� আফজাল মেহাদেস! প্র-াষ
ক

১৮৪০০১৪১৩১৫ সরকাশির মা8রাসা-ই -আশিলয়া, ঢাকা রসায়! 26/12/2017 ৪ 1814863546

53. মেমাঃ আখতার মেহাদেস! প্র-াষ
ক

পটুয়াখালী সরকাশির কদেলজ, পটুয়াখালী রসায়! ২৬/১২/২০১৭ ৫

54. মেমাঃ শিলট! আখতার প্র-াষ
ক

সরকাশির মেক.শিস কদেলজ, শিW!াই�হ রসায়! ২৬/১২/২০১৭ ৬

55. শৈসয়� সাশিহদুল আলম প্র-াষ ১৮৪০০১৪১৩১২ সরকাশির রাদেজন্8র কদেলজ, ফশির�পুর রসায়! 26/12/2017 ৮ ০১৭১৮৯১৯০৯৫



ক

56. মুহাম্ম� মাসু� রা!া প্র-াষ
ক

১৮৪০০১৪১৩২২
ও.এস.শি+, মাধ্যশিমক ও উচ্চশিশক্ষা অশি��প্তর, 
সংযুক্ত: সবুজবাগ সরকাশির মহাশিব8যালয়, ঢাকা

রসায়! ২৬/১২/২০১৭ ৯ ০১৭১৬৯৪৯৪৬৯

57. মেমাহাম্ম� ইXরাশিহম খশিলল প্র-াষ
ক

18400141
316

আ!ন্� মেমাহ! কদেলজ, ময়ম!শিসংহ রসায়! 26/12/2017 10

58. মেমা: জয়!াল আদেব�ী! প্র-াষ
ক

১৮৪০০১৪১৩০৯ রাজবা+]ী সরকাশির কদেলজ, রাজবা+]ী রসায়!
26/12/ 
2017

১১
01552-
460453

59. মুহাম্ম� শিবল্লাহ উশিO! প্র-াষ
ক

-াওয়ার ব�দের আলম কদেলজ, গাজীপুর রসায়!
26/12/ 
2017

12

60. জশিহরুল ইসলাম প্র-াষ
ক

18400141
313

সরকাশির মে�দেবন্8র কদেলজ, মাশি!কগঞ্জ রসায়! 26/12/2017 13 1712398537

61. মেমাহাম্ম� মেসশিলম আল মামু! প্র-াষ
ক

18400141
314

কশিব !জরুল সরকাশির কদেলজ, ঢাকা রসায়! 26/12/2017 14 1558758860

62. মেমাঃ শশিহদুল ইসলাম
প্র-াষ
ক

18400 ১৪১৩
০৬

�শ$!া সরকাশির কদেলজ, �শ$!া রসায়! ২৬/১২/২০১৭ 15 1712377064

63. মেমাঃ মেমাস্তফা কামাল প্র-াষ
ক

1840014 ১
৩৫৭

সরকাশির শিবএমশিস মশিহলা কদেলজ, !ওগাঁ রসায়! 26/12/2017 ১৭
01913-
353326

64. ইমরুল হাসা! প্র-াষ
ক

১৮৪০০১৪১৩০৩ মেশরপুর সরকাশির মশিহলা কদেলজ, মেশরপুর রসায়!
26-12-
2017

18 1718568160

65. মেমাহাম্ম� মেমাজাদেম্মল হক প্র-াষ
ক

18400141
319

শরীয়তপুর সরকাশির কদেলজ, শরীয়তপুর রসায়! 26/12/2017 19 1942217102

66. মেমাহাম্ম� শাহা�ত মেহাদেস! প্র-াষ
ক

১৮৪০০১৪১৩০২ সরকাশির সা’�ত কদেলজ, টাঙ্গাইল রসায়! ২৬/১২/২০১৭ ২০ ০১৭৩১-০০৮৫৯৩

67. মেমা: !ুর ইসলাম প্র-াষ
ক

১৮৪০০১৪১৩২০ !ওগাঁ সরকাশির কদেলজ, !ওগাঁ রসায়! ২৬/১২/২০১৭ ২১ ১৭১২৬০৭৯২৮

68. রাম প� মে� প্র-াষ
ক

১৮৪০০১৪১৩১১ বান্�রবা! সরকাশির মশিহলা কদেলজ, পাব$.য মেজলা রসায়! ২৬/১২/২০১৭ ২২ ১৮১৬৮৬০০০৯

69. মেমা: !াশিহ� মেরজা প্র-াষ
ক

১৮৪০০১৪১৩০১ মেমদেহরপুর সরকশির কদেলজ রসায়! 02/07/2018 5 ১৭১৭৮৮০৯৬৯

70. মেমাঃ আব্দুল মান্!া! প্র-াষ
ক

১৮৪০০১৪১৩২৪ মুশিজব!গর সরকাশির শি+শিগ্র কদেলজ রসায়! 02/7/2018 ৪৩ ০১৭৩৬-৩৬৪৪০০

71. মেমাহাম্ম� শিজয়াউর রহমা! প্র-াষ
ক

১৮৪০০১৩৬৩০১ কুমুশি�!ী সরকাশির কদেলজ, টাঙ্গাইল। -ূদেগাল ২৬/১২/২০১৭ ১ ১৯১১৭৭৯০২১

158-তম বুশি!য়াশি� প্রশিশক্ষদেণ মদে!া!ীত প্রশিশক্ষার্থ$ীদে�র তাশিলকা (মশিহলা কম$কত$া):
ক্রশিমক

!ং
কম$কত$ার !াম প�বী আইশি+ !ং কম$স্র্থদেলর !াম শিবষয় পদে�ান্!শিতর

তাশিরখ
শিবষয়শি-শি.ত
ক মেম�াক্রম

মেমাবাইল !ম্বর

১ শাহ!াজ মেবগম
প্র-াষ

ক কুশি+]গ্রাম সরকাশির কদেলজ, কুশি+]গ্রাম
উশি8-�শিবজ্ঞা

! ২৬/১২/২০১৭



২ শি�ল আফরুজা ইয়াসশিম!      
প্র-াষ

ক ১৮৪০০১১৩৩০৭ পলাশবা+]ী সরকাশির কদেলজ  
উশি8-�শিবজ্ঞা

! ২৬/১২/২০১৭ ৩০৭ ১২

৩ তাপসী রা!ী �র
প্র-াষ

ক
18400113
301 সরকাশির সুন্�রব! আ�শ$ কদেলজ

উশি8-�শিবজ্ঞা
! ২৬/১২/২০১৭ 301 1716841141

৪ জয়দে!বুর ইসলাম 
প্র-াষ

ক
18400113
310 বাকশিলয়া সরকাশির কদেলজ

উশি8-�শিবজ্ঞা
! ২৬/১২/২০১৭ 4 1684642109

৫ আরশিস!া মেবগম
প্র-াষ

ক শি�!াজপুর সরকাশির কদেলজ, শি�!াজপুর
উশি8-�শিবজ্ঞা

! ২৬/১২/২০১৭

৬ হাশিলমা আক্তার 
প্র-াষ

ক 
18400128
306 গজাশিরয়া সরকাশির কদেলজ, মুন্সীগঞ্জ। প�ার্থশিবজ্ঞা! ২৬/১২/২০১৭ 7

1819186790

৭
হাস!া মেহ!া

প্র-াষ
ক

১৮৪০০১২৮৩০৩ সরকাশির বশিরশার কদেলজ, বশিরশাল প�ার্থ$শিব8যা ২৬/১২/২০১৭  ০১৭১১৪৭৩৯৭৮

৮ মেমাUাঃ মাহমু�া খা!ম
প্র-াষ

ক ১৮৪০০১২৮৩১৯ শি!উ গ-ঃ শি+গ্রী কদেলজ, রাজশাহী প�ার্থ$শিব8যা ২৬/১২/২০১৭ ৪ ১৭১৫৭৯২৭২৭

৯ মেমাUাঃ খাদেল�া মেবগম
প্র-াষ

ক সরকাশির সফর আলী কদেলজ, !ারায়!গঞ্জ প�ার্থ$শিব8যা ২৬/১২/২০১৭

১০ মেসশিল!া আক্তার
প্র-াষ

ক
19400128
322 Xরাহ্মণবাশি+]য়া সরকাশির কদেলজ, Xরাহ্মণবাশি+]য়া প�ার্থ$শিব8যা 26/12/2017

0171241181
6

১১ জান্!াতু! মেফরদে�ৌস
প্র-াষ

ক 27123 টংগী সরকাশির কদেলজ, গাজীপুর রসায়! 02/07/2015
0176715959
4

১২ শাহা!ারা মেবগম
প্র-াষ

ক 27137 সরকাশির বাংলা কদেলজ, ঢাকা রসায়! 02/07/2015
0175854956
4

১৩ মেমাUাঃ মশিরয়ম সুলতা!া
প্র-াষ

ক ১৭৪০০১৪১৮০১ সরকাশির মে�দেবন্8র কদেলজ, মাশি!কগঞ্জ রসায়! ২৪/০৪/২০১৭ ৫ ১৬৪০৯০১২৩৬

১৪ শিস!শির্থয়া ইয়াসশিম!
প্র-াষ

ক
18400141
321 দুয়ারীপা+]া সরকাশির কদেলজ, ঢাকা রসায়! 26/12/2017 ১৬

0191274057
9

১৫ মেমাUা: জাশিকয়া সুলতা!া 
প্র-াষ

ক 00027122 যদেশার সরকাশির শিসশিট কদেলজ, যদেশার প্রাশিণশিবজ্ঞা! 2/7/2015 ১১
0171269888
8

১৬ মাসু�া !াশিগ$স মেবগম
প্র-াষ

ক ২৭১৩৩ গঁফরগাঁও সরকাশির কদেলজ প্রাশিণশিবজ্ঞা! 2/7/2015 ১৮ 1716891310

১৭ শাহজা�ী ফাহশিম�া !ুUরাত জাহা!
প্র-াষ

ক শৈসয়�পুর সরকাশির কাশিরগশির কদেলজ, !ীলফামারী প্রাশিণশিবজ্ঞা! 26/12/2017 8
0171240742
7

১৮
!াজ!ী! শিব!দেত লায়লা

প্র-াষ
ক

১৮৪০০১৩১৩১২ দুয়ারীপা+]া সরকাশির কদেলজ, ঢাকা প্রাশিণশিবজ্ঞা! 26/12/2017 9 ১৭১২২৪১৫১৭

১৯
মেমাUাঃ আশিম!া খা!ম

প্র-াষ
ক

২৭২৪১ কুশিcয়া সরকাশির মশিহলা কদেলজ, কুশিcয়া
প্রাশিণশিবজ্ঞা!

24/04/2017 ২ ১৭১৮৭৭৬৬৭৪

২০ মেমাUা: আউশিলয়া খাতু! প্র-াষ ১৮৪০০১৩১৩০৫ মেমদেহরপুর সরকাশির কদেলজ প্রাশিণশিবজ্ঞা! ২৬/১২/১৭  ১৯১৫৯০৩৫২৪



ক

২১ আইরী! জামা!
প্র-াষ

ক
18400131
302 গুরু�য়াল সরকাশির কদেলজ, শিকদেশারগঞ্জ প্রাশিণশিবজ্ঞা! 26/12/2017 ১০ 1711263678

২২
শৈসয়�া ফারজা!া মেহাসাই!

প্র-াষ
ক

27249 সরকাশির শিটচাস$ মেeরশি!ং কদেলজ, ঢাকা। শিশক্ষা 27/02/2017 1
0171170444
4

আ.তীকৃত / মেজলা শিশক্ষা অশিফসার:

ক্রশিম
ক !ং কম$কত$ার !াম প�বী আইশি+ !ং কম$স্র্থদেলর !াম শিবষয় পদে�ান্!শিতর

তাশিরখ
শিবষয়শি-শি.তক

মেম�াক্রম মেমাবাইল !ম্বর

1. মে+াশির! সুলতা!া প্র-াষক 18200109
502

শহী� মেবগম মেশখ 
ফশিজলাতু! মে!Uা মুশিজব 
সরকাশির মহাশিব8যালয়

ইংদেরশিজ 20/05/201
2

20/05/20
12

1710814418

2. মেমা: শাহী! আকতার মেজলা শিশক্ষা
কম$কত$া

২০১৬২০৯৮৩৩ মেজলা শিশক্ষা অশিফস, 
পঞ্চগ+]। 

প্র্রশাসশি!ক (Xযবস্র্থাপ!া) সরাসশির মেযাগ�া!
প্র�া! শিশক্ষক

পদে�

07/11/20
10

১৭২৫০২১৯৯৯


