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

1 িলিপ রানী সাহা 1076322 সহকারী িশ ক জীব িব ান 3.63 2.9 2য় দাওকাি  উ  িব ালয় রাজশাহী 7/4/2013 1/7/2013 13/05/1986 1781085475

2
সাহানা বারী 1154974 সহকারী িশ ক বাংলা 4.94 4.4 3.035 বখিতয়ার র উ  িব: রাজশাহী 13/2/2019 1/10/2019 19/1/91 1754179508

3
মাছা: কসানা 1121438 সহকারী িশ ক ইংেরজী 1ম 1ম 3য় ধরম র উ  িব ালয় রাজশাহী 6/5/2015 1/7/2015 21/11/85 1740042738

4
মা: জাফর ইকবাল 1149319 সহকারী িশ ক ভৗত িব ান 5 4.1 3.14 তিবলা উ  িব ালয় রাজশাহী 13/2/2019 21/5/2019 18/1/1990 1737356034

5 ‡gv: mv‡ivqvi Rvnvb 1129311 mnKvix wkÿK MwbZ I weÁvb GmGmwm GBPGmwm weGmwm(m¤§vb) ‡KvU© g‡Wj D”P we`¨vjq, ivRkvnx ivRkvnx 1/6/2015 1/5/2016 31/12/1988 01717614631

6 ‡gvmvt ivwk`v cvifxb 1141882 mnKvwi wkÿK mvgvwRK weÁvb 1g-1992 1g-1996 3q- 1999(m¤§vb) AMÖYx we`¨vjq I gnvwe`¨vjq ivRkvnx
1/9/2013

1/5/2018
29/08/1977

01919-191440

7 ‡gvmvt kwidv LvZzb 1152968 mnKvwi wkÿK evsjv 2q-1999 2q-2001 2q- 2005(cvm) AMÖYx we`¨vjq I gnvwe`¨vjq ivRkvnx 18/02/2019 1/7/2019 1/7/1984 01919-191441

8 মাঃ শািহন আলম 1149296
সহকারী 
িশ ক,বাংলা বাংলা দািখল3.42 আিলম 3.50 বাংলা 2nd নওদাপাড়া বািলকা উ  িবদ ালয় রাজশাহী 20.02.2019 01.04.2019 07.08.1989 1714781972

9 মাছা: আেলয়া পারভীন 140860 সহ: িশ: সমাজ িব ান 2000 2003 2006 শহীদ নােদর আলী বািলকা িব ালয় ও কেলজ রাজশাহী 16/06/2015 1/1/2018 15/10/1984 01722-619986

10 মা: বলাল উি ন 1149339 সহ: িশ: ইংেরজী 2005 2008 2012 শহীদ নােদর আলী বািলকা িব ালয় ও কেলজ রাজশাহী 20/02/2019 1/5/2019 3/7/1990 01752-051812

11 মা: েবল ইসলাম 1149340 সহ: িশ: গিণত 2004 2006 2010 শহীদ নােদর আলী বািলকা িব ালয় ও কেলজ রাজশাহী 20/02/2019 1/5/2019 11/3/1989 01737-122664

12 মাহা: রহমত উ াহ 1149344 সহ: িশ: ইংেরজী 2009 2011 2015 ভা কগাছী উ  িব ালয় রাজশাহী 3/2/2019 1/5/2019 1992 01761-564151

13 মা: শাম র রহমান 1149341 সহ: িশ: সমাজ িব ান 2002 2003 2007 ভা কগাছী উ  িব ালয় রাজশাহী 3/2/2019 1/5/2019 1985 01781-661645

14 মা: কাউসার আহেমদ 1140862 সহ: িশ: ইংেরজী 2001 2003 2007 ধাকড়া ল উ  িব ালয় রাজশাহী 14/9/2013 1/3/2018 1984 01726-762460

15 মা: শাহা ল ইসলাম 1149342 সহ: িশ: গিণত 1999 2002 2008 ধাকড়া ল উ  িব ালয় রাজশাহী 2/2/2019 21/05/2019 1983 01748-656263

16 মা: আশরাফ আলী 1140865 সহ: িশ: সমাজ িব ান 2002 2004 2008 ধাপাপাড়া উ  িব ালয় রাজশাহী 19/12/13 1/3/2018 1987 01722-706448

17 গেনশ চ  ামািনক 1152964 সহ: িশ: সমাজ িব ান 2004 2006 20010 বােন র ইসলািময়া উ  িব ালয় রাজশাহী ১৭/০২/১৯ ০১/০৭/১৯ ১৩/০৮/৮৮ 01736-238199

18 মাঃ বানী ইসরাইল 546007 সহ: িশ: সমাজ িব ান 1984 1987 1993 গা য়া আদশ উ  িব ালয় রাজশাহী 4/10/1997 1/4/1999 10/8/1967 01761-532207

19 মাঃ আল-শাহিরয়া রাকন 1149343 সহ: িশ: ইংেরজী 2008 2010 2014 ঝলমিলয়া উ  িব ালয় রাজশাহী 16/02/2019 1/5/2019 26/10/2019 01738-568454

20 মা: শিফ ল ইসলাম এন-১১৫২৯৬৩ সহ: িশ: ইংেরজী ২০০৩ ২০০৫ ২০১০ য়া বািলকা উ  িব ালয় রাজশাহী ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৭ 01736-003338

21 মাহ জা খা ন ২৫৫৬১৫ সহ িশ ক বাংলা ২য় ৩য় ৩য় রহম াহ বািলকা উ িব রাজশাহী ০৭/০২/১৯৮৫ ০১/০৩/১৯৮৬ ২১/১০/১৯৬০ ১৭১৭১৩৫২৮২

22 মশকা ল আেনায়ার ২৫৬৪৭৪ সহ িশ ক িব ান ২য় ২য় ২য় চক রাজা র উ িব রাজশাহী ০১/০২/১৯৯১ ০১/০৭/১৯৯৪ ১৫/১০/১৯৬৮ ১৭৩৫৫০৮০৫১

23 মাসা: দীল আফেরাজ ১০৬০৮৬৯ সহ িশ ক গাহ  িব ান ২য় ২য় ৩য় এমএইচ মা িমক বািলকা িব রাজশাহী ১৯/০৫/২০০৩ ১১/১০/১২ ১৭৫১৩৬৩৮৯২

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

ইনেড
 ন র

িশ েকর নাম
িমক 
নং

িব ালেয়র নাম জলা (কম ল) জ সাল মাবাইল না ার

িশ াগত যা তা

িবষয়পদবী িনেয়ােগর তািরখ
এমিপও ি র 

তািরখ



24 মা: আফজাল হােসন ১১৪৫৮০৪ সহ িশ ক গিণত ৩.৬৯ ৩,৯০ ২য় িদঘা িন  মা িমক বািলকা িব: রাজশাহী ০২/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৮/১১/১৯৮৭ ১৭২৭৫১৪৪৫২

25 মা: কাম ল ইসলাম ১১১৩১৪৯ সহ িশ ক ইংেরজী ২য় ২য় িদঘা উ িব ও কেলজ রাজশাহী ২২/০৮/২০১৪ ০১/১১/২০১৪ ১৯৮৮ ১৭২২৮১০০৬৯

26 মা: শাহা র আলম ১১৪৫৮১৩ সহ িশ ক সমাজ িব ান ৩.২৫ ২.৭ ২য় সেররহাট বািলকা উ িব রাজশাহী ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ২০/০৭/১৯৮৪ ১৭২৪২৪৩৪১১

27 মা: লতা ল আেরিফন ১১৪৯২৮১ সহ িশ ক ইংেরজী ২য় ২য় ২য় মীরগ  উ  িব ালয় রাজশাহী ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৯ ১৭৩৭৩২৭৪৭১

28 মা: জামাল উি ন ১১৫৪৯৮১ সহ িশ ক গিণত ৩য় ৩য় ২য় ফেত র বাউশা উ িব রাজশাহী ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ০১/০৬/১৯৮৬ ১৭২৩৪৫৫২৯১

29 অ  মার ২৪৮১০৩ সহ িশ ক গিণত ২য় ২য় ২য় িলয়া মা িমক উ িব রাজশাহী ০১/০৮/১৯৮৮ ০১/০৮/১৯৮৮ ০১/১২/১৯৬৫ ১৭৩৪৮২৮৫৮৬

30 শারিমন আ ার ১১৪৯২৮০ সহ িশ ক ◌ৗত িব ান ২য় ২য় ২য় পাচপাড়া উ িব রাজশাহী ০২/১৬/২০১৯ ০৫/০১/২০১৯ ১২/২০/১৯৮৯ ১৭৩১৪১১০০৭

31 মাঃ আতাহার আলী ৫৬২৯১২ সহ িশ ক সমাজ িব ান ১ম ২য় ২য় আেমাদ র িন  মা িব া রাজশাহী ১৬/০৯/০১ ০১/০৫/০২ ০১/১২/৭৭ ১৭১৮৭০৮৩৫০

32
মা: আ: মা ান ১১৪০৮৬৭

সহ িশ ক
 সমাজ িব:

এসএসিস-০২-
৩.৭৫

এইচএসিস-০৪-২.৭০ অনাস-০৯-২য় িঝকরা উ  িব ালয় রাজশাহী ৩১/১০/২০১৫ ২২/০২/১৮ ১১/০৯/১৯৮৭ ০ 1751565153

33
মা: বলাল উ ীন ৫৬৭৬৮২

সহ িশ ক
সহ:িশ: গিণত এসএসিস-৯৪-১ম এইচএসিস-৯৬-২য় িবএসিস-৯৮-৩য় নরিসংহ র উ  িব ালয় রাজশাহী ১৬/০৮/২০০০ ০১/০৮/২০০২ ০১/০৪/১৯৭৮ ০ 1725738163

34
িবমল চ  সরকার ৫৪৮৩৬৭

সহ িশ ক
সহ:িশ:িব ান এসএসিস-৮১- ৩য় এইচএসিস-৮৮-৩য় অনাস-৯২-৩য় কানাবািড়য়া উ  িব ালয় রাজশাহী ০১/০৬/১৯৯৫ ০১/০৪/১৯৯৯ ১৭/০৯/১৯৬৫ ০ 1746160902

35
মা: গালাম মা ফা ১১৫২৯২৬

সহ িশ ক
সহ: িশ: ইং

এসএসিস-০৭-
৫.০০

এইচএসিস-১০-৪.৪০ অনাস-১৪-২.৯৪ গািব পাড়া উ  িব ালয় রাজশাহী ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০৭/০৭/১৯৯১ ০ 1766326793

36
এস এম আ ল হাই ৬৮৭৬৪২

সহ িশ ক
সহ:িশ গিণত এসএসিস-৯৪-১ম এইচএসিস-৯৬-১ম িবএ-৯৯-২য় গািব পাড়া উ  িব ালয় রাজশাহী ১৩/০৮/০১ ০১/০৯/২০০১ ০৬/১০/১৯৭৮ ০ 1738490321

37
মা: রজাউল কিরম ১১৪২৮৭৬

সহ িশ ক
 সমা: িব:

এসএসিস-০৪-
৩.০০

এইচএসিস-০৬-৩.৬০ অনাস-১০-৩.৪০ গািব পাড়া উ  িব ালয় রাজশাহী ১৬/০৭/১৫ ০১/০৭/২০১৮ ২৫/১২/৮৯ ০ 1728006917

38
নয়ন উ ীন ১১৪৯২৮৪

সহ িশ ক
সহ:িশ বাং

এসএসিস-০৫-
৩.০৮

এইচএসিস-০৭-৩.৪০ স ান বাং-১১-২য় শরেকাল িশমলা উ  িব ালয় রাজশাহী ১৪/০২/১৯ ২১/০৫/১৯ ০৭/০৯/১৯৯০ ০ 1317425041

39
মা: আিম ল ইসলাম ১১৪৫৮০৭

সহ িশ ক
সহ: িশ: ইং

এসএসিস-০৫-
৪.৮৮

এইচএসিস-০৭-৪.৮০ অনাস ইং-১১-২য় মচমইল ব খী উ  িব: রাজশাহী ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ২০/১০/৮৮ ০ 1712916650

40
লতানা পারভীন ১১৫২৯২৭

সহ িশ ক
সহ:িশ: গাহ এসএসিস-০০-১ম এইচএসিস-০৩-২য় অনাস গাহ-০৭-১ম হাট গাংেগাপাড়া বািলকা উচ: িব: রাজশাহী ০২/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১০/১২/১৯৮৪ ০ 1710692652

41
িদল বা শারিমন ১১৫২৯২২

সহ িশ ক
সহ:িশ ভৗত িব: এসএসিস-৯৮-১ম এইচএসিস-০০-১ম অনাস-১৪-৩য় ভটখািল উ  িব ালয় রাজশাহী ১৮/০২/১৯ ০১/০৭/২০১৯ ২০/১২/৮৩ ০ 1789915897

42
শারিমন আ ার ১১৪৫৮০৮

সহ িশ ক
 সমা:িব:

এসএসিস-০৭-
৪.৬৯

এইচএসিস-০৯-৪.৫০ িবএসএস-১৩-৩.৩৯ িমর র উ  িব ালয় রাজাশাহী ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ০১/০৭/১৯৯২ ০ 1774620097

43
মা: তফর রহমান ২৪৮১০৯

সহ িশ ক
সহ:িশ: জীব এসএসিস-৭৮-৩য় এইচএসিস-৮০-৩য় িবএসিস-৮৪-৩য় কেনাপাড়া উ: িব: রাজাশাহী ১২/১১/১৯৮৮ ০১/১২/১৯৮৮ ০১/০১/১৯৬২ ০ 1720555345

44
রেহনা বা ১১৪১৮৪৯

সহ িশ ক
 সমা:িব: এসএসিস-৮৪-২য় এইচএসিস-৮৬-২য় িবএ-৯৫-২য় হািমর তসা উ  িব ালয় রাজাশাহী ৩১/১০/১৬ ০১/০৫/২০১৮ ১৭/০৩/৬৭ ০ 1718933044

45
আ ল গা ফার ১১৩৭৩৪০

সহ িশ ক
সহ:িশ গিনত

এসএসিস-০২-
৩.১৩

এইচএসিস-০৫-২.৩০ িবএ-০৯-২য় হািমর তসা উ  িব ালয় রাজাশাহী ১০/০৯/২০১৩ ০১/০৯/২০১৭ ২০/০৬/৮৬ ০ 1756907855

46
মা: ইনা ল হক ১১৪৫৮১১

সহ িশ ক
সহ:িশ ব:

এসএসিস-০৩-
২.৮৮

এইচএসিস-০৫-৩.৫০ িবিবএস-০৯-২য় নরদাশ ব খী উ  িব ালয় রাজাশাহী ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ২০/০২/৮৬ ০ 1728868602



47
মা: নািসর উ ীন ১১৫২৯২১

সহ িশ ক
 সমাজ িব:

দািখল-২০০৪-
৩.২৫

এইচএসিস-০৬-৩.২০ িব এ-১০-২য় চাে র আড়া উ  িব ালয় রাজশাহী ০৪/০২/২০১৯ ২৯/০৭/১৯ ০১/০২/১৯৮৭ ০ 1745251814

48
মাছা: রািজয়া লতানা ১১৪৯২৮৭

সহ িশ ক
সহ:িশ: গিনত

এসএসিস-০২-
২.৭৫

এইচএসিস-০৪-৩.৮০ িবএসিস-১০-৩য় বাগা া উ  িব ালয় রাজশাহী ১১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২৪/১০/৮৬ ০ ১৭৫৪৪২৯৪১৩

49
মাহা ব আলম ১১৫২৯২৮

সহ িশ ক
সহ:িশ ইং দািখল-০৭-৪.৮৩ এইচএসিস-০৯-৪.৫০ অনাস ইং-১৪-২.৭৬ দামনাশ পারদামনাশ উ: িব: রাজশাহী ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৪/১০/৯২ ০ ১৭৩৭৭২৪২৫৩

50
মা: মিতউর রহমান ১১৫৪৯৮৪

সহ িশ ক
সহ: িশ: ইং:

এসএসিস-০৩-
৩.৬৩

এইচএসিস-০৬-৩.১০ অনাস-১১-৩.৬৬ মচমইল বািলকা উ  িব: রাজশাহী ১০/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ২৫/১০/৮৭ ০ 1723995522

51 মা: আিম ল ইসলাম ১১৪১৮৩৭ সহ িশ ক সমা:িব: এসএসিস-৯৮ এইচএসিস-০৬ াতক-০৯ বড় িবহানালী উ  িব: রাজশাহী ৩০/০৯/২০১৫ ০১/০৫/২০১৮ ২৩/১১/১৯৮২ ০ 1713775408

52 মা: নওেফল উ ীন ২৯৫২২০ সহ িশ ক িষ িশ: এসএসিস-৯০ এইচএসিস-৯২ াতক-৯৪ বড় িবহানালী উ  িব: রাজশাহী ০৭/১০/১৯৯৫ ০৭/১০/১৯৯৫ ১৬/০৮/৭৪ ০ 1726810141

53
সয়দ ল দা ৫৪৩৫৭৯

সহ িশ ক
বাংলা িশ: এসএসিস-৮৪-২য় এইচএসিস-৮৬-৩য় িব এ-৯৭-৩য় একডালা উ  িব ালয় রাজশাহী ০১/০১/১৯৯৪ ০১/০৭/১৯৯৮ ৩০/০৬/৬৮ ০ ১৭১১৪১০৪৯১

54
সালমা খা ন ১১২৬৩৯৫

সহ িশ ক
িষ িশ:

এসএসিস-০৫-
৪.৭৫

এইচএসিস-০৭-৪.৬০ অনাস-১১-৩.২৩ পািনশাইল উ  িব ালয় রাজশাহী ১৬/০৬/১৬ ২৭/০১/১৬ ১০/১১/১৯৮৯ ১৭৪৫০০৩৩২০

55
মা: রজাউল কিরম ৫৬০১৩৮

সহ িশ ক
িষ িশ: এসএসিস-৯৬-১ম এইচএসিস-৯৮-১ম িবএসিস-০০-২য় বড় িবহানালী বািল: উ  িব: রাজশাহী ১৭/১১/০১ ১৭/১১/০১ ০৬/০৩/১৯৮০ ০ ১৭১৬২৭০৮৫৪

56
মা: রিফ ল ইসলাম ১০৭২০৫৪

সহ িশ ক
িষ িশ: এসএসিস-৯৮-১ম এইচএসিস-০১-২য় িবএসিস-০৪-২য় তােহর র িরভারিভউ বা: উ: িব: রাজশাহী ০৭/০২/২০১১ ০৩/০৩/২০১৩ ২৭/১০/৮২ ০ ১৭২৬৮৫৩১৮১

57
মা: আ াহ াং ১০৪৯১৭৭

সহ িশ ক
িষ িশ: এসএসিস-৯৭-১ম এইচএসিস-৯৯-২য় িবএসিস-০২-২য় বাগমারা পাইলট উ  িব ালয় রাজশাহী ০৬/০৫/২০১০ ০১/০৭/২০১০ ১৫/০২/৮২ ০ ১৭২৮৬৫৪৬৭০

58 মা: আশরা ল ইসলাম ১০১৯৪৩৭ সহ িশ ক িষ িশ: দািখল-৯২-৩য় আিলম-৯৪-২য় িবএসিস-৯৯-২য় কা া উ  িব ালয় রাজশাহী ০১/০১/২০০৪ ০১/০৭/২০০৪ ০১/০১/১৯৭৮ ১৭৩৫৭৫৫৪০৮

59
মা: মিতউর রহমান ১০৫৪৮৬৩

সহ িশ ক
িষ িশ: এসএসিস-৯৭-১ম এইচএসিস-৯৯-১ম িবএসিস-০৩-২য় চউখািল উ  িব ালয় রাজশাহী ২৪/১১/১০ ০১/০১/২০১১ ২৫/১২/৮১ ০ ১৭৬০৯৯৫৪০৭

60
মা: আলমগীর হােসন ১০০৩৪৭৪

সহ িশ ক
িষ িশ: এসএসিস-৯৭-২য় এইচএসিস-৯৯-২য় িবএসিস-০১-২য় আেলাকনগর মিহ: ল এ  কেল: রাজশাহী ১৪/০৪/০৩ ০১/০১/২০০৪ ২১/১০/৮১ ০ ১৭১৯৬১৮২৯৫

61
মা: আ: মা ান মা া ১১৫৪৯৮৬

সহ িশ ক
বাংলা িশ: এসএসিস-৯৭-২য় এইচএসিস-৯৯-১ম অনাস-০৩-২য় অ নপাড়া উ  িব ালয় রাজশাহী ২০/০৮/১৫ ০১/০৯/২০১৯ ১৯/০৭/৮১ ০ ১৭১০৬০২৩২৯

62
অেলাক মার ৫৬৩৩৭৯

সহ িশ ক
িষ িশ: এসএসিস-৯২-১ম এইচএসিস-৯৪-৩য় িবএসিস-০০-২য় রনিসবাড়ী উ  িব ালয় রাজশাহী ১৯/০৬/০২ ০১/০৩/২০১৩ ১০/০৬/১৯৮২ ১৭৪৬৮৫৭২১৮

63
বলাল উ ীন ৫৪৭৯২৩

সহ িশ ক
িষ িশ: এসএসিস-৯২-১ম এইচএসিস-৯৫-২য় িবএসিস-৯৭-২য় কািতলা ব সংহ আদশ ল এ  ক: রাজশাহী ০২/০১/১৯৯২ ০১/০৪/১৯৯৯ ০১/০২/১৯৭৭ ১৭৩৪০৭৩৩৪৬

64
মাছা: রিহমা খা ন ১০৫৮৪৪৫

সহ িশ ক
িষ িশ: এসএসিস-০০-২য় এইচএসিস-০২-২য় িবএসিস-০৬-৩য় রাণী িরভারিভউ উ  িব া: রাজশাহী ০১/০২/২০১১ ০১/০৫/২০১১ ১৮/১০/৮৪ ০ ১৭৩৩৭৪৯৬৬৯

65
গালাম মা ফা ১০৩১৭৭৭

সহ িশ ক
িষ িশ: এসএসিস-৯৮-২য় এইচএসিস-০০-২য় িবএসিস-০৩-২য় গারসার উ  িব ালয় রাজশাহী ০১/০৪/২০০৫ ০১/০৫/২০০২ ২১/০৯/৮১ ০ ৭২৪৬৬৬৩০৭

66
মা ািফ র রহমান ৫৫৯১১২

সহ িশ ক
িষ িশ: এসএসিস-৯৫-১ম এইচএসিস-৯৭-২য় িবএসিস-৯৯-২য় শিহদ সেক ার ম: আদশ উ: িব: রাজশাহী ০২/১১/২০০০ ০১/০৫/২০০১ ২৯/১১/৭৯ ০ ১৭১৩৭৭৫৯৭৯

67 ফ জলাতনেনছা 1152936

সহকারী 
িশ ক(শির

র চচা) সমাজিব ান 2.81-2004 4.50-2006 2q-2010 িনমপাড়া উ  িবদ ালয় রাজশাহী 2/4/2019 5/1/2019 1987 01799113082



68 মাঃ আ রু রা াক ১১৪০৮৬৩ সহঃ িশঃ গিণত 1ম-1995 2য়-1997 1ম-1999 মা ারপুর উ  িবদ ালয়  রাজশাহী
২৮/০৬/২০১

৪
২৮/০৩/২০১

৮ ১৯৮০ 01750945488

69 মা: বজলরু রহমান 1149318
সহকারী 
িশ ক সমাজিব ান

২০০৬(৩.৭৫
) ২০০৮(৪.০৮)

াতক (পাস) 
ি তীয় িবভাগ-

২০১১ পাইটখালী উ  িবদ ালয় রাজশাহী 10/2/2019 1/5/2019 12/2/1990 01767009965

70 মাঃ আশরাফু ামান 1058454
সহকারী 
িশ ক ইংের জ 2য়-1987 3য়-1989 3য়-1995 জয়পুর িন  মাধ িমক িবদ ালয় রাজশাহী 13/04/2000 1/5/2011 24/04/1972 01745742683

71 মাছাঃ শামসু াহার 1024255
সহকারী 
িশ ক কৃিষ িশ া 2য়-১৯৮৯ ২য়-১৯৯৬ ২য়-১৯৯৯ মরামতপুর িন  মাধ িমক বািলকা িবদ ালয় রাজশাহী 28/05/2004 1/9/2005 5/25/1905 01780704427

72 জা াতল িতসা 1149314
সহকারী 
িশ ক ইংের জ 4.69-2007 5.00-2009 3.21-2013 বাকঁড়া উ  িবদ ালয় রাজশাহী 7/2/2019 1/5/2019 2/12/1992 01744563237

73 তপন কুমার 1152940
সহকারী 
িশ ক বাংলা 2.69-2003 3.50-2005 ২য় -2009 বাকঁড়া উ  িবদ ালয় রাজশাহী 7/2/2019 1/7/2019 3/8/1987 01726728190

74 মাঃ দুলাল হােসন 1152935
সহকারী 
িশ ক ভৗত িবঃ 4.44-2006 4.40-2008 2.97-2013 বাকঁড়া উ  িবদ ালয় রাজশাহী 7/2/2019 1/7/2019 9/12/1989 1741396311

75
উে  সালমা মাসাঃ 
মাহফুজা খাতন 1060760 সহঃ িশ ক কৃিষ

এসএসিস১৯
৯৭-১ম

এইচএসিস১৯৯
৯-১ম

এম.এ-২০০৪-
২য় ন নগািছ বািলকা উ  িবদ ালয় রাজশাহী 20/03/2011 1/11/2012 1982 01736457818

76 মা: জাকািরয়া 553249
সহকারী 
িশ ক কৃিষ িশ া

এস.এস.িস 
২য় ৯২

এইচ.এস.িস২য় 
৯৫

 িবএসিস ২য় 
৯৯ ঝকরা উ  িবদ ালয় রাজশাহী 1/10/2000 1/10/2000 1973 01718823571

77
মাসা: শারিমন 

সুলতানা 1115478
সহকারী 
িশ ক বাংলা

এস.এস.িস 
২য় ৯৯

এইচ.এস.িস২য় 
০২

িবএ (স ান) 
২য় ০৬ ঝকরা উ  িবদ ালয় রাজশাহী ২১/৯/২০১৪ 1/1/2015 1983 01710244548

78 ‡gv: Av°vm Avjx 253213 Rywb:wkÿK evsjv 1982-2q 1984-3q - ‡ejNwiv Av:mv:D”P:we: ivRkvnx 1/7/1989 11/11/1993 5/1/1964 01983409497

79 ‡gv: Rv‡e` Avjx 253214 Rywb:wkÿK weÁvb 1976-3q 1979-3q - ‡ejNwiv Av:mv:D”P:we: ivRkvnx 8/1/1992 11/11/1993 3/31/1961 01968213947

80
মাঃ গালাম সরওয়ার 253290

সহকাির 
িশ ক ইলাম িশ া 3য়-১৯৮২ ২য়-১৯৮৪ ২য়-১৯৯২ ন নগাছী বহমুখী উ  িবদ ালয় রাজশাহী

3/5/1993 3/5/1993 1/7/1968 01923544205

81
মাসাঃ মীনা খাতন 1124290

সহকাির 
িশ ক সমাজিব ান 1ম-1992 1ম-1994 3য়-১৯৯৬ হিলদাগাছী ি -মুখী উ  িবদ ালয় রাজশাহী 17/9/2015

1/11/2015 1977 01731354217

82
মাঃ ওয়ােহদ হােসন এম-

১১৪৫৮০৫
সহকাির 
িশ ক গিনত 4.06-2004 4.10-2006 3.04-2011 সািদপুর উ  িবদ ালয় রাজশাহী

5/2/2019 1/3/2019 1988 01737904592

83 মাঃ শিফকুল ইসলাম 1006740

সহকারী
 িশ ক সমাজ িব ান 1992 1994 1998 খাড়ইল উ  িবদ ালয় রাজশাহী 15/07/2000 1/5/2004 2/1/1977 1788151463

84 নাজনীন নাহার 1152957
সহকারী 
িশ ক বাংলা ৪.৫০-২০০৬ ৪.৮০-২০০৮ ৩.২০০-২০১২ কিরশা উ  িবদ ালয় রাজশাহী ১০/১২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০৬/০৯/১৯৮৯ 1714816183

85 মাঃ মাহাবুব আলম

আইিড 
ন র: 

৮১১৫৩১৩৪
৪৭৯৭৫

সহকারী 
িশ ক সমাজিব ান

১ম িবভাগ -
১৯৯৩

১ম িবভাগ -
১৯৯৫

২য় িবভাগ-
১৯৯৯ ধাপাঘাটা এ. ক  উ  িবদ ালয় রাজশাহী ০৪/০৬/২০০২

এমিপও হয় 
নাই শাখা 

৯ম
৩০/০৩/১৯

৭৫ইং ১৭৭৪৫২৮৬৬০



86 মাঃ শিফকুল ইসলাম

আইিড 
ন র: 

৮৬৬৯১২৩
৩২৮

সহকারী 
িশ ক সমাজিব ান

২য় িবভাগ-
১৯৯৪

২য় িবভাগ-
১৯৯৮

২য় িবভাগ-
২০০০ইং ধাপাঘাটা এ. ক  উ  িবদ ালয় রাজশাহী ০৬/০৬/২০০২

এমিপও হয় 
নাই শাখা 

৯ম
০১/১০/১৯

৭৬ইং ১৭২১৬৬৬৪৯০

87 মাঃ পলাশ উ ন ১১৪৯৩৩৬
সহকারী 
িশ ক ইংিলশ ৪.৪৪-২০০৭ ৪.৮০-২০০৯ ২.৮৮-২০১৩ ২.৮৮-২০১৪

মিতহার উ  
িবদ ালয় রাজশাহী ১১/০২/২০১৯ ০১/০৪/২০১৯ ০৬/০৮/১৯৯১

88 মা: হািব র রহমান ১০৪০২৩৫ সহ: িশ ক িষ িশ া এসএসিস-১ম এইচএসিস-২য় াতক- ২য়
চ দ র ি তীয় উ  

িব ালয় রাজশাহী ০১/০৭/২০০৯ ২৪/১১/২০০৯ ১৭১৯১০৫৩৪৭

89 মাছা: সােহলা আকতার ৫৬০৮৩৩ সহ: িশ ক কৃিষ িশ া এসএসিস-২য় এইচএসিস-১ম াতক- ২য় চাপড়া উ  িব ালয় রাজশাহী ০৬/০৭/২০০১ ১১/০১২০০২ ১৭২৪৩৭০১৭৬

90 মা: নাজ ল ইসলাম ১০০৯৮৬৮ সহ: িশ ক ইসলাম িশ া দািখল-১ম আিলম-১ম ফািজল-২য়
ছাঐড় এইচ.এম িন: 

মা: বা: িব ালয় রাজশাহী ২০/০৭/২০০১ ০১/০৫/২০০৪ ১৭৯৬৮৮২০১৮

91 মাসা: েলখা খা ন ১০০৯৮৬৭ সহ: িশ ক শারীিরক িশ া এসএসিস-১ম এইচএসিস-২য় াতক-২য়
ছাঐড় এইচ.এম িন: 

মা: বা: িব ালয় রাজশাহী ০৩/১০/২০০১ ০১/০৫/২০০৪ ১৭৩৬২৩৬৮০২

92 মা: মামুন অর রিশদ ১০৫২৭৪৫ সহ: িশ ক িষ িশ া এসএসিস-১ম এইচএসিস-২য় াতক-২য়
ছাঐড় এইচ.এম িন: 

মা: বা: িব ালয় রাজশাহী ১৫/০১/২০০৪ ০১/১০/২০১০ ১৭২২৩৭৫১১০

93 মাসা: মা দা আ ার ১১৪৯৩৫০ সহ: িশ ক িব ান এসএসিস-4.88 এইচএসিস-4.90 াতক- 3.00
চ নেকাঠা উ  

িব ালয় রাজশাহী ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৭৬৩১০৩৩৩০

94 মা: পারেভজ মাশারফ ১১৪৯৩৪৫ সহ: িশ ক ইংেরজী এসএসিস-৪.০৬ এইচএসিস-৪.৮০ াতক-২.৭৫
চৗবাড়ীয়া মালিশরা 

উ  িব ালয় রাজশাহী ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৭৫১৬৫৩৮২৭

95 মা: মা দ-উল ইসলাম ১০৭২০১৫ সহ: িশ ক সমাজ িব ান এসএসিস-১ম এইচএসিস-১ম াতক-৩’৫১

িনয়াপাড়া হাজী 
একতার আলী উ  

িব ালয় রাজশাহী ২৪/১২/২০১২ ০১/০২/২০১৩ ১৭১৮৬১৬৬৭০

96 জমেসদ আলী ১১৪৯৩৫২ সহ: িশ ক ইংেরজী দািখল-২য় এইচএসিস-২য় স ান-২য়
হির র ি তীয় উ  

িব ালয় রাজশাহী ১১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৭৮৬৭৩৯৫৫৩

97 তসিলমা আ ার ১১৫৫৯৭৭ সহ: িশ ক ইংেরজী এসএসিস-৪.১৩ এইচএসিস- ৪.৬০ াতক- ২.৭৩
কলমা বািলকা উ  

িব ালয় রাজশাহী ১১/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ১৭৭০৭৩২৩৬৪

98 মা: সািমউল ইসলাম ১১২৬৪০৭ সহ: িশ ক ইংেরজী এসএসিস-২.১৩ এইচএসিস-৩.১০ াতক-৩.১৪
কামার গ  উ  

িব ালয় রাজশাহী ০১/০১/২০১৬ ০১/০১/২০১৬ ১৭৪৪৩১২৩৬০

99 মা: কেয়স উ ন ২৪৪১০৪ সহ: িশ ক গিণত এসএসিস-২য় এইচএসিস-৩য় াতক-৩য়
ক ঠালপাড়া উ  

িব ালয় রাজশাহী ০১/০৯/১৯৮৮ ০২/১২/১৯৯০ ১৭১৪২২৮৪৩৬

100 মাসা: তা জনা খাতন ১১৫২৯৬৫ সহ: িশ ক িব ান এসএসিস-৫.০০ এইচএসিস-৫.০০ াতক-৩.৭০
ক ঠালপাড়া উ  

িব ালয় রাজশাহী ১৭/০২/২০১৯ Jan-২০১৮ ১৭৩৮৬৭৩২২৬

101 মা: জািম র রহমান ৪৩৭১৩৫ অ গিনত এসএসিস-১ম এইচএসিস-২য় াতক-৩য়
িকসমত িব ী উ  
িব ালয় ও কেলজ রাজশাহী ০১/০৫/২০১২ ০১/০৬/২০১২ ১৭৪৩৯০৬০২৭

102 মা: হািনফ ১১৫২৯৬৮ সহ: িশ ক ইংেরজী দািখল- ৪.৬৭ আিলম-৪.০৮ াতক-৩,৪১ মালবা া উ  িব ালয় রাজশাহী ১২/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৭২৩৭৪১১১০



103 মাসা: বািজনা খা ন ১১৩২১১৭ সহ: িশ ক গিণত এসএসিস- ১ম এইচএসিস- ১ম াতক- ২য় মেয়ন র উ  িব ালয় রাজশাহী ০১/১২/২০১৫ ০১/১২/২০১৫ ১৭৮৮২৩৫৫৮৪

104 মা: ইকবাল হােসন ১৩১৪০২১৮ সহ: িশ ক িব ান এসএসিস-১ম এইচএসিস-১ম স ান-২য় সরনজাই উ  িব ালয় রাজশাহী ২০/০৭/২০১১ ০১/০১/২০১৩ ১৭০৭৭৮৯৮৮৮

105 মাঃ সাইদুর রহমান 391784 সহ  িশ গিণত ২য় ৩য় ৩য় জাগীর পাড়া দা ল উলুম দািখল মাদরাসা রাজশাহী ১৭/০৭/১৯৯৭ 01/02/1998

১৮/০৫/১৯
৭৪ 1729437885

106 মাসাঃ মমতাজ বগম 251766 সহকারী িশ ক বাংলা ৩য় ৩য় ৩য় কসবা উ  িব ালয়  রাজশাহী 01/01/1992 01/01/1992 1962 1770796484

107 মাঃ রিবউল আওয়াল 299044 সহকারী িশ ক সাধাঃিব ান ১ম ২য় ৩য় কসবা উ  িব ালয়  রাজশাহী 02/09/1995 01/03/1997 1970 1914116716

108 মােলকা আখতার 256640 সহঃিশ ক সমাজ িব ান 3য়-1975 3য়-1981 পাশ-1987 বায়া ল এ  কেলজ রাজশাহী 24/01/1995 24/01/1995 15/10/1960 1795035396

109 মা া মাহ ল আহসান 259276 সহঃিশ ক িব ান 1ম-1978 1ম-1981 2য়-1984 বায়া ল এ  কেলজ রাজশাহী 12/3/1995 12/3/1995 5/1/1963 1741755975

110 . আই. এম. মাস ল হক 1152961 সহকাির িশ ক গিণত থম থম ি তীয় মাসকাটাদীিঘ ল এ  কেলজ রাজশাহী, পবা ১৬/০২/২০১৯ 01/07/2019 01/01/1986 01717801477

111
মা: আিতকুর রহমান 

ফা কী ১১২৪২৯২ সহকারী 
িশ ক িব ান ৪.৩৮ ২০০২ ৪.০০  ২০০৫ ২য়-২০০৯ লেগাফুর বািলকা উ  িবদ ালয় 

মহািবদ ালয় রাজশাহী ০৬/০৬/১৫ ০১/১১/১৫ ২৫/০৫/১৯
৮৭

০১৭৬৮৫৭৬৬০
২

112
মা: সিলম রজা ১১৫২৯৫৫ সহকারী 

িশ ক ইংের জ ৩.৫৬ ২০০৩ ৪.৫০  ২০০৬ ৩.১১-২০১৪ লেগাফুর বািলকা উ  িবদ ালয় 
মহািবদ ালয় রাজশাহী ১৩/০২/১৯ ০১/০৭/১৯ ০১/০১/১৯৮

৮ ০১৭৩৬৫৩১২১২

113
মা: মামুনুর রিশদ ১১৫২৯৪৮ সহকারী 

িশ ক িব ান ৪.০৬ ২০০৬ ৩.৪০ ২০০৯ ৩.৪৭  ২০১৩ ভােটাপাড়া বািলকা উ  িবদ ালয় রাজশাহী ১৪/০২/১৯ ০১/০৭/১৯ ১৫/১১/১৯৯
১ ০১৭৪১২৯০৫৯৪

114
জািকয়া সুলতানা ১৬১০৩০৬

২
সহকারী 
িশ ক িব ান এস.এস.িস 

৫.০০-০৬
এইচ.এস.িস 

৪.০০-০৮ ২য়-২০১১ গাদাগাড়ী সরকাির উ  িবদ ালয় ও কেলজ রাজশাহী ০১/১১/১৫ ০১/০৩/১৬ ৩০/০৬/১৯
৯১ ০১৭৯৪০১৭৪২০

115
িরফাত িনগার ১১৪৯৩২২ সহকারী 

িশ ক ইংের জ এস.এস.িস 
৫.০০-০৭

এইচ.এস.িস 
৫.০০-০৯

াতক ১ম-
২০১৪ সানািদঘী উ  িবদ ালয় রাজশাহী ০৭/০২/১৯ ২৬/০৫/১৯ ০৮/১০/১৯

৯২ ০১৭৩১১৪২৬০০

116
মা: আ রু রা াক ১০০৬৭২৪ সহকারী 

িশ ক গিণত ১ম ১ম ৩য় মাহা দপুর নল ী িন  মাধ িমক িবদ ালয় রাজশাহী ২১/০৮/০৪ ৩০/০৫/০৪ ২২/১২/১৯
৮০ ০১৭২৮০০৭২০৮

117
িদপক চ  দাস ১১৪৯৩২৭ সহকারী 

িশ ক
গিণত ও 

সা:িব ান ২০০২ ২০০৪ ২০০৯ মা টকাটা উ  িবদ ালয় রাজশাহী ০৪/০২/১৯ ১৭/০৫/১৯ ১৯৮৬ ০১৭১৪৯৪৩৯০৬

118
মাসা: তান জনা খাতন ১১২৮১১৫ সহকারী 

িশ ক
িব ান 
(রসায়ন)

৫.০০-০৫ ৪.২০-০৭ ২য়-২০১১ জয়রামপুর উ  িবদ ালয় রাজশাহী ১২/১২/১৫ ০১/০৩/১৬ ০৮/১১/১৯৯
০ ০১৭২৮৬৫৪২৬২

119
শাহ ্ মা: ইকবাল 
কুরাইশী চৗধুরী ১১৪৯৩৩২ সহকারী 

িশ ক বাংলা ৩.২৫-২০০১ ২.৭০-২০০৪ ২য়-২০০৮ কাকনহাট উ  িবদ ালয় রাজশাহী ১৬/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ০২/১০/১৯
৮৬ ০১৭১৯৩৬৩০৫৩

120
মা: হাসান আলী ১১৪৯৩২৩ সহকারী 

িশ ক
সামা জক 

িব ান ১ম-২০০০ ১ম-২০০২ ১ম-২০০৬ কাকনহাট উ  িবদ ালয় রাজশাহী ১৬/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ২৩/০৯/১৯
৮৩ ০১৭২৩৩৪৯৬২২

121
ফয়সাল আহে দ ২১৯৭৫২ সহকারী 

িশ ক গিণত ৪.১৩ ৩.৫০ ২য় িবভাগ রাজাবাড়ীহাট উ  িবদ ালয় রাজশাহী ০৫/০২/১৯ ০১/০৪/১৯ ০৮/১১/১৯
৮৭ ০১৭৩৯৭০৩০৮৮

122
মা: মিমনুল ইসলাম ১১৪৯৩২১ সহকারী 

িশ ক িব ান ৪.০০- ২০০৫ ৪.১০-২০০৭ ১ম-২০১০ কািশমপুর এ. ক ফজলুল হক উ  িবদ ালয় রাজশাহী ০৭/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ০৬/১২/১৯
৮৯ ০১৭১০০৬২৪৪৪

123 মাঃ আ স সালাম ১০৫৮৪৫৭ সহকারী িশ ক িষ এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) সািব ী বািলকা উ  িব ালয় রাজশাহী ০৬/০৩/২০১১ ০১/০৫/২০১১ ১৯৮১ ১৭৩৫৯৩০৭৭৮



124 মাঃ মাহা ব আলম ১১৪৯২৯৭ সহকারী িশ ক িব ান
িস.িজ.িপ.এ-

৫.০০, 2007
িসিজিপএ-৪.৮০, 

২০০৯
িসিজিপএ-৩.৭০, 

২০১৩ যকণা উ  িব ালয় রাজশাহী ০৫/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ২৬/০৮/৯২ ১৭৪১৬২৪৪৩৭

125 রা  আহেমদ ১১৪৯৩০৫ সহকারী িশ ক গিণত
িসিজিপএ-২.৮৮, 

২০০২
িসিজিপএ-৩.৬০, 

২০০৪ ১ম িণ, ২০০৮ যকণা উ  িব ালয় রাজশাহী ০৫/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ০১/০২/৮৬ ১৭১৪৫৬৮০৬৪

126 মাসাঃ মাহ দা সরকার ১১৪৯৩০৭ সহকারী িশ ক সামািজক িব ান ৩য় িণ, ১৯৯১ ২য় িণ, ১৯৯৩ ২য় িণ, ১৯৯৫ যকণা উ  িব ালয় রাজশাহী ৩০/১১/১৫ ০১/০৫/১৯ ০১/০৬/৭৫ ১৭০৬৬৯৯৬৫৩

127 ছিব রাণী ১১৫৪৯৭৯ সহকারী িশ ক বাংলা
িসিজিপএ-২.২৫, 

২০০৩
িসিজিপএ-৩.৩০, 

২০০৫ ২য় িণ, ২০০৯ যকণা উ  িব ালয় রাজশাহী ৩০/১১/১৬ ০১/০৯/১৯ ৩১/০১/৮৬ ১৭৩৫৮৫১২১৩

128 মাঃ আ র রহমান ১১৪৯৩০২ সহঃ িশ ক গিণত ২.৮১/২০০৩ ২.৫০/২০০৫ ২য়/২০০৯ হাউিজং এে ট বািলকা উ  িব ালয় রাজশাহী ২০/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২৩/০৪/৮৬ ১৭৩১৯৪৮৭৪৫

129 মাঃ গালাম মা ফা ১১৪৯৩০১ সহঃ িশ ক ভৗত বী ান ৪.২৫/২০০৪ ৪.৫০/২০০৬ ২.৮৫/২০১২ হাউিজং এে ট বািলকা উ  িব ালয় রাজশাহী ২০/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ৩১/১২/৮৮ ১৭৫৬৯৯৮৮৬৬

130 মাঃ গালাম মারেসদ ১১৪৯৩০৯ সহঃ িশ ক ইংেরিজ ৪.০৮/২০০৫ ৫.০০/২০০৭ ২.৯৩/২০১২ হাউিজং এে ট বািলকা উ  িব ালয় রাজশাহী ২০/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১১/১০/১৯৯০ ১৭৪৬৬৪০৫৮৮

131 মাসাঃমাহ দা আকতার ১১৪৯২৯৫ সহঃ িশ ক বাংলা ৩.৪৪/২০০৪ ৪.২০/২০০৬ ২য়/২০১০ হাউিজং এে ট বািলকা উ  িব ালয় রাজশাহী ২০/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২৬/১২/৮৯ ১৭২০৬১৩৮৬৯

132
মাছা: সািহদা খা ন 298641 সহ: িশ ক Second-87 Second-90 Sceond-1992 খােদ ল ইসলাম গালস ল এ  কেরজ

রাজশাহী
1/10/1996 1/3/1997 1/10/1968 01912-906107

133
হািসনা বা 1060803 সহ: িশ ক 3.38/2001 2.40/2003 Sceond-2007 খােদ ল ইসলাম গালস ল এ  কেরজ

রাজশাহী
1/1/2012 1/11/2012 10/7/1985 01718-540864

134 শাহানারা পারভীন ১০৬৮৯৮১ সহ: িশ ক কৃিষ ১ম ১ম ২য় িশেরাইল কেলানী উ  িবদ ালয়,রাজশাহী। রাজশাহী ০১/১১/২০১২ ০১/১১/২০১২

০১/০১/১৯
৮০          
০১৭৪১৬২

১৭০৮

135 মাসা: নাজমা খাতন ১১৪৯২৯৮ সহ: িশ ক গিনত জিপএ ৪.৩১ জিপএ ৪.৮০ জিপএ ৩.৮১ িশেরাইল কেলানী উ  িবদ ালয়,রাজশাহী। রাজশাহী ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯

 
০৮/০৮/১৯

৯৩ ১৭৫১৫৬৪০৬৯

136 মাঃ রািক ল ইসলাম 1149308 সহকারী িশ ক ইংেরিজ 2008 2010 2014 শহীদ নজ ল হক বািলকা উ  িব ালয় রাজশাহী 2/17/2019 5/1/2019 1/18/1994 1725574077

137 আ র রউফ 1149294 সহকারী িশ ক পদাথ িব ান 2006 2008 2012 শহীদ নজ ল হক বািলকা উ  িব ালয় রাজশাহী 2/17/2019 5/1/2019 11/2/1991 1701788977

138 পন মার ম ল 1140831 সহকারী িশ ক ইংেরিজ রাজশাহী ভালানাথ িবে র িহ  একােডিম রাজশাহী 1725194963

139 মাঃ শিফ ল ইসলাম 1006740
সহকারী
 িশ ক

সমাজ 
িব ান 1992 1994 1998 খাড়ইল উ  িব ালয় রাজশাহী ১৫০/০৭/২০০০ 1/5/2004 2/1/1977 1788151463

140 নাজনীন নাহার 1152957
সহকারী 
িশ ক বাংলা ৪.৫০-২০০৬ ৪.৮০-২০০৮ ৩.২০০-২০১২ কিরশা উ  িব ালয় রাজশাহী ১০/১২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০৬/০৯/১৯৮৯ 1714816183

141 মাঃ ল ইসলাম 552933
সহকারী
 িশ ক িষ িশ া এসএসিস 2য় এইচএসিস 1ম াতক (পাশ) 2য় মৗগাছী উ  িব ালয় রাজশাহী 12/9/2000 12/9/2000

16/10/196
9 1823001031

142 মাঃ পলাশ উি ন ১১৪৯৩৩৬
সহকারী
 িশ ক ইংিলশ ৪.৪৪-২০০৭ ৪.৮০-২০০৯ ২.৮৮-২০১৩ মিতহার উ  িব ালয় রাজশাহী ১১/০২/২০১৯ ০১/০৪/২০১৯ ০৬/০৮/১৯৯১ ১৭১৮৬২৫০৬৯



এসএসিস/দািখল এইচএসিস/আিলম াতক(পাস/স ান)
1 অ ল চ  াং 1126329 সহঃ িশ ক(কা ) সহঃ িশ ক(কা ) এসএসিস-2য় এইচএসিস-1.90 িবএ-2য় আ াই পাইলট উ  বািলকা িব ালয় নওগ 10/15/2019 1/16/2001 1981 1731479769
2 মাঃ তানভীর হােসন 1145737 সহঃ িশ ক(ইং) সহঃ িশ ক(ইং) এসএসিস-3.25 এইচএসিস-4.10 িবএ(স ান)-2য় আ াই পাইলট উ  বািলকা িব ালয় নওগ 1/19/1928 3/19/2001 1988 1787957294

3 মাঃ সাই ল ইসলাম 1145741 সহঃ িশ ক (িব ান) সহঃ িশ ক (িব ান) এসএসিস-3.19 এইচএসিস-3.00 িবএসিস(স ান)-2য় আ াই পাইলট উ  বািলকা িব ালয় নওগ 1/19/1928 3/19/2001 1988 1750359096

4 মাঃ ামান হাসাইন 1102655 সহঃ িশ ক (ইস: ধম) সহঃ িশ ক (ইস: ধম) দািখল-1ম আিলম-1ম ফািজল-1ম প র উ  িব াঃ নওগ 1/14/1929 3/14/2001 1981 1721798807
5 মাঃআিসফ-উল ইসলাম 1152755 সহঃ িশ ক (ইং) সহঃ িশ ক (ইং) এসএসিস-5.00 এইচএসিস-4.30 িবএ(স ান)-2.82 প র উ  িব াঃ নওগ 2/17/2017 7/19/2001 1992 1737776077

6 আ র রহমান 1152750 সহঃ িশ ক (িব ান) সহঃ িশ ক (িব ান) এসএসিস-5.00 এইচএসিস-4.60 িবএসিস(স ান)-3.24 প র উ  িব াঃ নওগ 2/19/2017 7/19/2001 1989 1734162523

7 লতানা নাজনীন নাহার 528176 সহঃ িশ ক (কি উটার)
সহঃ িশ ক 
(কি উটার) এসএসিস-1ম এইচএসিস-2য় িবএ-2য় বা াইখাড়া উ  িব াঃ নওগ 11/2/2010 6/3/2001 1978 1736753414

8 মাহা দ হািব াহ 504204 সহঃ িশ ক (ইস:ধম) সহঃ িশ ক (ইস:ধম) দািখল-3য় আিলম-2য় ফািজল-3য় বা াইখাড়া উ  িব াঃ নওগ 07/05/97 01/02/98 1971 1725904579
9 পন মার 1121693 সহঃ িশ ক (কা ) সহঃ িশ ক (কা ) এসএসিস-2.88 এইচএসিস-2.20 িবএ(স ান)-2য় ীপচ দ র আর.এম.উঃিবঃ নওগ 6/15/2004 7/15/2001 1985 1734365865

10 মাঃ মা ল হক 1149016 সহঃ িশ ক (ইস: ধম) সহঃ িশ ক (ইস: ধম) দািখল-4.25 আিলম-4.83 ফািজল-3.50 শিলয়া উ  িব ালয় নওগ 2/19/2007 5/19/2001 1988 1774615335
11 গৗতম মার 1121697 সহঃ িশ ক (কা ) সহঃ িশ ক (কা ) এসএসিস-2য় এইচএসিস-2য় িবএ-2য় শিলয়া উ  িব ালয় নওগ 1/15/2007 7/15/2001 1983 1762868552

12 মাঃ মাজাে ল হক 241931 সহঃ িশ ক (ইসঃধম) সহঃ িশ ক (ইসঃধম) দািখল-2য় আিলম-3য় ফািজল-3য় পাইকড়া বড়াই িড় উঃিবঃ নওগ 01/05/84 01/06/85 1965 1773853526

13 মাঃ আওয়াল ফরহাদ 1149024 সহঃ িশ ক (সামাঃিবঃ) সহঃ িশ ক (সামাঃিবঃ) এসএসিস-4.13 এইচএসিস-3.80 িবএ(স ান)-3.14 পাইকড়া বড়াই িড় উঃিবঃ নওগ 2/19/1920 5/19/2001 1990 1728303897

14 মাঃ শিফ ল ইসলাম 1149019 সহঃ িশ ক (কি ঃ) সহঃ িশ ক (কি ঃ) এসএসিস-4.63 িডে ামা ইনঃ শাহােগালা উ  িব াঃ নওগ 2/19/2017 5/19/2001 1991 1764200962
15 গািব  মার কিবরাজ 1107224 সহঃ িশ ক ( িষ) সহঃ িশ ক ( িষ) এসএসিস-2.50 িষ িডে ামা শাহােগালা উ  িব াঃ নওগ 12/13/1931 5/14/2001 1987 1723353771
16 সানাতন মার 1126334 সহঃ িশ ক (কা ) সহঃ িশ ক (কা ) এসএসিস-2.38 এইচএসিস-2.20 িবএসএস-2য় শাহােগালা উ  িব াঃ নওগ 7/15/1926 1/16/2001 1987 1763293674

17 মাঃ আিজজ উ াহ 223348 সহঃ িশ ক (ইস:ধম) সহঃ িশ ক (ইস:ধম) দািখল-2য় আিলম-3য় ফািজল-3য় শাহােগালা উ  িব াঃ নওগ 01/06/81 01/06/85 1961 1793775422

18 মা র রিশদ 1129970 সহঃ িশ ক (ইসঃধম) সহঃ িশ ক (ইসঃধম) দািখল-3.17 আিলম-3.25 ফািজল-3.17 ভ পাড়া উ  িবঃ নওগ 6/15/2017 6/16/2001 1989 1729883265

19 মাঃ আঃ সামাদ সরদার 223344 সহঃ িশ ক (ইস:ধম) সহঃ িশ ক (ইস:ধম) দািখল-3য় আিলম-3য় ফািজল-3য় কািশয়াবাড়ী উ  িব াঃ নওগ 01/12/81 01/06/85 1963 1768111191

20 মাঃ তানিজল ইসলাম 1141925 সহঃ িশ ক (কি ঃ) সহঃ িশ ক (কি ঃ) এসএসিস-3.06 িডে ামা ইনঃ3.59 িবএসিস ইনঃ3.29 কািশয়াবাড়ী উ  িব াঃ নওগ 12/15/2008 3/18/2001 1987 1723592361
21 মাঃ আঃ সালাম 568179 সহঃ িশ ক (ইং) সহঃ িশ ক (ইং) এসএসিস-1ম এইচএসিস-1ম িবএ-2য় কালী াম রথী নাথ ইনি ঃ নওগ 11/2/1920 11/2/1920 1972 1719670782
22 দীেপন মার 1065595 সহঃ িশ ক ( িষ) সহঃ িশ ক ( িষ) এসএসিস-2.50 িষ িডে ামা-1ম কালী াম রথী নাথ ইনি ঃ নওগ 10/11/2017 11/12/2001 1986 1731957830
23 রািক ল হাসান 1149021 সহঃ িশ ক (গিণত) সহঃ িশ ক (গিণত) এসএসিস-2.88 এইচএসিস-2.40 িবএসিস(স ান)-2য় কালী াম রথী নাথ ইনি ঃ নওগ 2/19/2017 5/19/2001 1985 1722412450

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

মাবাইল নংিমক নং িশ েকর নাম
ইনেড  

ন র
পদবী

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi
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24 মাঃ আঃ রউফ 1067096 সহঃ িশ ক (ইসঃধম) সহঃ িশ ক (ইসঃধম) এসএসিস- 4.00 এইচএসিস-2.83 িবএ(স ান)-1ম ব কা উঃিবঃ নওগ 7/12/2011 11/12/2001 1997 1747563889

25 আ াস আলী খান 1149017 সহঃ িশ ক (বাংলা ) সহঃ িশ ক (বাংলা ) এসএসিস-3.56 এইচএসিস-4.20 িবএ(স ান)-3.30 ব কা উঃিবঃ নওগ 2/19/1920 5/19/2001 1987 1781223272

26 মাঃ আঃ রউফ 541075 সহঃ িশ ক (ইস:ধম) সহঃ িশ ক (ইস:ধম) দািখল-2য় আিলম-3য় ফািজল-2য় আ াই উ  িব াঃ নওগ 01/01/95 01/02/98 1973 1710633292

27 মাঃ সাই র রহমান 1149012 সহঃ িশ ক (ইসঃধম) সহঃ িশ ক (ইসঃধম) দািখল-5.00 আিলম-4.00 ফািজল-3.30 বড়স ওতা উঃিবঃ নওগ 2/19/2017 5/19/2001 1992 1738569718
28 মাছাঃ আিম ন নছা 1070761 সহঃ িশ ক (বাংলা) সহঃ িশ ক (বাংলা) এসএসিস-1ম এইচএসিস-2য় িবএ-2য় বড়স ওতা উঃিবঃ নওগ 10/12/1920 2/13/2001 1982 1834289564

29 আ ল খােয়র মাঃ নিজর উ ীন াং 251844 সহঃ িশ ক (ইস:ধম) সহঃ িশ ক (ইস:ধম) দািখল-3য় আিলম-2য় ফািজল-2য় কিছর উ ীন মেমাঃ ল ও কেলজ নওগ 02/01/88 01/07/92 1970 1728006234
30 শারিমন আরা 565517 সহঃ িশ ক ( িষ) সহঃ িশ ক ( িষ) এসএসিস-1ম িষ িডে ামা-1ম কিছর উ ীন মেমাঃ ল ও কেলজ নওগ 8/2/2010 8/2/2010 1980 1720305693
31 মাঃ আেয়ন উ ীন 1152751 সহঃ িশ ক (বাংলা) সহঃ িশ ক (বাংলা) এসএসিস-4.83 এইচএসিস-4.50 িবএসএস-3.10 খনেজার জয়সাড়া উঃিবঃ নওগ 2/19/1920 7/19/2001 1991 1737726116
32 মাছাঃ স রা বা 1024372 সহঃ িশ ক ( িষ) সহঃ িশ ক ( িষ) এসএসিস-2য় িষ িডে ামা-2য় খনেজার জয়সাড়া উঃিবঃ নওগ 5/1/2702 9/5/2001 1982 1740551962

33 মাঃ আঃ রিশদ 545688 সহঃ িশ ক (ইস:ধম) সহঃ িশ ক (ইস:ধম) দািখল-2য় আিলম-2য় ফািজল-2য় খনেজার জয়সাড়া উঃিবঃ নওগ 25/03/99 01/04/99 1971 1798920677

34 মাঃ শাহজাহান 1140662 সহঃ িশ ক (কি ঃ) সহঃ িশ ক (কি ঃ) এসএসিস-1ম এইচএসিস-1.60 িবএ-2য় খনেজার জয়সাড়া উঃিবঃ নওগ 12/15/2001 3/18/2001 1978 1848530189

35 মাঃ আঃ রহমান 559995 সহঃ িশ ক (কি ঃ) সহঃ িশ ক (কি ঃ) এসএসিস-1ম এইচএসিস-2য় িবএসিস-2য় সমসপাড়া উঃিবঃ নওগ 6/1/2011 4/2/1924 1976 1724384242

36 মাঃ লিফকার আলী 1107232 সহঃ িশ ক (ইসঃধম) সহঃ িশ ক (ইসঃধম) দািখল-3.50 আিলম-2.40 ফািজল-3.50 সমসপাড়া উঃিবঃ নওগ 10/13/1929 5/14/2001 1990 1722267772

37 মাঃ আ ল বাশার 262369 সহঃ িশ ক (ইস:ধম) সহঃ িশ ক (ইস:ধম) দািখল-2য় আিলম-2য় ফািজল-2য় সমসপাড়া উঃিবঃ নওগ 6/1/2001 6/2/1924 1975 1710873637
38 মাঃ মিতউর রহমান 1149014 সহঃ িশ ক (ইং) সহঃ িশ ক (ইং) এসএসিস-4.00 এইচএসিস-3.90 িবএ(স ান)-2য় ক গাছা কিড উঃিবঃ নওগ 2/19/2006 5/19/1923 1988 1723282320
39 অিনমা রানী 1069937 সহঃ িশ ক (কা ) সহঃ িশ ক (কা ) এসএসিস-2য় এইচএসিস-2য় িবএ-2য় ক গাছা কিড উঃিবঃ নওগ 11/4/1921 12/12/2006 1975 1740059190

40 মাঃ আজাহার আলী 1121754 সহঃ িশ ক (কি ঃ) সহঃ িশ ক (কি ঃ) এসএসিস-1ম এইচএসিস-2য় িবএ-3য় ক গাছা কিড উঃিবঃ নওগ 5/15/2012 8/15/2002 1977 1721336301
41 ওয়ােছক আলী 562626 সহঃ িশ ক (ধম) সহঃ িশ ক (ধম) দািখল-3য় আিলম-3য় ফািজল-3য় ক গাছা কিড উঃিবঃ নওগ 09/02/00 2/2/2009 1973 1745134528
42 মাঃ তাতা সরদার 1145740 সহঃ িশ ক (ইং) সহঃ িশ ক (ইং) এসএসিস-3.81 এইচএসিস-4.10 িবএ(স ান)-2য় জগদাশ উঃিবঃ নওগ 2/19/2002 3/19/2001 1990 1737356841

43 মাঃ আঃ রউফ 1145739 সহঃ িশ ক (িব ান) সহঃ িশ ক (িব ান) এসএসিস-3.56 এইচএসিস-3.50 িবএসিস(স ান) 2য় জগদাশ উঃিবঃ নওগ 2/19/2002 3/19/2001 1988 1710136176

44 মাঃ আ ল হােসন 297529 সহঃ িশ ক (ইস:ধম) সহঃ িশ ক (ইস:ধম) দািখল-2য় আিলম-2য় ফািজল-3য় জগদাশ উঃিবঃ নওগ 01/01/95 01/01/97 1972 1752282145
45 িনমাই চ  সরকার 1001629 সহঃ িশ ক ( িষ) সহঃ িশ ক ( িষ) এসএসিস-2য় িষ িডে ামা-1ম িবশা উঃিব াঃ নওগ 12/2/1931 1/4/2001 1974 1729125000

46 আ লাহ আল মিত 246704 সহঃ িশ ক (ইস:ধম) সহঃ িশ ক (ইস:ধম) দািখল-2য় আিলম-2য় ফািজল-2য় িবশা উঃিব াঃ নওগ 01/07/87 01/07/87 1964 1710934806

47 মাঃ মহিসন আলী 545881 সহঃ িশ ক (ইস:ধম) সহঃ িশ ক (ইস:ধম) দািখল-2য় আিলম-3য় ফািজল-2য় নবােবর তা ু উঃিবঃ নওগ 01/01/95 01/04/99 1972 1718880221

48 মাছাঃ তহিমনা খা ন 560000 সহঃ িশ ক (কি ঃ) সহঃ িশ ক (কি ঃ) এসএসিস-1ম এইচএসিস-2য় িবএসিস-2য় নবােবর তা ু উঃিবঃ নওগ 9/1/2001 3/2/2001 1981 1712596729

49 মাঃ আঃ মা ান াং 551320 সহঃ িশ ক (ইস:ধম) সহঃ িশ ক (ইস:ধম) দািখল-2য় আিলম-3য় ফািজল-3য় গায়ালবাড়ী উঃিবঃ নওগ 01/02/1995 01/04/00 1974 1719443090

50 মাঃ আ ল কালাম আজাদ 1007672 সহঃ িশ ক (ইস:ধম) সহঃ িশ ক (ইস:ধম) দািখল-2য় আিলম-2য় ফািজল-2য় কা া উঃিবঃ নওগ 12/2/1923 5/4/2001 1980 1796704626
51 মাঃ আঃ গাফফার 1051434 সহঃ িশ ক ( িষ ) সহঃ িশ ক ( িষ ) এসএসিস-1ম এইচএসিস-2য় িবএসিস-2য় কা া উঃিবঃ নওগ 11/2/2017 11/10/2001 1981 1749568570

52 মাঃ ফরেদৗ র রহমান 1037359 সহঃ িশ ক (ইস:ধম) সহঃ িশ ক (ইস:ধম) দািখল-2য় আিলম-2য় ফািজল-2য় দবনগর দশনা উঃিবঃ নওগ 2/5/2009 11/8/2001 1978 1733177122



53 সরদার মাঃ শিহ াহ 557438 সহঃ িশ ক (ইস:ধম) সহঃ িশ ক (ইস:ধম) দািখল-3য় আিলম-3য় ফািজল-3য় বড়াই িড় আদশ বািলকা িবঃ নওগ 01/05/00 4/1/2001 1970 1734111360

54 মাছাঃ মাহ দা খা ন 1046491 সহঃ িশ ক (ইস:ধম) সহঃ িশ ক (ইস:ধম) দািখল-1ম আিলম-2য় ফািজল-3য় পাইকড়া আদশ িন  মাঃবাঃিবঃ নওগ 3/5/2015 5/10/2001 1982 1746180606
55 মাঃ মিতউর রহমান 1068136 সহঃ িশ ক ( িষ ) সহঃ িশ ক ( িষ ) এসএসিস-2য় িষ িডে ামা-2য় পাইকড়া আদশ িন  মাঃবাঃিবঃ নওগ 1/11/2001 11/12/2001 1986 1716445620

56 মাছাঃ আ া ন নছা 1051186 সহঃ িশ ক (বাংলা ) সহঃ িশ ক (বাংলা ) এসএসিস-2য় এইচএসিস-2য় িবএসএস-3য় পাইকড়া আদশ িন  মাঃবাঃিবঃ নওগ 3/5/2016 11/10/2001 1979 1767458623

57 মাঃ নাগর আলী 1149018 সহঃ িশ ক (গিণত ) সহঃ িশ ক (গিণত ) এসএসিস-3.94 এইচএসিস-4.40 িবএসিস(স ান)-1ম পাইকড়া আদশ িন  মাঃবাঃিবঃ নওগ 2/19/2007 5/19/2001 1989 1521479975

58 মাঃ িজ র রহমান 1007667 সহঃ িশ ক (ইস:ধম) সহঃ িশ ক (ইস:ধম) দািখল-2য় আিলম-2য় ফািজল-1ম থলওলমা িন  মাঃিবঃ নওগ 4/2/2015 5/4/2001 1980 1727943488
59 মাঃ হািফ ল ইসলাম 1107253 সহঃ িশ ক ( িষ) সহঃ িশ ক ( িষ) এসএসিস-1ম এইচএসিস-2য় িবএসিস-1ম থলওলমা িন  মাঃিবঃ নওগ 12/13/1931 5/14/2001 1980 1716098930
60 ‡gvt Avãyi iwng 1949033 mnt wkÿK Bmt ag© 4.08 4.75 3.5 ‡kicyi D”P we`¨vjq bIMuv 13.2.19 1.5.19 1991 1756442613
61 ‡gvt eRjyi iwk` 1112699 H K…wl 1g 1g 2q wejvmevox D”P we`¨vjq bIMuv 3.8.14 1.9.14 1971 1793171144
62 ax‡i› ª̀ bv_ Kg©Kvi 1119921 H wn› ỳag© 2q 2q 2q H bIMuv 11.2.15 1.5.15 1984 1727836355
63 ‡gvt B¯ªvwdj †nv‡mb 1149034 H Bmt ag© 4.5 4 3.5 kÖxivgcyi Gd.‡K D”P we`¨vjq bIMuv 4.2.19 1.5.19 1991 1766381694
64 dwi`v BqvQgxb 0 H RxeweÁvb 1g 2q 2q mbœ̈ vmZjv bvmwib wmt evt Dt wet bIMuv 03.2.01 0 26.10.76 1789295984
65 ‡gvt Gkivgyj nK 1579960 H Kw¤úDUvi 3.88 4.42 2q bybyR Kwjwgqv D”P we`¨vjq bIMuv 15.6.13 1.11.13 1986 1728747974
66 iv‡Kk Kzgvi gÛj 0 H wn›`yag© 3 4 2.18 H bIMuv 18.2.19 0 1993 1725832719
67 ‡gvt gvmy` ivbv 1152756 H ‡fŠZweÁvb 5 4.1 3.24 ‡XKov D”P we`¨vjq bIMuv 17.2.19 1.7.19 1991 1732846457
68 ‡g&t Avãyj Rwjj 1152758 H AvBwmwU 3.94 3.42 3.56 H bIMuv 17.2.19 1.7.19 1989 1717483988
69 widvZ Aviv 0 H Bs‡iwR 4.94 4.5 2.96 ‡e¸b‡Rvqvi D”P we`¨vjq bIMuv 18.2.19 0 1991 1758211259
70 iZb Kzgvi mvnv 0 H evsjv 3.3 2.9 3.33 H bIMuv 20.2.19 0 1990 1739166030
71 wbgvB P›`ª 1152759 H wn›`yag© 3.38 3.3 2q H bIMuv 20.2.19 1.7.19 1986 1735281944
72 ‡gvt †Mvjvg †gv¯Ídv 297382 H Bmt ag© 2q 2q 2q Lv`vBj D”P we`¨vjq bIMuv 30.6.93 1.1.97 1971 1724026983
73 ‡MŠZg Kzgvi miKvi 1149032 H K…wl 3.69 3.8 2q H bIMuv 18.2.19 1.5.19 1988 1738431201
74 ‡gvt iv‡k ỳj Bmjvg 259229 H Bmt ag© 2q 2q 3q M‡qkcyi D”P we`¨vjq bIMuv 1.6.95 28.9.95 1972 1748708260
75 ‡gvbvwjmv kviwgb 114903 H weÁvb 4.69 4 3.24 H bIMuv 7.2.19 26.5.19 1992 1751881516
76 ‡gvt Avwidzj Bmjvg 1149029 H MwYZ 4.06 4.8 3.54 H bIMuv 7.2.19 26.5.19 1993 1722881866
77 ‡gvt Avãym mvËvi dviæKx 248061 H Bmt ag© 2q 2q 2q g_yivcyi D”P we`¨vjq bIMuv 15.9.88 15.9.88 1964 1724026547
78 ‡gvt kvZv`r †nv‡mb 1140681 H Kw¤úDUvi 1g 2q 2q H bIMuv 28.1.14 01.03.18 1974 1733183737
79 ‡gvt iweDj Kwig 1133950 H K…wl 5 4.26 2q H bIMuv 27.12.16 01.03.17 1993 1723353733
80 ‡gvt †njvj †nv‡mb 1140678 H AvBwmwU 2q 2q 2q ‡MveiPvcvnvU D”P we`¨vjq bIMuv 16.6.13 01.05.18 1979 1716509295
81 AvKZvi Rvnvb 246062 H 0 3q 3q 2q jveb¨cÖfv cvBjU Mvj©m nvB¯‹zj bIMuv 02.03.85 01.06.85 1964 1795487061
82 ‡gvKv¾xeb bvnvi 555466 H 0 1g 3q 2q H bIMuv 18.06.98 01.05.02 1977 1768140840
83 Avey nvq`vi †gvt AvwRgywÏb 250601 H Bmt ag© 2q 3q 2q mvMicyi D”P we`¨vjq bIMuv 26.01.91 26.01.91 1971 1776927079
84 ‡gvt Avãyi iwk` gÛj 254987 H Bmt ag© 2q 3q 3q RMcvov D”P we`¨vjq bIMuv 02.01.88 01.01.94 1971 1854054258
85 RvbœvZzj †di‡`Šm 1162757 H K…wl 5 5 3.53 AviPv wb¤œ gva¨wgK we`¨vjq bIMuv 05.02.19 01.07.19 1990 1796471292
86 &G.‡K.Gg Avt mvËvi 246063 mnt wkÿK Bmt ag© 3q 3q 2q e`jMvQx miKvwi g‡Wj cvBjU nvB¯‹zj bIMuv 30.06.88 1963 1733160498
87 eyjeyj wmwÏKv 560003 mnt wkÿK Bmt ag© 2q 2q 2q e`jMvQx miKvwi g‡Wj cvBjU nvB¯‹zj bIMuv 05.12.2001 1979 1765836904
88 myiÄbv gRyg`vi 1119930 mnt wkÿK wn› ỳag© 1g 2q 2q e`jMvQx miKvwi g‡Wj cvBjU nvB¯‹zj bIMuv 11.03.15 1982 1723773833
89 ‡gvt mvLvIqvZ †nv‡mb 1117767 mnt wkÿK kixiPP©v 1g 2q 2q e`jMvQx miKvwi g‡Wj cvBjU nvB¯‹zj bIMuv 18.03.15 1979 1710492981
90 wiZv evby 1135408 mnt wkÿK evsjv 2.88 2.6 2q e`jMvQx miKvwi g‡Wj cvBjU nvB¯‹zj bIMuv 25/11/15 1986 1719023187

91 মাসাঃ আেনায়ারা বগম 1117794 সহকারী িশ ক কি উটার এস এস িস-02.3.25
এইচ এস িস-

4.02.50
অনাস-9.2য় মা াস-

17.2য় হিরতকীডা া উ  িব ায়ল নওগ 26/11/2014 7/3/2015 2/2/1988 1718933847

92 মাঃ আ ল আিলম 1057884 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল-99-1ম আিলম-01-2য়
ফািজল-4.2য় কািমল-

6.2য় হিরতকীডা া উ  িব ায়ল নওগ 1/2/2011 1/5/2011 15/1/1985 1725302407

93 সে ষ মাড 1152768 সহকারী িশ ক ী ধম এস এস িস-04.2.94 এইচ এস িস-7.3.20
অনাস-11-2য় মা াস-

12.2য় হিরতকীডা া উ  িব ায়ল নওগ 9/2/2019 28/7/2019 8/11/1997 1721718724



94 হািববা নাসিরন 2102440 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল-5.3.58- আিলম-07-4.42
ফািজল-12.305 কািমল-

14.3.90 খলনা উ  িব ালয় নওগ 7/2/2019 1/5/2019 1/2/1990 1736844809
95 মাঃআ  ব র িসি ক 1049927 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল-96-1ম আিলম-98.2য় ফািজল-2000-2য় রাংগামাটী উ  িব ালয় নওগ 29/07/2010 1/9/2010 1/1/1982 1724841725
96 সাইমান পারভীন 119042 সহকারী িশ ক গিনত এস এস িস-04 এইচ এস িস-.3.90 াতক-2য় জগদল আিদবাসী লওকেলজ নওগ 12/2/2019 21/5/2019 2/2/1991 1736089429

97 আিন র রগমান 561076 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল- আিলম- ফািজল- ধামইরহাট সিফয়া পাইলট উ  িব ালয় নওগ 16/02/02 1/5/2002 .10/2/1980 1718878407
98 মাঃ আিম র ইসলাম 1152765 সহকারী িশ ক িষ এস এস িস-01.1ম এইচ এস িস-4.3.30 াতক-9.2য় ভাত  উ  িব ালয় নওগ 13/3/2019 1/7/2019 3/1/1983 1737335148
99 তষন মার দাশ 1152768 সহকারী িশ ক কা  তীথ এস এস িস-99.1ম এইচ এস িস-04.3 াতক-08.2য় ভাত  উ  িব ালয় নওগ 20/11/83 13/2/19 1/7/2019 1723281003
100 গালাম মাহা দ 1049926 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম এস এস িস-97.1ম এইচ এসিস-02.2য় াতক-03.2য় ভাত  উ  িব ালয় নওগ 18/07/10 1/9/2010 20/11/83 1714626008
101 অ ত মার 1117789 সহকারী িশ ক কা  তীথ এস এস িস-1ম এইচ এসিস-01.55 াতক-3.05 চি র উ  িব ালয় নওগ 13/12/14 1/3/2015 31/12/81 1714864948
102 আরফান হাসাইন 1149035 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল-4.94 আিলম-4.58 ফািজল-3.39 চি র উ  িব ালয় নওগ 16/2/2019 1/5/2019 12/2/1994 1770788144
103 বাহা ল কিবর 1119920 সহকারী িশ ক শািররীক িশ া এস এস িস-2য় এইচ এস িস-2য় াতক-3য় চি র উ  িব ালয় নওগ 12/10/2014 1/5/2015 1/2/1983 1713701408
104 শািহ র আলম 658188 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল-2য় আিলম-2য় ফািজল-2য় ভড়ম উ  িব ালয় নওগ 27/12/02 1/5/2003 2/1/1978 1734135699
105 মাসাঃ ির া ল ম 1036162 সহকারী িশ ক কি উটার এস এস িস-1ম এইচ এস িস-2য় াতক-2য় ভড়ম উ  িব ালয় নওগ 28/11/2004 1/11/2007 18/2/78 1714740866
106 ইসিতয়াক   আহে দ 1152767 সহকারী িশ ক িষ এস এস িস-2য় এইচ এস িস-2.90 াতক-2য় আড়ানগর উ  িব ালয় নওগ 9/2/2019 1/7/2019 25/12/85 1718853844
107 রায়হান কিবর 1149041 সহকারী িশ ক বাংলা এস এসিস-3.67 এইচ এস িস-2.33 াতক-2য় আড়ানগর উ  িব ালয় নওগ 9/2/2019 1/5/2019 1/6/1961 1719036475
108 এনা ল হক 1149038 সহকারী িশ ক সমাজ িব ান এস এস িস-3.44 এইচ এস িস-2.40 াতক-2য় লফত উ  িব ালয় নওগ 13/2/19 1/5/2019 1/5/1988 1763209959

109 মাঃ মাকেল ল রহমান 248514 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল-2য় আিলম-3য় ফািজল-3য় মংগলবাড়ী িসরািজয়া উ  িব ালয় নওগ 1/10/1988 1/6/86(দতনশহ 1/1/1964 1732082536
110 সাহরাফ হােসন 1051190 সহকারী িশ ক িষ এস এস িস-1ম এইচ এস িস-2য় িব এস িস-2য় মংগলবাড়ী িসরািজয়া উ  িব ালয় নওগ 2/5/2010 1/11/2010 15/10/89 1915073069
111 ত ন মার 1048227 সহকারী িশ ক শািররীক িশ া এস এস িস-2য় এইচ এস িস-1ম িব ি  এড মংগলবাড়ী িসরািজয়া উ  িব ালয় নওগ 2/5/2010 1/7/2010 2/8/1975 1724057023
112 মাঃ বলাল হােসন 253227 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল-2য় আিলম-3য় ফািজল-2য় জাহান র উ  িব ালয় নওগ 1/8/1993 1/8/1993 1/1/1972 1719615308
113 মাঃ আ ল আিজজ 554497 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল-3য় আিলম-2য় কািমল-2য় দবী র উ  িব ালয় নওগ 29/5/95 1/4/201 8/3/1975 1740874127
114 র হাসান 1149039 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল-4.50 আিলম-4.42 কািমল-4.25 শংকর র উ  িব ালয় নওগ 4/2/2019 1/5/2019 15/6/1991 1776090852
115 মাজাহা ল ইসলাম 547568 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল-2য় আিলম-2য় কািমল-3য় পলাশবাড়ী উ  িব ালয় নওগ 1/9/1999 1/9/1999 5/2/1975 1724909425
116 ন ল চ  মহত 1100979 সহকারী িশ ক কা  তীথ এস এস িস-2য় এইচ এস িস-2য় াতক-2য় পলাশবাড়ী উ  িব ালয় নওগ 21/9/13 1/1/2014 6/8/1981 1723099622

117 আখফা ল 1149040 সহকারী িশ ক কি উটার এস এস িস-1ম এইচ এস িস-2য় াতক-3য় ল নপাড়া উ  িব ালয় নওগ 19/5/2003 1/5/2019 27/12/1979 1714751019
118 ল ইসলাম 246055 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল-2য় আিলম-2য় কািমল-2য় ল নপাড়া উ  িব ালয় নওগ 3/1/1987 3/3/1987 1/3/1963 1739704056

119 মাঃ রায়হান বা 1152780 সহঃ িশঃ ইংেরজী এসএসিস এইচএসিস স ান আলাল র  হাজী শখ আলম উঃ িব নওগ 4/2/2019 1/7/2019 8/2/1993 1747872168

120
মাহা দ আঃ জ ার ামািনক 1049931 সহঃ িশঃ ই  ধম দািখল আিলম ফািজল িবলবয়রা গেয়িশয়া উ  িবঃ নওগ 1/7/2010 1/9/2010 20/07/82 1724399640

121 মাঃ জাই ল ইসলাম 1068604 সহঃ িশঃ ই  ধম দািখল আিলম ফািজল গািব র ব ি খী উচঃ িবঃ নওগ 25/9/2012 1/11/2012 1/1/1986 1710244573

122 মাছা মেহদী আফেরাজ 1149046 সহঃ িশঃ আইিস এসএসিস িডে ামা ইি গািব র ব ি খী উচঃ িবঃ নওগ 5/2/2019 1/5/2019 1984 1740918735

123 মাঃ রজাউল কিরম 1057907 সহঃ িশঃ শরীর এসএসিস এইচএসিস াতক আইওরপাড়া উ  িব ালয় নওগ 20/1/2011 01/5/20111 1983 1725668670

124 মাঃ েবল মাহ দ 1117783 সহঃ িশঃ আইিস এসএসিস এইচএসিস াতক আইওরপাড়া উ  িব ালয় নওগ 11/10/2014 1/3/2015 1985 1724839843

125 িদলীপ মার সরকার 1135512 সহঃ িশঃ িহ ধ এসএসিস এইচএসিস াতক আইওরপাড়া উ  িব ালয় নওগ 24/12/16 1/5/2017 1986 1721665771

126 মাঃ সােহব আলী 1149056 সহঃ িশঃ বাংলা এসএসিস এইচএসিস াতক আইওরপাড়া উ  িব ালয় নওগ 24/1/19 1/5/2019 1985 1737055664
127 রজাউল কিরম 1149045 সহঃ িশঃ ইঃ  ধ এসএসিস এইচএসিস াতক আইওরপাড়া উ  িব ালয় নওগ 24/1/2019 1/5/2019 1990 1734007176
128 শা  মার 1154935 সহঃ িশঃ বাংলা এসএসিস এইচএসিস াতক িপ ক এ উ  িব ালয় নওগ 4/2/2019 1/9/2019 1986 1725194131
129 মাঃ মা ম িব াহ 1060053 সহঃ িশঃ ই ধ এসএসিস এইচএসিস াতক কািল াম দাডা ী উ  িব ালয় নওগ 11/4/2011 1/11/2012 1982 1717253440

130 এস এম জাকািরয়া লতান 1059958 সহঃ িশঃ আইিস এসএসিস এইচএসিস াতেকা র কািল াম দাডা ী উ  িব ালয় নওগ 8/6/2011 1/11/2012 1983 1718219701

131 মাঃ হযরত আলী 551333 সহঃ িশঃ ই ধ দািখল আিলম ফািজল খা বা াইখাড়া  উ  িবঃ নওগ 15/4/1995 1/5/2000 28/1/76 1718095984
132 মাছাঃ শাহানারা আ ার 568198 সহঃ িশঃ আইিস এসএসিস এইচএসিস াতক খা বা াইখাড়া  উ  িবঃ নওগ 28/12/04 1/5/2003 17/9/81 1735122669

133 এস এম আিম ল ইসলাম 247927 সহঃ িশঃ ই ধ দািখল আিলম কািমল মনম ব খী উঃ িবঃ ও কেলজ নওগ 1/11/1989 1/3/1990 1/1/1970 1712312715

134 িসরা ম মিনরা 1152774 সহঃ িশঃ বাংলা এসএসিস এইচএসিস াতেকা র মনম ব খী উঃ িবঃ ও কেলজ নওগ 6/2/2019 1/7/2019 25/11/88 1771702969



135 মাছাঃ তামা া শারিভন ত ী 1152772 সহঃ িশঃ ইংেরজী এসএসিস এইচএসিস াতেকা র মনম ব খী উঃ িবঃ ও কেলজ নওগ 6/2/2019 1/7/2019 25/4/1992 1744699268

136 মাঃ আেনায়ার হােসন 1152770 সহঃ িশঃ িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক মনম ব খী উঃ িবঃ ও কেলজ নওগ  6/2/2019 1/7/2019 25/10/83 1751004707

137 মাঃ মাতিসম িব াহ 247219 সহঃ িশঃ ই ধ এসএসিস এইচএসিস াতক পরান র হাই ল নওগ 13/12/87 13/12/87 1969 1727836619

138 লাইলা ন খা ন 1041785 সহঃ িশঃ ই ধ দািখল আিলম ফািজল পা িড়য়া ইউনাইেটড উঃ িবঃ নওগ 1/11/2009 1/3/2010 29/12/85 1736190072

139 িশপ  রানী দাস 1078056 সহঃ িশঃ িহ ধ এসএসিস এইচএসিস াতক পা িড়য়া ইউনাইেটড উঃ িবঃ নওগ 8/6/2013 1/9/2013 4/9/1985 1735824512

140 মাঃ আিম ল ইসলাম 550456 সহঃ িশঃ ই ধ দািখল আিলম ফািজল ঘান আদশ হাই ল ও কেলজ নওগ 21/2/92 1/4/2000 1/2/1969 1718823782
141 রািবয়া লতানা 1149051 সহঃ িশঃ ঃ িশ এসএসিস এইচএসিস াতক ঘান আদশ হাই ল ও কেলজ নওগ 11/2/2019 1/6/2019 21/10/88 1774183284

142 মাইয়া লতানা 1149054 সহঃ িশঃ ইংেরজী এসএসিস এইচএসিস াতক ঘান আদশ হাই ল ও কেলজ নওগ 16/2/19 1/6/2019 .10/10/1989 1722547562

143 মাঃ দেলায়ার হােসন 297387 সহঃ িশঃ ই ধ দািখল আিলম কািমল িব র চকৈশ া উঃ িবঃ নওগ 30/12/92 1/1/1997 28/2/71 1746244985

144 মাঃ ম র আলী 599447 সহঃ িশঃ ইঃ ধ দািখল আিলম ফািজল রামনগর উ  িব ালয় নওগ 30/12/94 15/5/2000 1962 1762334877
145 হা আঃ সা ার 554503 সহঃ িশঃ ই ধ দািখল আিলম কািমল লি রাম র উ িব নওগ 10/6/1997 1/1/2004 1/2/1972 1745073018

146 মাঃ আিন র রহমান 559294 সহঃ িশঃ ই ধ দািখল আিলম কািমল সাহা র িড এ উ  িবঃ নওগ 5/7/2000 1/4/2001 22/1/73 1718135644

147 মাঃ মাখেল র রহমান 545694 সহঃ িশঃ ই ধ দািখল আিলম কািমল চককামেদব বািলকা উ িব নওগ 15/12/98 1/4/1999 1/2/1979 1754346098

148 মাঃ কাজী আব র িসি ক 227638 সহঃ িশঃ ই ধ দািখল আিলম কািমল পি ম গা র িনঃ মাঃ িবঃ নওগ 1/6/1999 1/4/2001 1/1/1979 1739281858

149 মাঃ শিহ ল ইসলাম 1135405 সহঃ িশঃ গিনত এসএসিস এইচএসিস াতক পি ম গা র িনঃ মাঃ িবঃ নওগ 24/12/16 1/5/2017 24/4/84 1772868169

150 মাঃ আ  বকর িসি ক 1047865 সহঃ িশঃ ই ধ দািখল আিলম কািমল িব ামা রী িশ ায়াতন মাঃবাঃিব নওগ 29/1/00 16/6/10 1977 1733621527

151 িশউিল রানী 1121759 সহঃ িশঃ িহ ধ এসএসিস এইচএসিস াতক িব ামা রী িশ ায়াতন মাঃবাঃিব নওগ 6/11/2014 3/8/2015 1987 1746179777
152 রজাউল কিরম 1142864 সহঃ িশঃ আইিস এসএসিস এইচএসিস াতক চকউেমদ উ  িব ালয় নওগ 14/3/02 1/3/2018 31/10/78 1734945935
153 িবেতশ চ  াং 559296 সহঃ িশঃ শরীর এসএসিস এইচএসিস িব িপ এড চকউেমদ উ  িব ালয় নওগ 8/7/2000 1/6/2001 30/9/76 1719791692
154 মাঃ ল ইসলাম 1007693 সহঃ িশঃ ই ধ দািখল আিলম ফািজল কশব ম লপাড়া িনঃমাঃবািব নওগ 15/01/00 10/4/2004 1/1/1979 1735625338

155 মাঃ বা ল  হােসন 0 সহঃ ধান শাসিনক এসএসিস এইচএসিস াতক চকর নাথ উ  িব ালয় নওগ 1/9/2002 0 1977 1767631303

156 মাঃ ইি স আলী 554509 সহ িশ ক ই ধ দািখল আিলম কািমল চকর নাথ উ  িব ালয় নওগ 12/9/1999 1/4/2001 1978 1735362462

157 িচ া রানী 1129973 সহ িশ ক িহ ধ এসএসিস এইচএসিস াতক চকর নাথ উ  িব ালয় নওগ 14/11/15 1/7/2016 1989 1723403388

158 মাঃ আ ল মা ান 0 সহ িশ ক বািনজ এসএসিস এইচএসিস িব কম চকর নাথ উ  িব ালয় নওগ 1/12/2004 0 1981 1741072467

159 মাঃ আ ল মা ান 0 সহ িশ ক আইিস এসএসিস এইচএসিস িব এস এস চকর নাথ উ  িব ালয় নওগ 1/6/2004 0 1978 1723968529

160 আলমাস হােসন 0 সহ িশ ক িব ান এসএসিস এইচএসিস িব এসিস চকর নাথ উ  িব ালয় নওগ 1/1/2004 0 1980 1745742523

161 শির ল 1149060 সহ-িশ ক ইসলাম ধম 2000-1st 2002-2nd 2005-2nd
খ র হাজী ধেনজ উ ীন
উ  িব ালয়

নওগ
13/02/
2019

01/05/
2019

1986 1724623318

162 রিন ম ল 1149059 সহঃিশ । গিনত 2007-5.00 2009-8.00 2013-3.59
ফরমান র িন ঃ 
মাঃিব ালয় নওগ 3/2/2019 1/5/2019 27/10/90 1736061144

163 আির ল ইসলাম 1145729 সহঃিশ গিনত দািখল-৪.৮৮ এইচএসিস ৪.৩০
স ান-৩.৫২      
িবলছাড়া উ  িব িবলছাড়া উঃ িব নওগ 5/2/2019 1/3/2019 1993 1738207386

164 িন ফা খা ন 1034737 সহঃিশ ইসলাম ধম 1988-1ম 2000-1ম কাঃ২০০২-১ম সর তী র উঃিব নওগ 1/8/2006 1/11/2006 1/11/1983 1722069278
165 মাঃ আঃ হািমদ 549478 সহঃিশ । মৗলভী দািখল-৯৪ আিলম/96 ফািজল /96     ,, নওগ 28/03/2000 1/4/2000 1980 1728754932
166 রিবউল ইসলাম 555493 সহঃ িশ কি উ ার ২য় ৩য় ২য় -এম এ-৩য় দাউলবারবাক র উঃিব নওগ 29/2/2000 29/2/2001 1974 1710058552

167 রনিজৎ মার 563155 সহঃিশ ।  িহ  ধম 3য়-1976 ৩য়-১৯৮৪ 2.70-2009 মালাহার বািলকা উিব নওগ 1/1/1996 1/5/2002 6/5/1960 1734747365

168
মাঃ মায়ন কিবর 1052400           

    িষ 1052400 সহঃ িশ িষ 1994-1ম 2000-3য় 2003-2য় বল িড উ  িব ালয় নওগ 26/8/2010
1/11/2010/12/0

2/78 1721717279

169 হািসব উি ;ন 11499065 সহঃ িশ ইসলাম ধম দািখল আিলম/96 ফািজল হািমদ র িজগাতলাউিব নওগ 9/2/2019 1/5/2019 12/2/1985 1732281452
170 পিরমল চ  রায় 1149058 সহঃিশ  িহ ধম এসএসিস এইচ এসিস াতক হািমদ র িজগাতলাউিব নওগ 9/2/2019 1/5/2019 28/8/83 1704729602

171 আির ল ইসলাম 1149062 সহঃ িশ বাংলা 2005-4.17 2007-4.67 2012-3.02 হাটচকগৗরী  উঃিব নওগ 17/2/19 1/5/2019 5/4/1989 1737412742
172 মাঃ ইউ ছ আলী 244713 সহঃ িশ ইসলাম ধম 1980-2য় 1982-2য় কািমল পাহাড় র জ ি◌এন বাঃ উিব 24/1/85 1/6/1986 1/1/1968 1963358549
173 িলটন মার মহ 1129235 সহঃিশ । কা তীথ এসএসিস এইচএসিস াতক বন ব.কাির.বাঃউিব নওগ 14/12/15 1/5/2016 16/9/86 1717854876
174 মা া মাঃ হািফজ 7550517 সহঃ িশ ইসলাম ধম দািখল আিলম কািমল বন ব.কাির.বাঃউিব নওগ 1/3/1999 1/5/2000 1966 1788933511



175 িলটন মার হাজরা 1102645 সহঃিশ । িহ 2002-2.50 2004-3.42 2008/2য় শালবাড়ী উ চ িব ালয় নওগ 31/12/13 1/3/2014 29/12/87 1714838138
176 িমঠন মার 1137290 সহঃিশ । াতক িশবগ  উ  িব ালয় নওগ 1/12/2016 7 15/10/87 1712338853
177 িরং  মার 1145734 সহঃিশ । গিণত াতক িশবগ  উ  িব ালয় নওগ 3/2/2019 1/3/2019 11/12/1988 1710765852
178 িমলন হােসন 1149067 সহঃিশ । ত াতক িশবগ  উ  িব ালয় নওগ 3/2/2019 1/5/2019 18/11/94 1719283384

179 স য় মার 1145736 সহঃিশ । িব ান িজিপএ-৫ -08 ২০১০-৪.৩০ ২০১৪-৩.৬৩ মিহনগর উ িব নওগ 2/2/2019 1/3/2019 26/8/1993 1751722522
180 আ র  রিশদ 251262 সহঃিশ । ইসলাম ধম আিলম ফািজল কািমল উ র াম উ িব নওগ 9/9/1991 9/9/1991 2/4/1960 1762679066
181 লাল চ 1107228 সহঃিশ । িহ 1994-1ম 2003-2.2.10 2008-2য় গাহলী উ িব নওগ 9/3/2014 1/5/2014 10/6/1979 1733177034
182 উে  ল ম 1149068 সহঃিশ । ইসলাম ধম 2004-5.00 2006-5.00 2009-4.17 গাহলী উ িব নওগ 16/2/19 1/5/2019 10/6/1989 1743693052
183 আঃহািকম সামসী 251731 সহঃ িশ ইসলাম দািখল আিলম ফািজল খা র ইউ িপি◌উিব নওগ 25/5/92 1/6/1992 5/10/1966 1722037483
184 মন চ  রায় 1145730 সহঃ িশ িষ 4.44./05 3.60/07 ১ম/২০১২ চা াশ এসএসউ িব নওগ 5/2/2019 1/3/2019 10/10/1990 173267222
185 আনসা ল 1149063 সহঃ িশ ইসলাম ধম 4.25/04 4.08/07 3.21/11 চা াশ এসএসউ িব নওগ 5/2/2019 1/5/2019 3/1/1990 1719669342
186 নেরন চ 1135384 সহঃ িশ সমাজ িব 1997 2006 2010 জি াম এ উ িব নওগ 1/11/2016 1/5/2017 1981 1791073324
187 আ র রহমান 378363 সহঃ িশ ইসলামধম 1982 1984 2000 জি াম এ উ িব নওগ 19/6/06 1/5/2008 1968 1745508820
188 ি র রহমান 223611 সহঃ িশ ইসলামধম 2001-3.5 2007- 1981-3.00 দবর র উিব+ নওগ 1/12/1981 1/6/1985 1962 1726433143
189 ই াহীম খিলল 248516 ইসলামধম 1981-3িয় 3য় কািমল ৩য় েগাপাল রউ িব নওগ 16/11/88 1/3/1989 1/2/1968 1724338514
190 সাি র হা: 1149069 সহঃ িশ িষ 2003-3 2য় অনাস েগাপাল রউ িব নওগ 20/2/19 1/5/2019 2/10/1987 1721336140
191 টাটন মার 1152782 সহঃ িশ িহ 3.63 অনাস েগাপাল রউ িব নওগ 20/2/19 1/7/2019 12/12/1990 1739866913
192 অির ম ঘাষ 1149070 সহঃ িশ বঞান 4.63 4.8 অনাস েগাপাল রউ িব নওগ 20/2/19 1/5/2019 1/5/1988 1719022881

193
মাঃ আ স সা ার 246679 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 3য়/1977 3য়/1979 3য়/1981, কািমল-2য়/ 

1999
আমইল এ,এম উ  িব ালয় নওগ । 3/6/1987 3/6/1987 20/02/1964 1727971832

194
মাসাঃ ফািহমা খা ন 1152792 সহকারী িশ ক গিণত 3.44/ 2008 3.40/ 2011 3.13/ 2015 আমইল এ,এম উ  িব ালয় নওগ । 16/02/2019 1/7/2019 15/10/1993 1796931679

195
মাঃ খাকন উি ন 1140652 সহকারী িশ ক কি উটার 3.06/ 2005 3.60/ 2007 2য়/2011 বলগা র উ  িব ালয় নওগ । 24/12/2014 1/3/2018 30/12/1989 1723626475

196 মাঃ আঃ সাবহান 1027106 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 2য়/ 1995 2য়/ 1998 2য়/2000 বলগা র উ  িব ালয় নওগ । 3/2/2004 1/9/2005 10/2/1981 1731607559

197
ব না রানী সহকারী িশ ক িহ  ধম 2.50/ 2003 2.50/ 2005 2য়/ 2009 বলগা র উ  িব ালয় নওগ । 5/2/2019 16/10/1986 1762677009

198
ঝনা রানী 1032401 সহকারী িশ ক িষ িশ া 1ম/1997 1ম/1999 2য়/2001 ভবানী র বািলকা উ  িব ালয় নওগ । 12/8/2004 1/2/2006 19/11/1980 1936119186

199
মাছাঃ মারিজয়া খা ন 1024521 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 1ম/1981 2য়/1983 3য়/1985, কািমল-2য়/ 

2006
ভবানী র বািলকা উ  িব ালয় নওগ । 12/8/2004 1/9/2005 15/09/1969 1798184421

200
মাঃ বা ল আ ার চৗ রী 1065620 সহকারী িশ ক কি উটার 2য়/1995 2য়/1998 3য়/2001 বীরেজায়ান উ  িব ালয নওগ । 4/12/2011 1/11/2012 22/12/1979 1725690859

201 আ ল মািমন 1117793 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 1ম/2000 2.00/ 2005 2য়/2007 বীরেজায়ান উ  িব ালয নওগ । 13/01/2015 1/3/2015 1/1/1986 1717631932

202
পন মার 1119917 সহকারী িশ ক িহ  ধম 2য়/1999 3.00/ 2007 2য়/2010 বীরেজায়ান উ  িব ালয নওগ । 13/01/2015 1/5/2015 31/07/1983 1727250521

203 মাঃ মমতা ল ইসলাম 549484 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 3য়/ 1984 3য়/ 1988 3য়/ 1994 চ ন নগর বািলকা উ  িব ালয় নওগ । 22/05/ 2000 22/05/ 2000 1/1/1969 1709189341

204
পাথ মার জায়াদার সহকারী িশ ক ইংেরিজ 1ম/ 2000 িজ.িপ.এ-2.60/ 

2003
3য়/ 2009 চ ন নগর বািলকা উ  িব ালয় নওগ । 5/2/2019 10/10/1984 1725905277

205 মাঃ ইয়া ব আলী 1140670 সহকারী িশ ক কি উটার 2য়/1993 3য়/1996 2য়/1998 িজশহর ি খী উ  িব ালয় নওগ । 4/6/2015 1/3/2018 3/11/1976 1758166480

206
মাঃ আ ল স 1149087 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 1ম/1998 2য়/2000 3য়/2004, কািমল-1ম/ 

2007
িজশহর ি খী উ  িব ালয় নওগ । 4/2/2019 1/5/2019 9/2/1984 1743869085

207
মাঃ আ স সালাম 248520 সহকারী িশ ক (ইসলাম 

ধম)
ইসলাম ধম 3য়/1983 3য়/1985 3য়/1987, কািমল-2য়/ 

1996
ঝা য়াপাড়া উ  িব ালয় নওগ । 26/02/1989 1/3/1989 25/02/1971 1772830650

208
রতন মার 568215 সহকারী িশ ক (িহ  ধম) িহ  ধম 2য়/1997 2য়/1999 2য়/2001 ঝা য়াপাড়া উ  িব ালয় নওগ । 24/12/2002 1/5/2003 27/09/1980 1740546478

209
মাঃ রিফজ উ ীন 1054997 সহকারী িশ ক 

(কি উটার)
কি উটার 2য়/1990 2য়/1994 3য়/2002 িনয়ামত র উ  বািলকা িব ালয় ও কেলজ নওগ । 1/12/2010 1/1/2011 1/6/1975 1741390058



210
মাঃ শিহ ল ইসলাম 1131383 সহকারী িশ ক (ইসলাম 

ধম)
ইসলাম ধম 3.83/ 2001 3.08/ 2003 3য়/2006 িনয়ামত র উ  বািলকা িব ালয় ও কেলজ নওগ । 7/6/2015 1/11/2016 2/2/1986 1727214284

211
মাঃ আ াহ 297533 সহকারী িশ ক (ইসলাম 

ধম)
ইসলাম ধম 3য়/1985 3য়/1990 3য়/1992, কািমল-2য়/ 

1999
িনমদীিঘ উ  িব ালয় নওগ । 2/12/1993 1/1/1997 10/12/1970 1726931455

212
এসএম রাইয়া নাসিরন 1149085 সহকারী িশ ক 

(কি উটার)
কি উটার 5 4 3.51 পািনহারা উ  িব ালয় নওগ । 18/02/2019 1/5/2019 18/10/1991 1717927203

213
মাঃ মাসেলম আলী 222847 সহকারী িশ ক (ইসলাম 

ধম)
ইসলাম ধম 2য়/ 1977 3য়/1979 3য়/1981 রাজা র দরগাপাড়া উ  িব ালয় নওগ । 1/12/1981 1/12/1981 1/10/1961 1750011079

214
নািসমা খা ন 1136624 সহকারী িশ ক (ইংেরিজ) ইংেরিজ 3.44/ 2003 4.00/ 2005 2য়/ 2009, এমএ-2য়/ 

2010
রাজা র দরগাপাড়া উ  িব ালয় নওগ । 26/10/2016 1/7/2017 10/5/1988 1796882382

215
মাঃ আফজাল হােসন 544789 সহকারী িশ ক (ইসলাম 

ধম)
ইসলাম ধম 3য়/1990 2য়/1992 2য়/1994, কািমল-2য়/ 

1997
রামনগর উ  িব ালয় নওগ । 7/3/1995 1/4/1999 22/02/1976 1718677818

216
িকরন কমকার 1149084 সহকারী িশ ক (িহ  ধম) িহ  ধম 4.00/ 2007 3.80/ 2009 2.90/ 2017, এমিবএ-

3.19/ 2015
র ল র উ  িব ালয় নওগ । 2/2/2019 1/5/2019 8/5/1991 1795029192

217
মাসাঃ রািজনা খা ন সহকারী িশ ক 

(কি উটার)
কি উটার 2.25/ 2003 3.50/ 2005 2য়/ 2009, এমএসএস-

2য়/ 2010
র ল র উ  িব ালয় নওগ । 22/06/ 2019 31/12/1986 1725318747

218
মাসাঃ রােবয়া খা ন 558941 সহকারী িশ ক ( িষ) িষ িশ া 2য়/ 1991 2য়/ 1993 2য়/ 1995 সাদা র খিড়বাড়ী উ  িব ালয় নওগ । 1/4/2000 1/6/2001 28/11/1974 1742332886

219
মাঃ খােল ামান সহকারী িশ ক (গিণত) গিণত 2য়/1991 2য়/1995 2য়/2000 সাদা র খিড়বাড়ী উ  িব ালয় নওগ । 16/08/2015 25/09/1976 1710438862

220
নাজ ল হক সহকারী িশ ক (ইসলাম 

ধম)
ইসলাম ধম 2য়/2000 3.33/ 2007 3.08/ 2010 সাদা র খিড়বাড়ী উ  িব ালয় নওগ । 16/08/2015 1/1/1986 1747652240

221
মাঃ মায়ন কিবর 1144645 সহকারী িশ ক 

(কি উটার)
কি উটার 3.13/2002 2.70/2004 1ম/2008 সাৈ ল বের  মা িমক িব ালয় নওগ । 19/10/2013 1/1/2019 15/01/1984 1721033481

222
মাঃ আেনায়ার হােসন 1051202 সহকারী িশ ক (শারীিরক 

িশ া
শারীিরক িশ া 2য়/1995 2য়/1998 2য়/2001 সাৈ ল বের  মা িমক িব ালয় নওগ । 12/9/2003 1/11/2010 29/11/1978 1739543598

223
ম য়ারা খা ন 1046428 সহকারী িশ ক (ইসলাম 

ধম)
ইসলাম ধম 2য়/1996 3য়/1998 2য়/2001 সাৈ ল বের  মা িমক িব ালয় নওগ । 12/3/2005 1/5/2010 10/2/1980 1738835685

224
নািসমা খা ন 1065627 সহকারী িশ ক (ইসলাম 

ধম)
ইসলাম ধম 3.50/ 2001 3.08/ 2003 1ম/ 2006, কািমল-

3.80/ 2010
শালবাড়ী উ  িব ালয় নওগ । 6/3/2012 1/11/2012 2/1/1987 1746051183

225
িবমল শম 1149086 সহকারী িশ ক (িব ান) িব ান 4.56/ 2006 4.20/ 2008 1ম/2012, এমএসিস-

1ম/ 2013
শালবাড়ী উ  িব ালয় নওগ । 9/2/2019 1/5/2019 20/07/1990 1737597993

226
মাহ দা খা ন 559492 সহকারী িশ ক(ইসলাম 

ধম)
ইসলাম ধম 2য়/ 1992 2য়/ 1994 2য়/ 1996 সা না উ  িব ালয় নওগ । 6/3/1996 28/03/ 2001 1/1/1978 1723168286

227
মাঃ সিলম রজা 568217 সহকারী িশ ক 

(কি উটার)
কি উটার 1ম/1995 2য়/1998 2য়/2000 ভীম র উ  িব ালয় নওগ । 23/04/2002 1/6/2002 3/9/1979 1720466096

228
ফািহমা খা ন 1119899 সহকারী িশ ক (ইসলাম 

ধম)
ইসলাম ধম 1ম/1999 2য়/2001 3য়/2004 ভীম র উ  িব ালয় নওগ । 26/01/2015 1/5/2015 .10/12/1984 1749757042

229
মাঃ আ া ামান 1041334 সহকারী িশ ক শরীরচচা 1ম/ 1993 2য়/ 1995 3য়/2001 ভীম র উ  িব ালয় নওগ । 25/12/2009 1/3/2010 22/07/1977 1734040793

230
মাঃ আব র রা াক 550525 সহকারী িশ ক (ইসলাম 

ধম)
ইসলাম ধম 3য়/1985 3য়/ 1987 3য়/ 1990, কািমল-2য়/ 

1992
মায়ামারী এলিব উ  িব ালয় নওগ । 1/1/1994 1/4/2000 15/03/1971 1740621705

231
মাঃ ওবাই র রহমান 1036280 সহকারী িশ ক (শরীরচচা) শরীরচচা 1ম/ 1995 2য়/ 1997 3য়/ 1999, িব.িপএড-

2য়/ 2005
মায়ামারী এলিব উ  িব ালয় নওগ । 1/1/2004 1/1/2008 1/3/1980 1729102240

232
সিফ ল ইসলাম সহকারী িশ ক (ইংেরিজ) ইংেরিজ 4.44/2008 5.00/2010 2.73/2015 বের  একােডমী মা িমক িব ালয় নওগ । 12/2/2019 17/02/1991 1761328498

233
মাঃ মা র রহমান 1079957 সহকারী িশ ক (ইসলাম 

ধম)
ইসলাম ধম 1ম/2000 2য়/2002 1ম/2004, কািমল-

2য়/06
কাপাি য়া উ  িব ালয় নওগ । 16/09/2013 1/11/2013 6/2/1986 1712207379



234
মাসাঃ ফিরদা পারভীন 565578 সহকারী িশ ক 

(কি উটার)
কি উটার 2য়/1995 2য়/1997 2য়/2000 কাপাি য়া উ  িব ালয় নওগ । 2/2/2002 1/6/2002 11/11/1978 1761503651

235
মাঃ আ ল কালাম 544766 সহকারী িশ ক (ইসলাম 

ধম)
ইসলাম ধম 3য়/1990 3য়/1992 3য়/1994, কািমল-

2য়/03
মি ক র বািলকা উ  িব ালয় নওগ । 28/02/1999 1/4/1999 20/02/1976 1728223364

236 মাঃ আ ল হািলম ৫৫৩৭৬৯
সহকারী িশ ক (ইসলাম 
ধম) ইসলাম ধম ২য়/১৯৯১ ২য়য়/১৯৯৪

২য়/১৯৯৬, কািমল-
২য়/১৯৯৮ জানািক উ  িব ালয়

নওগ ।
.5/3/1999 .1/4/2001 .1/1/1977 ১৭৪৫৪২৫৪১৭

237
চ ল মার ম ল 1133927 সহঃিশ ক িষ িশ া এস এস িস 2002      

িজ িপ 3.00
এইচ এস িস 2005  

িজ িপ 2.50
এম এস িস 2010      

2য় িবভাগ
নিজ র বািলকা উ  িব ালয় প ীতলা 31/10/16 1/3/2017 1/10/1997 01736-456426

238
মাঃ গালাম িকবিরয়া 297522 সহঃিশ ক সমাজ এস এস িস 1987     

2য় িবভাগ
এইস এস িস 1989  

3য় িবভাগ
াতক 1994              

3য় িবভাগ
না রহাট ল বাগ বািলকা উ  িবঃ প ীতলা 1/12/1994 1/1/1997 1/1/1971 01745-319065

239
মাঃ আ াহ আল সাইদ 1001646 সহঃিশ ক বাংলা এস এস িস 1984     

2য় িবভাগ
এইস এস িস 1986  

3য় িবভাগ
াতক 1995             

3য় িবভাগ
ঐ প ীতলা 1/1/1997 1/1/2004 12/8/1968 01721-336480

240
কাকলী রানী 1076450 সহঃিশ ক িহ  ধম এস এস িস 2000     

1ম  িবভাগ
এইচ এস িস 2004  

িজ িপ 1.80
াতক 2008           

2য় িবভাগ
ঐ প ীতলা 7/5/1993 1/7/2013 24/12/82 01742-019101

241
মাঃ ফিরদ হােসন 1140656 সহঃিশ ক ত  ও যাগােযাগ এস এস িস 2000     

1ম  িবভাগ
এইচ এস িস 2008  

িজ িপ 3.25
াতক 2012           িজ 

িপ 3.01
ঐ প ীতলা 22/06/15 1/3/2018 5/2/1983 01718-629167

242
মাসাঃ রাজী আেনায়ারা 1030723 সহঃিশ ক িষ িশ া এস এস িস 1994     

1ম িবভাগ
এইস এস িস 1996 

2য় িবভাগ
াতক 1998           

2য় িবভাগ
নাগরেগালা উ  িব ালয় । প ীতলা 11/10/2004 1/12/2005 25/05/78 01712-144189

243
মাসাঃ সাম ন নাহার 1140677 সহঃিশ ক কি উটার এস এস িস 1991     

1ম িবভাগ
এইচ এস িস 1999  

1ম িবভাগ
াতক 2001           2য় 

িবভাগ
গাহন উ  িব ালয়। প ীতলা 12/10/2014 1/3/2018 8/2/1975 01742-774477

244
মাসাঃ তামা া পারভীন 1140708 সহঃিশ ক কি উটার এস এস িস 2001     

1ম িবভাগ
এইস এস িস 2004  

িজ িপ 2.10
িব এ স ান 2013    

3.43
িশহাড়া উ  িবঃ প ীতলা 3/9/2015 1/3/2018 1982 01782-125133

245
ইম ল কােয়স 1149090 সহঃিশ ক িষ িশ া এস এস িস 2005     

িজ িপ 3.31
এইচ এস িস 2007  

িজ িপ 3.20
াতক 2012           1ম 

িবভাগ
মি ক র উ  িব ালয় । প ীতলা 11/2/2019 1/5/2019 5/12/1989 01722-320075

246
আখতা ামান 1149091 সহঃিশ ক িব ান এস এস িস-2006    

িজ িপ 4.50
এইচ এস িস 2008  

িজ িপ 3.90
াতক  2013          িজ 

িপ 2.80
ঐ প ীতলা 11/2/2019 1/5/2019 13/03/89 01729-970741

247
মাঃ আ ল হািমদ 94293 সহঃিশ ক িষ িশ া এস এস িস 1978     

3য় িবভাগ
এইচ এস িস 1980  

3য় িবভাগ
াতক  1982          

3য় িবভাগ
িশব র উ  িব ালয় । প ীতলা 1/1/1985 1/6/1985 12/11/1963 01710-718146

248

মাঃ আ ল বাসার 1149097 সহঃিশ ক ইংেরজী এস এস িস   2003    
       িজ িপ  
2.192.19

এইচ এস িস  2004   
      িজ িপ 2.20

াতক   2008             
   2য় িবভাগ

ঐ প ীতলা 12/2/2019 1/5/2019 3/12/1984 01717-515429

249
মাঃ আ ল মা ান 1140675 সহঃিশ ক কি উটার এস এস িস   2003    

      িজ িপ  3.00
এইচ এস িস 2005    

      িজ িপ 4.44
াতক    2009            

     2য় িবভাগ
িশ িলয়া উ  িব প ীতলা 5/1/2015 1/3/2018 1/3/1989 01736-845085

250 নুরজাহান খাতন ১১৪৯০৯৯ সহ: িশ: গিণত ২০০৪-৩.৫০ ২০০৭-৩.০০ ২০১১-১ম কিড়দহ ি মুখী উ  িবদ ালয় নওগা ঁ ০১-০২-১৯ ০১-০৫-১৯ ২৮-১২-৮৮ ০১৭৩৫২০৪৯০২

251 Avt KvBDg 1117771 mnKvix wkt kwii PPv© 2003-2.67 2006-1.83 ২০10-১ম gnvWv½v gva¨wgK we`¨vt নওগা ঁ 29.12.2014 25.03.2015 23.02.1988 1723747920

252 kw³ ivR eg©b 1117772 mnKvix wkt wn›`y ag© 2000-2q 2007-3.46 2011-2.98 gnvWv½v gva¨wgK we`¨vt নওগা ঁ 29.12.2014 25.03.2015 12.02.1985 1724025748

253 wmivRyj Bmjvg 551327 mnKvix wkt Bmjvg ag© 1988-2q 1990-3q 1992-3q gnvWv½v gva¨wgK we`¨vt নওগা ঁ 09.05.2000 24.04.2000 01.03.1973 1729754718
254 iæwRbv cviwfb 1154925 mnKvix wkt গিণত 4.13 4.17 ১ম  evbBj D”P  we`¨vt নওগা ঁ 06.02.19 01.09.2019 015.11.93 1737241751
255 ‡gvmvt †Rmvwgb 1140637 mnKvix wkt Kw¤úDUvi  wgwQov knx` wRqv evwjKv D”P  we`¨vt নওগা ঁ 12.06.15 01.03.18 08.06.80 1768752223

256  wgm †gwg Av³vi 1149103 mnKvix wkt evsjv 3q 3q 2q  kni›` gva¨wgK we`¨vt নওগা ঁ 7/2/2019 1/5/2019 22/05/91 1797730273
257 ‡gvt gwReyi ingvb 685827 mnKvix wkt Bmjvg ag© 3q 3q 2q  kni›` gva¨wgK we`¨vt নওগা ঁ 4/7/2000 1/5/2002 7/1/1978 1722302670
258  †gvt Avqbvj nK 555525 mnKvix wkt Bmjvg ag© 1982 1986 1989  QvIogyjyK Wv½v evwjKv D”P  we`¨vt নওগা ঁ 20/11/1991 1/5/2001 20/06/66 1729675290
259  †gvt Gkivgyj nK 567184 mnKvix wkt Kw¤úDUvi 1995 1997 1997  QvIogyjyK Wv½v evwjKv D”P  we`¨vt নওগা ঁ 25/05/2202 1/2/2003 21/11/79 1727914188

260 ‡gvt byiæ¾vgvb 1051206 mnKvix wkt K…wl 2000 2007  QvIogyjyK Wv½v evwjKv D”P  we`¨vt নওগা ঁ 1/7/2010 1/11/2010 24/12/1984 1712499511
261 nvwmbv evby 1149101 mnKvix wkt c`v_© 5 4.3 3.62  wkkv eûg~Lx D”P we`¨vjq নওগা ঁ 5/2/2019 1/7/2019 5/7/1992 1750097447



262  †gvt Avt nvB 541266 mnKvix wkt Bmjvg ag© 3q 3q 3q e‡i›` D”P we`¨vt নওগা ঁ 1/1/1995 9/7/1998 28/02/75 1765947296
263  †gvt Imgvb Mwb 1048252 mnKvix wkt Bmjvg ag© 1g 2q 2q gwk`cyi D”P we`¨vjq নওগা ঁ 19/04/10 1/7/2010 1/3/1986 1719738245
264  †gvt Avt Kvjvg kvn& 558958 mnKvix wkt kwii PPv© 1g 2q 2q gwk`cyi D”P we`¨vjq নওগা ঁ 29/06/01 1/7/2001 7/7/1977 1762614350
265 ‡`ev wkl 1119919 mnKvix wkt wn› ỳ ag© NvUbMi cvwnov cyiD”P we`¨vjq I K‡jR নওগা ঁ 7/1/2015 1/5/2015 16/03/84 1719364923
266  †gvt Avt gwR` 541381 mnKvix wkt Bmjvg ag© NvUbMi cvwnov cyiD”P we`¨vjq I K‡jR নওগা ঁ 15/03/95 1/2/1998 5/10/1970 1718909649
267 রােজনা খা ন ১১৪৯১১০ সহকারী িশ ক বাংলা 4.০০ 3.58 2.88 রানীনগর উ  বািলকা িব ালয় নওগ .10/2/2019 .1/5/2019 .12/11/1992 ১৭৫৮৫১৯৩৪৫
268 সরাত জাহান ১১৪৯১০৮ সহকারী িশ ক গাহ  িব ান 2.88 2.6০ ২য় িণ রানীনগর উ  বািলকা িব ালয় নওগ .10/2/2019 .1/5/2019 .11/9/1985 ১৩০২২৭৯৮০৯
269 মাঃ শাহজাহান আলী ১১৪৯১০৯ সহকারী িশ ক গিণত 3.88 3.4০ ২য় িণ রানীনগর উ  বািলকা িব ালয় নওগ .10/2/2019 .1/5/2019 ২৭/১২/১৯৮৫ ১৭১০২৬৮১৯৯
270 আ াহ আল মা ন ১১৫২৮০১ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 3.33 1.83 3.64 রানীনগর উ  বািলকা িব ালয় নওগ .10/2/2019 .1/7/2019 .1/2/1988 ১৭৫৭৯৯৬৭৩৯
271 মাছা আকতা ন নছা ১১৪৯১১১ সহকারী িশ ক বাংলা 3.25 3.6০ ২য় িণ রানীনগর উ  বািলকা িব ালয় নওগ .10/2/2019 .1/5/2019 ২০/০২/১৯৯০ ১৭৫৮১৩৩১৩৬

272 রািদয়া ন নাছরা ১১৪৯১০৪ সহকারী িশ ক সামািজক িব ান 3.5০ 4.5০ ১ম িণ রানীনগর উ  বািলকা িব ালয় নওগ .10/2/2019 .1/5/2019 .12/12/1990 1935069918
273 মাঃ আ  বকর িসি ক ২৯৫১৫৯ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ২য় িণ ২য় িণ ৩য় িণ রানীনগর উ  বািলকা িব ালয় নওগ .12/8/1995 .1/9/1995 .1/11/1971 ১৭১৮৫২৪২২৪
274 কাজী রািহ ল ইসলাম ১১৪৯১০৫ সহকারী িশ ক গিণত ১ম:২০০০ ৩.৩০:২০০৩ ২য় :২০০৮ পারইল উ  িব ালয় নওগ .9/2/2019 .1/5/2019 ১৫/০৮/১৯৮৪ ১৭১৯১৭২০৮২
275 ‡gvt AvivdvZ †nvmvBb 1145732 mn: wkÿK Bmjvg wkÿv `vwLj- 3.75 Avwjg- 4.50 Kvwgj- 3.75 AvZvBKzjv RbKj¨vb D”P we`¨vjq bIMuv 4/2/2019 1/3/2019 1/1/1990 1732155152
276 ‡gvt Avwgbyj Bmjvg 1149107 mntwkÿK MwYZ 3.81/2004 4.40/2006 1g/2010 Avev`cyKzi D”P we`¨vjq bIMuv| 6/2/2019 1/5/2019 30/03/88 1722869392
277 ‡gvt Ggivb Avjx gÛj mn: wkÿK mgvRweÁvb 2q-1994 2q- 1997 3q- 1999 KzRvBj evwjKv D”P we`¨vjq bIMuv 2/10/2004 22/7/1978 1734162713

278 ‡gvt GKivgyj nK 1051211 mnt wkÿK Bmjvg ag© 1998-2q 2000-2q 2006-2q M‡njvcyi Gb.Gg. Dt wet bIMuv 15/07/2010 1/11/2010 27/02/1984 1747256397
279 ‡gvt iwKe DÏxb 558968 mnt wkÿK Kw¤úDUvi 1992-1g 1995-2q 1999-2q M‡njvcyi Gb.Gg. Dt wet bIMuv 16/01/2001 16/01/2001 3/8/1976 1718996882
280 ‡gvt dR‡j iveŸx Gjvnx 1059957 mnt wkÿK kvtwkÿv I ¯v̂¯’̈  1992-1g 1997-2q 2000-2q M‡njvcyi Gb.Gg. Dt wet bIMuv 13/12/2011 1/11/2012 1/9/1977 1716697469
281 Avt †gvËvwje 256004 mnKvix wkt Bmt ag© 2q-1982 2q-1984 dvwRj-2q-1986 wÎ‡gvnbx D”P we`¨vjq bIMuv 1/1/1987 1/7/1994 1/3/1967 01729-369902
282 gt kvn& Avjg 1017645 mnKvix wkt Kw¤úDUvi 1g-1987 2q-1989 we.G-3q-1995 wÎ‡gvnbx D”P we`¨vjq bIMuv 23/10/2003 20/09/2004 6/12/1971 01720-835239
283 ci‡gk¦i cwÛZ 1133906 mnKvix wkt weÁvb 3.00-2001 2.30-2004 2q-2008 wÎ‡gvnbx D”P we`¨vjq bIMuv 27/12/2016 1/3/2018 7/6/1985 01747-201020
284 AvIjv` †nv‡mb 1140649 mnKvix wkt mgvR weÁvb 3.50-2002 2.20-2005 2q-2009 wÎ‡gvnbx D”P we`¨vjq bIMuv 31/12/2016 1/3/2018 20/06/86 01717-796574
285 kviwgb AvLZvi 1140690 mnKvix wkt mgvR weÁvb 2q-1996 2q-1999 3q-2003 wÎ‡gvnbx D”P we`¨vjq bIMuv 31/12/2016 1/3/2018 22/08/80 01772-274759
286 weDwU cvifxb 1152803 mntwkÿK mgvR we: 3.00/03 3.00/05 2q/2009 ‡`Djv-gvwbKnvi D”P we`¨vjq bIMuv| 16/02/19 1/7/2019 1/7/1987 1748542466
287 g‡bv‡Zvl gÛj 1152938 mntwkÿK wn›`y ag© 3.88/07 3.30/09 3.20/14 ‡`Djv-gvwbKnvi D”P we`¨vjq bIMuv| 17/02/19 1/9/2019 9/7/1992 1745318246

288 কাজী রািহদুল ইসলাম ১১৪৯১০৫ সহকারী িশ ক গিণত
এসএসিস-
১ম:২০০০

এইচএসিস-
৩.৩০:২০০৩

িবএসিস(অনাস©)-
২য় :২০০৮ পারইল উ  িবদ ালয় নওগা ঁ .9/2/2019 .1/5/2019

১৫/০৮/১৯
৮৪ ১৭১৯১৭২০৮২

289 খািতবুল উমাম ১১৪৫৭৩১ সহকারী িশ ক তাফিসর দািখল আিলম ফা জল পালশা কৃ পুর উ  িবদ ালয় নওগা ঁ 7/2/2019 1/3/2019 ৭/১২/১০৮৫ ১৭১৬৭২৭৪৭৯
290 ‡gvt Avãyj wRqv` 297392 mnt wkÿK Bmjvg ag© 1989-3q 1991-2q dvwRj1993-3q wgivU D”P we ª̀̈ vjq bIMuv 1/12/1993 1/1/1997 1/12/1978 1739064995
291 ‡gvt †gv¯Ídv Kvgvj mntwkÿK weÁvb 2q/97 2q/2000 2q/2002 gaycyi D”P we`¨vjq bIMuv| 14/04/04 10/5/1982 1720928006
292 ‡gvt b~iæj Bmjvg 562655 mntwkÿK Bmjvg ag© 2q/82 2q/84 1g/86 gaycyi D”P we`¨vjq bIMuv| 1/1/1998 1/5/2002 12/6/1967 1768903033
293 Av.b.g Avãyj nvB wmwÏK mntwkÿK AvBwmwU 2q/90 2q/92 2q/96 gaycyi D”P we`¨vjq bIMuv| 18/12/02 31/10/72 1718881721

294 মাঃ খায় ামান 1042158 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 1ম/১৯৯৬ ২য়/১৯৯৮ ২য়/২০০০ িশয়ালা উ  িবদ ালয় নওগা ঁ .1/3/2010 .1/5/2010 .1/10/1981 ১৭১০৪৩৮৯৩৩
295 উ ম কুমার মাহ 1059928 সহকারী িশ ক কৃিষ িশ া ১ম/১৯৯৬ ২য়/১৯৯৮ ২য়/২০০১ িশয়ালা উ  িবদ ালয় নওগা ঁ .9/7/2011 ০১/১১/২০১২ ২৫/০১/৭৯ ১৭১০০৮৪১১১
296 কৗিশক কুমার কুণ্ড ১১৪০৬৬০ সহকারী িশ ক ক উটার ১ম/১৯৯৭ ১ম/১৯৯৯ ২য়/২০০৩ িশয়ালা উ  িবদ ালয় নওগা ঁ ১৩/০৬/১৩ .1/3/2018 .1/8/1982 ১৭১৭৬৪৪৮৫৬
297 ‡gvt wRqvDi ingvb 1046502 mn: wkÿK MwYZ 1997-1g 1999-1g 2001-3q wewkqv D&”P we`¨vjq bIMuv 8/8/2004 30/05/2010 6/1/1982 1736188353
298 ‡gvt Av‡jd Avjx 1046503 mn: wkÿK Bmjvg (ag©) 1990-2q 1994-2q 1999-2q  wewkqv D&”P we`¨vjq bIMuv 9/7/2002 30/05/2010 9/10/1975 1747020998
299 mvBdzj Bmjvg mnt wkÿK mgvR weÁvb 1997-1g 1999-1g 2010-1g K‡bŠR Av`k© D”P we`¨vjq bIMuv 5/3/2014 5/9/1981 1790947330
300 bIkv` Avn‡¤§` mnt wkÿK Bs‡iRx 2005-4.63 2007-4.80 2011-2q K‡bŠR Av`k© D”P we`¨vjq bIMuv 20/02/2019 6/6/1989 1751321860
301 ewe miKvi mnt wkÿK Rxe weÁvb 2004-3.94 2006-3.40 2010-3.14 K‡bŠR Av`k© D”P we`¨vjq bIMuv 30/10/2016 1/2/1998 1746967215
302 হাসান আলী 1060036 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ২০০১/৩.০০ ২০০৩/২.২৫ ২০০7/1ম কািল াম উ  িবদ ালয় নওগা ঁ 5/10/2011 11/1/2012 1985 1745433190
303 মা আবুল কালাম আজাদ ১১২৯৯৮৩ সহ িশঃ ইসলাম ধম ২০০৩ ২০০৬ ২০০৯ কামতা এস এন উঃ িবঃ নওগা ঁ ২৯/১২/১৫ .1/7/2016 .1/3/1988 ১৭৬৭১২০৮১৬
304  মাঃ সাখাওয়াত হেসন ১০০১৬১২ সহঃিশ ক ই,ধম ২য় িবভাগ ২য় িবভাগ ২য় িবভাগ মালশন িগির াম উ  িবদ ালয় নওগা ঁ ২৫/০৮/০৩ 1/1/2004 .1/6/1980 ১৭২৬৩২৫১২৭
305 মাঃ ফজলুল হক ১১৩৬৬২২ সহঃিশ ক শরীরচচা ২য় িবভাগ ২য় িবভাগ ২য় িবভাগ মালশন িগির াম উ  িবদ ালয় নওগা ঁ .1/11/2016 .1/7/2017 .2/8/1978 ১৭২৬৭৩৫৩৪৯



306 মাঃ আঃ মা ান ম ল ৫৫০৫৩৪ সহঃিশ ক শরীরচচা ২য়-১৯৮৫ ১৯৮৯-২য় ১৯৯২-৩য় গানা উ  িবদ ালয় নওগা ঁ ২২/০১/১৯৯৯
১৫/০৫/২০০

০ .7/9/1970 ১৭১০১৮৭০৭৫

307 িবজয় কুমার াং ১১১৯৮৯৮ সহঃিশ ক wn› ỳ ag© ১ম-১৯৯৭ ১৯৯৯-১ম ২০০৭-২য় গানা উ  িবদ ালয় নওগা ঁ ২১/০২/২০১৫
২৮/০৫/২০১

৫
৩০/১০/১৯৮

১ ১৭৩৬১৩৪২৯৪

308 মাঃ সাখাওয়াত হােসন ৫৫১৪৯৬ সহঃিশ ক Bmjvg (ag©) ৩য়-১৯৯০ ১৯৯২-২য় ১৯৯৪-২য় গানা উ  িবদ ালয় নওগা ঁ ২৮/১২/১৯৯৪
১৫/০৫/২০০

০ .5/1/1976 ১৭৪০৯৯৯৯০২
309 মাঃ আ  মা ম 250078 সহকারী িশঃ ইসলাম দািখল আেলম ফািজল,কািমল িতলক র সিলম উ  িবঃ নওগা  20/03/1990 1971 1714540223
310 মাঃ আকবর হােসন 552825 সহকারী িশঃ িষ এসএসিস এইচএসিস িব,এস,এস িতলক র সিলম উ  িবঃ নওগা 2/9/2000 1971 1719793159
311 মাঃ গালাম হােসন 2029562 সহকারী িশঃ শরীরচচা এসএসিস এইচএসিস িব,এ িতলক র সিলম উ  িবঃ নওগা 2/3/2013 1979 1757683666
312 মাছাঃ নািহদা ইয়াসিমন 1027142 সহকারী িশঃ কি টার এসএসিস এইচএসিস িব,এস,এস িতলক র সিলম উ  িবঃ নওগা    29/01/2005 1979 1775108979
313 বলরাম চ 1110172 সহকারী িশঃ িহঃধম এসএসিস এইচএসিস িব,এস,এস িতলক র সিলম উ  িবঃ নওগা 21/04/2014 1986 1726831982
314 gybgyb Bmjvg 1149072 H MwYZ 2002 2004 weGmwm gwjøKcyi GgGg‡RwecvetD”P we`¨vjq bIMuv 5/2/2019 26/5/19 1987 1758700172

315 ‡gvt †Zvdv¾j †nv‡mb 1107258
H

Bmjvgag© I ˆbwZK 
wkÿv `vLj Avwjg Kvwgj PvKjv D”P we`¨vjq bIMuv 24/3/14 1/5/2014 1/1/1989 1737201349

316 mweZv ivYx 1107259 H wn› ỳag© I ˆbwZK wkÿv এসএসিস এইচএসিস িব,এস,এস H bIMuv 24/3/14 1/5/2014 1/8/1984 1780797563

317 ‡gvnv¤§` gvgybyi ikx` 1049935
H

Bmjvgag© I ˆbwZK 
wkÿv দািখল আেলম ফা জল PzwbqvMvox D”P we`¨vjq bIMuv 18/4/10 1/9/2010 1/1/1980 1784745906

318 ‡gvt gvgybyi iwk` 1149075 H evsjv এসএসিস এইচএসিস িব,এস,এস H bIMuv 6/2/2019 1/5/2019 31/12/85 1745535336
319 mÄq Kzgvi cÖvs 1133910 H K…wl 2009 2013 2017 evPvoxMÖvg D”P we`¨vjq bIMuv 6/2/2016 1/3/2017 1990 1732689193
320 ‡gvt Avt Qvjvg 1149076 H MwYZ এসএসিস এইচএসিস িব,এস,এস ewjnvi wØg~Lx D”P we`¨vjq bIMuv 16/2/19 1/5/2019 21/9/86 1733197569
321 gvndzRv AvKZvi 1149081 H K…wl এসএসিস এইচএসিস িব,এস,এস H bIMuv 16/2/19 1/5/2019 5/11/1992 1719543310
322 ‡gvt iÄy Avjg 1152789 H kvwiixK wkÿv 2003 2005 2011 wc‡ivRcyi D”P we`¨vjq bIMuv 10/2/2019 1/7/2019 5/2/1988 1719429752

323 ‡gvt wQwÏKzi ingvb 541668
H

Bmjvgag© I ˆbwZK 
wkÿv 1991 1993 1977 miBj D”P we`¨vjq bIMuv 16/9/97 1/10/1998 1/1/1977 1714244707

324 ZvbwRjv myjZvbv 1032375 H AvBwmwU 1997 1999 2001 H bIMuv 26/12/2004 1/2/2006 31/12/81 1723212685

325 ‡gvt mvB`yi ingvb 251734
H

Bmjvgag© I ˆbwZK 
wkÿv 1982 1984 1986 Mvs‡Rvqvi D”P we`¨vjq bIMuv 8/3/1992 8/3/1992 1/7/1968 17101287110

326 ‡gvQvt iæwb LvZzb 1141930 H AvBwmwU 1997 1999 2002 PKcÖvY D”P we`¨vjq bIMuv 27/8/13 1/5/2018 1981

327 ‡gvt Avãym Qvgv` mi`vi 258873
Bmjvgag© I ˆbwZK 
wkÿv 1981 1984 1986 H bIMuv 6/10/1990 1/6/1995 1969 1739614760

328
মাঃ আ লু মা ােলব ৫৪০৭৯৩

সহকাির িশ ক
ইসলাম িশ া ২য়-১৯৮১ ১ম-১৯৮৪ ১ম-১৯৮৬ সুলতানপুর বািলকা ঊ  িবদ ালয়, 

নওগা ঁ
নওগা ঁ ১৬/১২/১৯৯৩ .1/2/1998 .1/11/1968

1990398883

329
মাঃ মাসুদুর রহমান ১১৫২৭৮৮

সহকাির িশ ক
ভৗত িব ান জিপএ-০৫ জিপএ-৪.৯০-

২০০৮
জিপএ-৩.২৩ সুলতানপুর বািলকা ঊ  িবদ ালয়, 

নওগা ঁ
নওগা ঁ .4/2/2019 .1/7/2019 ২৪/১০/১৯৮

৯
১৭১৮১৮৫২৩৬

330 মাঃ আশরাফ আলী মা া 247735
সহঃ িশ ক

ইসলাম িশ া ২য় ২য় ২য় মরছলা বািলকা উ  িবদ ালয়
নওগা ঁ
সদর 9/2/1988 9/2/1988 .2/2/1968 ১৭২৪২৪৪৬১৮

331 আিতয়া বানু 257577
সহঃ িশ ক

কৃিষ িশ া ১ম ১ম ১ম মরছলা বািলকা উ  িবদ ালয়
নওগা ঁ
সদর

২৮/০৯/১৯৯
৪

২৮/০৯/১৯৯
৪ 1/6/1969 1763393344

332 মাঃ মােজদুর রহমান 1149077
সহঃ িশ ক

গিণত ৫ ৪.৩ ১ম মরছলা বািলকা উ  িবদ ালয়
নওগা ঁ
সদর ১৩/০২/২০১৯ 1/5/2019 .6/12/1905 ১৭৪৫৩১৫৬৯৫

333 ‡gvQvt wmivRyg gwbiv 1152784 H mvgvwRK weÁvb এসএসিস এইচএসিস িব,এস,এস PKcÖmv` D”P we`¨vjq bIMuvm`i 17/2/19 1/7/2019 6/11/1989 1749123185

334 ‡gvt Iwn ỳj Bmjvg 544431
H

Bmjvgag© I ˆbwZK 
wkÿv দািখল আেলম ফা জল H H 9/12/1997 1/4/1999 1977 1710140209

335 gynvt Rûiæj Bmjvg 563030
H

Bmjvgag© I ˆbwZK 
wkÿv দািখল আেলম ফা জল AvjdviæK Bmjvgx &GKv‡Wgx H 19/2/2000 1/5/2002 1/10/1968 1786781076

336 gwbiv Lvbg 1119935 H K…wl এসএসিস এইচএসিস িব,এস,এস H H 1/3/2015 1/5/2015 .1/12/1985 ১৭৪৫৩১৬৮৭১

337 মাসাঃ মা ারী খা ন ৫৬৭১৯৮ সহকারী িশ ক  আইিস 1995-1ম 1997-2য় 1999-2য় কল ডাংগা উ  িব ালয় নওগ 24/01/2002 24/01/2002
15/11/1980

১৭৩৩১১১৫৫৭
338 মাঃ ওিলউ াহ ১১২১৭৩৬ সহকারী িশ ক  ইসলাম ধম 2006-3.33 2008-3.50 2011-2.50 কল ডাংগা উ  িব ালয় নওগ 4/5/2015 1/7/2015 .1/3/1991 1736684844



339 মাঃ সােরায়ার মারেশদ ৫৪৪৫০১ সহকারী িশ ক  ইসলাম ধম 1998-2n 2000-2n 2002-2n িতলনা ব খী উ  িব ালয় নওগ 25/04/2010 1/1/2011 .1/12/1967 1757974096
340 মাঃ এনা ল হক ৩৯৯১০৫ সহকারী িশ ক  আইিস 2001-2.50 িডঃ2010-2.94 িতলনা ব খী উ  িব ালয় নওগ 10/12/2015 1/7/2016 .1/7/1971 1737732468
341 মাঃ তাস িলম উ ীন ৩৯৯১০৬ সহকারী িশ ক  ইসলাম ধম 1981-3rd 1983-3rd 1987-3rd িতলন পাতাড়ী নয়াবাজার িনঃমাঃিবঃ নওগ 1/4/1999 1/4/1999 .1/1/1972 1710357393

342 মাঃ মাই ল হক ১০০৯০৫১ সহকারী িশ ক  ইসলাম ধম 1986-3rd 1990-3rd 1992-3rd গায়ালা িনঃ মাঃ বািলকা িব ালয় নওগ 1/2/1993 1/5/2004

      
২৫/০১/১৯৭২

1718170943
343 মাঃ আল জােবর ১০৭০৭৩৯ সহকারী িশ ক  িষ 1994-1st D.2005-1st গায়ালা িনঃ মাঃ বািলকা িব ালয় নওগ 1/11/2003 1/2/2013 .5/10/1979 1737533315

344 িদিলপ চ  দবনাথ ১১২১৭২৭ সহকারী িশ ক িহ  ধম 22002-2.50 2005-2.90 2010-2n গায়ালা িনঃ মাঃ বািলকা িব ালয় নওগ 6/6/2015 1/7/2015

      
২৯/০৯/১৯৮৫

1729666609
345 মাসাঃ শািমমা আক তার ১০৩২৮৯৬ সহকারী িশ ক  আইিস 1996-2য় 1999-2য় 2003-2য় তঘ িরয়া িদ খী  উ  িব ালয় নওগ 15/03/2005 1/5/2006 .1/1/1981 1725619930
346 এস,এম মাশাে ক হােসন ১১৫২৮০৫ সহকারী িশ ক  িষ 2005-3.69 2008-2.90 2012-2n তঘ িরয়া িদ খী  উ  িব ালয় নওগ 13/02/2019 1/7/2019 .6/7/1990 1722919944
347 রীনা মারী ১১১৯৯১৫ সহকারী িশ ক িহ  ধম 2000-2য় 2003-2.10 2009-2য় তঘ িরয়া  উ  িব ালয় নওগ 22/03/2015 1/5/2015 .3/3/1983 1768902802
348 অ।জম ল হক ১১৫৪৯২৩ সহকারী িশ ক  ইসলাম ধম 2004-4.17 2006-3.522 20102.86 তঘ িরয়া িদ খী  উ  িব ালয় নওগ 13/02/2019 1/9/2019 .10/2/1990 1738244251
349 মাঃ িজ র রহ মান ১১৫২৮০৪ সহকারী িশ ক  ইংেরজী 2004-4.25 2006-3.58 2011-2n তঘ িরয়া িদ খী  উ  িব ালয় নওগ 13/022/2019 1/7/2019 .1/3/1990 1716636870

350 মাঃ জামাল উ ীন ১০৫১৪৫৪ সহকারী িশ ক  সমাজ িবংগান 1993-1ম 1995-1ম 1999-2য় তঘ িরয়া িদ খী  উ  িব ালয় নওগ 26/092010 1/11/2010

      
১৮/০৬/১৯৭৬

1726117026

351 ◌্েমাঃ মা র রিশদ ৫৫২৮৫০ সহকারী িশ ক  ইসলাম ধম কাঃ-2000-2য় খা াপাড়া এম,এল  উ  িব ালয় নওগ 13/11/2000 1/4/2001
 ২১/০২/১৯৭৯

1719823752

352 মাঃ সানাউল হক ১০৬৮৫৯৭ সহকারী িশ ক  িষ িডঃ2008-3.21 খা াপাড়া এম,এল  উ  িব ালয় নওগ 20/09/2012 1/11/2012
 ১৮/০৬/১৯৮০

1722503986
353 আমান  চ  ব ন ১১১৯৯০৭ সহকারী িশ ক িহ  ধম 1999=2n খা াপাড়া এম,এল  উ  িব ালয় নওগ 28/03/2015 1/5/2015 .10/8/1976 1761867880
354 মাঃ ওবায় ল হক ২৪৩৭৬৮ সহকারী িশ ক  ইসলাম ধম কাঃ-1997-2য় জবই স িমজা বগম  উ  িব ালয় নওগ 1/1/1983 1/12/1985 .7/5/1966 1736457420

355 মাঃ আ ল আহাদ ১০২৪৩৪৩ সহকারী িশ ক  আইিস িব.কম-2য় জবই স িমজা বগম  উ  িব ালয় নওগ 07/072004 19/09/2005
 ১৫/১২/১৯৭৪

1716726324
356 মাসাঃ নািসমা আ ার ১১৪০৬৯৪ সহকারী িশ ক  আইিস 2001-2.50 2003--2.98 2009-3 িপছলদা া উ  িব ালয় নওগ 17/06/2015 1/3/2018 .5/12/1986 1716446892

357 িসম  মার ব ন ১১২৯২৭৭ সহকারী িশ ক িহ  ধম 2003-2.00 2005-2.50 2010-2য় িপছলদা া উ  িব ালয় নওগ 17/06/2015 1/5/2016
২৭/১০/১৯৮৬

1722725647
358 মাঃ রজাউল কিরম ১০৬৫৬১৭ সহকারী িশ ক  ইসলাম ধম 2000-1ম 2002-2য় 2005-1ম িপছলদা া উ  িব ালয় নওগ 1/4/2012 1/11/2012 .5/7/1985 1725318051
359 মাঃ আ ল মিজদ ২৫৯৫২৬ সহকারী িশ ক  ইসলাম ধম 1985-3য় 1988-2য় 1990-2য় িশর ী ময়না ড়ী উ  িব ালয় নওগ 1/1/1992 1/8/1995 .1/1/1970 1751565683
360 মাসাঃ খিতজা খা ন ১০৫২৪১৫ সহকারী িশ ক  আইিস 1993-1ম 1998-1ম 22001-2য় িশর ী ময়না ড়ী উ  িব ালয় নওগ 12/2/2005 1/11/2010 .12/1/1978 1717685877
361 িমলন চ ১১২১৭৩৮ সহকারী িশ ক িহ  ধম 2003-2.31 2005-2.70 2009-2য় িশর ী ময়না ড়ী উ  িব ালয় নওগ 6/6/2015 3/8/2015 .6/1/1988 1736629905

362 মাঃ মা ািকম আহ দ ১১৩৩৯৫ সহকারী িশ ক  ইসলাম ধম কাঃ-2013-2য় িভওইল  উ  িব ালয় ও কেলজ নওগ 22/07/2015 1/3/2017
১৪/০১/১৯৯১

1738315824
363 িমলন চ  বমন ১১৩৩৯৫৬ সহকারী িশ ক িহ  ধম msc2010-2n িভওইল  উ  িব ালয় ও কেলজ নওগ 22/07/2015 1/3/2017 .2/4/1987 1725737843
364 ওবায় র রহমান ১০৫৭৮৯৬ সহকারী িশ ক  ইসলাম ধম 1999-1st 2003-2n 2005-22n খ ন র িনঃ মাঃ বািলকা িব ালয় নওগ 20/01/2011 1/5/2011 .1/1/1984 1713780316

365 িদিলপ মার ১০৭৮০৫০ সহকারী িশ ক িহ  ধম 2001=2n 22005-1.80 2009-22n খ ন র িনঃ মাঃ বািলকা িব ালয় নওগ 16/07/2013 1/9/2013
১৪/০৯/১৯৯২

1725669861

366 মা আইউব হােসন ৫৫৫৫৪৬ সহকারী িশ ক  আইিস 1987-2n 1993-2n 1995-2n সাপাহার জামান নগর বাঃ উঃিবঃ নওগ 1/3/2001 1/3/2001 ৩০/১১/১৯৭১ 1724670074

367 সাহীন আ ার ২৯৭৩৯৫ সহকারী িশ ক  ইসলাম ধম 1989-2n 1991-2n 1994-22n সাপাহার জামান নগর বাঃ উঃিবঃ নওগ 1/17/1994 1/1/1997 ২০/০২/১৯৭৫ 1718613377

368 মাঃ িজয়াউর রহ মান ১১৪১৯৩৬ সহকারী িশ ক  আইিস 2000-1st 2006-3.87 2010-3.23 গায়ালা িদ খী  উ  িব ালয় নওগ 8/11/2014 1/5/2018 ১৪/১০/১৯৮৪ 1714864819

369 মাঃ আ ল লিতফ 244544 সহকারী িশ ক  ইসলাম ধম 1988-2য় 1990-2য় 1998-2য় ত তইর বাখর র উ  িব ালয় নওগ 19/08/2000 1/2/2001 15/011969 1719090040



370 মাসাঃ মা দা পারভীন 1140683 সহকারী িশ ক  আইিস 1997-3য় 2000-2য় 2003-2য় ত তইর বাখর র উ  িব ালয় নওগ 10/3/2005 1/3/2018 10/2/1981 1759733346

371 সত িজৎ বমন 1132058 সহকারী িশ ক িহ  ধম 2004-2.95 2006-2.10 2008-2য় ত তইর বাখর র উ  িব ালয় নওগ 24/03/2015 1/1/2017 31/07/1986 1736236416

372 অন  িকসেকা 1154932 সহকারী িশ ক িহ  ধম 2006-3.88 2008-3.30 2018-2m মহিজদপাড়া  উ  িব ালয় নওগ 31/01/2019 1/9/2019 25/12/2090 1723981011

া িরত/-
( মাহা: মাবা ল ইসলাম)
জলা িশ া অিফসার(ভার:)

নওগা।ঁ



এসএসিস/
দািখল

এইচএসিস/
আিলম

াতক
(পাস/স ান)

1 মাছাঃ িরপা খা ন 1149121 সহঃ িশ ক গিণত 4.25 4.4 3.84 রাজা র উ  িব ালয় নােটার 11/2/2019 1/5/2019 ১৯৯২ 1742494976

2 মাঃ আ  তােহর 564427 সহঃ িশ ক ইসলাম ধম দািখল-২য়-৯৭ আিলম-২য়-৯৯ ফািজল-২য়-২০০১ িতরাইল উ  িবদ ালয় নােটার     ১৩/0৮/২০০২
        

13/08/2002 1981 ১৭৮৩৪৮৩২২৮

3 মাছাঃ হাসেনয়ারা খাতন 1031662 সহঃ িশ ক ক উটার
এসএসিস-২য়-
৯৭

এইচএসিস-
২য়-৯৯ িবএ-২য়-০২ িতরাইল উ  িবদ ালয় নােটার 2/10/2004 1/2/2006 1981 ১৭৪৩৪৮০২৫১

4 মাঃ আদম ফীউ াহ ৫৪৬১৯৯ সহকারী িশ ক ইসলাম ধমীয় িশ ক দািখল আিলম ফািজল পারেকাল ি - খী উ  িব ালয় নােটার ০৯/০১/১৯৯৪ 4/1/1999 ১৯৭৫ ১৭২০৬৬৪৮৭০

5 গেনশ মার ১০৭৪৬৭০ সহকারী িশ ক িহ  ধমীয় িশ ক এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস ) পারেকাল ি - খী উ  িব ালয় নােটার 3/3/2013 5/1/2013 ১৯৮৭ ১৭৩৩২৭৭২৫৭

6 ‡gvt Rqbvj Av‡ew`b 254218 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© 1985 1987 1989 bjWv½v evwjKv D”P we`¨vjq bv‡Uvi 5/2/1990 1/1/1994 1970 01792-895975

7 ‡gvt Avãyi ivwKe 1068010 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© 2000-1g 2002-2q 2004-2q gwnlWv½v †MŠixcyi D”P we`¨vjq bv‡Uvi bv‡Uvi 10/9/2011 1/11/2011 1986 01763-796155

8 মাঃ AvKivg †nv‡mb 1057836 সহঃিশঃ কৃিষ কৃিষ িব ান 1999 2008 0 gwnlWv½v †MŠixcyi D”P we`¨vjq bv‡Uvi নােটার 6/3/2011 1/5/2011 1981 01714-724329

9 মাঃ আিম ল ইসলাম 1078104 সহঃিশঃ কৃিষ কৃিষ িব ান 2002 2004 2010 কেরর াম ি মুখী উ  িবদ ালয় নােটার 8/6/2013 1/9/2013 1987 1740399440

10 িনভা রানী পাল 1121989 সহঃিশঃিহঃধ িহ  ুধম 2001 2003 2008 কেরর াম ি মুখী উ  িবদ ালয় নােটার 31/5/2015 1/7/2015 1987 1776686618

11 মাঃ এরসাদ আলী 251477 সহঃিশঃ শরীর চচা 1982 1984 1992 কেরর াম ি মুখী উ  িবদ ালয় নােটার 19/8/1990 1/6/1991 1963 1721796804

12 মাঃ ইকবাল হােসন 253207 জিুনয়র িশ ক জিুনয়র িশ ক এসএসিস এইচএসিস 0 কেরর াম ি মুখী উ  িবদ ালয় নােটার 1/4/1993 1/4/1993 1967 1712985774

13 ‡gvt Avãyj KzÏym 545739 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© `vwLj1989-2q Avwjg-1992-2q dvwRj-1994-2q cxiMvQv ( †Kvgicyi) g‡Wj nvB¯‹zj নােটার 1/1/1995 1/5/1999 1975 1725252813

14 এ এস এম নািজর হােসন 258132 িসিনয়র িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল আিলম কািমল পা ল হাপািনয়া উ  িব ালয় ও কেলজ নােটার 1/1/1995 1/1/1995 1967 01720-466623

15 মাঃ মকেল র রহমান 1073470 সহকাির িশ ক িষ িশ া এসএসিস িষ িডে ামা 0 পা ল হাপািনয়া উ  িব ালয় ও কেলজ নােটার 18/3/2013 1/5/2013 1984 01712-400616

16 ল িল রানী 1120008 সহকাির িশ ক কি উটার এসএসিস
িডে ামা ইন 
ইি িনয়ািরং 0 পা ল হাপািনয়া উ  িব ালয় ও কেলজ নােটার 15/1/2015 1/5/2015 1986 01752-097568

17  অেশাক মার ম ল 1073646 সহকাির িশ ক িহ  ও নিতক িশ ক এসএসিস এইচএসিস িবএসএস পা ল হাপািনয়া উ  িব ালয় ও কেলজ নােটার 5/11/2012 1/5/2013 1982 01726-426065

18 মাঃ আ র রিহম 7312359255 সহকাির িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া দািখল আিলম ফািজল ষণগাছা উ  িব ালয় নােটার 3/8/2000 1/5/2004 1980 1726963330

19 মাঃ সােহল রানা 1461604066 সহকাির িশ ক িষ িশ া এসএসিস িষ িডে ামা 0 ষণগাছা উ  িব ালয় নােটার 21/8/2004 1/11/2012 1986 1716732192

20 িব নাথ ঘাষ সহকাির িশ ক িহ  ও নিতক িশ া এসএসিস এইচএসিস িব.কম ষণগাছা উ  িব ালয় নােটার 21/8/2004 1/11/2012 1976 1737056954

21 মাঃ ইউ স আলী 1059123 সহকাির িশ ক িষ িশ া এসএসিস এইচএসিস িবএসিস িপপ ল বািলকা উ  িব ালয় নােটার 19/2/2004 19/05/2011 1974 01735-091800

22 মা: মানােয়ম হাসাইন ৫৬২৮০৭ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ১৯৮৬-৩য় ১৯৮৮-২য় ১৯৯১-৩য় মািমনপুর উ  িবদ ালয় নােটার 2/1/1993 ০১/০৫/২০০২ ১৯৭২ ১৭৩৬৮৯৯৬০৬

23 চয়িনকা মাহ ১১০৭১৫৮ সহকারী িশ ক িহ  ুধম ১৯৯৯-১ম ২০০২-২য় ২০১০-২য় মািমনপুর উ  িবদ ালয় নােটার 9/3/2014 ০১/০৫/২০১৪ ১৯৮৩ ১৭৭১৭০৭৫৮৬

24 মাঃ রািকবুল ইসলাম ১১১১৯৯০ সহকারী িশ ক কৃিষ িশ ক ২০০৪-২.৭৫ ২০০৮-৩.২৩ 0 মািমনপুর উ  িবদ ালয় নােটার ৩১/১২/২০১৩ ০১/০৯/২০১৪ ১৯৮৮ ১৭২২৮৩৪১২০

25 মাছাঃ িশউলী আকতার ১১৫২৮২৮ সহকারী িশ ক আইিস ট ২০১১-৫.০০ ২০১৫-৩.৬৬ 0 মািমনপুর উ  িবদ ালয় নােটার 6/2/2019 1/7/2019 ১৯৯৫ ১৭৬৭৫১৫৯৭৯

26 এ, ক, এম ছাইদুল ইসলাম ২২৫০১৩ ধম য় িশ ক ইসলাম ধম দিখল আিলম কািমল পুর ি -মুখী উ  িবদ ালয় নােটার ০১/০৬/১৯৭৮ ০১/০৭/১৯৮৫ ১৯৬০ ০১৭২১৬৯২৫৩৯

িমক 
নং

িশ েকর নাম
ইনেড

 ন র
পদবী িবষয়

িশ াগত যা তা

িব. এড িশ ণ িবহীন এমিপও িশ কগেণর তািলকা
জলা : নােটার

িব ালেয়র নাম
জলা 

(কম ল)
িনেয়ােগর তািরখ

এমিপও ি র 
তািরখ

জ  সাল মাবাইল না ার



27 মাছাঃ সািনয়া ইয়াসিমন ১১১৭৮৭৬ কৃিষ িশ ক কৃিষ িশ া এসএসিস এইচএসিস
াতক 

(স ান) পুর ি -মুখী উ  িবদ ালয় নােটার ০৭/১২/২০১৪ ০১/১২/২০১৪ ১৯৮৭ ০১৭৮৪১২১২৮১

28 Lvw`RvZyj †Kveiv 1149143 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© `vwLj-2003-3.58
Avwjg-2005-
4.00 m¤§vb-2010-3.14 QvZvifvM ¯‹zj GÛ K‡jR bv‡Uvi 9/2/2019 1/5/2019 1989 -1309624127

29 ‡gvQvt Av‡gbv LvZzb 1149144 mnKvix wkÿK evsjv
GmGmwm-2005-
3.80

GBPGmwm-2007-
3.81 m¤§vb-2011-2q moKzwZqv ¯‹zi GÛ K‡jR bv‡Uvi 20/02/2019 1/5/2019 1989 1734612762

30 ‡gvQvt g„̀ yjv †nv‡mb 1152826 mnKvix wkÿK MwYZ GmGmwm-2007-07
GBPGmwm-2009-
4.5 m¤§vb-2013-3.51 moKzwZqv ¯‹zi GÛ K‡jR bv‡Uvi 20/02/2019 1/7/2019 1991 1717-402698

31 ‡gvt kvgQzj Avjg cÖvs 253515 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© `vwLj-1984-2q Avwjg-1986-2q m¤§vb-1989-3q cyiæ‡qvËgevUx D”P we`¨vjq bv‡Uvi 1/8/1993 1/8/1993 1969 1714-522583

32 ‡gvt AvwRRyi ingvb 557226 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© GmGmwm-19824-3q
GBPGmwm-1986-
2q m¤§vb-1989-2q AvgZjx D”P we`¨vjq bv‡Uvi 15/01/1998 28/05/2001 1971 01780-996705

33 DËg Kzgvi miKvi 1122047 mnKvix wkÿK Kve¨Zx_©
GmGmwm-20014-
3013

GBPGmwm-2004-
2.40 m¤§vb-2009-3q AvgZjx D”P we`¨vjq bv‡Uvi 17/01/2015 1/7/2015 1984 01727-864340

34 ‡gvt Avãyj Rwjj Be‡b wmdvZzjøvn 257296 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© `vwLj-1988-2q Avwjg-1990-2q m¤§vb-1992-2q Wvt bvwmiv DwÏb ZvjyK`vi D”P we`¨vjq bv‡Uvi 2/1/1994 1/1/1995 1973 1717-797986

35 ‡gvt b~iæ¾vgvb gÛj 254113 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© `vwLj-1982-2q Avwjg-1984-2q m¤§vb-1986-2q kÖxk P› ª̀  we`¨vwb‡KZb,evmy‡`ecyi bv‡Uvi 1/12/1991 1969 1725-019262

36 Avt gvbœvb 546160 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© `vwLj-1989-3q Avwjg-1991-3q m¤§vb-1993-2q gvaecyi D”P we`¨vjq bv‡Uvi 25/12/1994 1/4/1999 1975 01719-792709

37 ‡gvt Av°vQ Avjx ২৪৮৮১৫ সহকারী িশ ক Rxe weÁvb ১৯76-৩য় ১৯78-3য় ১৯80-৩য় gvabMi Gm AvB উ  িবদ ালয় নােটার 15/05/1989 15/05/1989 1961 1749-319220

38 ‡gvt Avãyj Iqv ỳ` ২৫০০৯১ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ১৯83-3q 1985-২য় 1987-২য় gvabMi Gm AvB উ  িবদ ালয় নােটার 25/05/1990 1/6/1990 1970 1716-471931

39 ‡gvQvt bvwQgv Av³vi ৫৬৫৬৮৯ সহকারী িশ ক আইিস ট 1994-2q 1997-2q 1999-২য় gvabMi Gm AvB উ  িবদ ালয় নােটার 6/5/2002 1/6/2002 1978 1744-195088

40 ‡gvt Avãyj Rwjj cÖvs ১০২৯৯৩৫ সহকারী িশ ক আইিস ট ১৯93-2য় ১৯97-2য় 2000-2য় gvabMi evwjKv উ  িবদ ালয় নােটার 3/8/2002 1/12/2005 1976 1722-684253

41 ‡gvt Rvnv½xi Avjg ৫৬৫৭২০ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ১৯94-2q 1996-২য় 1998-২য় gvabMi evwjKv উ  িবদ ালয় নােটার 18/02/2001 1/6/2002 1980 01764-393932

42 ‡gvt Avmjvg DwÏb ১১৪৫৭৫২ সহকারী িশ ক  weÁvb 2002-2q 2005-1g 2010-২য় gvabMi evwjKv উ  িবদ ালয় নােটার 5/2/2019 1/3/2019 1985 01737-357591

43 ‡gvt ivwk ỳj Bmjvg ১১৪৯১৪১ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 2001-2.67 2004-2.92 2008-২য় ‡Lvjvevwoqv উ  িবদ ালয় নােটার 9/2/2019 1/5/2019 1986 01722-630295

44 iweDj AvIqvj ১১৪৯১৩৯ সহকারী িশ ক কৃিষ িশ া 2004-3.75 2006-3.80 2010-২য় ‡Lvjvevwoqv উ  িবদ ালয় নােটার 9/2/2019 1/5/2019 1987 01738-206680

45 ‡gvt Rqbvj Av‡e`xb ৫৫৯৩২৮ সহকারী িশ ক কৃিষ িশ া 1994 1998 0 eywoifvM উ  িবদ ালয় নােটার 2/12/2000 1/6/2001 1978 01740-847704

46 ‡gvt AvZvDi ingvb ৫৪৫৭১৪ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 1989 1991 1993 eywoifvM উ  িবদ ালয় নােটার 1/1/1995 1/4/1999 1975 01773-313063

47 ‡gvt bRiæj Bmjvg ১০৪৭৮৩১ সহকারী িশ ক কৃিষ িশ া 1992-2q 0 0 nwi`vLjmx উ  িবদ ালয় নােটার 16/03/2005 1/5/2010 1977 01775-589207

48 ‡gvt Avt Mdzi ১০৪৬৬৪২ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 1993-3q 1995-3q 1997-2q nwi`vLjmx উ  িবদ ালয় নােটার 18/08/2000 1/5/2010 1979 01728-460171

49 মাসাঃ শারিমন লতানা 544134 সহকাির িশ ক গিণত িজিপএ-5.00 িজিপএ-4.20 িজিপএ-3.48 িমজাপুর দীঘা উ  িবদ ালয় নােটার 24/03/1999 1/4/1999 1975 1745167516

50 নািদরা খা ন 567264 সহকাির িশ ক ইসলাম ধম 1987-2য় 1989-2য় 1992-2য় খা রা ি খী উ  িব ালয় নােটার 3/8/2002 3/8/2002 1972 1751002194

51 মাছাঃ মিতউন নাহার 1048596 সহকাির িশ ক আইিস ট 1990-2য় 1994-2য় 2000-2য় খা রা ি খী উ  িব ালয় নােটার 15/01/2005 1/6/2010 1974 1749783553

52 মাঃ দেলায়ার হােসন 1149140 সহকাির িশ ক শারীিরক িশ া 2003-2.81 2005-3.30 2009-2য় খা রা ি খী উ  িব ালয় নােটার 11/2/2019 1/5/2019 1984 1723353810

53
মা: আব ু হনা মা াফা 

জামান ৫৪৫৭৫০
সহকারী 
িশ ক(মাওলানা) ইসলাম ধম দািখল-৮৩ আিলম-৮৫ ফা জল-৮৭ কািলগ  উ  িবদ ালয় নােটার ০১/০১/১৯৯৫ ০১/০৪/১৯৯৯ ১৯৭০ ১৫৫৮৯২১৮৩১

54 বলরাম সরকার ৫৬১১৯৪
সহকারী 
িশ ক(িহ  ুধম) িহ ধুম এস এস িস-৯৩

এইচ এস িস - 
৯৫ াতক -৯৯ কািলগ  উ  িবদ ালয় নােটার ১৩/০৬/০১ ০১/০৬/২০০২ ১৯৭৭ ১৫১৭০০৩৮৬৩

55 মাঃ িজয়াউল হক ১০৫৯৯১৩০ সহকারী িশ ক িষ িশ া ১৯৯৪/১ম ১৯৯৭/২য় ২০০৭/২.২৬ হ সমারী মিফজ উি ন মেডল হাই ল নােটার ২৬/১০/২০০৪ ০১/০৫/১১ ১৯৭৮ ১৭২৩২৫১৮৪৫

56 মাঃ আ র রিশদ ১০৫২৮১৭ সহকারী িশ ক ইংেরিজ ১৯৯৪/১ম ১৯৯৬/২য় ২০০০/২য় হ সমারী মিফজ উি ন মেডল হাই ল নােটার ২০/১১/২০০২ ০১/১১/১০ ১৯৭৮ ১৭৪৫৭২৮৯৮৫

57 অনািমকা ১০৫২৮১৫ সহকারী িশ ক িহ  ধম ও নিতক িশ া ১৯৯৬/২য় ১৯৯৮/২য় ২০০০/৩য় হ সমারী মিফজ উি ন মেডল হাই ল নােটার ২১/১২/২০০৪ ০১/১১/১০ ১৯৮১ ১৭২৩২১০৭০০

58 রিনকারাণী ১১২৮১১৯ সহকারী িশ ক কা ত থ 2004/2য় 2007/২য় 2014/২য় নওপাড়া উ  িব ালয় নােটার 18/10/2015 ০১/০৩/১৬ ১৯৮৯ ১৭৪২২৯৫৪০০

59 মাঃ জালাল উি ন ৫৪৬৯৬৪ সহকারী িশ ক কি উটার ১৯৮৫/২য় ১৯৯১/২য় ১৯৯৭/২য় চ চৈকড় নািজম উি ন ল এ  কেলজ নােটার 1/8/99 ০১/০১/০০ ১৯৬৯ ১৭১৫৮৪২১৯৪

60 মাঃ শিহ ল ইসলাম ৫৬৭২৩৩ সহকারী িশ ক সমাজ িব ান ১৯৮৭/১ম ১৯৮৯/২য় ১৯৯৩/২য় চ চৈকড় নািজম উি ন ল এ  কেলজ নােটার ২৮/০৮/২০০০ ০১/০২/০৩ ১৯৭২ ১৭১৮০৪২৯৪৩

61 মাছাঃ রেহনা খা ন ১১৩০০০৩ সহকারী িশ ক িষ িশ া ২০০৪/৩.৫৬ ২০০৬/২.৬০ ২০১০/২য় চ চৈকড় নািজম উি ন ল এ  কেলজ নােটার ২৮/১২/২০১৫ ০১/০৭/১৬ ১৯৮৭ ১৭৫০৪৯৮২১০



62 মা: উিজর উি ন 557445 সহকারী িশ ক
ইসলাম ধম ও নিতক 
িশ া

3য় িবভাগ 3য় িবভাগ 3য় িবভাগ মিকম র িন মা িমক িব ালয় নােটার 1/1/1995 1/1/2001 1972 1727830952

63 মা: জাহা ীর আলম 25497 সহকারী িশ ক
ইসলাম ধম ও নিতক 
িশ া

2য় িবভাগ 2য় িবভাগ 3য় িবভাগ চািপলা উ   িব ালয় নােটার 1/1/1992 1/1/1996 1970 1712684509

64 মাঃ আ  বকর িসি ক ৫৪২৭৯৬ কি উটার িশ ক কি উটার 1988/2য় ১৯৯১/3য় ১৯৯3/3য় ধারাবািরষা উ  িব ালয় নােটার 31/08/1996 1//1997 ১৯৭২ 01777601431

65 মাঃ ইউ ফ আলী ৫৫৯০১০ ধান মাওলানা
ইসলাম ধম ও নিতক 
িশ া

দািখল
1994/২য়

আিলম
1997/২য়

ফািজল
1998/2য়

ধারাবািরষা উ  িব ালয় নােটার 10/9/2000 ০১/১০/০১ ১৯৭৯ 01739280046

66 মাঃ আিমর হােসন ৫৫৫৫৫৯ শরীর চচা িশ ক শারীিরক িশ া 1989/২য় 1991/2য় 1993/2য় ধারাবািরষা উ  িব ালয় নােটার 1/4/2000 ০১/১১/০১ ১৯৭৩ 01729842626

67 পিরমল ক া ১১৪৯১২৫ সহকারী িশ ক কি উটার ১ম িবভাগ ১ম িবভাগ 2.47 বজী র ব খী উ  িব ালয় নােটার ২০/০২/১৯ ম ২০১9 ১৭/০৭/৮৪ ১৭১২৯৩১৩১৮

68 মাঃ রওশন আলম 1145748 সহকারী িশ ক
ইসলাম ধম ও নিতক 
িশ া 1996/1ম 2006/2.92 2009/2.33 ধা ড়া বািলকা উ  িব ালয় নােটার 28/6/2015 ০১/০৩/১৯ ১৯৮৫ ১৭৩৮৬৭২৭২৫

69 মাঃ শির ল ইসলাম ১০২৯৯৪১ সহকারী িশ ক
শারীিরক িশ া ও া  
িব ান ১৯৮৭/২য় ১৯৮৯/৩য় ১৯৯৪/৩য় চ চৈকড় শািহদা কােশম পৗর বািলকা িব ালয় নােটার 12/1/2000 ০১/১২/০৫ ১৯৭২ ১৭১৩৭০১১৮৭

70 মাঃ শির ল ইসলাম িলটন ১১৫২৮০৯ সহকারী িশ ক িষ িশ া ২০০৫/৩.৩৬ ২০০৯/৩.১৮ চ চৈকড় শািহদা কােশম পৗর বািলকা িব ালয় নােটার 24/08/2014 ০১/০৭/১৯ ১৯৯০ ১৭৪৪৪৮২৮৯৮

71
মাঃ মায়াে ম হােসন ২৪৪৬০৮ সহকারী িশ ক বাংলা ১৯৭৩/৩য় ১৯৭৯/৩য় ১৯৮১/৩য় -পা িরয়া ি - খী উ  িব ালয়, দাস র নােটার ১৮/০১/১৯৮৬ ০১/০৫/৮৬ ১৯৬২ ১৭৬৬৯১৩৫৯১

72 মাছাঃ আিফয়া বা ২৫৭০৭৯ সহকারী িশ ক সমাজ িব ান ৩য় িবভাগ ৩য় িবভাগ ৩য় িবভাগ র আদশ বািলকা উ  িব ালয়, দাস র নােটার 06/01/93 ০১/০৭/৯৪ ১৯৬১ ১৭১৭০৮৪৭১৬

73
মাছাঃ মাহ বা লতানা ৫৪৩৪৪৪ সহকারী িশ ক

ইসলাম ধম ও নিতক 
িশ া

২য় িবভাগ ২য় িবভাগ ২য় িবভাগ র আদশ বািলকা উ  িব ালয়, দাস র নােটার ২৫/১১/১৯৯৮ ২৬/১১/১৯৯৮ ১৯৭১ ১৭৩৯৮৯৮৮২৮

74
মাঃ আ স সালাম ১০১৮৯১০ সহকারী িশ ক

ইসলাম ধম ও নিতক 
িশ া

২য় িবভাগ ২য় িবভাগ ২য় িবভাগ র আদশ বািলকা উ  িব ালয়, দাস র নােটার ২১/০৩/২০০৪ ০১/০৬/০৪ ১৯৮২ ১৭৬৩২৯৩৯৯৯

75
মাঃ আিম ল ইসলাম ১০৭০৮১৪ সহকারী িশ ক আইিস ২য় িবভাগ ১ম িবভাগ ২য় িবভাগ র আদশ বািলকা উ  িব ালয়, দাস র নােটার ১২/১২/১২ ০১/০২/১৩ ১৯৮১ ১৭২৩২৯৫৭৩৪

76
মাঃ আহসান হািবব ১১০২৭০৪ সহকারী িশ ক গিণত ৩.৬৩ ২.৮ ২য় িবভাগ র আদশ বািলকা উ  িব ালয়, দাস র নােটার ০৫/১১/১৩ ০১/০৩/১৪ ১৯৮৭ ১৭০৪৩১৬৭৯৭

77 এ. এস. এম. ফরেদৗস রানা ১১৪৯১১৬ সহকারী িশ ক ত  ও যাগােযাগ ি ৩.৬৩ ৩.৫২ িবএসিস ই :  ২.৯৯ রাদ র প িড়য়া আদশ উ  িব ালয় নােটার ১৮/০২/২০১৯ ১৭/০৫/২০১৯ ১৯৮৭ ১৭৩১৩৩৮৮৮০

78  মা: মাহাতাব  হােসন 565623 সহকারী িশ ক ত  ও যাগােযাগ ি  ১ম  ২য়
াতক 

(পাস/স ান) ২য় তিকনগর আইিডয়াল হাই ল নােটার 6/6/2002 19-11-2002 1976 1728031152

79 িরপন মার  ঘাস 1117871 সহকারী িশ ক কা িতথ  ৩।০০ ৩.৫
াতক 

(পাস/স ান) ২য় িজগরী উ  িব ালয় নােটার 25-11-2014 1/3/2015 1987 1717865470

80   মা:সাই ল ইসলাম ১১৪৯১১৩ সহকারী িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া ৪.২৫ ৫. ৩.৮৭ িজগরী উ  িব ালয় নােটার 16-02-2019 1/5/2019 1991 1735681910

81 মাছাঃ খায় ন নছা 565612 সহকারী িশ ক ত  ও যাগােযাগ ি  ১ম ২য় ২য় সাইল কানা উ  িব ালয় নােটার 17-03-2002 1/6/2002 1980 1760105330

82 িমনিত তাকদার 1067069 সহকারী িশ ক কা িতথ ২.৮৮ ৩. ২য় ফা য়াড়িদয়াড় উ  িব ালয় নােটার 28-12-2015 1/7/2016 1985 1725016327

83 মাছাঃ চািহ র খা ন 1035102 সহকারী িশ ক ত  ও যাগােযাগ ি  ২য়  ২য় ২য় মাধববাড়ীয়া উ  িব ালয় নােটার 9/12/2002 1/2/2007 1979 1729162256

84 মা: শাহা ্িদন 254212 সহকারী িশ ক িব ান ২য় ২য়  ২য় বা কামারী উ  িব ালয় নােটার 1/1/1989 1/1/1994 1961 1746108680

85 জাসনা রানী 1133988 সহকারী িশ ক কা িতথ ২য় ২য় ২য় বা কামারী উ  িব ালয় নােটার 27-12-16 1/3/2017 1977 1789727494

86 মা: সাই ল ইসলাম 1018804 সহকারী িশ ক িষ ২য়  ২য় ২য় িভতরভাগ বাই আপ উ  িব ালয় নােটার 22-1-2004 1/5/2004 1977 1732623454

87 শখর সরকার 1122035 সহকারী িশ ক কা িতথ ৩.৯১ ৩.৮৮ ৩.৩৩ চাদ র রফা ্ া সনার উ  িব ালয় নােটার 23-3-2015 1/7/2015 1989 1736156313

88 মাঃ হােরজ আলী ১১৪০৭১৯ সহকাির িশ ক ত  ও যাগােযাগ ি ১ম ২য়  ২য়  ইয়ায়িসন র বািলকা উ  িব ালয় নােটার 5/6/2014 1/3/2018 1978 ১৭২৮৮৫৭৩৬০

89 শংকর মার মিললক 1079386 সহকাির িশ ক কা িতথ  ১ম  ২য়  ২য় পাকা উ  িব ালয় নােটার 3/8/2013 1/11/2013 1980 1767505448

90  মা:শির ল ইসলাম 1122039 সহকাির িশ ক ত  ও যাগােযাগ ি ৩.১৮ ৪.২৬ ২য় ল ণহাটী উ  িব ালয় নােটার 1/6/2015 1/7/2015 1987 1723721703

91   মাছাঃ মা পারভীন 1141941 সহকাির িশ ক সামািজক িব ান ১ম  ১ম ৩য় ল ণহাটী উ  িব ালয় নােটার 1/1/2015 1/5/2018 1980 1719614953

92  মাঃ জািকর  হােসন 1021272 সহকাির িশ ক সামািজক িব ান  ৩য় ৩য় ৩য় চকেগায়াস ব িনয়া উ  িব ালয় নােটার 11/12/1994 1/9/2005 1963 1762902257



93 ীেপন মার 1070857 সহকাির িশ ক কা িতথ ১ম  ২য়  ২য় চকেগায়াস ব িনয়া উ  িব ালয় নােটার 24-1-05 1/2/2013 1979 1712214616

94 মাঃ আসলাম উি ন 565620 সহঃ িশঃ কি উটার  ১ম  ২য় ৩য় ঠংগামারা উ  িব ারয় নােটার 2/5/2002 1/4/2002 1977 1740320136

95  মা:আ ল আলীম সহকাির িশ ক বাংলা ২.৬৯ ৩.৮. ৩.২২ ল ণহাটী উ  িব ালয় নােটার 1/1/2015 -1992 1987 1721801058

96  মা:আলমগীর হােসন সহকাির িশ ক াবসায় িশ া  1ম ১ম ২য় ল ণহাটী উ  িব ালয় নােটার 12/2/2019 0 1983 1714909445

97 মাঃ সােহ র রহমান 1050322 সহ.িশ ক ইস. ধম ১ম  ১ম ১ম বাগািতপাড়া সরকাির পালট মেডল উ  িব ালয় নােটার 22-9-2009 1/9/2010 1986 1722804011

98  মা: মাহাতাব উিদদন সহ.িশ ক সামািজক িব ান ২য় ২য় ১ম লাকমান র উ  িব ালয় নােটার 1/11/2001 9/10/2015 1988 1719452198

99 িণ$মা রানী দাস 544134 সহকাির িশ ক আই িস 2য় িণ 2য় িণ 2য় িণ নােটার মহারাজা জ এন ল এ  কেলজ নােটার 24/03/1999 1/4/1999 1975 1745167516

100 অিনমা চ বত$◌ী 1113010 সহকাির িশ ক িহ  ধম$ 2য় িণ 2য় িণ 2য় িণ(উপাধী) নােটার মহারাজা জ এন ল এ  কেলজ নােটার 8/2/2015 1/3/2015 1980 1720526838

101 মাঃ জর রহমান 225195 সহকাির িশ ক জীব িব ান 3য় িণ 3য় িণ 3য় িণ কা িরয়া হা: শহীদ সাহ: উ  িব ালয় নােটার 1/2/1982 1/7/1985 1961 1745735437

102 মাঃ বলােয়ত হােসন 254586 সহকাির িশ ক ইংেরজী 2য় 2য় 3য় িণ দ পাড়া উ  িব ালয় নােটার 1/12/1990 1/5/1994 1964 1718993282

103 মাঃ আশরা ল ইসলাম সহকাির িশ ক বাংলা িজিপএ-3.67 িজিপএ-3.50 2য় িণ িদঘাপিতয়া িপ এন উ  িব ালয় নােটার 16/02/2019 1988 1729254129

104 মাঃ র আলম 1149129 সহকাির িশ ক িব ান এসএসিস এইচএসিস অনাস$ বনলতা বািলকা উ  িব ালয় নােটার 11/2/2019 1/5/2019 1992 1721591237

105 ’রানী সরকার 1140732 সহকাির িশ ক িহ  ধম$ এসএসিস এইচএসিস অনাস$ বনলতা বািলকা উ  িব ালয় নােটার 13/02/2019 1/3/2018 1986 1788432776

106 েমাছাঃ মাহ দা পারভীন 1154952 সহকাির িশ ক বাংলা 3.25 3 2য় পি ত াম উ  িব ালয় নােটার 9/2/2019 1/9/2019 1985 1785254040

107 েমাঃ মাহ ব আলম 546962 সহকাির িশ ক িষ 2য় 3য় 1ম- াতক তল িপ উ  িব ালয় নােটার 1/8/1999 1/8/1999 1967 1721692547

108 খ. আ. হা. মাঃ ৎফর হাসান 787240 সহকাির িশ ক সামািজক িব. 2য় 3য় 2য় বড়গাছা বািলকা উ  িব ালয় নােটার 17/03/1995 1/5/1995 1964 1710967243

109 মাঃ জ ল ইসলাম সহকাির িশ ক বাংলা 1ম 2য় 3য় িণ জংলী আদশ বািলকা উ  িব ালয় নােটার 27/12/2004 1975 1737242413

110 মাঃ আ ল হাই 1152816 সহকাির িশ ক সামািজক িব. িজিপএ-3.00 িজিপএ-2.90 2য় ধরাইল আই এম উ  িব ালয় নােটার 17/02/2019 1/7/2019 1987 1727662230

111 মাঃ উ ল হােসন সহকাির িশ ক আই িস 2য় 2য় 2য় ধরাপ র উ  িব ালয় নােটার 9/10/2004 1981 1774660610

112 wbb¥©j Kg„vi wek¦vm 10708226 mntwkÿK wn› ỳ ag© 2q,1987 1g,1997 2q,1999 ‡MŠixcyi DPP we`¨vjq নােটার 15/11/12 1/2/2013 16/08/71 01718-848855

113 wgVzb Kzgvi cvj 1154949 mntwkÿK MwbZ 4.69,2005 5.00,2007 1g,2011 ‡Mvcvjcyi DPP we`¨vt নােটার 18/02/19 17/09/19 15/11/89 01737-356085

114 ‡gvt kvgxg DÏxb 1154950 mntwkÿK Bs‡iRx 4.81,2004 4.60,2006 2q,2010 ‡Mvcvjcyi DPP we`¨vt নােটার 18/02/19 17/09/19 8/10/1988 01744-424718

115 cyjK Kzgvi 1107152 mntwkÿK wn› ỳ ag© 2.69,2003 3.30,2005 2q,2009 iNybv_ DPP we`¨vjq নােটার 3/3/2014 1/5/2014 3/8/1986 01723-064207

116 ‡gvt Bmivwdj Avjx 1120018 mntwkÿK Bgjvg ag© `vt,3.92,05 Avt,3.58,07 dvt,3.50,10 wejgvoxqv Dt we`¨vjq নােটার 17/10/14 1/5/2015 1/1/1991 01736-130567

117 ‡gvQvt Zvwbqv 555560 mntwkÿK Z_¨‡hvMvt 1g,1993 2q,1996 2q,1997 wejgvoxqv Dt we`¨vjq নােটার 2/12/2000 1/2/2001 15/1178 01718-824330

118 gqbv ivbx 1007148 mntwkÿK wn› ỳ ag© 3.00,2002 1.90,2004 2q,2010 Kwigcyi miKvix Dtwet নােটার 1/3/2014 01/0514 1/1/1987 01750-399373

119 ‡gvt nvwdRyi ingvb 1115073 mntwkÿK K…wl 1g,1997 1g,1999 2q,2014 cvBKcvov DPP we`¨vt নােটার 1/6/2014 1/1/2015 14/08/81 01715-893889

120 kÖx Drcj Kzgvi 1132074 mntwkÿK wn› ỳ ag© 3.64,2002 1.80,2005 3.050,2010 ‡gvniKqv DPP we`¨vt নােটার 16/11/16 1/1/2017 12/12/1986 01715-126029

121 kÖx AwkZ Kzgvi 1073649 mntwkÿK wn› ỳ ag© 2q,1999 4.5,2006 3.106,2010 KPzqv DPP we`¨vjq নােটার 15/04/13 1/5/2013 1/2/1983 01737-328973

122 ‡gvt kwdDj Bmjvg 1152810 mntwkÿK mgvR wet 1g,1999 4.17,2004 2q,2008 KPzqv DPP we`¨vjq নােটার 14/12/14 1/7/2019 2/8/1982 01724-909744

123 ‡gvQvt cwjbv LvZzb 1140722 mntwkÿK Kw¤úDUvi 1g,1999 2q,2001 K…twWt,2q,04 KPzqv DPP we`¨vjq নােটার 14/12/14 1/3/2018 16/08/82 01751-277765

124 Drcj Kzygvi 1129251 mntwkÿK wn› ỳ ag© 3.00,2002 2.70,2005 2q,2009 ùvBocvov DPP we`¨vt নােটার 30/09/15 1/5/2016 3/4/1982 01723-205226

125 ‡gvt gwbiæj Bmwjvg 1072801 mntwkÿK K…wl 2q,1997 2q,1999 K…twWt,1g,07 wgjKxcvov evwjtDtwet নােটার 3/3/2005 1/1/2014 4/10/1980 01714-568074

126 Aiæc P› ª̀ miKvi 1068587 mntwkÿK wn› ỳ ag© 1g,1996 2q,1999 2q,2001 wgjKxcvov evwjtDtwet নােটার 3/3/2005 1/11/2013 13/07/80 01773-395280

127 Zweeyi ingvb 1133996 mntwkÿK Bgjvg ag© 3.50,2006 3.33,2008 dvt,3.75,11 wgjKxcvov evwjtDtwet নােটার 22/12/16 1/3/2017 5/12/1991 01737-623232



128 AwbZv mvnv 1128132 mntwkÿK wn› ỳ ag© 1g,19998 2q,2000 3q,2010 mv`xcyi DPP we`¨vjq নােটার 11/10/2015 1/3/2016 17/12/83 01728-657357

129 ‡MvjvcRvb 2117554 mntwkÿK Aviex 3.25,2004 3.75,2006 2.75,2009 evwjwZZv dvwRj gv ª̀vmv নােটার 1/8/2015 1/8/2016 9/11/1986 01762-864898

130 ‡gvt bRiæj Bmjvg 386758 mntwkÿK mgvR wet 3q,1983 3q,1986 3q,1996 ỳo ỳwoqv `vtgvt নােটার 19/10/97 1/5/1998 10/5/1967 01774-002711

131 gvngy`v AvKZvi 1152811 mntwkÿK mgvR wet 3.75,2003 4.00,2005 2q,2009 jvjcyi kÖxmy›`ix Dtwet নােটার 11/2/2019 1/7/2019 2/4/1978 01759-666115

132 ‡gvQvt mvwebv Bqvmwgb 1149134 mnt wkÿK evsjv GmGmwm GBPGmwm we.G (m¤§vb) Gg 
G 

evwgnvj wØ-gyLx D”P we`¨vjq নােটার 14/02/2019 21/05/2019 1988 1778763515

133 ‡gvt Avmjvg Avjx 1144660 mnt wkÿK e¨emvq wkÿv GmGmwm GBPGmwm we.G(m¤§vb) jv‡jvi D”P we`¨vjq নােটার 15/12/2015 1/1/2019 1978 1740610452

134 †gvt wmwÏKzi ingvb 1152824 mnt wkÿK MwbZ GmGmwm GBPGmwm we.Gmwm.(m¤§vb) ev‡`vcvov D”P we`¨vjq নােটার 18/02/2019 1/7/2019 1987 1725985865

135 ‡gvQvt bvwmgv LvZzb 1145751 mnt wkÿK evsjv GmGmwm GBPGmwm we.G (m¤§vb) Gg 
G 

fvMbvMiKvw›` D”P  we`¨vjq নােটার 9/2/2019 1/3/2019 1987 1785319914

136   ‡MŠZg Kzgvi 1131412 mnt wkÿK evsjv GmGmwm GBPGmwm we.G (m¤§vb) Pvgvix we.Gb. D”P we`¨vjq  নােটার 2/1/2016 1/11/2016 1986 1728232781

137  †gvt Aveyj L‡qi cÖvs 243745 mnt wkÿK Bs‡iRx GmGmwm GBPGmwm we.G Wv½vcvov D”P we`¨vjq নােটার 27/01/1985 1/6/1985 1962 1770552324

138  †gvt wgbvi gvngy` 1145746 mnt wkÿK     weÄvb GmGmwm GBPGmwm we.Gmwm (m¤§vb) KZzqvevox DPP we`¨vjq নােটার 5/9/2015 1/3/2019 1978 1720567584

139 †gvt Kvgvj †nv‡mb 2105718 mnt wkÿK MwbZ GmGmwm GBPGmwm we.Gmwm eoMuvI Avi.‡K GBP `vwLj gv`&ivmv নােটার 29/10/2013 10/6/2014 1985 1721545745

140 ‡gvQvt †Rmwgb LvZzb 1128112 mnt wkÿK mgvR GmGmwm GBPGmwm we.Gm.Gm wbwðšÍcyi DPP we`¨vjq নােটার 20/04/2015 30/03/2016 1986 1724748770

141 cwigj Kzgvi †cvÏvi 1140715 mnt wkÿK     weÄvb GmGmwm GBPGmwm we.Gm.Gm Wvwnqv wc.wR.wW D”P we`¨vjq নােটার 15/12/2014 1/3/2018 1988 1737659469

142 ‡gv: ivqnvb Avjx - mnt wkÿK     weÁvb GmGmwm GBPGmwm we.Gmwm wmsov `g`gv cvBjU ¯‹zj I K‡jR নােটার 18/02/2019 1992 1759592393

143 †gvt †iRvDj Kwig - mnt wkÿK weÁvb GmGmwm GBPGmwm we.G (m¤§vb) wmsov `g`gv cvBjU ¯‹zj I K‡jR নােটার 18/02/2019 - 1994 1759592393

144 AvKwjgv LvZzb 1057844 mnt wkÿK Kw¤úDUvi GmGmwm GBPGmwm we.G weqvk D”P we`¨vjq নােটার 6/8/2012 1/2/2013 1981 1751001466

145 wd‡ivRv LvZzb 2507836 mnt wkÿK Kw¤úDUvi GmGmwm GBPGmwm we.G ‡kvjvKzov Bmjvwgqv Avwjg gv &̀ivmv নােটার 1/2/2010 1/2/2012 1980 1740320630

146 ‡nbv LvZyb 2120420 mnt wkÿK mnt †gŠjfx `vwLj Avwjg dvwRj KywocvwLqv dvwRj gv`&ivmv নােটার 21/12/2012 21/08/2013 1993 1747001084

147 ibwRr Kzgvi 2018481 mnt wkÿK K…wl wkÿv GmGmwm GBPGmwm we.G (m¤§vb) KywocvwLqv dvwRj gv &̀ivmv নােটার 11/12/2010 5/6/2011 1981 1718912044



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

1 মাঃ গালাম কাওছার ১১৪০৫৬৯ সহকারী িশ ক বসায় িশ া ৫ ৩.৫ ২য় ইউনাইেটড ল এ  কেলজ ব ড়া ০১.০১.২০১৫ ০১.০৩.২০১৮ ১৯৮৬ ১৭২৪৩৫৮০৫০
2 মাঃঅিলউ াহ ১০৭১৩১৬ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ৩.৬৭ ৩.৮৩ ১ম খান র বািলকা উ  িব ালয় ব ড়া ০৯.০৬.২০১২ ০৩.০৩.২০১৩ ১৯৮৯ ১৭৩৫৭০৩২৫৬
3 মাছাঃ ি  আকতার ১১৪৮৯৫৯ সহকারী িশ ক গিণত ৩.৬৯ ৩.১ ২য় িভকেনরপাড়া উ  িব ালয় ব ড়া ১৩.০২.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯ ১৯৮৭ ১৭৩৭৮০৯৫৮৮
4 মাঃ আিশ ল  ইসলাম ১১৪৮৯৬০ সহকারী িশ ক ইংেরজী ৮.১ ৩.৩ ২য় িভকেনরপাড়া উ  িব ালয় ব ড়া ১৩.০২.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯ ১৯৮৭ ১৭১৪৫৬৭৬২৬
5 মাঃ আ ল মা ান ১১২৯৯৪০ সহকারী িশ ক ইংেরজী ৩ ৩.২ ২য় শািলখা উ  িব ালয় ব ড়া ২১.১২.২০১৫ ০১.০৭.২০১৬ ১৯৮৬ ১৭২৪০৬৯১৫৭
6 মাঃ মাহা র রহমান ১১৩২০৩১ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ৩.৬৭ ২.৪২ ২.১৭ শািলখা উ  িব ালয় ব ড়া ২১.১২.২০১৫ ০১.১১.২০১৭ ১৯৮৭ ১৭২৪০৪২৪৭৩
7 মাঃ মা ািদর িব াহ ২৫১৮৫৬ সহকারী িশ ক জীব িব ান ১ম ২য় ৩য় হিরখালী উ  িব ালয় ব ড়া 6.5.1992 ০১.০৬.১৯৯২ ১৯৬৬ ১৭৬১৫০০৩৯৭
8 মাঃ জ উ ীন ১০৭৭২২৭ সহকারী িশ ক আইিসট ১ম ২য় ৩য় হিরখালী উ  িব ালয় ব ড়া 2.4.2013 ০১.০৭.২০১৩ ১৯৭৯ ১৭২১৯৪৯০৬৩
9 মাঃ দেলায়ার হােসন ১১৫২৭৩০ সহকারী িশ ক িষ ৩.১৯ ৩. ২য় হিরখালী উ  িব ালয় ব ড়া 7.2.2019 ০১.০৭.২০১৯ ১৯৮৯ ১৭৭২২৪০০২৩৯
10 মাঃ মাহ র রহমান ১১৫৪৯১১ সহকারী িশ ক বাংলা ৩.৬৯ ৪.৫ ৩.২ হিরখালী উ  িব ালয় ব ড়া ১৬.০২.২০১৯ ০১.০৯.২০১৯ ১৯৮৯ ১৭০৩৭৩৬৬০৬
11 এ, ,এম ন নবী ৫৬৭৯২৩ সহকারী িশ ক কি উটার ২য় ২য় ২য় পা া ব খী উ  িব ালয় ব ড়া ০১.০৮.২০০২ ১.৮.০০২ ১৯৭১ ১৭০৩৭৪৬৮৬৯
12 মাঃ পলাশ হােসন ১১৪৮৯৫৮ সহকারী িশ ক বাংলা ৩.১৯ ৪. ৩.২৭ পা া ব খী উ  িব ালয় ব ড়া ১৮.০২.২০১৯ ১.৫.২০১৯ ১৯৯২ ১৭৩৭৮৩৮২৪৯
13 পলী রাণী ২১০৭৫০৭ সহকারী িশ ক িহ ২.৩৮ ২.৫ ২য় পা া ব খী উ  িব ালয় ব ড়া ১৮.০২.২০১৯ ০১.০৭.২০১৯ ১৯৮৮ ১৭৩৭৩৩৭১৭

14
মারী অিমতা রাণী 

তা কদার
১১২০৭৮৫ সহকারী িশ ক িহ  ধম িশ া ৩.৬৯ ১.২ ২.৪৮

বা য়াহাট রােবয়া রহমান বািলকা উ  
িব ালয়

ব ড়া ১৬.০৪.২০১৫ ০১.০৭.২০১৫ ১৯৮৯ ১৭৯৫৭৯৯৮৯০

15 মাঃ উমার ফা ক ১০৫১৫৮০ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ৩.৫ ২.৫৮ ২য় িশচারপাড়া লজান উ  িব ালয় ব ড়া ০৮.০৬.২০১০ ০১.১১.২০১০ ১৯৮৬ ১৭৩৩১০৬১৮৬
16 মাছাঃ তাজিলম খা ন ১১৪৮৯৫৬ সহকারী িশ ক গিণত ৩.৮৮ ৩.৩ ২য় িশচারপাড়া লজান উ  িব ালয় ব ড়া ১৬.০২.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯ ১৯৮৭ ১৭৭৩৩৩৩৬৫৫
17 মাঃ েমানা ল ইসলাম ১১৪৮৯৬২ সহকারী িশ ক ইংেরজী ৩.৮১ ৩.৯ ২য় িশচারপাড়া লজান উ  িব ালয় ব ড়া ১৬.০২.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯ ১৯৯০ ১৭৩৭৫৩৩০৮৭
18 মাছাঃ সািবনা খা ন ১১৪৮৯৬১ সহকারী িশ ক বাংলা ৩.৬৩ ৩.৩ ৩.০৪ িশচারপাড়া লজান উ  িব ালয় ব ড়া ১৬.০২.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯ ১৯৯০ ১৭৬৪৯৯২৬৮৩
19 মাঃ কিফল উি ন ১০৪৮১৮৬ সহকারী িশ ক িষ ১ম ২য় ২য় দাউদ র িন মা িমক বািলকা িব ালয় ব ড়া ১৭.০২.২০০৫ ১৭.০২.২০০৫ ১৯৮০ ১৭১৯৫৯৫৭৬৮

20
মাঃ শািফ ল ইসলাম ১১৪১৮৯৮ সহকারী িশ ক িব ান ১ম ১ম ২য় সরকারী সানাতলা মেডল ল এ  কেলজ ব ড়া ২৮.০৪.২০১৪ ১৯৮১ ১৭২৫৬৯৩৪৬২

21
মাঃ মািনক িময়া ১১৩৩৮৪২ সহকারী িশ ক সামািজক িব ান ২.৩৮ ১.৬ ২য় সরকারী সানাতলা মেডল ল এ  কেলজ ব ড়া ২৮.০৪.২০১৪ ১৯৮৫ ১৭১৫৬৪৯৬৯৮

22
মাঃ হা র রিশদ ১১৫১৯০১ সহকারী িশ ক কি উটার ৩. ২.৩৫ ২য় সরকারী সানাতলা মেডল ল এ  কেলজ ব ড়া ২৮.০৪.২০১৪ ১৯৮৫ ১৭২৩৮৯৮৯৫৪

23
মাছাঃ মা জা খা ন ১১৪১৮৯৭ সহকারী িশ ক বসায় িশ া ১ম ২.৬ ২য় সরকারী সানাতলা মেডল ল এ  কেলজ ব ড়া ০৬.০৭.২০১৪ ১৯৮৩ ১৭৯৫৭৬৩৯০২

24
মাঃ মাে জার রহমান ১১৪১৯০০ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ৪.৩৩ ৩.৫৮ ১ম সরকারী সানাতলা মেডল ল এ  কেলজ ব ড়া ০৬.০৭.২০১৪ ১৯৮৮ ১৭১০০০৮৯২২

25

মাঃ মা র রহমান ১১১৬৭১৭ সহঃ িশ ক ইংেরিজ
এসএসিস-১৯৯৮-

১ম
এইচএসিস-২০০১-২য়

িবএস(স ান)-২০০৫-
২য়, এমএ(ইং)-

২০০৬-২য়
নারহ  ব খী উ  িব ালয় ব ড়া ২৭/১২/১৪ ০১/০৩/১৫ ১৯৮৪ ১৭৩৬০৪৮০৮৯

িবএড িশ ণিবহীন সরকাির বসরকাির মা িমক িব ালয় ও মা াসার িশ কগেণর নােমর তািলকা ( িত ান িভি ক)
জলা : ব ড়া

আইিড
 ন র

িশ েকর নাম নং িব ালেয়র নাম
জলা

 (কম ল)
জ সাল

িশ াগত যা তা
িবষয়পদবী িনেয়ােগর তািরখ মাবাইল না ারএমিপও ি র 

তািরখ



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

আইিড
 ন র

িশ েকর নাম নং িব ালেয়র নাম
জলা

 (কম ল)
জ সাল

িশ াগত যা তা
িবষয়পদবী িনেয়ােগর তািরখ মাবাইল না ারএমিপও ি র 

তািরখ

26
আ  জাফর ১১২০৭৭২ সহঃ িশ ক মৗলভী দািখল-১৯৯৯-২য় আিলম-২০০১-২য়

ফাঃ-২০০৪-৩য়, 
কাঃ-২০০৬-২য়

কাহা  তাই ে ছা বািলকা উ  িব ালয় ব ড়া ০৫/১০/১৩ ১১/০৭/১৫ ১৯৮৪ ১৭২৯১৯৯৩৬৩

27

িজনা খা ন ১১৫২৬৯৬ সহঃ িশ ক বাংলা
এসএসিস-২০০৯-

৪.৪৪
এইচএসিস-২০১১-

৪.৬০

িবএ(স ান)-২০১৫-
৩.১৮, এমএ-২০১৬-

২.৯৩
কাহা  তাই ে ছা বািলকা উ  িব ালয় ব ড়া ১২/০২/১৯ ০১/০৭/১৯ ১৯৯৩ ১৭৯৭৮২৪৮৫৯

28
মাঃ আ ল আলীম সরকার ১০৬৩৪৩৯ সহঃ িশ ক মৗলভী দািখল-১৯৯৮-২য় আিলম-২০০৩-১.৫০

ফাঃ-২০০৭-২য়, 
কাঃ-২০০৯-২.৯০

প চ াম উ  িব ালয় ব ড়া ৩০/১০/১১ ০১/১১/১২ ১৯৮৩ ১৭৩৯৮৭১৯৭২

29

মাঃ হািফ র রহমান ১১৪৮৯০৩ সহঃ িশ ক ইংেরিজ
এসএসিস-২০০৭-

৪.৫৬
এইচএসিস-২০০৯-

৫.০০

িবএ(স ান)-২০১৪-
৩.০৫, এমএ-২০১৫-

৩.২৮
শখাহার উ  িব ালয় ব ড়া ১২/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৯৯২ ১৭৩৭৪৬৯৮৭৮

30

মাছাঃ কাজরী আকতার ১১৪৮৯০২ সহঃ িশ ক বাংলা
এসএসিস-২০০৭-

৪.৫৬
এইচএসিস-২০০৯-

৪.০০

িবএ(স ান)-২০১৩-
৩.২৩, এমএ(বাং)-

২০১৪-৩.৩২
ভাল ন উ  িব ালয় ব ড়া ১১/০২/১৯ ২১/০৫/১৯ ১৯৯২ ১৯১৫৮৪১২০৮

31
মাঃ আ  নামান ১১২০৭৭৫ সহঃ িশ ক মৗলভী দািখল-২০০৫-২.৯২ আিলম-২০০৭-৩.৫০

ফাঃ-২০১০-২.৭৫, 
কাঃ-২০১২-৩.৫০

দও াম উ  িব ালয় ব ড়া ২১/০৩/১৫ ০১/০৭/১৫ ১৯৯০ ১৭৩৮১৮৯৩৯২

32
মাছাঃ শািহদা খা ন ৫৫৮৮৪২ সহঃ িশ ক কি উটার

এসএসিস-১৯৯৩-
১ম

এইচএসিস-১৯৯৫-২য়
িবএ-১৯৯৭-২য়, িডঃ-

২০০৮-এ
দও াম উ  িব ালয় ব ড়া ০২/১২/০০ ০১/০৫/০১ ১৯৭৬ ১৭৫৫৭২৩৭৩৪

33
মাঃ আ ল আলীম ১১২৬২৭৪ সহঃ িশ ক ইংেরিজ

এসএসিস-১৯৯৪-
১ম

এইচএসিস-১৯৯৭-২য় িবএ-২০০২-৩য় উচলবািড়য়া ি - খী উ  িব ালয় ব ড়া ০৫/০৭/১৫ ০১/০১/১৬ ১৯৭৯ ১৭৪০৯৪৬২০৮

34
মাঃ মাহ র রহমান ১১২৯৯৫৫ সহঃ িশ ক মৗলভী দািখল-২০০০-২য় আিলম-২০০৫-২.১৭

ফাঃ-২০০৭-২য়, 
কাঃ-২০০৯-৩.৩৫

উচলবািড়য়া ি - খী উ  িব ালয় ব ড়া ০৫/০৭/১৫ ০১/০৭/১৬ ১৯৮৬ ১৭৪০৮৫৬৩৭৬

35

মাঃ মা ািফজার রহমান ১১৪৮৯০৬ সহঃ িশ ক িব ান
এসএসিস-২০০২-

৪.২৫
এইচএসিস-২০০৫-

৩.৬০
িবএসিস-২০০৯-২য়, 
এমএসিস-২০১০-১ম

উচলবািড়য়া ি - খী উ  িব ালয় ব ড়া ১০/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৯৮৭ ১৭৩৭০১৫৬০৬

36

শীলা কমকার ১১৫২৬৯৫ সহঃ িশ ক িহ  ধম
এসএসিস-২০০০-

১ম
এইচএসিস-২০০২-১ম

িবএ-২০০৭-২য়, 
এমএ-২০০৮-২য়, 

কা তীথ-২০০৮-২য়
উচলবািড়য়া ি - খী উ  িব ালয় ব ড়া ১০/০২/১৯ ০১/০৭/১৯ ১৯৮৫ ১৭২২৯৮৪৭৮৯

37

মাছাঃ জসিমন আ ার ১১৪৮৮৯৮ সহঃ িশ ক িব ান
এসএসিস-২০০৭-

৫.০০
এইচএসিস-২০০৯-

৫.০০

িবএসিস(স ান)-
২০১৩-৩.৬৫, 

এমএসিস-২০১৪-
৩.৩৩

জাম াম উ  িব ালয় ব ড়া ১৬/০২/১৯ ২১/০৫/১৯ ১৯৯৩ ১৭৯২৯৫৬৪৫২
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38
মাঃ জ ল ইসলাম ১১৫৪৮৯৭ সহঃ িশ ক বাংলা

এসএসিস-২০০৬-
৪.৫৬

এইচএসিস-২০০৮-
৪.৭০

িবএ(স ান)-২০১৩-
২.৯২, এমএ-২০১৪-

২.৭৫
জাম াম উ  িব ালয় ব ড়া ১৬/০২/১৯ ১৮/০৯/১৯ ১৯৯০ ১৭৩৪৬১৩৪৯৮

39
মাঃ ল ল হােসন ১০৫৩৭১৭ সহঃ িশ ক িষ

এসএসিস-২০০০-
১ম

িষ িডঃ-২০০৬-১ম িবএসএস-২০১৫-২য় িনি র উ  িব ালয় ব ড়া ২৩/১০/১০ ০১/০১/১১ ১৯৮৫ ১৭২১০৩৭৯৬৮

40
মাঃ আির ল ইসলাম ১১৪৮৮৯৯ সহঃ িশ ক ইংেরিজ

এসএসিস-২০০৮-
৫.০০

এইচএসিস-২০১০-
৫.০০

িবএ(স ান)২০১৫-
২.৯৬

িনি র উ  িব ালয় ব ড়া ০৯/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৯৯৩ ১৭৪৯৬০১৮২২

41
 মাঃ জািমল উি ন ম র 252600 সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দািখর-৩য়-1980 আিলম-৩য়-1982 কািমল-২য়-1998 দমদমা ি - খী উ  িব ালয় ব ড়া 26-12-1985 1/7/1993 1/3/1968 1738033071

42
দাম চ  ামািনক 1120811 িহ  ধম

এসএসিস-২য-
2000

এইচএসিস-1.80-
2003

াতক দমদমা ি - খী উ  িব ালয় ব ড়া 23/06/2013 1/7/2015 12/1/1984 1724423795

43
মাঃ রজাউর কিরম 1063403 সহঃ িশঃ শারীিরক িশ া

এসএসিস-২য-
1993

এইটএসিস-২য-1997 াতক দমদমা ি - খী উ  িব ালয় ব ড়া 30/07/2011 1/11/2012 1/1/1978 1862166021

44
মা ারী জাহান 1154894 সহঃ িশঃ আইিস

এসএসিস-২য়-
2000

িডে ামা াতক দমদমা ি - খী উ  িব ালয় ব ড়া 16/02/2019 1/9/2019 3/9/1983 1718517090

45
মাঃ খারেশদ আলম 244352 সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দিখল-২য-1973 আিলম-৩য়-1977 ফািজল-পাশ-1980 রায় র া িন  মা িমক িব ালয় ব ড়া 18/02/1982 1/3/1986 1/1/1964 1737255729

46
মাছাঃ আফ জা আ ার 1128020 সহঃ িশঃ িষ

এসএসিস-২য়-
1999

এইচএসিস-3.30-
2008

াতক (পাস)-২য়-
2011

রায় র া িন  মা িমক িব ালয় ব ড়া 10/12/2015 1/3/2016 23/07/1984 1714800569

47 মাঃ মহিসন আলী 1110998 সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দািখল আিলম ফাজল রনবাঘা উ  িব ালয় ব ড়া 18/05/2014 1/7/2014 1/1/1983 1745255444
48 মাঃ মায়াে ম হােসন 1030372 সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল রনবাঘা উ  িব ালয় ব ড়া 8/12/2008 1/12/2005 1/12/1980 1721794560
49 িফেরাজ আহেমদ 1128033 সহঃ িশঃ কি উটার এসএসিস িডে ামা - কড়ইহাট ব খী উ  িব ালয় ব ড়া 28/12/2015 1/3/2016 20/01/1994 1775728997
50 মাঃ আহা র রহমান 1128030 সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল কড়ইহাট ব খী উ  িব ালয় ব ড়া 28/12/2015 1/3/2016 1/1/1981 1718881277
51 মাঃ আশরা ল ইসলাম 1152699 সহঃ িশঃ ইংেরজী এসএসিস এইচএসিস াতক কড়ইহাট ব খী উ  িব ালয় ব ড়া 20/02/2019 1/7/2019 3/2/1991 1701081716
52 িনেপ নাথ সরকার 1030374 সহঃ িশঃ িষ সহঃ িশঃ িষ িডে ামা - দাশ াম িন  মা িমক িব ালয় ব ড়া 20/01/2003 1/12/2005 26/11/1976 1719826553
53 পিল বালা 1154895 সহঃ িশঃ বাংলা এসএসিস এইচএসিস াতক ড়ইল উ  িব ালয় ব ড়া - - - -
54 মাঃ জােহ ল ইসলাম 245834 সহঃ িশঃ িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) ভড়েত িলয়া উ  িব ালয় ব ড়া 2/11/2086 2/11/1986 2/1/1960 1724505410
55 মাধাই চ 1148911 সহঃ িশঃ ইংেরজী এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) ভড়েত িলয়া উ  িব ালয় ব ড়া 7/2/2019 21/05/2019 28/06/1992 1728164888
56 ব ল মার ভৗিমক 1148914 সহঃ িশঃ বাংলা এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) ভড়েত িলয়া উ  িব ালয় ব ড়া 7/2/2019 21/05/2019 6/1/1985 1739907871
57 মাঃ হা র রিশদ 1148919 সহঃ িশঃ ইংেরজী দািখল আিলম ফািজল ভড়েত িলয়া উ  িব ালয় ব ড়া 7/2/2019 21/05/2019 21/01/1988 1728704995
58 মাঃ আ ল মািমন 1111448 সহঃ িশঃ ইসলাম ধম এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) ারহাট ইনছাল আলী উ  িব ালয় ব ড়া 25/02/2014 1/7/2014 1/1/1988 1741726563
59 মাছাঃ বগম নাহার 1148908 সহঃ িশঃ গিণত এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) ারহাট ইনছাল আলী উ  িব ালয় ব ড়া 10/2/2019 1/5/2019 21/07/1984 1727661585
60 মাঃ লিফকার হায়দার 1052048 সহঃ িশঃ িষ এসএসিস িষ িডে ামা - ারহাট ইনছাল আলী উ  িব ালয় ব ড়া 22/02/2010 1/11/2010 30/12/1979 1731495426
61 মাছাঃ হাসেনয়ারা খা ন 1037094 সহঃ িশঃ ইিতহাস এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) ভাটরা খান চৗ রী উ  িব ালয় ব ড়া 3/1/2008 1/8/2008 1/1/1980 1735402753
62 শিফ ল ইসলাম 1148910 সহঃ িশঃ ইংেরজী এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) ভাটরা খান চৗ রী উ  িব ালয় ব ড়া 16/02/2019 1/4/2019 9/11/1991 1792997557
63 এ.এস.এম িলয়াকত 1103367 সহঃ িশঃ গিণত এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) িনমাইিদঘী উ  িব ালয় ব ড়া 30/11/2013 1/3/2014 28/12/1983 1723382249
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64 স া িব াস 1154896 সহঃ িশঃ িহ  ধম এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) িনমাইিদঘী উ  িব ালয় ব ড়া 18/02/2019 1/9/2019 19/03/1992 1743433160
65 মাছাঃ িনহার আ ার বা 1078215 সহঃ িশঃ কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) পং-হাজারকী উ  িব ালয় ব ড়া 22/03/2004 1/9/2013 1979 1722979643
66 মাঃ রজাউর কিরম 297236 সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল (পাশ) পং-হাজারকী উ  িব ালয় ব ড়া 4/1/1993 1/1/1997 1970 1723805485
67 ছাম র রহমান 1113832 সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল (পাশ) িলয়া র এম.এইচ.ি - খী উ  িব ালয় ব ড়া 12/5/2014 1/11/2014 28/12/1988 1735680246
68 মাঃ আ ল হা ান 1124258 সহঃ িশঃ শারীিরক িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) িলয়া র এম.এইচ.ি - খী উ  িব ালয় ব ড়া 1/6/2015 1/11/2015 1/12/1984 1739184358
69 ্ য় মার দাস 1154910 সহঃ িশঃ ইংেরজী এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) িলয়া র এম.এইচ.ি - খী উ  িব ালয় ব ড়া 4/2/2019 17/09/2019 30/11/1988 1723671538
70 শাম র রহমান 241218 সহঃ িশঃ িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক ব েশা মা িমক িব ালয় ব ড়া 18/10/1983 1/6/1985 1960 1760498210
71 মাঃমনেয়ম উি ন 245835 সহঃ িশঃ সমাজ িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক ব েশা মা িমক িব ালয় ব ড়া 2/8/1986 2/8/1986 1965 1
72 মাঃআ র মালক 250276 সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দািখল আিলম কািমল ব েশা মা িমক িব ালয় ব ড়া 1/9/1990 1/9/1990 1970 1720847585
73 মাঃআদম আলী 1078188 সহঃ িশঃ িষ এসএসিস িষ িডে ামা - ব েশা মা িমক িব ালয় ব ড়া 16/06/2013 1/9/2013 1984 1710632379
74 মাকেছদা উে  হািন 1023169 সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজর বড় চা ইর ি - খী উ  িব ালয় ব ড়া 11/10/2004 1/9/2005 1984 1717798324
75 মাঃআিশ র রহমান 1065253 সহঃ িশঃ িষ এসএসিস বড় চা ইর ি - খী উ  িব ালয় ব ড়া 22/11/2011 1/11/2012 1981 1721516131
76 মৗরী ইসলাম 1110999 সহঃ িশঃ বাংলা এস.এস.িস এইচ.এস.িস াতক (স ান) কাশাষ ব খী উ  িব ালয় ব ড়া 30/03/2014 1/7/2014 1/1/1984 1736894935
77 মাঃআনা ল ইসলাম 1148918 সহঃ িশঃ গিণত এস.এস.িস এইচ.এস.িস াতক (পাস) কাশাষ ব খী উ  িব ালয় ব ড়া 4/2/2019 17/05/2019 18/12/1987 1726258496
78 লাকী খা ন 1148915 সহঃ িশঃ সমাজ িব ান এস.এস.িস এইচ.এস.িস াতক (স ান) কাশাষ ব খী উ  িব ালয় ব ড়া 4/2/2019 17/05/2019 12/8/1987 1773745897
79 মাঃ সাহাগ বা 1154898 সহঃ িশঃ বসায় িশ া দািখল এইচ.এস.িস াতক (স ান) কাশাষ ব খী উ  িব ালয় ব ড়া 4/2/2019 15/09/2019 15/11/1991 1772042201
80 মাঃতির র ইসলাম 1148909 সহঃ িশঃ ইসলাম ধম দািখল আিলম াতক (স ান) কাশাষ ব খী উ  িব ালয় ব ড়া 4/2/2019 17/05/2019 31/12/1987 1721513273
81 মাঃজ ল ইসলাম 1148921 সহঃ িশঃ শারীিরক িশ া এস.এস.িস এইচ.এস.িস াতক (পাস) পাঠান এ.এস.এ. উ  িব ালয় ব ড়া 7/2/2019 1/5/2019 1/1/1984 1721719634
82 ভরব চ  রায় 1152700 সহঃ িশঃ িহ  ধম এস.এস.িস এইচ.এস.িস াতক (পাস) পাঠান এ.এস.এ. উ  িব ালয় ব ড়া 11/2/2019 1/7/2019 10/301984 1758497867
83 মাঃ আ স স ল 1129944 সহঃ িশঃ বাংলা দািখল আিলম াতক (স ান) িবজ ল ি - খী উ  িব ালয় ব ড়া 1/11/2015 1/7/2016 1984 1727592588
84 মাছাঃ মাখেলছা খা ন 1128011 সহঃ িশঃ িব ান এস.এস.িস এইচ.এস.িস াতক (পাস) িবজ ল ি - খী উ  িব ালয় ব ড়া 1/11/2015 1/3/2016 1986 1776399398
85 Kvgiæb bvnvi 1116744 mnKvix wkÿK K…wl wkÿv BqvK…weqv evwjKv D”P we`¨vjq e¸ov 12/24/2014 3/1/2015 2/20/1987 1738210363

86 †gvt †gv¯Ídv Kvgvj 1126284 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© BqvK…weqv evwjKv D”P we`¨vjq e¸ov 7/1/2015 1/1/2016 2/1/1988 1737851691

87 iæûj Avwgb 1140611 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© BqvK…weqv evwjKv D”P we`¨vjq e¸ov 01-07--14 3/1/2018 4/3/1987 1725089543

88 †gvt Kvgiæj nvmvb 1152676 mnKvix wkÿK Kw¤úDUvi BqvK…weqv evwjKv D”P we`¨vjq e¸ov 2/18/2019 7/1/2019 8/1/1992 1738427849

89 †gvQvt kviwgb myjZvbv 2120381 mnKvix wkÿK mvgvwRK weÁvb BqvK…weqv evwjKv D”P we`¨vjq e¸ov 11/6/2016 5/1/2017 12/12/1988 1723237343

90 iægvbv Av³vi 1112447 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© d‡qRyj¦v D”P we`¨vjq e¸ov 6/25/2014 9/1/2014 2/9/1990 1712943482

91 ‡gvt ev‡qRx` †nv‡mb 1051293 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© cuvPevoxqv Bjvg D”P we`¨vjq e¸ov 5/3/2010 11/1/2010 2/8/1986 1729840275

92 †gvt Avãyj gvbœvb 551491 mnKvix wkÿK evsjv ivqgvwSov D”P we`¨vjq e¸ov 1/1/1995 4/24/2000 12/25/1966 1727400387

93
‡gvQvt dvBgv LvZzzb 559508 mnKvix wkÿK K…wl wkÿv ev‡Nvcvov knx` `v‡bk DÏxb ¯‹zzj GÛ K‡jR e¸ov 8/24/1999 6/1/2001 6/13/1981 1721545427

94 †gvt Avãyj gvbœvb 295430 mnKvix wkÿK K…wl wkÿv bvgyRv D”P we`¨vjq e¸ov 8/20/1995 8/20/1995 1965 1712257594

95
†gvt †Mvjvg ‡gv¯Ídv

1.0121E+12
mnKvix wkÿK kvwiwiK wkÿv Avjnv¾ Av¦ãyj Kwig evwjKv D”P we`¨vjq e¸ov 2/1/2014 3/1/2014 7/5/1979 1774906808

96 †gvt RvwKiæj Bmjvg 1113837 mnKvix wkÿK K…wl wkÿv evgbcvov D”P we`¨vjq e¸ov 6/1/2014 11/1/2014 12/26/1987 1753244880

97 †gvt Avey kvnxb 1152673 mnKvix wkÿK MwbZ I weÁvb gvwbKPK D”P we ª̀̈ vjq e¸ov 2/14/2019 7/1/2019 1/5/1990 1712437768



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

আইিড
 ন র

িশ েকর নাম নং িব ালেয়র নাম
জলা

 (কম ল)
জ সাল

িশ াগত যা তা
িবষয়পদবী িনেয়ােগর তািরখ মাবাইল না ারএমিপও ি র 

তািরখ
98 kwdKzj Bmjvg 1152672 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© gvwbKPK D”P we`¨vjq e¸ov 2/14/2019 7/1/2019 1/5/1990 1725013670

99
†gvt wknve †iRv 1152674 mnKvix wkÿK Bs‡iRx e¸ov BmjvwgK wgkb evwjKv D”P we`¨vjq e¸ov 2/18/2019 7/1/2019 2/15/1992 1851774571

100
†gvt Avmv ỳ¾vgvb 564781 mnKvix wkÿK Z_¨ †hvMv‡hvM I 

cÖhyw³
KvUbvi †m›Uªvj evwjKv D”P we`¨vjq e¸ov 10/18/2000 10/21/2000 12/31/1978 1712470375

101 cwigj P› ª̀ Kg©Kvi 1120787 mnKvix wkÿK wn› ỳ ag© cxiMvQv G.Gd evwjKv D”P we`¨vjq e¸ov 12/14/2014 7/1/2015 10/21/1985 1750849130

102 cwigj P› ª̀ eg©b 1148857 mnKvix wkÿK evsjv cxiMvQv G.Gd evwjKv D”P we`¨vjq e¸ov 2/18/2019 5/1/2019 5-Feb 1788025268

103 †gvt Avãyj †gvwgb 1055589 mnKvix wkÿK K…wl wkÿv mywej D”P we`¨vjq e¸ov 3/19/2009 5/1/2011 1/28/1984 1735634865

104 †gvQvt Rqbve evby 1079329 mnKvix wkÿK AvBwmwU mywej D”P we`¨vjq e¸ov 4/13/2011 11/1/2013 5/11/1985 1723032707

105 †gvt iæûj Avwgb 1112464 mnKvix wkÿK Bs‡iRx `viæj Bmjvg ˆbk D”P we`¨vjq e¸ov 6/17/2014 10/1/2014 1987 1713939410

106 †gvt b~i †nv‡mb 1079324 mnKvix wkÿK mvgvwRK weÁvb ‡MvKzj wU Gb evwjKv D”P we`¨vjq e¸ov 4/2/2011 12/1/2013 11/27/1983 1718752659

107 mygj Kzgvi cvj 1078208 mnKvix wkÿK Kw¤úDUvi Av‡jvi‡gjv †KwR GÛ nvB ¯Kzj e¸ov 7/20/2011 9/1/2013 2/3/1983 1813743707

108 †gvt ivBnvb Avjx 1148862 mnKvix wkÿK ‡fŠZ weÁvb mvZwkgywjqv D”P we`¨vjq e¸ov 2/5/2019 5/1/2019 11/28/1984 1793531572

109 AvKivg †nv‡mb 1148860 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© mvZwkgywjqv D”P we`¨vjq e¸ov 2/5/2019 5/1/2019 12/30/1992 1739895124

110 †gvt BDbyQ Avjx 1152669 mnKvix wkÿK mvgvwRK weÁvb fvÛvix evwjKv D”P we ª̀̈ vjq e¸ov 2/18/2019 7/18/2019 6/14/1991 1731989269

111 †gvt Avãyj nvwjg 1152675 mnKvix wkÿK evsjv fvÛvix evwjKv D”P we ª̀̈ vjq e¸ov 2/18/2019 7/18/2019 6/14/1991 1727690064

112 †gvt jyrdi ingvb 562953 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© Av‡kv‡Kvjv evwjKv D”P we`¨vjq e¸ov 1/1/1994 5/1/2002 2/12/1970 1874008246

113 †gvt †Mvjvg ‡gv¯Ídv 1000861 mnKvix wkÿK K…wl wkÿv Av‡kv‡Kvjv evwjKv D”P we`¨vjq e¸ov 1/1/1983 1/1/2004 6/25/2002 1713701935

114 †gvQt mvweqv AvKZvi 567869 mnKvix wkÿK Bs‡iRx Av‡kv‡Kvjv evwjKv D”P we`¨vjq e¸ov 12/28/1999 6/1/2002 2/11/1978 1721719797

115 †gvt †mv‡nj ivbv 1077242 mnKvix wkÿK Kw¤úDUvi Av‡kv‡Kvjv evwjKv D”P we`¨vjq e¸ov 10/1/2011 6/1/2013 11/6/1982 1721949389

116 †gvt wRjøyi ingvb 1128018 mnKvix wkÿK Kw¤úDUvi QqcyKzwiqv evwjKv we`¨vjq I K‡jR e¸ov 6/28/2015 3/30/2016 10/27/1986 1717140080

117 †gvt Avnv` 1140587 mnKvix wkÿK evwbR¨ QqcyKzwiqv evwjKv we`¨vjq I K‡jR e¸ov 6/28/2015 3/30/2018 1/5/1989 1740954373

118 †gvt AvLZviæ¾vgvb 1078226 mnKvix wkÿK evsjv gvjwZbMi D”P we`¨vjq e¸ov 7/14/2013 9/1/2013 1/12/1986 1723757435

119 †gvQvt †nvm‡bAviv 54995 mnKvix wkÿK kvwiwiK wkÿv gvjwZbMi D”P we`¨vjq e¸ov 12/1/1999 3/1/2000 3/5/1976 1732206400

120 মাঃ আ ল হািমদ ২৫৩১৩০ সঃ িশঃ গিনত নপালতিল উ  িবঃ ব ড়া ২৮/০৬/৮৭ ০১/০৬/১৯৯৩ ০৯/০১/১৯৬১ ১৭১৯৭০৭২৭৩
121 মাঃ আ ল হািকম ২৪৬৩০৬ সঃ িশঃ ইসলাম িশ া নপালতিল উ  িবঃ ব ড়া  ২২/০৩/১৯৮৭ ০১/০৩/১৯৮৭ ০৫/১৯/১৯৬৬ ১৯১৬৪৪৪৯০৫
122 মাঃ মেহ ল ইসলাম ১১৫২৬৮৯ সঃ িশঃ ভৗত িব ান নপালতিল উ  িবঃ ব ড়া ১১/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১০/১২/১৯৮৯ ১৭২০১০২২৮১
123 মাঃ ফজ ল হক ৪০৪২২ সঃ িশঃ মউলানা না য়ামালা উ  িবঃ ব ড়া 19/09/1993 1/1/1994 1963 1798011858
124 মাছাঃ ◌ুয়ােহদা মােজদ ১০০৯৬৪ সঃ িশঃ কৃিষ না য়ামালা উ  িবঃ ব ড়া  ১৯/০৫/০৩ ০১/০১/২০০৪ ১৯৭৫ ১৭১২৮৯৩৭১৯
125 মাঃ গািজউল ইসলাম ১১৩০৭২৪ সঃ িশঃ িব ান না য়ামালা উ  িবঃ ব ড়া ২৪/১০/১৫ ০১/০৯/২০১৬ ১৯৮৭ ১৭৪৩৭১২৭৩৬
126 মাঃ আ ল  হােসন ২৫৫০৯৬ সঃ িশঃ িনয়র িশঃ না য়ামালা উ  িবঃ ব ড়া  ০৫/০১/১৯৮৬ ০১/০১/১৯৯৪ ১৯৬৪ ১৯৬২১০২৭৭১
127 মাঃ আনা ল ইসলাম ২৫৫০০৯৭ সঃ িশঃ িনয়র িশঃ না য়ামালা উ  িবঃ ব ড়া 5/1/1986 ০১/০১/১৯৯৪ ১৯৬৪ ১৯৬২১০২৭৭১
128 মাছাঃ উে  মাহ বা খানম ১১৪৮৮৮৯ সঃ িশঃ  িব ান  জািমরবািরয়া উ  িবঃ ব ড়া ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৬/২০১৯ ১৯৮৬ ১৭৩৭৮৯৭৫৫০
129 মাঃ আ ল বারী ১০৭৮২১১ সঃ িশঃ ইসলাম িশ া  জািমরবািরয়া উ  িবঃ ব ড়া 11/6/2013 ০১/০৯/২০১৩ ১৯৮৬ ১৭৬২৭৬২৪২৭
130 মাঃ ইউ ফ আলী ১১৪০৫৫৪ সঃ িশঃ ক উটার  জািমরবািরয়া উ  িবঃ ব ড়া  ১৫/১১/২০১৫ ০১/০২/২০১৮ ১৯৮৯ ১৭৪৬৮০৮৮২৫
131 মাঃ ন র আলী ২৪৫৮৯৭ সঃ িশঃ িব ান/গিনত দউল ামান উ  িবঃ ব ড়া ০৯/০৩/১৯৯৫ ০৪/০৬/১৯৮৬ ১৯৬১ ১৭৮৬৩৫২১৯১
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132 মা র রহমান ১০৪১৬৩১ সঃ িশঃ ইসলাম িশ া দউল ামান উ  িবঃ ব ড়া ০১/০৭/২০০৯ ০১/০৩/২০১০ ১৯৮৩ ১৭৩৮১৬২২৮৫
133 আনাথ চ  সরকার ১১৪০৬০২ সঃ িশঃ ক উটার দউল ামান উ  িবঃ ব ড়া ২৫/১০/১৫ ০১/০৩/২০০৮ ১৯৮৭ ১৭৬১৭৪৮৫৯৯
134 মাঃ ের আলম জািহদ ১১৪০৫৫৭ সঃ িশঃ ক উটার সানারায় উ  িবঃ ব ড়া ২৮/০৬/২০১৪ ০১/০৩/২০১৮ ১৯৮০ ১৭২৩৭১৫১৩৫
135 মাঃ ম ািফজার রহমান ২৪৫১৬২ সঃ িশঃ ইসলাম িশ া গাহাটা  উ  িবঃ ব ড়া ৩০/১২/২০১৬ ০১/০৫/২০১৭ ১৯৭৬ ১৭২৪৬২০৫১২
136 পা জ মার পাল ১১৩৫৩৫৮ সঃ িশঃ িহ  ুধম  গাহাটা  উ  িবঃ ব ড়া ৩০/১২/২০১৬ ০১/০৫/২০১৭ ১৯৭৬ ১৭২৩০৮৩২৭৮
137 আ ল কািফ ২১২১১৮৬ সঃ িশঃ ইসলাম িশ া মিরয়া আর এম িপ উ  িবঃ ব ড়া ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯১ ১৯১৮৭৬২৬৭৩
138 মাঃ রক ামান ১১৪৫৭২১ সঃ িশঃ গিনত মিরয়া আর এম িপ উ  িবঃ ব ড়া ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৯৯১ ১৭৭৩০৬৭০৮৮
139 মাঃ ছােনায়ার হােসন ২৯৫৪০৯ সঃ িশঃ ইসলাম িশ া কলােকাপা আতপজান উ  িবঃ ব ড়া  ০১/০৬/১৯৯৫ ০১/০৬/১৯৯৫ ১৯৭২ ১৭৩৬০১৮৮৪২
140 মাছাঃ মমতাজ আকতার ১০৬৭৪৩৭ সঃ িশঃ ক উটার কলােকাপা আতপজান উ  িবঃ ব ড়া ০৬/১১/২০১২ ২৬/১২/১৯৮২ ১৯৮২ ১৭৫৫১৪৩৮৪৬
141 মাছাঃ ফািরদা ইয়াসিমন ১১০৬৬৬৫ সঃ িশঃ কৃিষ কলােকাপা আতপজান উ  িবঃ ব ড়া ০৯/০২/২০১৪ ০১/০৫/২০১৪ ১৯৮৬ ১৭৩৭৮৯৭৪৬৭
142 জাহা ীর আলম ১১৫২৬৯১ সঃ িশঃ গিনত  এম আর এম উ  িবঃ ব ড়া ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯৩ ১৭৫১২০৪৬৬০
143 উ ল চ  দাস ১১৫২৬৮৮ সঃ িশঃ  ইংের জ  এম আর এম উ  িবঃ ব ড়া ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৭ ১৭৩৭৫০৪৯৪৯
144 ব না বালা 11526084 সহকারী িশ ক বাংলা এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) ছািতয়ানী রােকয়া ওেব ল হক উ  িব ালয় ব ড়া 3/2/2019 1/7/2019 1988 1705506157

145 মাঃ রিফ ল ইসলাম 246920 সহকারী িশ ক িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক জাড়িশ ল উ  িব ালয় ব ড়া 28/12/86 1/3/1988 1960 1721793514

146 জয় ী রানী িব াস 1129946 সহকারী িশ ক িহ  ধম ১ম, 1998 ১ম, 1990 ২য়, 2001 মাঠপাড়া বািলকা উ  িব ালয় ব ড়া 30/12/15 1/7/2016 1/1/1979 1771500461

147 স জ চ  রায় 1148875 সহকারী িশ ক গিণত এসএসিস এইচএসিস িব এস িস (স ান) গাপালনগন আিজরনেনছা বািলকা উ  িব ালয় ব ড়া 20/2/2019 1/3/2019 1986 1723202300

148 মাঃ আ  হাসাইন 114871 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল গাপালনগন আিজরনেনছা বািলকা উ  িব ালয় ব ড়া 20/2/2019 1/3/2019 1988 1734244010

149 গালাম মা ফা 1055614 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 1ম, 1999 3.00, 2003 2য়, 2005 সানারগ ও উ  িব ালয় ব ড়া 1/1/2011 1/1/2011 1985 1723202300

150 তী া বালা 1152682 সহকারী িশ ক িহ  ধম 1.69,2006 2.90,2008 ২য়, 2011 সানারগ ও উ  িব ালয় ব ড়া 10/1/2019 1/7/2019 1988 1725431708

151 মাঃ আলমগীর কিবর 1148869 সহকারী িশ ক িব ান 4.19, 2006 3.70, 2008 ২য়, 2012 িচকাশী আ ঃ ইউ. উ  িব ালয় ব ড়া 13/2/2019 17/5/2019 1990 1722548234

152 মাঃ িজাকািরয়া 1141915 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 2.58, 2006 2.58, 2008 2.08,2011 গাসাইবাড়ী এ এ উ  িব ালয় ব ড়া 3/1/2015 1/5/2018 1991 1735683467

153 ক এম এহসা ল কিবর 1148867 সহকারী িশ ক গিণত 2.56,2003 3.40,2006 ২য়, 2011 গাসাইবাড়ী এ এ উ  িব ালয় ব ড়া 4/2/2019 1/5/2019 1987 1721220424

154 মাঃ আ  ওহাব 1077245 সহকারী িশ ক িষ 2.56,2003 3.40,2006 ২য়, 2011 বশাখী িন  মা িমক িব ালয় ব ড়া 20/02/13 1/7/2013 1980 1766181952

155 া রাণী মহ 1106663 সহকারী িশ ক কা তীথ এসএসিস এইচএসিস াতক গাপালনগর ইউ এ ক উ  িব ালয় ব ড়া 1/2/2014 1/5/2014 1980 1738335349

156 মাছাঃ লতানা রািজয়া 1070064 সহকারী িশ ক িষ ১ম, 98 িষ িড: ২য়-06 0 কা নগর উ  িব ালয় ব ড়া 23/12/2004 9/12/2012 1982 1768626046

157 মাঃ রায়হা ল ইসলাম 1078235 সহকারী িশ ক কি উটার ২য়, 97 ২য়,99 ২য়, 2002 কা নগর উ  িব ালয় ব ড়া 23/12/2004 1983 1730238399

158 সজীব মার 1063540 সহকারী িশ ক কা তীথ ১ম, 94 ২য়, 96 ২য়, 99 কা নগর উ  িব ালয় ব ড়া 23/12/2004 9/12/2012 1978 1795342323

159 মাঃ রাফউল ইসলাম 1112435 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল খা য়ামারী উ  িব ালয় ব ড়া 7/6/2014 1/9/2014 1991 1741321508

160 মাঃ িলটন আকতার 1148864 সহকারী িশ ক বাংলা এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) খা য়ামারী উ  িব ালয় ব ড়া 9/2/2019 1/5/2019 1989 1723826867

161 মাঃ িমজা র রহমান 1128025 সহকারী িশ ক িষ 2.38, 2004 3.10, 2006 ২য়, 2010 পীরহাটী উ  িব ালয় ব ড়া 13/11/2015 1/3/2016 1987 1717017904

162 মাছাঃ হােজরা বগম 1026314 সহকারী িশ ক িষ 1ম, 2000 ১ম,2004 কােলরপাড়া ি খী উ  িব ালয় ব ড়া 20/2/04 1/9/2005 1984 1776594746

163 আ র রউফ 1113840 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 3.75, 2005 4.83, 2007 3.90, 2010 কােলরপাড়া ি খী উ  িব ালয় ব ড়া 11/9/2014 1/11/2014 1990 1737522893

164 মাঃ ল ইসলাম 1063522 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম 3.88, 2001 3.40,2004 ২য়, 2009 বগা িব এল হাই ল ব ড়া 5/3/2011 1/11/2012 1984 1723252222

165 মাছাঃ িফেরাজা খা ন 559677 সহকারী িশ ক িষ 2য়, 1997 ২য়, 1987 ১ম, 2000 রা ামা  আ ল হােসন জ রা উ  িব ালয় ব ড়া 26/1/2001 1/3/2002 1972 1775329084

166 মাঃ রনবী সরকার 1152681 সহকারী িশ ক ভৗত িব ান 3.88, 2001 3.40,2004 ২য়, 2009 বেড়রবাড়ী ি খী উ  িব ালয় ব ড়া 16/2/19 1/7/2019 1986 1777529597
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তািরখ

167 উে  হািববা হাসেন আরা ১০৫৫৫৭৬ সহকাির িশ ক কি উটার
১৯৯৪-ি তীয় 

িবভাগ ১৯৯৮- তীয় িবভাগ ২০০০-ি তীয় তােলাড়া আলতাফ আলী উ  িব ালয় ব ড়া ২৫/০১/১১ 5/1/2011 ১৯৭৮ ০১৭২০ ৪১১৭৩৭

168 সয়দ ইনওয়ার সাঈন বােয়িজদ িমঞা১১১২৪৭২ সহকাির িশ ক ইংেরিজ ১৯৯৯- থম িবভাগ ২০০৪-A ড ২০০৯-ি তীয় িবভাগ তােলাড়া আলতাফ আলী উ  িব ালয় ব ড়া ০৩/১১/১৩ ০১/০৯/১৪ ২৩/০৭/৮৪ ০১৭১০ ১৯০০৪০

169 মাঃ জামাল উি ন ১১৪০৫৬৪ সহকাির িশ ক াবসায় িশ া ২০০২-A- ড ২০০৪-B ড ২০১০-ি তীয় িবভাগ তােলাড়া আলতাফ আলী উ  িব ালয় ব ড়া ১৮/১১/১৪ ২৮-০৩ ২০১৮ ১৯৮৬ ০১৭১০ ৭৯৪০২২
170 মা: আ স সামাদ ২৪৭৬৩৭ সহকাির িশ ক জীব-িব ান ১৯৭৮-৩য় ১৯৮০-৩য় ১৯৮২-৩য় কাল াম উ  িব ালয় ব ড়া ২৬/১১/৮৭ ২৬/১১/৮৭ ০১/০১/১৯৬২ ০১৭৯৩-১১৭৪৭৮
171 আন  আরা বগম ১০৪০০১২ সহকাির মৗলভী ইসলাম ধরম ১৯৯৯-১ম ২০০২-২য় ২০০৪-২য় িজয়ানগর উ  িব ালয় ব ড়া ১২/০৭/২০০৯ ০১/১১/২০০৯ ১০/১১/১৯৮৪ ০১৭২৭-৮৫১৬৯৮
172 িম  চ  বরমণ ১১২৭৯৯৩ সহকাির িশ ক িহ  ধরম ২০০৪-৩.৩৮ ২০০৬-৩.২০ ২০১০-২য় িজয়ানগর উ  িব ালয় ব ড়া ২২/০৭/২০১৫ ০১/০৩/২০১৬ ০৫/১১/১৯৮৯ ০১৭৩৪-৭১৮২৬২
173 মা: বী সরকার ১১৪৮৮৮৬ সহকাির িশ ক ভৗত িব ান ২০০৪-৪.২৫ ২০০৬-৪.৮০ ২০১০-১ম িজয়ানগর উ  িব ালয় ব ড়া ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০১/০৪/১৯৮৯ ০১৭২২-৯৮১৬৬২
174 মা: সাম ে াহা ১০৫৩৭৩৩ সহকাির িশ ক িষ ২০০১-১ম ২০০৩-২য় ২০০৭-১ম িডমশহর উ  িব ালয় ব ড়া ২০/০৯/১০ ০১/১১/২০১০ ০৫/০৮/১৯৮৬ ০১৭২০-০৮৩২৮০
175 মা: এনা ল হক ১১২৮০১৬ সহকাির মৗলভী ইসলাম ধরম ২০০২-৩.৬৭ ২০০৪-২.৩৩ ২০০৬-২য় িডমশহর উ  িব ালয় ব ড়া ২৯/১১/১৫ ০১/০৩/২০১৬ ০৬/০২/১৯৮৮ ০১৭১২-৮৪৭১৭৭
176 মাছাঃ সােজদা খা ন ১১৪০৬২০ সহকাির িশ ক কি উটার ২০০১-৩.৬৩ ২০০৪-৩.১০ ২০০৮-২য় উনাহত িসংড়া ি - খী উ  িব ালয় ব ড়া ১২/০১/২০১৩ ০১/০৩/২০১৮ ০৪/০৪/১৯৮৪ ০১৭৮৪-৮২২৮৬২
177 ভবানী বালা দবী ১০৭৯৩১৯ সহকাির িশ ক কা  তীরথ ১৯৯৬-১ম ১৯৯৯-২য় ২০০১-২য় উনাহত িসংড়া ি - খী উ  িব ালয় ব ড়া ১২/০১/২০১৩ ০১/১১/২০১৩ ০১/১২/১৯৮০ ০১৭২২-০৯৪১২৬
178 মাঃ তাির ল ইসলাম ১১৪৮৮৭৯ সহকাির িশ ক িষ ২০০৪-৩.৫০ ২০০৭-৩.১০ ২০১১-২য় উনাহত িসংড়া ি - খী উ  িব ালয় ব ড়া ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২০/০৭/১৯৮৮ ০১৭৭৩-১১১৮২৩
179 মা: আ র রিহম াং ১১৫২৬৮৫ সহকাির িশ ক ইংেরিজ ২০০৮-৫.০০ ২০১০-৫.০০ ২০১৪-২.৯৬ উনাহত িসংড়া ি - খী উ  িব ালয় ব ড়া ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১২/০৬/১৯৯১ ০১৩০৩-৩৫০৪২৫
180 মা: মহাতাব আলী ৫৬২৫০৭ সহকাির িশ ক িষ ১৯৯৪-১ম ১৯৯৭-২য় ২০০০-২য় িজয়ানগর বািলকা উ  িব ালয় ব ড়া ২৭/০১/২০০২ ০১/০৫/২০০২ ০১/১০/১৯৭৮ ০১৭১৮-১৯৮৮৩৮
181 মা: মত র রহমান ৫৬২৫০৮ সহকাির মৗলভী ইসলাম ধরম ১৯৮৯-৩য় ১৯৯১-৩য় ১৯৯৩-৩য় িজয়ানগর বািলকা উ  িব ালয় ব ড়া ২৫/০৫/১৯৯৫ ০১/০৫/২০০২ ১১/০১/১৯৭৫ ০১৭৩৯-১৬৫০৯৫
182 মাঃ হােছন আলী ৫৪০১০৪ সহকাির িশ ক িষ ১৯৭৭-৩য় ১৯৭৯-৩য় ১৯৮১-৩য় ব  ি - খী উ  িব ালয় ব ড়া ২১/০৮/১৯৮৬ ০১/০২/১৯৯৮ ১৯৬০ ০১৭১৭-২৪২০৯৪
183 ইনছান নছা ১০০০৯৪৫ সহকাির িশ ক কি উটার ১৯৯৬-২য় ১৯৯৮-২য় ২০০০-২য় ব  ি - খী উ  িব ালয় ব ড়া ০১/০৬/২০০২ ০১/০১/২০০৪ ১৯৮০ ০১৭৪০-১৫৭৯২৫
184 মাঃ তাের র রহমান ১১৩৩৮৫৫ সহকাির মৗলভী ইসলাম ধরম ২০০৬-৪.৪২ ২০০৮-৪.২৫ ২০১২-২.৮৬ ব  ি - খী উ  িব ালয় ব ড়া ০১/১১/২০১৬ ০১/০৩/২০১৭ ১৯৯১ ০১৭৩৪-৪১০৬৪২
185 মাঃ শািকউর রহমান ১১৩৩৮৫৪ সহকাির িশ ক ইংেরিজ ২০০৩-২.৩৮ ২০০৫-৩.৩০ ২০১০-২য় ব  ি - খী উ  িব ালয় ব ড়া ১৫/১২/২০১৬ ০১/০৩/২০১৭ ১৯৮৭ ০১৭৪৬-৬০৯১১১
186 মাছাঃ জািকয়া আ ার ১১৪৮৮৮৪ সহকাির িশ ক বাংলা ২০০৫-৩.৪৪ ২০০৭-৩.২০ ২০১১-২য় পাওগাছা বািলকা উ  িব ালয় ব ড়া ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০৮/১১/১৯৮৯ ০১৭৩৮-৭৩৩১৮৩
187 মাঃ ইউনস আলী ১১৪৮৮৭৮ সহকাির িশ ক ভাত িব ান ২০০৪-৩.১৩ ২০০৬-৪.২০ ২০১০-১ম পাওগাছা বািলকা উ  িব ালয় ব ড়া ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৫/০৯/১৯৮৮ ০১৭২৫-৯৯৯৬৭২
188 মাঃ মািম ল ইসলাম ১১৪৮৮৮৩ সহকাির িশ ক িষ ২০০৮-৩.০৬ ২০১০-৩.০০ ২০১৪-৩.২১ পাওগাছা বািলকা উ  িব ালয় ব ড়া ১১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২৫/০৪/১৯৯৩ ০১৭৪২-৬২০৮৪১
189 মাছাঃ আছমা খা ন ১১৪০৫৮৮ সহকাির িশ ক কি উটার ২০০৬-৩.৪৪ ২০০৮-৪.৫০ ২০১১-১ম পাওগাছা বািলকা উ  িব ালয় ব ড়া ৩০/০৫/২০১৫ ০১/০৩/২০১৮ ১৭/০৪/১৯৯০ ০১৭৫৪-৭৩১৬৩৭
190 মাছাঃ ফােতমা খা ন ১০৬৭৪৩৮ সহকাির মৗলভী ইসলাম ধরম ২০০১-৪.০০ ২০০৩-৩.২৫ ২০০৫-২য় পাওগাছা বািলকা উ  িব ালয় ব ড়া ২১/০৬/২০১২ ০১/১১/২০১২ ০১/০৭/১৯৮২ ০১৭৩২-১৫৬০৮৩
191 িমনারা খা ন ১০৪৯৮৭০ সহকাির িশ ক কি উটার ১৯৯৫-১ম ১৯৯৭-২য় ১৯৯৯-৩য় দবক  িরয়া ল ইসলাম উ  িব ালয় ব ড়া ২৯/০৫/২০১০ ০১/০৯/২০১০ ০১/০৮/১৯৮০ ০১৭৪২-৪০৬৯১১
192 স জ চ  পাল ১১৪৮৮৮৭ সহকাির িশ ক ভৗত িব ান ২০০৭-৪.৬৩ ২০০০-৪.৭০ ২০১৩-৩.৪০ দবক  িরয়া ল ইসলাম উ  িব ালয় ব ড়া ১১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০৭/০৬/১৯৯১ ০১৭৪৪-৯৪৭৭৫২
193 িপেনশ চ  ১১১৬০২২ সহকাির িশ ক বাংলা ০০০০-২.৫০ ০০০০-২.৫০ ০০০০-২য় আিছর উি ন িচশতী মঃ ল ও কেলজ ব ড়া ১৫/০৯/২০১৪ ০১/০১/২০১৫ ০১/১২/১৯৮৫ ০১৭২৯-৪০৫৩৪৪
194 বীেরশ চ  বসাক ১১১৩৮৬৪ সহকাির িশ ক িহ  ধরম ১৯৮৮-৩য় ১৯৯৭-২য় ১৯৯৯-২য় আ া বািনয়ািদঘী (এ.িব) উ  িব ালয় ব ড়া ১১/০৯/২০১৪ ০১/১১/২০১৪ ৩০/০৪/১৯৭২ ০১৭৩৫-৬০৯৭৯৮
195 কাকলী বসাক ৫৫৪৮৬৭ সহকাির িশ ক িষ ১৯৯৫-১ম ১৯৯৭-২য় ১৯৯৯-২য় চৗ হনী আদরশ উ  িব ালয় ব ড়া ২০/০১/২০০১ ০১/০২/২০০১ ১৮/১১/১৯৭৯ ০১৭৪৮-৬০২১০১
196 মাঃ আ ল কালাম আজাদ ১১৪৮৮৮২ সহকাির িশ ক ইংেরিজ ২০০৩-৪.১৯ ২০০৫-৪.১০ ২০০৯-২য় গািব র উ  িব ালয় ব ড়া ১১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১০/০৬/১৯৮৭ ০১৭২২-৯৩১১৩৭
197 মাঃ রােস ল ইসলাম ১১৪৮৮৮৫ সহকাির িশ ক িব ান ২০০৭-এ+ ২০১০-এ+ ২০১৪-১ম তা চ ও.এইচ. ক.এম উ  িব ালয় ব ড়া ০৪/০২/২০১৯ ১৭/০৫/২০১৯ ০৯/১২/১৯৯২ ০১৮২৭-৪৪৭৯৭৭
198 গাপাল চ  সরকার ১১২৮০০১ সহকাির িশ ক কা  তীরথ ১৯৯৪-২য় ১৯৯৭-২য় ১৯৯৯-২য় সাহার র বািলকা উ  িব ালয় ব ড়া ০৪/০৮/২০১৫ ০১/০৩/২০১৬ ২১/০৬/১৯৭৭ ০১৭৩১-৫৩৬৬৬৪
199 ভ সাহা 1152709 সহ:িশ ক আইিস ট(dip) জাড়গাছা উ  িবদ ালয় ব ড়া 2/17/2019 7/1/2020 11/28/1992 1748615965



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

 (কম ল)
জ সাল

িশ াগত যা তা
িবষয়পদবী িনেয়ােগর তািরখ মাবাইল না ারএমিপও ি র 

তািরখ
200 মা: আল-মাহমুদ 1055609 সহ:িশ ক কৃিষ(dip) জাড়গাছা উ  িবদ ালয় ব ড়া 8/1/2007 5/1/2011 2/12/1984 1710790229

201 এ, ক,এম মিহদুল ইসলাম ১০৭৮২২৮ সহঃ িশ ক কৃিষ(dip)  িবরাৈকর আদশ উ  িবদ াঃ ব ড়া 6/29/2013 ০১/০৯/২০১৩ ১৯৮৫ ১৭১৬২০৯৭৬৫

202 আবুল খােয়র ১১১৩৮৬০ সহঃ িশ ক ইসঃ ধম-11  িবরাৈকর আদশ উ  িবদ াঃ ব ড়া ০৯/০৮/২০১৪ ০১/১১/২০১৪ ১৯৮৯ ১৭১০৮৬৮৬৯৫

203 মা: আ: হািমদ 1116721 সহ:িশ ক কৃিষ(dip) বটৈখর উ  িবদ ালয় ব ড়া 1/27/2015 3/1/2015 4/12/1982 1712546078

204 স য় কুমার িসংহ 541206 সহ:িশ ক সামা জক িব ান হসনাবাদ আদশ উ  িবদ ালয় ব ড়া 12/30/1992 2/1/1998 12/31/1967 1710646384

205 তািনয়া পারভীন 564850 সহ: িশ ক কৃিষ(dip) হসনাবাদ আদশ উ  িবদ ালয় ব ড়া 1/15/2002 7/1/2002 10-1080 1712809946

206 মাঃ নু ল ইসলাম ১১১১৪৫০ সহ িশ ক বাংলা খানপুর ি -মুখী উ  িবদ ালয় ব ড়া ০৭/০৪/২০১৪ ০১/০৭/২০১৪ ১৯৭৮ ১৭১৭৩৭০১৩৮

207 পূিণমা বসাক ১০৫৫৭০৭ সহ িশি কা কৃিষ (এমএসিস) কানাইকা র উ  িবদ ালয় ব ড়া ২৪/১১/২০১০ ০১/০১/২০১১ ১৯৭৮ ১৭১৮৬৭৪০৯২

208 রিবউল হাসান 1152711 সহ:িশ ক
ইসলাম 

িশ া(2015) িব া উ  িবদ ালয় ব ড়া 2/16/2019 7/1/2019 2/8/1993 1738033443

209 মাছা: িবউ ট খাতন 1137279 সহ:িশ ক িব ান ফুণেজাড় উ  িবদ ালয় ব ড়া 10/26/2016 9/1/2017 8/6/1988 1729368515

210 মা: আিশকুল ইসলাম 1148939 সহ: িশ ক গিনত ফুলেজাড় উ  িবদ ালয় ব ড়া 2/20/2019 01-0519 12/16/1988 1736098333

211 মা: মাহমুদুল হাসান খান 1069805 সহ:িশ ক কৃিষ(িডে ামা) ফুলেজাড় উ  িবদ ালয় ব ড়া 9/16/2012 11/1/2012 10/21/1987 1719538090

212 মা: মইনুল হাসান 1133839 সহ: িশ ক ইংেরজী ভীমজািন উ  িবদ ালয় ব ড়া 10/27/2016 2/1/2017 1990 1731450014

213 শাহাদত হােসন 1152717 সহ:িশ ক
ইসলাম িশ া-

2013 ভীমজািন উ  িবদ ালয় ব ড়া 2/4/2019 7/1/2019 1990 1736097856

214 কুমারী বউ ট বালা 1077241 সহ:িশ ক িহ  ুধম ভীমজািন উ  িবদ ালয় ব ড়া 4/3/2013 7/1/2013 1986 1725856261

215 মাঃ আফছার আলী ৫৪৮৪৭ সহঃ িশ ক্ কৃিষ(dip) সু াপুর আদশ উ  িবদ ালয় ব ড়া ২০/০১/২০০২ ০১/১০/২০০২ ১৯৭৯ ১৭৩৪২৪০১৯০

216 খ কার মেনায়ারা খাতন 89195 সহ:িশ ক ইসলাম িশ া-95 সীমাবাড়ী এস,আর বািলকা উ:িব: ব ড়া 9/1/1992 9/1/1992 5/21/1905 1745670533

217 এস,এম িম াত হােসন 1152713 সহঃ িশ ক সমাজ িব ান ছানকা ি - খী উ  িব ালয় ব ড়া 24/02/2005 1/7/2019 1973 01720303035

218 িব ল ইসলাম 1152718 সহঃ িশ ক ইসলাম(এমএ ািডজ) ছানকা ি - খী উ  িব ালয় ব ড়া 7/2/2019 1/7/2019 1987 01737741535

219 মাঃ মেহদী হাসান 1148934 সহঃ িশ ক ইংেরজী ছানকা ি - খী উ  িব ালয় ব ড়া 7/2/2019 1/5/2019 1992 01771641096

220 মাঃ রজােয় রা ী 1148940 সহঃ িশ ক বাংলা ছানকা ি - খী উ  িব ালয় ব ড়া 7/2/2019 1/5/2019 1991 01723213468

221 মা: আবুল কালাম আজাদ 1111452 সহ: িশ ক বাংলা শরপুর পাইলট বািলকা উ  িবদ ালয় ব ড়া 4/12/2014 7/1/2014 6/4/1905 1753247416

222 আি য়া খাতন 1071323 সহ:িশ ক ইসলাম িশ া দায়ালসাড়া উ  িবদ ালয় ব ড়া 6/6/2012 3/3/2013 1/1/1987 1779051064

223 হল আিমন 1152716 সহ:িশ ক আইিস ট(dip) দায়ালসাড়া উ  িবদ ালয় ব ড়া 2/12/2019 7/1/2019 12/28/1990 1714929743

224 ইয়ািহয়া মা া 1037569 সহ:িশ ক শরীরচচা দায়ালসাড়া উ  িবদ ালয় ব ড়া 8/1/2007 7/1/2010 11/10/1976 1719240097

225 কয়া সরকার 1124264 সহ:িশ ক িহ  ুধম খামারকা  ইউিনয়ন উ  িবদ ালয় ব ড়া 7/22/2015 11/1/2015 1985 1724358093

226 গাপাল চ  হালদার 111152694 সহ:িশ ক কৃিষ(BSc) ভবানীপুর উ  িবদ ালয় ব ড়া 2/3/2019 7/1/2019 7/1/1990 1737658944

227 নুর মাহা াদ 1048537 সহ:িশ ক
ইসলাম িশ া-

2007 য়াগািছ জয়লা উ  িবদ ালয় ব ড়া 3/20/2010 7/1/2010 1985 1714938928

228 মৃত য় রায় 1111449 সহ:িশ ক িহ ু জামুর ইসলািময়া উ  িবদ ালয় ব ড়া 7/1/2014 7/1/2014 2/3/1982 1745333000

229 মা: আ লু মােলক 1138853 সহ:িশ ক শরীরচচা জামুর ইসলািময়া উ  িবদ ালয় ব ড়া 3/1/2017 3/1/2017 9/7/1985 1722182225

230 শিফকুল ইসলাম 1148941 সহ:িশ ক ইংেরজী পচঁল উ  িবদ ালয় ব ড়া 2/18/2019 5/1/2019 10/12/1991 1719129414

231 পিব  মাহােতা 1152710 সহ:িশ ক িহ  ুধম পচঁলউ  িবদ ালয় ব ড়া 2/18/2019 7/1/2019 7/3/1992 1738617910
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232 তাজনুর ইসলাম 1042901 সহ:িশ ক ইসলাম িশ া-06 কচয়াপাড়া উ  িবদ ারয় ব ড়া 6/5/2012 7/1/2012 12/9/1981 1721544865

233 ইকবাল হােসন 1042903 সহ:িশ ক কৃিষ(dip) কচয়াপাড়া উ  িবদ ালয় ব ড়া 7/15/2014 3/1/2015 10/23/1983 1723583702

234 মা: সািদকুর রহমান 1148942 সহ:িশ ক শরীরচচা কচয়াপাড়া উ  িবকদ ালয় ব ড়া 7/18/2017 9/1/2017 10/25/1991 1739838872

235 মা: তােরক মাহমুদ 1148937 সহ:িশ ক গিনত তালতা উ  িবদ ালয় ব ড়া 2/12/2019 5/1/2019 1990 1710575572

236 নাসিরন সুলতানা 1148938 সহ:িশ ক ইংেরজী তালতা উ  িবদ ালয় ব ড়া 2/12/2019 5/1/2019 1988 173733133

237 শা  কুমার সরকার 1152714 সহ:িশ ক িহ ু তালতা উ  িবদ ালয় ব ড়া 2/12/2019 7/1/2019 1987 1722784439

238 পালী রানী বমন 1033390 সহ:িশ ক শরীরচচা পাচঁদউলী পলাশ মউ:িবদ: ব ড়া 2/28/2005 7/1/2006 3/2/1982 1725856593

239 মিশউর রহমান 1152715 সহ:িশ ক কৃিষ িবশালপুর উ  িবদ ালয় ব ড়া 2/7/2019 7/1/2019 11/12/1990 1767502777

240 ামান ১১৪৫৭১৭ সহকাির িশ ক গিণত নগর শা  মাজাে ল হক উ  িব ালয় ব ড়া ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৯৮৭ ০১৭১৯৩৩০২৫৭

241 ‡gvt BgZvRyj nK Lvb 1023200 mnt wkÿK(Kw¤út)
সহঃ িশ ক 
(ক উটার) খরনা নাদুর পুকুর উ  িবদ ালয় e¸ov 1/9/2005 1/6/1976 1976 1719707374

242 ‡gvQvtmvewibvAvKZvi 1148964 mnKvixwkÿK রসায়ন গাহাইল ইসলািময়া ু ল ও কেলজ e¸ov 2/9/2019 5/17/2019 1995 01726-725589

243 মা: তাফা ল হােসন ৫৫১৫১৭ সহ: িশ ক সামািজক িব ান জা া প ীব  হাই ল এ  কেলজ ব ড়া ২২/০১/০০ ০১/১০/০০ ১৯৬২ 17352217012

244 মা: ল ইসলাম ১১৫২৭৩৫ সহ: িশ ক
গিণত ও সাধারণ 

িব ান বেজাড়া দি ণপাড়া উ  িব ালয় ব ড়া ০৫/০২/১৯ ১৬/০৭/১৯ ১৯৮৫ 1722460383

245 তাছিলমা খা ন ১০৪৮৫৫০ সহ: িশ ক
ইসলাম ধম ও 

নিতক িশ া বেজাড়া দি ণপাড়া উ  িব ালয়  ব ড়া ০২/০৫/১০ ০১/০৭/১০ ১৯৮৬ 172310887

246 মা: শাহ লতান ১১১২৪৫১ সহ: িশ ক বাংলা আেশক র িসিপ ব খী উ  িব ালয় ব ড়া ১০/০৬/১৪ ০১/০৯/১৪ ১৯৮১ 1791288317

247 মা:  ফা ক হােসন ১১৩৭২৮৩ সহ: িশ ক গিণত আেশক র িসিপ ব খী উ  িব ালয় ব ড়া ১৯/১১/১৫ ৪২৯৭৯ ১৯৮৮ 1730337363

248 মাহা দ জািহদ উি ন ইউ ফ ১১৫২৭৩২ সহ: িশ ক ইংেরজী আেশক র িসিপ ব খী উ  িব ালয়   ব ড়া ০৩/০২/১৯ ০১/০৭/১৯ ১৯৮৭ 17363555

249 িবিথ রাণী মহ ১১৪৮৯৬৮ সহ: িশ ক বাংলা লেকাট নেবাদয় কািরগির উ  িব ালয় ব ড়া ১৭/০২/১৯ ০১/০৫/১৯ ১৯৮৯ 1734392968

250 মা: মা দ রানা ১০৪০০১৭ সহ: িশ ক
ইসলাম ধম ও 

নিতক িশ া নগর বািলকা উ  িবদ ালয় ব ড়া ৩০/০৯/০৮ ০১/১১/০৯ ১৯৮৫ 1740946258

251 মা: মা র রিশদ ১১৫২৭৭৩ সহ: িশ ক িব ান নগর বািলকা উ  িবদ ালয় ব ড়া ০৪/০২/১৯ ০১/০৭/১৯ ১৯৯৩ 1744987292

252 অজয় চ  সরকার জয় ১১১৬৭৪১ সহ: িশ ক

িহ  ুধম ও 
নিতক িশ া অিড়য়া রিহমাবাদ উ  িবদ ালয় ব ড়া 11/10/2014 3/1/2015 1983 1724626142

253 হা: আ ল বােছত ১০৩৯৪৬৫ সহ: িশ ক
ইসলাম ধম ও 

নিতক িশ া মািনক িদপা ি -মূখী উ  িবদ ালয় ব ড়া 1/27/2009 2/1/2009 1983 01718505283

254 লতানা পারভীন ১০৬৩৪২৪ সহ: িশ ক কৃিষ মািনক িদপা ি -মূখী উ  িবদ ালয় ব ড়া 21/06/20011 6/25/2011 1984 01750775617

255 ইশরাত জাহান ইমা ১১২৫৭৩৪ সহ: িশ ক গিণত দািড়গাছা ইসলািময়া উ  িবদ ালয় ব ড়া 2/9/2019 7/1/2019 1992 17377204776

256 মা: ই ািহম হােসন ১০১১৩৪৯ সহ: িশ ক
ইসলাম ধম ও 

নিতক িশ া দািড়গাছা ইসলািময়া উ  িবদ ালয় ব ড়া 7/15/1998 5/1/2004 1970 1716984085

257 মা: শাহ আলম ১১০৩৩৪৭ সহ: িশ ক

গিণত ও 
সাধারণ িব ান বাহাইল উ  িবদ ালয় ব ড়া 11/3/2013 3/1/2014 1985 1747262023

258 মা: জাবােয়র আলী ১১৬০০৭ সহ: িশ ক কৃিষ জাল কা উ রপাড়া উ  িবদ ালয় ব ড়া 27/10/20147 1/1/2015 1983 17243911905

259 মাছা: জা া ে ছা লাবনী ১১৪৮৯৬৫ সহ: িশ ক বাংলা জাল কা উ রপাড়া উ  িবদ ালয় ব ড়া 2/6/2019 6/1/2019 1992 1771377377

260 মা: শাহজাহান আলী ২৫৪৯৪৩ সহ:  িশ ক আইিস ট সরকারী চাচঁাইতারা মাদলাযু  উ  িবদ ালয়ব ড়া 6/2/2012 6/2/2012 1983 1734623135



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

 (কম ল)
জ সাল

িশ াগত যা তা
িবষয়পদবী িনেয়ােগর তািরখ মাবাইল না ারএমিপও ি র 

তািরখ
261 মাছা: তাওিহদা ফরেদৗস ১০৭৮২১৭ সহ: িশ ক আইিস ট বড়পাথার উ  িবদ ালয় ব ড়া 6/21/2012 9/1/2013 1981 1716438565

262 মা: আিনছার রহমান ২৯৯৮৮৩ সহ: িশ ক

সামা জক 
িব ান আর,আর,ইম,ইউ উ  িবদ ালয় ব ড়া 20//07/1996 9/1/1996 1994 01739821397

263 মাছা: সািবনা ইয়াছিমন ১০৩২৬৭৩ সহ: িশ ক কৃিষ সাজাপুর বলপুকুর উ  িবদ ালয় ব ড়া 11/2/2004 ০১/০৫/০৬ 1981 1735518559

264 মাছা: হাসেনয়ারা খা ন ১২০২৬৩০৭ সহ: িশ ক আইিস ট বেজাড়া উ  িবদ ালয় ব ড়া 3/24/2003 9/1/2005 1975 1912063374

265 িবধান মার ১১২৬২৯২ সহ:িশ ক

িহ  ুধম ও 
নিতক িশ া শাব ল উ  িবদ ালয় ব ড়া 8/1/2015 9/1/2015 1981 172533313

266 মাছা: িশরীন কাওসার 1140593 সহ: িশ ক আইিস ট বনেভট  আেনায়ারা উ  িবদ ালয় ব ড়া 6/19/2013 7/1/2013 1978 1718484311

267 মা: আ ল বারী ১১৪০৫৮৪ সহ: িশ ক আইিস ট ল ীেকালা শাহ ্রওশন জালাল উ  িবদ ালয়ব ড়া ০৬/০৫/১৫ 3/1/2018 ১৯৮৮ 1710993385

268 মাঃ মাহ বর রহমান ১১৫২৭৩১ সহকাির িশ ক ইংেরজী ল ীেকালা শা  রওশন জালাল উ  িব ালয় ব ড়া ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৮/২০১৯ ১৯৯১ 1734781890

269 মা: আ ল ওয়া দ 1055611 মাওলানা িশ: ইসলাম ধম িবনাহালী বািলকা উ  িব ালয় ব ড়া ০১/০২/২০১১ ০১/০৫/২০১১       ১৭২৭১০৬৫১৭
270 িন ফা খানম ২৫৪২৭৮ সহকারী িশ: সমাজ িব: িবনাহালী বািলকা উ  িব ালয় ব ড়া ০২/০১/১৯৮৮ ০১/০১/১৯৯৪ ১৯৬৭ ১৭৩৪৪৮১০০৮
271 মাছা: উে  ছােলহা ১১৪১৯০৬ সহকারী িশ: আইিস িবনাহালী বািলকা উ  িব ালয় ব ড়া ২৭/৮/২০১২ ০১/০৫/২০১৮ ১৯৮৩ ১৭৪৪৯০৭০১৪
272 মা: রায়হান আলী ১১৪৮৮৫৫ সহকারী িশ: বাংলা উথরাইল উ  িব ালয় ব ড়া ১২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৯ ১৭১২৩৭০৩০২
273 মা: মেহদী হাসান ১১৪৮৮৫৩ সহকারী িশ: ইংেরিজ উথরাইল উ  িব ালয় ব ড়া ১২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৯ ০১৭১৯-২৫১৮২৮
274 মাছা: রেবকা লতানা ৫৬২১৬৭ সহকারী িশ: কি উটার কামার র ি - খী উ  িব ালয় ব ড়া ০১/১০/২০০১ ০১/০৫/২০০২ ১৯৭১ ১৭৩৪৩৫৫৪৪২
275 মা: মিতউর রহমান ১১১৫৯৯৫ সহকারী িশ: ইংেরিজ াম ি - খী উ  িব ালয় ব ড়া ২৭/১০/২০১৪ ০১/০১/২০১৫ ১৯৮৮ ১৭৩৭৮১২১২১
276 মা: িজ র রহমান ১০৭৯৩১৮ সহকারী িশ: আইিস শ ওল ি - খী উ  িব ালয় ব ড়া ০৮/০৯/২০১৩ ০১/১১/২০১৩ ১৯৭৫ ০১৭২৫-৬৩৬৬৮৮
277 আ ল কাইউম ১১৫৪৯০৯ সহকারী িশ: বাংলা শ ওল ি - খী উ  িব ালয় ব ড়া ২০/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ১৯৯০ ১৭৪১২০১০৬৮
278 গাবধন কমকার ১১৪৮৮৫১ '' গিণত কা ন র মা িমক িব ালয় '' ১২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ৩১/১২/১৯৯৩ ১৭২৫৬৭১৭৯৪

279
খা কার আ  ছােল রায়হান ১১৪৮৮৪৯ '' সমাজ িব ান কা ন র মা িমক িব ালয় '' ১২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১০/০৭/১৯৮৩ ১৭২৩২৭২৪০১

280 মাছাঃ বনা ইয়াসিমন ১১৫২৬৬৭ '' বাংলা কা ন র মা িমক িব ালয় '' ১২/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০৬/০৩/১৯৯০ ১৭৩৭৭৪২৪৫৫
281 মাঃ হািফ র রহমান ১১৫২৬৬৮ '' গিণত কা ন র মা িমক িব ালয় '' ১৩/০২/১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০৫/০৮/১৯৮৬ ১৭২৪১১৩৫৬৬
282 মাঃ জািকর হােসন ১১৩৫৩৪৮ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম নসরত র ব খী উ  িব ালয়য় ব ড়া ০৯/১১/২০১৬ ০৫-Jan ০৫/০৬/১৯৮৬ ১৭৩৯৮৮০৮৮৪
283 মাঃ িমনহাজ উি ন ১১৫৪৯০২ সহকাির িশ ক ইংেরিজ নসরত র ব খী উ  িব ালয়য় ব ড়া            ৩১/০১/২০১৯ ০৯-Jan ২৮/১০/১৯৮৫ ১৭৪৭১৩২৪৬৬
284 মাছাঃ কািহনুর পারভীন ১০৭৮২০১ সহঃিশ ক গিণত কয়াকু  উ  িবদ ালয় ব ড়া ১১/০৬/২০১৩ ০১/০৯/২০১৩ ১৯৮২ ১৭৬১৮৭০৫৯৩

285 আ েতাষ বসাক ১১৪৮৮৫৪ সহকারী িশ ক গিণত ছািতন াম বািলকা উ  িব ালয় ব ড়া ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২০/১১/১৯৯৮ ১৭৩৭৩১৩৮৪৪

286 ‡gvt bvRgyj Avjg 2017714154

mnKvix
 wkÿK

e¨emvq 
wkÿv 5 5 3.34

mvšÍvnvi nv‡f© miKvix 
evjKv D”P we`¨vjq e¸ov 24/09/2017 1717680966

287 ‰mq`v wRbœvZ dv‡Zgv 2017714494

mnKvix
 wkÿK ‡fŠZ weÁvb 4.31 4.7 3.44

mvšÍvnvi nv‡f© miKvix 
evjKv D”P we`¨vjq e¸ov 29/11/2017 1723375755

288 Avãyj ev‡Q` 2018714797

mnKvix
 wkÿK

mvgvwRK 
weÁvb 3.94 3.1 3.53

mvšÍvnvi nv‡f© miKvix 
evjKv D”P we`¨vjq e¸ov 3/9/2018 1796602848

289 মাঃ শিহ র রহমান 102941 সহঃিশ ক আইিস 1ম 2য় 2.79 িশবগ  সরকাির পাইলট মেডল উ  িব ালয় ব ড়া 7/6/2015 1972 1714801761

290 মাঃ গালাম র ানী 101946 সহঃিশ ক িষিডে ামা 1ম িষিডে ামা িশবগ  সরকাির পাইলট মেডল উ  িব ালয় ব ড়া 2/11/1996 1972 1718304913



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

আইিড
 ন র

িশ েকর নাম নং িব ালেয়র নাম
জলা

 (কম ল)
জ সাল

িশ াগত যা তা
িবষয়পদবী িনেয়ােগর তািরখ মাবাইল না ারএমিপও ি র 

তািরখ

291 মাঃ জাহা ীর হােসন সহকারী িশ ক শারীিরক িশ া ২য় ১ম িবিপএড-১ম চ নপুর ইউনাইেটড উ/িবঃ ব ড়া 8/6/2011 1/12/1981 1738760658
292 মাছাঃ হাফছা খাতন সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ২য় 3য় 2য় চ নপুর ইউনাইেটড উ/িবঃ ব ড়া 15/11/2009 31/01/1974 1710146350
293 মাঃ ছানাউ াহ 1128039 সহকারী িশ ক আইিস ট 4 3.58 ২য় দািড়দহ বািলকা বহমুখী উিব ব ড়া 29/10/2015 1/3/1990 1717547070
294 মাঃ নুর নবী ইসলাম 1065244 সহকারী িশ কইসলাম ধম ২য় ২য় 2য় দািড়দহ বািলকা বহমুখী উিব ব ড়া 21/12/2011 31/12/1985 1720377286
295 মাছাঃ মাহমুদা খাতন 1116728 সহকারী কৃিষ ২য় িষিডে ামা দািড়দহ বািলকা বহমুখী উিব ব ড়া 13/12/2014 25/10/1980 1715419341
296 মাছাঃ শহানা বগম 297698 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ২য় ২য় ২য় দািড়দহ বািলকা বহমুখী উিব ব ড়া 31/12/1995 1/1/1972 1738494677
297 মাঃ মাহবুব হাসান 1152728 সহকারী িশ ক আইিস ট ১ম িষিডে ামা দািড়দহ বািলকা বহমুখী উিব ব ড়া 6/2/2019 15/06/1985 1731283785
298 রা জব সরকার 1152724 সহকারী িশ ক গিণত 4.5 3.8 1ম দািড়দহ বািলকা বহমুখী উিব ব ড়া 6/2/2019 1/12/1987 1757975060
299 নূের সািকলা জাহান 552534 সহকারী িশ ক কৃিষ ২য় ১ম িষ িডে ামা জয়া উ  িবদ ালয় ব ড়া 1/8/2000 20/05/1980 1716332322
300 মাঃ আঃ লিতফ 1053715 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ১ম ২য় ১ম জয়া উ  িবদ ালয় ব ড়া 18/09/2010 2/3/1984 1740157708
301 দু ত কুমার চত্ বিত 1126267 সহঃ িশ ক কাব তীথ 2.56 3.87 2য় জয়া উ  িবদ ালয় ব ড়া 12/4/2015 31/12/1986 1728679436
302 এেজডএম আিমনুর রহমান 554909 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 2য় 3য় 2য় িকচক ি মুখী উ  িবদ ালয় ব ড়া 21/06/2000 1974 1716433415
303 মাছাঃ সুজকী খাতন 564861 সহকারী িশ ক কৃিষ 1ম িষিডে ামা-1ম িকচক ি মুখী উ  িবদ ালয় ব ড়া 22/08/2002 1982 1718576855
304 মাঃ জােহদলু ইসলাম 1040871 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 1ম 2য় 2য় িকচক ি মুখী উ  িবদ ালয় ব ড়া 8/10/2009 1983 1757352393
305 মাছাঃ নাজমা আ ার 561865 সহকারী িশ ক ক উটার 2য় 2য় 2য় মা ঝহ  উ  িবদ ালয় ব ড়া 24/01/2002 20/12/1974 17313227907
306 মাঃ িমজানুর রহমান 1148951 সহকারী িশ ক িব ান 4.67 4.6 3.27 দউলী উ  িবদ ালয় ব ড়া 20/02/2019 1/6/1988 1404537743
307 মাঃ িমজানুর রহমান 1148948 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 5 4.62 3.75 দউলী উ  িবদ ালয় ব ড়া 20/02/2019 1/2/1993 1767310740
308 মাঃ হিববর রহমান 245823 সহকারী িশ ক গিণত ৩য় 2য় 2য় পািলকা া অ◌াশরাফপুর উিব ব ড়া 12/7/1986 11/2/1962 1725447318
309 মাঃ জািক ল ইসলাম 1133849 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 4.33 4.33 3.75 পািলকা া অ◌াশরাফপুর উিব ব ড়া 31/10/2016 1/1/1990 1719330898
310 মািনক চ  কুঠাল 1032671 সহকারী িশ ক কাব তীথ 1ম ২য় ২য় হািববপুর উ  িবদ ালয় ব ড়া 15/01/27/2005 25/07/78 1774244558
311 মাছাঃ জিম খাতন 1063451 সহঃ িশ ক কৃিষ 3.25 3.61 2.43 হািববপুর উ  িবদ ালয় ব ড়া 27/06/2011 27/3/1989 1723483860
312 মাঃ হমায়ূন কিবর 1152723 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া ২য় ১ম ২য় গাংনগর এ,এম বহমুখী উিব ব ড়া 16/02/2019 2/3/1984 1721218503
313 গাপাল চ  দাস 1111024 সহঃ িশ ক কাব তীথ ২য় 2য় 3য় বতগারী মীরশােহআলম বাঃ উিব ব ড়া 9/1/2010 14/02/1972 1706375406
314 মাঃ নুর নবী ইসলাম 1071327 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া 2য় ২য় ২য় বতগারী মীরশােহআলম বাঃ উিব ব ড়া 7/10/2012 1/1/1982 1729189735
315 মাঃ জয়াউল হক 1110974 সহঃ িশ ক কৃিষ িশ া ১ম িষিডে ামা রহবল উ  িবদ ালয় ব ড়া 3/3/2014 31/12/1980 177175927
316 খািদজা খাতন 1126289 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া 2.75 2.83 ১ম রহবল উ  িবদ ালয় ব ড়া 17/06/2015 20/07/1987 1703297350
317 মাঃ সিলম সরকার 1148947 সহঃ িশ ক গিণত 4.88 4.67 1ম রহবল উ  িবদ ালয় ব ড়া 11/2/2019 15/08/1994 17611599796
318 মাঃ হািফজার রহমান সহঃ িশ ক আইিস ট 2.44 2.6 2য় রহবল উ  িবদ ালয় ব ড়া 20/06/2019 10/10/1984 1722158549
319 মা ােহরা খাতন 1048538 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া 2য় য় ২য় িশবগ  পাইলট বািলকা উ  িবদ ালয়ব ড়া 1/8/2010 1984 1737094868
320 মাছাঃ রীনা আকতার বানু 564871 সহঃ িশ ক ক উটার 1ম ২য় ২য় ফািঁসতলা এনিবআর ইউনাইেটড উ/িবব ড়া 1/6/2002 1977 1736355554
321 মাঃ আকবর আলী িস কী 227962 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া ১ম ১ম ২য় িবহার এম,এ,এম উ  িবঃ ব ড়া 15/03/20179 1960 1716712602
322 মাঃআ াস আলী 1127995 সহঃ িশ ক ক উটার ১ম ২.৮৩ 2য় িবহার এম,এ,এম উ  িবঃ ব ড়া 6/6/2015 1983 1725998646
323 মাঃ সা জদুল ইসলাম 1040853 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া ১ম ২য় 1ম ভিরয়া উ  িবদ ালয় ব ড়া 10/2/2009 1/3/1984 1712258244
324 মাঃ তাজলু ইসলাম 1035061 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া ২য় ২য় ২য় আটমুল ি মুখী উ  িবদ ালয় ব ড়া 7/8/2006 25/02/1981 1728926000
325 মাঃ নুর নবী 1148950 সহঃ িশ ক ইংেরজী 3.33 4.3 2য়  চ হারা বািলকা উ /িব ব ড়া 4/2/2019 10/2/1988 1715140471
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326 মাহমুদা খাতন 1152722 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া 3.42 3.69 ১ম চ হারা বািলকা উ /িবঃ ব ড়া 4/2/2019 5/1/1988 17343575552
327 মাঃ আবু বকর িস ক সহঃ িশ ক ইংেরজী ১ম 2.2 ২য় দামগাড়া সয়দ িমনা উ/িব ব ড়া 10/6/2014 1982 1712250516
328 মাঃ আবু বকর িস ক সহঃ িশ ক িব ান 4.13 2.5 ২য় দামগাড়া সয়দ িমনা উ/িব ব ড়া 10/6/2014 1985 1719256142
329 এস,এম,এ,সুলতান সহঃ িশ ক গিণত 4 2.8 ২য় দামগাড়া সয়দ িমনা উ/িব ব ড়া 23/02/2019 1985 1748615096
330 মাঃ মিমনুর ইসলাম 1041636 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া 1ম 1ম 2য় মাকামতলা উ  িবদ ালয় ব ড়া 23/11/09 2/1/1983 1920025810
331 মাঃ জাহা ীর আলম 1140579 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া ২য় ২য় ২য় মাকামতলা উ  িবদ ালয় ব ড়া 11/4/2013 15/02/1980 1745761361

332 মাঃ জলুিফকার 1152720 সহঃ িশ ক সমাজ িব ান 3.19 4.29 2.4 জগ াথপুর উ  িবদ ালয় ব ড়া 6/2/2019 28/2/1989 1737337060
333 মাছাঃ শামীমা আ ার 1023228 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া 2য় 2য় 2য় জগ াথপুর উ  িবদ ালয় ব ড়া 6/2/2019 1/8/1984 1722460841
334 মাছাঃকাম াহার 558870 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া ১ম 3য় ২য় অিভরামপুর উ  িবদ ালয় ব ড়া 14/01/2005 01/05/201973 1704204821
335 মাঃ আল ফা ক 1119087 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া ২য় ২য় 3য় খাদইল ইউনাইেটড উ িবঃ ব ড়া 1/1/1996 1973 1725636081
336 িসিবন চ 1148954 সহঃ িশ ক কাব তীথ ২২ 2য় ২ খাদইল ইউনাইেটড উ িবঃ ব ড়া 12/7/2014 1972 1750040434
337 মাছাঃ আফিরন আ ার 1145723 সহঃ িশ ক ইংেরজী 4.19 4.7 2য় বাকসন উ  িবদ ালয় ব ড়া 7/2/2019 9/6/1992 1768794632
338 মাঃ আ লু হািমদ 1048542 সহঃ িশ ক ইংেরজী 3.38 িষিডে ামা মালামগাড়ী উ  িবদ ালয় ব ড়া 2/2/2019 1989 1728360737
339 মাছাঃ আয়শা িস কা 1148946 সহঃ িশ ক কৃিষ 3.25 2.5 2য় মালামগাড়ী উ  িবদ ালয় ব ড়া 7/3/2005 1985 1757443980
340 মাঃ মাসুদুর রহমান সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া ৩য় ৩য় ২য় মালামগাড়ী উ  িবদ ালয় ব ড়া 2/2/2019 1988 1745356082
341 মাঃ জহ ল ইসলাম 5629421023224 সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া ১ম 2য় ২য় মহা ত ন ীপুর বহমুখী উ/িব ব ড়া 3/3/1996 1978 1741098089

342 মাঃ রাকেনা ামান 1063404 সহঃ িশ ক শারীিরক িশ া 2য় ২য় িষ িডে ামা মহা ত ন ীপুর বহমুখী উ/িব ব ড়া 29/07/2002 1977 17714503822
343 মাঃ মাতরাজ আলী সহঃ িশ ক কৃিষ ১ম ২য় ২য় মহা ত ন ীপুর বহমুখী উ/িব ব ড়া 11/9/2003 1968 1746077196
344 মাঃ শিফকুল ইসলাম সহঃ িশ ক কি উটার 1ম 2য় 2য় মহা ত ন ীপুর বহমুখী উ/িব ব ড়া 12/9/2003 1979 1731782697
345 ‡gvt kwyidzj Bmjvg mnKvix wkÿK evsjv Gg.G.2q QvBnvUv D&”P we`¨vjq e¸ov 12/2/2019 1987 1773809188
346 ‡gvt Avkv`yj  nK mnKvix wkÿK weÁvb Gg.G.2q QvBnvUv D&”P we`¨vjq e¸ov 29/12/2015 1986 1750740480
347 ‡gvt gvgybyi iwk` mnKvix wkÿK mgvRweÁvb Gg.Gm.wm Av‡qkv Imgvb evwjKv D”P we`¨vjq e¸ov 5/2/2019 20/10/1988 1724626991
348 AviwRbv BqvQwgb mnKvix wkÿK weÁvb Gg.Gm.wm Av‡qkv Imgvb evwjKv D”P we`¨vjq e¸ov 5/2/2019 1/2/1993 1734214514
349 wgbviv kvwnb mnKvix wkÿK Bmjvg dvwRj Pvjyvqvevox D”P we`¨vjq e¸ov 1/3/2005 1725823250
350 wgjb wgqv mnKvix wkÿK Bs‡iRx Gg.G. 3q P›`bevBkv `vwLj gv`ªvmv e¸ov 25/10/2016 1782758287
351 মাঃ িশ ী খাতন mnKvix wkÿK ধম Kvwgj আওচারপাড়া উ  ◌াবদ ালয় e¸ov 29/03/2004 1/3/1982 1775514807
352 মাঃএনামুল হক mnKvix wkÿK গিণত we.Gm.wm আওচারপাড়া উ  ◌াবদ ালয় e¸ov 20/01/2015 12/7/1986 1916664984
353 মাঃ নুর আলম mnKvix wkÿK কুিষ Gg.Gm.wm খা বলাইল উ  িবদ ালয় e¸ov 5/2/2019 1992 1711710376
354 মাঃরিবউল ইসলাম mnKvix wkÿK ইংের জ Abvm© gv÷vi wbRvg DwÏb D”P we`¨vjq ব ড়া 4/2/2019 1/2/1992 1782497070
355 cÖKvk bvivqb miKvi mnKvix wkÿK evsjv Abvm© gv÷vi wbRvg DwÏb D”P we`¨vjq e¸ov 4/2/2019 31/12/1990 1718716034
356 ‡gvQvt †ivKvBqv LvZzb mnKvix wkÿK MwYZ Abvm© gv÷vi w;bRvg DwÏb উ  িবদ ালয় e¸ov 4/2/2019 7/6/1992 1714622469
357 ‡gvQvt bvmwib cviwfb mnKvix wkÿK evsjv Abvm© gv÷vi wbRvg DwÏb উ  িবদ ালয় e¸ov 4/2/2019 1/6/1980 1772393901
358 wgZviv gvbœvb mnKvix wkÿK e¨emv we.we.G gv‡R`v ingvb ¯‹zj GÛ K‡jR e¸ov 5/2/2019 21/11/1987 1714945378
359 ‡gvQvt dviRvbv gv‡Rweb mnKvix wkÿK MwYZ Gg.Gm.wm KwY©evox dvwRj gv`ªvmv e¸ov 13/02/2019 28/11/1987 1720304091
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360 mye©bv AvKZvi mnKvix wkÿK Bs‡iRx Gg.G KwY©evox dvwRj gv`ªvmv e¸ov 13/02/2019 1/3/1991 1731410893



 
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

1 মাঃ আ ল মা ান ৫৪২৫২১ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ধলাহার উ  িব ালয়    জয় রহাট ০১-০৭-১৯৯৮ ০১-১০-১৯৯৮ ১৯৬৯ ০১৭৪৯৭৯৮১৭৯
2 আফেরাজা লতানা ৫৪৭৯৭০ সহকারী িশ ক কি উটার িশ া ধলাহার উ  িব ালয়    জয় রহাট ২৮-০২-২০০০ ০২-২৮-২০০০ ১৯৭৬ ০১৭৩৯৯৬৭২৬৬
3 বীনা পািন রায় ১১২১২৯০ সহকারী িশ ক িহ  ধম ধলাহার উ  িব ালয়    জয় রহাট ১৬-০৫-২০১৫ ০১-০৭-২০১৫ ১৯৮৪ ০১৭৩৮৪৬৭২১৪
4 িবমান চ 1148982 সহকারী িশ ক গিনত দাদরা  উ  িব ালয় জয় রহাট ১২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ 1988 ১৭০৩১০০৩২১
5 গেনশ চ  িসং ১১৪০৬২৬ সহকারী িশ ক কি উটার িশ া বড়তাজ র মা িমক িব ালয় জয় রহাট ২০-০৫-২০১৪ ০১/০৩/২০১৮ 1982 ১৭২৫৮৫৪৮৫৩
6 মাঃ খায় ল ইসলাম ১১১৪২৫৭ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম বড়তাজ র মা িমক িব ালয় জয় রহাট ১৩-০১-২০০৮ ০১/১১/২০১৪ 1985 ১৭২১৪১৯৫৮৪
7 মা: জয়নাল ১০৩৮৫৮০ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম তঘর বািলকা উ  িব ালয় জয় রহাট ২০-০৪-২০০৮ ০১/০৫/২০০৯ 1905 ১৭২৬৮৬৮৮৪৮
8 মা; আ  হািনফ ১১৪১৯২০ সহকারী িশ ক কি উটার িশ া তঘর বািলকা উ  িব ালয় জয় রহাট ১১/০৬/২০১৫ ০১/০৫/২০১৮ 1992 ১৭১৬০২০৮০৫
9 মা; গালাম ফা ক ১০২২১৫৭ সহকারী িশ ক িষ রাম র কদমতলী িন; িব; জয় রহাট ১৪-১২-২০০২ ০১/০৯/২০০৫ 1981 ১৭১০১৪৫৩১৫
10 মা; জাহাগীর ১০০৭৩৫৬ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম রাম র কদমতলী িন; িব; জয় রহাট ২৫-০৫-১৯৯৫ 01/05/04 1971 ১৭৫১৪৩৬৫০৮
11 মা; হা র রিশদ ১০০৭৩৫৮ সহকারী িশ ক সমাজ রাম র কদমতলী িন; িব; জয় রহাট ১৭-১২-১৯৯৬ 01/05/04 1977 ১৭৪৬০১৮৩১৮
12 মা: হািব াহ ৫৫৪১২৭ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম আয়মা র ল র বািলকা উ:িব: জয় রহাট ২৮/১২/৯৩ 4/1/2001 1970 ০১৭৩৭-২৭৭৮৪১
13 মা: তাফা ল হােসন ২২৬০৭১ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ধর জী িবয়া উ: িব ালয় জয় রহাট ১৫/০১/৭৯ 1/1/1985 1961 ০১৯২৫-২৪৯৬১২
14 মাছা: নাসিরন আকতার ৫৬৪৯১৬ সহকারী িশ ক কি উটার ধর জী িবয়া উ: িব ালয় জয় রহাট ০১/০১/০১ 6/1/2002 1980 ০১৭৫৬-৫১১২৫৪
15 নাল কাি  সরকার ১০৫৯৮১৬ সহকারী িশ ক িহ  ধম ধর জী িবয়া উ: িব ালয় জয় রহাট ০৯/০৬/১১ 11/1/2012 1970 ০১৭১০-৬২৬৪৫৬
16 খাই ন নাহার - সহকারী িশ ক গিণত ধর জী িবয়া উ: িব ালয় জয় রহাট ১৯/০৩/১২ - 1991 ০১৭৭০-৬৬০৬৪৭
17 মা: জািহদ হােসন - সহকারী িশ ক গিণত পা িবিব এল িব িপ সর: উ  িব ালয় জয় রহাট ২৪/০৯/১৭ - 1990 ০১৭৬৭-৫৮৬৯৬৩
18 ত মাদক - সহকারী িশ ক ইংেরিজ পা িবিব এল িব িপ সর: উ  িব ালয় জয় রহাট ০৩/০৯/১৮ - 1988 ০১৭১৭-৯৫৪৪৯৪
19 মা: জািকর হােসন - সহকারী িশ ক ভৗত িব ান পা িবিব এল িব িপ সর: উ  িব ালয় জয় রহাট ০৩/০৯/১৮ - 1987 ০১৭১৯-৪১৮৮১১
20 মা: ছাই র রহমান ৫৫৪১২১ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম জাতাইর পাগলা বাজার বািলকা উ: িব া: জয় রহাট ২৫/১২/৯৩ 4/1/2001 1975 ০১৭০৪-৩১০৯৪৪
21 মা: শািহ র রহমান - সহকারী িশ ক ইংেরিজ পা িবিব এন এম সর: বািলকা উ: িব া: জয় রহাট ০৩/০৯/১৮ - 1987 ০১৭১৮-৬১৬৬৮৯
22 শাহ মা: আসা ামান ১১৫২৭৪৭ সহকারী িশ ক বাংলা বড়মািনকা  উ  িব ালয় জয় রহাট ১২/০২/১৯ 8/1/2019 1985 ০১৭৩৪-৭৫৪৯৫০
23 মা: সাহা ল ইসলাম - সহকারী িশ ক ভৗত িব ান হািবব র উ  িব ালয় জয় রহাট ১৪/০২/১৯ - 1992 ০১৭৩৯-৪৬৩০৫১
24 মা: ার হােসন - সহকারী িশ ক ভৗত িব ান পা িবিব আদশ উ  িব ালয় জয় রহাট ১৪/০২/১৯ - 1992 ০১৭০৬-৭৩৭৬৩৫
25 মা: আ স ছালাম ২৮৮৪০৯ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম সানা র উ  িব ালয় জয় রহাট ০৫/০৯/৮৮ 4/15/1998 1967 ০১৮৮৫-৩৮৭৪৭৮
26 মা: মিহ ল ইসলাম ১১০২৯৫৫ সহকারী িশ ক িষ সানা র উ  িব ালয় জয় রহাট ২৪/১১/১৩ 3/15/2004 1984 ০১৭১৯-৫৮০৭৭২
27 মাছা: সালমা আকতার - সহকারী িশ ক ভৗত িব ান ম র উ  িব ালয় জয় রহাট ১২/০২/১৯ - 1985 ০১৭৪৩-৫৭৮৯৩৩
28 অ ত মার ম ল ১০২২১৭৬ সহকারী িশ ক িষ পা িবিব পৗর উ  িব ালয় জয় রহাট ০১/০৯/০৫ 9/1/2005 1980 ০১৭২৩-০৩৭৩১ 8
29 মা: গাজীউি ন - সহকারী িশ ক ইংেরিজ পা িবিব পৗর উ  িব ালয় জয় রহাট ২০/০৮/০২ - 1964 ০১৭৭৩-৮০৩৭৫৫
30 িব ব চ  বমন - সহকারী িশ ক ভৗত িব ান পা িবিব পৗর উ  িব ালয় জয় রহাট - 1988 ০১৭৫৫-৪৯৭২৯৪
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31 অ রাধা রাণী - সহকারী িশ ক  িব ান পা িবিব পৗর উ  িব ালয় জয় রহাট ১৪/০৩/১৮ - 1989 ০১৭৪০-০৭৩৫৭৫
32 মাহা দ ইমরান হােসন ১১১২২১৬ সহকারী িশ ক ত  ও যাগােযাগ শাইলি  রায় াম উ  িব ালয় জয় রহাট ১১/১১/১৩ 9/1/2014 1986 ০১৭২২-৫৩৬৮৮৮
33 মা: তাসিক ার আলী ম ল ৫৪০০৭১ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম শাইলি  রায় াম উ  িব ালয় জয় রহাট ০৮/০৭/৯৭ 8/8/1997 1971 ০১৭২৯-৩১২৪২৯
34 মা: সােরায়ারিদ আক ৫৬২২৬১ সহকারী িশ ক িষ শাইলি  রায় াম উ  িব ালয় জয় রহাট ০৩/১০/৯৮ 10/3/1998 1971 ০১৭২৮-১৬৩১৬৪
35 জাকািরয়া ১০৪১২৭৯ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম কােতায়ালীবাগ উ  িব ালয় জয় রহাট ২০/১২/০৮ 3/1/2010 1984 ০১৭২১-৬১৩৬২৫
36 মাছা: কাম ন নাহার 1073752 সহকারী িশ ক কি উটার বারকা ী উ  িব ালয় জয় রহাট ১৩/০৩/১৩ 5/1/2013 1985 ০১৭৪৮-৫৮৩০৭২
37 মা: জািহ ল ইসলাম 1149011 সহকারী িশ ক গিণত বারকা ী উ  িব ালয় জয় রহাট ১৭/০২/১৯ 5/1/2019 1989 ০১৪০৪-০১৮৪১২
38 মা: আেনায়ার হােসন 1152748 সহকারী িশ ক বাংলা বারকা ী উ  িব ালয় জয় রহাট ১৭/০২/১৯ 7/1/2019 1987 ০১৭১২-৫৫৯৭০৩
39 মা: শাম ল আলম ৫৪৯৫৭০ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম জীবন র উ  িব ালয় জয় রহাট ২৩/০৮/৯৮ 5/15/2000 1974 ০১৭১৯-৩৪৬২১৫
40 মাছা: রােকয়া খা ন ১১৪০৬২৯ সহকারী িশ ক ত  ও যাগােযাগ জীবন র উ  িব ালয় জয় রহাট ২৯/০৪/০৩ 3/1/2018 1979 ০১৭৮১-৪৪৩৭৩০
41 িহেরা মার ম ল - সহকারী িশ ক িব ান জীবন র উ  িব ালয় জয় রহাট ০৯/০৫/১৮ - 1989 ০১৭৩৪-৫১৭৫৫৩
42 আ র রা াক ১১৫২৭৪৯ সহকারী িশ ক সমাজ িব ান উচাই বািলকা উ  িব ালয় জয় রহাট ২৫/১২/৯৯ 7/1/2019 1974 ০১৭২৫-৩১৯২১৫
43 মা: সাম ল আলম - সহকারী িশ ক ভৗত িব ান লইল উ  িব ালয় জয় রহাট ০৯/০২/১৯ - 1990 ০১৭৩৭-৮৬৭৪০৪
44 মাঃ রেজায়ান হােসন ১১২১২৯২ সহকারী িশ ক িষ মাসেলমগ  উ  িব ালয় জয় রহাট ২৪/০২/১৫ ০১/০৭/২০১৫ 1983 ১৭৫২১৮৯৮৫৬
45 িশপন মার ১১৪০৬২৭ সহকারী িশ ক সমাজ িব ান মাসেলমগ  উ  িব ালয় জয় রহাট ২৭/০৮/১২ ০১/০৩/২০১৮ 1983 ১৭৩৫৯৫৬৯৫৫
46 মাঃ জােহ ল ইসলাম ১০৩১১৮৫ সহকারী িশ ক িষ মালামগািরহাট উ  িব ালয় জয় রহাট ০২/০৬/২০০২ ০১/০২/২০০৬ 1984 ১৭৮৩৮০৩০৪২
47 মাঃ শাহজামান ০ সহকারী িশ ক বাংলা িবয়ালা উ  িব ালয় জয় রহাট ১০/০৫/২০১৫ - 1987 ১৭৪০৩২৯২৫৪
48 প মার চ  বমন ০ সহকারী িশ ক ইংেরজী িবয়ালা উ  িব ালয় জয় রহাট ১০/০৫/২০১৫ - 1980 ১৭২৩২৭২২১৪
49 ইিলয়াস াং ১১৪০৬৩৮ সহঃিশ ক ইংেরজী আে ল র পাইলট বািলকা উ/িব জয় রহাট ০১/০৮/২০১৫ 1/3/2018 1988 ১৭১৭৯১৫৪৩৪
50 মাঃ আ ল রা াক ২৯৬১২৫ সহঃিশ ক ইংেরজী কণিদঘী উ  িব ালয় জয় রহাট ০১/১২/১৯৮৯ ০১/০৬/১৯৯৫ 1971 ১৭৪৪৩৩০৩
51 মাঃ সরা ল ইসলাম ২৪২৩৩০ সহঃিশ ক িব ান িরয়া উ  িব ালয় জয় রহাট  ০২/০১/১৯৮৪ ০১/০৬/১৯৮৫ 1961 ১৭৭৫২৯৫০৫৪
52 মাঃ ইিলয়াস হােসন ১১৪৮৯৭৫ সহঃিশ ক ইংেরজী িরয়া উ  িব ালয় জয় রহাট ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ 1991 ১৭৫৩৯৬৭৭৩৩
53 মাঃ আ ল হািকম ১০৫৩২০২ সহঃিশ ক ইসলািময়াত িরয়া উ  িব ালয় জয় রহাট  ১৮/০৯/২০১০ ০১/১১/২০১০ 1986 ১৭২৯৬৭৩৩৫৮
54 মাঃ রিফ ল ইসলাম ১০৭৩৭৪৭ সহঃিশ ক শরীরচচা িরয়া উ  িব ালয় জয় রহাট  ২০/০৩/২০১৩ ০১/০৫/২০১৩ 1979 ১৭১৫৯১৭৯১৪
55 মাঃ সাই ল ইসলাম ১০৫৪১০৬ সহঃিশ ক ইসলািময়াত     মাহন র উ  িব ালয় জয় রহাট ১০/১০/২০১০ ০১/০১/২০১১ 1983 ১৭২৫৩১৪১১৮
56 মাঃ মন আলী ১১৩১৩৭৯ সহঃিশ ক িষ িশ া মাহন র উ  িব ালয় জয় রহাট ২১/০৯/২০১৫ ০১/১০/২০১৬ 1988 ১৭১৫৯১৭৯১৪
57 মাঃ আ র রিহম ১১৩৬৬১৪ সহঃিশ ক শরীরচচা মাহন র উ  িব ালয় জয় রহাট  ০১/১১/২০১৬ ০১/০৭/২০১৭ 1985 ১৭১৩৭৮৯০৬৫
58  মাঃ জাকািরয়া হােসন ১১৫৭৭৩৯ সহঃিশ ক বাংলা মাহন র উ  িব ালয় জয় রহাট  ২০/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ 1985 ১৭২৩৬০৫০২৯
59  মাঃ িমজা র রহমান ১১৫৭৭৩৬ সহঃিশ ক সমাজ িব ান মাহন র উ  িব ালয় জয় রহাট  ২০/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ 1987 ১৭২০৬৬২৬৮২
60 মাছাঃ মা মা পারভীন ৫৬২২২৪ সহঃিশ ক ইসলািময়াত     গাপীনাথ র উ  িব ালয় জয় রহাট  ০১/০১/২০০২ ০১/০৫/২০০২ 1981 ১৭৪৬৭২১৯৫০
61  মাঃ শাম ল হক ৫৬৪৮৮৪ সহঃিশ ক  ইসলািময়াত িতলক র উ  িব ালয়  জয় রহাট ১০/০৬/২০০২ ০১/০৯/২০০২ 1970 ১৭১৭৬২২৫২৭
62  মাঃ আিজ ল হক ৫৫২৫৪১ সহঃিশ ক শরীরচচা িতলক র উ  িব ালয়  জয় রহাট ৩০/০৫/২০০৫ ১৮/০৬/২০০০ 1979 ১৭৮২৯১৪৪৪৫
63 মাঃ জাবােয়র হােসন ১১৫২৭৩৭ সহঃিশ ক সমাজ িব ান জামালগ  বািলকা উ  িব ালয় জয় রহাট ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ 1988 ১৭৩৭৭৩২০০০
64 মাঃ আতাউল ইসলাম ১১২১২৮১ সহঃিশ ক  ইসলািময়াত িতলক র আঃবািলকা উ  িব ালয়   জয় রহাট  ২৬/০৪/২০১৫ ০১/০৬/২০১৫ 1990 ১৭৩৪২১৬৩৬১
65 রথী নাথ াং ১১৫৪৯১৪ সহঃিশ ক িহ  ধম িতলক র আঃ বািলকা উ  িব ালয় জয় রহাট ১৮/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ 1988 ১৭৩৫৯৯৫৪৮০



66 মাঃ েয়ল রানা ১১৪৮৯৭৩ সহঃিশ ক বাংলা দওড়া উ  িব ালয় জয় রহাট ১২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ 1991 ১৭৩৭৬২৬৬৮৭
67 মাঃ তির ল ইসলাম ১১৪৮৯৭২ সহঃিশ ক গিণত দওড়া উ  িব ালয় জয় রহাট ১২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ 1990 ১৭৩৭৪১৬৭২২
68 মাঃ মাহ র রহমান ১০৫৯৮২৩ সহঃিশ ক ইসলাম ধম দওড়া উ  িব ালয় জয় রহাট  ২৬/০৯/২০১১ ০১/১১/২০১১ 1987 ১৭২৯১১৯৯৬২
69 মাঃ রজাউল কিরম ১১৪০৬৩৩ সহঃিশ ক কি উটার দওড়া উ  িব ালয় জয় রহাট ০১/০৮/২০১৫ ০১/০৯/২০১৫ 1986 ১৭১৪৫১৩৭৪৯
70 মাঃ িবকাশ চ  পাল ১১২৯৯৬২ সহঃিশ ক  িহ  ধম দওড়া উ  িব ালয় জয় রহাট ০১/০৮/২০১৫ ০১/০৯/২০১৫ 1977 ১৭৯১৬৮১৩৪৪
71 আ  ছােলহ ৩৯০৩৬৪ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম িজয়া র উ  িব ালয় জয় রহাট ০২/০৮/২০০৮ ০১/০৫/২০০৯ ১৯৭৬ ০১৭২৮-২৪৬০১৪
72 মাহা দ আলী ৫৪৪৪৮০ মাওলানা ইসলাম িবনাই জিসম উি ন মেমািরয়াল িব ািনেকতন জয় রহাট ২১/১২/১৯৯৬ ০১/০৪/১৯৯৯ ১৯৭৫ 1732-082493
73 মাঃ রজাউল ইসলাম ২৯৯৫৯৪ সহকাির িশ ক িষ িবনাই জিসম উি ন মেমািরয়াল িব ািনেকতন জয় রহাট ২৫/০৭/২০০২ ০১/০৮/১৯৯৭ ১৯৬৮ 1716-866679
74 মাঃ খারেশদ আলম 554115 সহকাির িশ ক ইসলাম ধম পৗ  উ  িব ালয় জয় রহাট 3/9/1995 1/4/2001 1972 01745-804012
75 দীপংকর মার ন ী 1226301 সহকাির িশ ক িহ  ধম পৗ  উ  িব ালয় জয় রহাট 11/5/2015 1/1/2016 1986 01716-948902
76 তছিলম উি ন 1148999 সহকাির িশ ক ইসলাম ধম আলম র উ  িব ালয় জয় রহাট 11/2/2009 1/5/2019 1993
77 আ র রা াক 1152745 সহকাির িশ ক শরীরচচা আলম র উ  িব ালয় জয় রহাট 11/2/2009 1/7/2019 1989
78 মাঃ নাজ ল হক 1149001 সহকাির িশ ক ইংেরজী আলম র উ  িব ালয় জয় রহাট 11/2/2009 1/5/2019 1986
79 মাঃ মিজ ল ইসলাম 1149000 সহকাির িশ ক গিণত আলম র উ  িব ালয় জয় রহাট 11/2/2009 1/5/2019 1987
80 মাধবী রানী 11499002 সহকাির িশ ক সমাজ িব ান আলম র উ  িব ালয় জয় রহাট 11/2/2009 1/5/2019 1986
81 মাহা দ আলী 544480 মাওলানা ইসলাম ধম িবনাই জ ইউ এম িব ািনেকতন জয় রহাট 21/12/1996 1/4/1994 1975 01732-082493
82 মাঃ রজাউল ইসলাম 299594 সহকাির িশ ক িষ িবনাই জ ইউ এম িব ািনেকতন জয় রহাট 25/07/2002 1/8/1997 1968 01716-66679
83 শ র চ  ম ল 247655 সহকাির িশ ক গিণত নগর উ  িব ালয় জয় রহাট 1/2/1987 1/7/1987 1964 01714-945851
84 মাঃ শাহজাহান আলী 259070 সহকাির িশ ক িষ নগর উ  িব ালয় জয় রহাট 1/7/1995 1/7/1994 1960 01719-615743
85 মাছাঃ জাসনা বগম 567944 সহকাির িশ ক কি উটার নগর উ  িব ালয় জয় রহাট 15/4/2002 1/6/2002 1979 01739-769308
86 মাছাঃ রািজয়া লতানা 1036458 সহকাির িশ ক ইসলাম ধম নগর উ  িব ালয় জয় রহাট 20/10/2007 1/5/2005 1986 01728-324863
87 মাঃ তানভীর সরকার 1149004 সহকাির িশ ক গিণত আ দাশড়া উ  িব ালয় জয় রহাট 7/2/2019 26/5/2019 1988 01925-884172
88 মাঃ রেজায়া ল নাবী 1149004 সহকাির িশ ক ইংেরজী আ দাশড়া উ  িব ালয় জয় রহাট 7/3/2019 26/5/2019 1992 01713-827565
89 মাছাঃ গালাপ বা 1071181 সহকাির িশ ক িষ িশ া আ দাশড়া উ  িব ালয় জয় রহাট 12/9/2012 3/3/2013 1985 01717-766068
90 মাঃ ইউ ছ আলী 1035613 সহকাির িশ ক সমাজ িব ান বড়তারা উ  িব ালয় জয় রহাট 1/1/1995 1966 01736-627113
91 মাহ জা আ ার 566830 সহকাির িশ ক কি উটার বড়তারা উ  িব ালয় জয় রহাট 5/5/2002 1975 01745-981948
92 মাঃ এরশাদ আলী 1128063 সহকাির িশ ক ধম ইটােখালা উ  িব ালয় জয় রহাট 1/8/2015 1989 01734-912593
93 মাঃ সােহল রানা 1129219 সহকাির িশ ক িষ ইটােখালা উ  িব ালয় জয় রহাট 1/8/2015 1990 01711-342630
94 মাঃ ল দা 1040476 সহকাির িশ ক ইসলাম ধম মাহ দ র উ  িব ালয় জয় রহাট 2/6/2002 1/1/2010 1982 01719-466742
95 মাছাঃ রাকছানা খা ন ১০২২১৬৭ সহকাির িশ ক ধম িশ া িতলাব ল আ ল মিজদ উ  িব ালয় জয় রহাট ০৫/০২/২০০৫ ০১/০৯/২০০৫ 1983 01712-043801
96 মাঃ মিশউর রহমান সহকাির িশ ক শরীরচচা িতলাব ল আ ল মিজদ উ  িব ালয় জয় রহাট 7/5/2011 1/11/2012 1977 01718-789898

জলা িশ া অিফসার



জয় রহাট।



MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi
†Rjv wk¶v Awdmv‡ii Kvh©vjq

PuvcvBbeveMÄ
e-mail: deochapai@gmail.com

উপেজলা- চ পাইনবাবগ  সদর

এসএসিস/দািখ
ল

এইচএসিস/আ
িলম

াতক 
(পাস/স ান)

১ মাহাঃ মিতউল ইসলাম ১১১৬৮৭০ সহকাির িশ ক িষ িশ া এসএসিস-১ম এইচএসিস-২য়
াতক(স ান) 

২য়
েগািব র বািলকা উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ০৮-১১-২০১ ৪ ০১-০৩-২০১৫ ০২-১০-১৯৮২ ০১৭১৭১৪২৯৬৬

২ ম  চ  দ ১১১৬৮৭১ সহকাির িশ ক িহ  ধম এসএসিস-১ম এইচএসিস-২য়
াতক(পাস) 

২য়
েগািব র বািলকা উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ০৮-১১-২০১ ৪ ০১-০৩-২০১৫ ০৫-০৭-১৯৭৮ ০১৭২৩৯৬৭৯০৮

৩ মাঃ সানাউ াহ ২৪৯৭৪৯ সহকারী িশ ক বাংলা দািখল-২য় আিলম-২য় কািমল ২য়-
বািলয়াডা া ইসলািময়া বািলকা উ  
িব ালয়

চ পাইনবাবগ ৩১/১০/৮৯ ০১\/০৬\/১৯৯০ ১৯৬৯ ১৭১৪৬৫৬৮০০

৪ মাঃ আ াহ আল মা ন ১১৩৪০১০ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া এসএসিস-৪.৫৮
এইচএসিস- 

৪.২৫
কািমল-৩.৩৩

বািলয়াডা া ইসলািময়া বািলকা উ  
িব ালয়

চ পাইনবাবগ ২৭/১০/১৬ ০১\/০৩\/২০১৭ ১৯৯৩ ১৭২৩৫৬৮৩৬৯

৫ মান রা বগম ১০২৯২৮৯ সহকারী িশ ক িষ এসএসিস-১ম এইচএসিস-২য়
াতক(পাস) 

২য়
দবীনগর বািলকা উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ০১\/০১\/২০০৫ ০১\/১২\/২০০৫ ০২\/০৯\/১৯৭৮ ০১৭৯৬৪৭০১২২

৬ এেকএম শাম ল হক ১০০৮৯৭১ সহকারী িশ ক
ইসলাম ও 
নিতক িশ া

দািখল-৩য় আিলম-২য় াতক(পাস) ১য় দবীনগর বািলকা উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ০৩\/০১\/১৯৯৪ ০১\/০৫\/২০০৪ ০১\/০১\/১৯৬৮ ০১৭১৩৭২৮৬৬২

৭ িরপা রানী ১১৪৯১৬২ সহকারী িশ ক ICT এসএসিস-২য় ০
৩বছর 

িডেপ ামা-
২০১২

দবীনগর বািলকা উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ০৭\/০২\/২০১৯ ০১\/০৫\/২০১৯ ২০\/১২\/১৯৯২ ০১৭২৩০৬০৯৪২

৮ রওনক আরা নাই সহকারী িশ ক ইংেরিজ এসএসিস- ১ম এইচএসিস-১ম
াতক (পাস)-

৩.৫১
অ পনগর বািলকা উ  িব ালয় চাপাইনবাবগ ২০/০২/২০১৯ নাই ১৯/০৪/১৯৮৫ ০১৭২৪৮৪০৮২০

৯ মাসা: সারিমন আকতার নাই সহকারী িশ ক বাংলা
এসএসিস- 

৪.৮৮
এইচএসিস-

৪.৭০
াতক (পাস)-

৩.১৪
অ পনগর বািলকা উ  িব ালয় চাপাইনবাবগ ২০/০২/২০১৯ নাই ০১/১২/১৯৯২ ০১৭৪১৭৮৪৮৪৬

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

ইনেড  ন রিশ েকর নামিমক নং িব ালেয়র নাম জলা (কম ল) জ  সাল মাবাইল না ার
িশ াগত যা তা

িবষয়পদবী িনেয়ােগর তািরখ
এমিপও ি র 

তািরখ



এসএসিস/দািখ
ল

এইচএসিস/আ
িলম

াতক 
(পাস/স ান)

ইনেড  ন রিশ েকর নামিমক নং িব ালেয়র নাম জলা (কম ল) জ  সাল মাবাইল না ার
িশ াগত যা তা

িবষয়পদবী িনেয়ােগর তািরখ
এমিপও ি র 

তািরখ

১০ মা: কাওসার হাদা ৩৪১২৪৮০৮ সহকারী িশ ক িষ এসএসিস-১ম
িষ 

িডেপ ামা-১ম
াতক 

(পাস)৩য়
অ পনগর বািলকা উ  িব ালয় চাপাইনবাবগ ২৪/০১/২০১১ ০১/০৫/২০১১ ০১/০১/১৯৮৫ ০১৭৭২০৮০৫৬৮

১১ মা: সদ ামান নাই সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস-১ম এইচএসিস-২য়
াতক(পাস) 

২য়
অ পনগর বািলকা উ  িব ালয় চাপাইনবাবগ ২০/০৯/২০০৩ নাই ০২/১১/১৯৭৬ ০১৭২৭২১৩৯১০

১২ মাসাঃ মেহ ন নসা ৫৬১২৩৪ সহকারী িশ ক
কি উটার 

িশ া
এসএসিস- ১ম এইচএসিস-১ম

াতক (পাস)-
২য়

অ পনগর উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ৩০/১২/২০০১ ০১\/০৫\/২০০২ ১৯৮০ ১৭৬৬২০২৫৬০

১৩ মাঃ িজয়াউর রহমান ১০৬৮১৩৩ সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস-১ম ০
িষিডে ামা-

২য়-
অ পনগর উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ২৬/০৭/২০১২ ০১\/১১\/২০১২ ১৯৮০ ১৭৪৫৭৯০০৫৮

১৪ সীমারানী পাে ১১১৩৭৫৬ সহকারী িশ ক িহ ধম এসএসিস-২য় এইচএসিস-২য়
াতক(পাস) 

২য়
কামাল উ ীন বািলকা উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ১৫/০৭/২০১৪ ০১/১১/২০১৪ ৩০/০১/১৯৮৪ ০১৭২২৫০৪৮৯০

১৫ মহােদব মার পাল ১১২০৮৪০ সহকারী িশ ক  িহ  ধম এসএসিস -১ম এইচএসিস -২য়
সণাতক (পাস)-

২য়
মহাডা া উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ১৫/০৪/২০১৫ ০১/০৫/২০১৯ ৩০/১০/১৯৮৩ ০১৭১৪৬০১৮৭৭

১৬  মাঃ সাই ল  ইসলাম ১১৪৯১৬৯ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম মহাডা া উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ১৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১০/০২/১৯৮৯ ০১৭৪৬২৩৪৭৯৮

১৭ মাঃ আ ল মােলক 1046632 সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস -১ম
এইচএসিস-

৪.১২
সণাতক (পাস)-

২য়
িদয়াড় ধাইনগর উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ 7/2/2005 1/5/2010 1976 1713738561

১৮ ওমার ফা ক 1115886 সহকারী িশ ক ইসলামিশ া দািখল- ৩.৫৮ আিলম- ৩.৪২ ফািজল- ২.৬৭ জনতা উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ 29/9/2014 1/1/2015 1989 1738028364

১৯ ফা ক আহেমদ 561240 সহকারী িশ ক িষিশ া এস.এস.িস-১ম
এইচ.এস.িস-

২য়
িষিডে ামা জনবীর উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ 25/4/2002 1/5/2002 1977 1720613924

২০ মা রী রানী ব ১১১১৯৯৯ সহকারী িশ ক
িহ  ধম ও 
নিতক িশ া

এসএসিস -২য় এইচএসিস -২য়
সণাতক (পাস)-

৩য়
কািলনগর উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ০৯\/০৮\/২০১৪ ০১\/০৯\/২০১৪ ০১\/০১\/১৯৭২ ০১৭৩৫৮৬৩৫৭৬

২১ মাঃ মাখেল র রহমান 1078067 সহকারী িশ ক ICT এস.এস.িস-১ম
এইচ.এস.িস-

২য়
সণাতক (পাস)-

২.৯৫
মিহ র এস.এ.এম. উ  িব ালয় চ পাই নবাবগ 7/10/2013 9/1/2013 1976 1731480534

২২ নাজ ল দা 1149171 সহকারী িশ ক ইসলামিশ া দািখল- ৪.৬৭ আিলম- ৫.০০ আনাস-৩.৪১
নারায়ন র মাহ দা মিতউ াহ উ  
িব ালয়

চ পাইনবাবগ 6/2/2019 1/5/2019 1990 1719976958

২৩ মাঃ মসবাউল হক 550597 সহকারী িশ ক ইসলামিশ া দািখল -৩য় আিলম -৩য় ফািযল-৩য় পাররাম র উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ 31/1/1994 1/4/2000 1971 1725015778

২৪  মাঃ মা ম আলম ১১৪৯১৭৪ সহকারী িশ ক বাংলা
এস.এস.িস-

৪.৩৮
এইচ.এস.িস-

৪.৭০
সণাতক (পাস)-

৩.০৭
আম রা ক.এম. উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ৩১/১২/১৯৯০ ০১৭২২৭৭৬৭০০



এসএসিস/দািখ
ল

এইচএসিস/আ
িলম

াতক 
(পাস/স ান)

ইনেড  ন রিশ েকর নামিমক নং িব ালেয়র নাম জলা (কম ল) জ  সাল মাবাইল না ার
িশ াগত যা তা

িবষয়পদবী িনেয়ােগর তািরখ
এমিপও ি র 

তািরখ

২৫ মাঃ এরফান আলী ৫৫৩৮৫২ সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল- ৩য় আিলম- ৩য় ফািজল- ৩য়
আম রা আদশ বািলকা  উ  
িব ালয়

চ পাইনবাবগ ০১\/০১\/১৯৯৫ ০১\/০৪\/২০০১ ১৯৭০ ১৭৬১৫০৩৫০৬

উপেজলা- িশবগ  

২৬ জাহরা খা ন ৫৫৫৫৯৩ সহ: িশ ক
ইসলাম ও 
নিতক িশ া

দািখল আিলম াতক (স ান) দাদনচক এইচ এম উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ জ ০১\/০২\/২০০১ ০১\/০২\/২০০১ ১৯৮২ ১৭৪৬০৯৬০৮১

২৭ মাঃ ফা ক হােসন ১১৪৫৭৬৭ সহ: িশ ক আইিস এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) দাদনচক এইচ এম উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ জ ০৭\/০২\/২০১৯ ০১\/০৩\/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭১২৬৬৬৫১৪

২৮ মাসাঃ িমতা খা ন ১১৪৯১৮২ সহ: িশ ক িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) এসিডিব উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ জ ১১\/০২\/২০১৯ ০১\/০৫\/২০১৯ ১৯৯৩ ১৭৬৭২৪৮০৬৭

২৯ মাঃ শিফ ল ইসলাম ৫৪৯৫৯৯ সহ: িশ ক
ইসলাম ও 
নিতক িশ া

দািখল আিলম ফািজল/কিমল এসিডিব উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ জ ১২\/০৪\/১৯৯৯ ০১\/০৪\/২০০০ ১৯৭২ ১৭৩২২৮১৫০৯

৩০ মাসাঃ রািজনা খা ন ১১৪৯১৮৩ সহ: িশ ক িষ এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) চরপ কা উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ জ ১৭/০২/২০১৯ ০১\/০৫\/২০১৯ ১৯৯৩ ১৭৯৪৮৯৪১৩৯

৩১ মাঃ তাজাে ল হক ১১৪০৭৫০ সহ: িশ ক শাখা িশ ক এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) চরপ কা উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ জ ২৮/১২/২০১৫ ০১\/০৩\/২০১৮ ১৯৮৬ ১৭৬০২১০১১১

৩২ মাঃ আ ল হােসন ১১৪০৭৪৯ সহ: িশ ক আইিস এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) চরপ কা উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ জ ০১\/১১\/২০১৫ ০১\/০৩\/২০১৮ ১৯৮২ ১৭৩১২৮১৮৮২৭

৩৩ মাঃ আ ল কােদর জীলানী ২৫৪২৪৩ সহ: িশ ক শাখা িশ ক এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) িশবগ জ উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ জ ১৫/০১/১৯৮৯ ০১\/০১\/১৯৯৪ ১৯৬০ ১৭২৮২৪৪৭৩২

৩৪ মাসাঃ জািতয়ারা খা ন ১১৪৯১৯৭ সহ: িশ ক িষ এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) িশবগ জ উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ জ ১২\/০২\/২০১৯ ০১\/০৫\/২০১৯ ১৯৯০ ১৭৬৭০৪৮১৫২

৩৫ মাঃ রজাউল কিরম ৩৮৩২৫৬ সহ: িশ ক
ইসলাম ও 
নিতক িশ া

দািখল আিলম ফািজল/কিমল মাবারক র উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ জ ০১\/০১\/১৯৯৭ ০১\/০৫\/১৯৯৭ ১৯৬৫ ১৭২৭৬০৮১৫৮

৩৬ মাঃ কেসদ আলী ৫৪৩৬৬৮ সহ: িশ ক গিণত এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) মাবারক র উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ জ ০১\/০১\/১৯৯৭ ০১\/০৫\/১৯৯৭ ১৯৬৫ ১৭২৭৬০৮১৫৮

৩৭ মাসাঃ মিজনা খা ন ১১৪৯১৮০ সহ: িশ ক িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) িবেনাদ র বিলকা উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ জ ০৬\/০২\/২০১৯ ২১/০৫/২০১৯ ১৯৮৬ ১৭২২৫৪৭১৪৬

৩৮ মাঃ রিহম উি ন ১১৪৯২০৬ সহ: িশ ক ইংেরিজ এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) িবেনাদ র বিলকা উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ জ ০৬\/০২\/২০১৯ ২১/০৫/২০১৯ ১৯৯০ ১৭২৭৩৮০৭৩২

৩৯ তাহিননা খা ন ১১৫২৮৪৮ সহ: িশ ক ইংেরিজ এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) উিজর র বা র উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ জ ০৬\/০২\/২০১৯ ০১\/০৭\/২০১৯ ১৯৯২ ১৭৫০৪১৪৬৩৯



এসএসিস/দািখ
ল

এইচএসিস/আ
িলম

াতক 
(পাস/স ান)

ইনেড  ন রিশ েকর নামিমক নং িব ালেয়র নাম জলা (কম ল) জ  সাল মাবাইল না ার
িশ াগত যা তা

িবষয়পদবী িনেয়ােগর তািরখ
এমিপও ি র 

তািরখ

৪০ মাসাঃ য়ারা  খা ন ০ সহ: িশ ক িষ এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) ভবানী র বািলকা উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ জ ১১\/০২\/২০১৯ ০ ১৯১৯২ ১৩০৯৪৫২৯৩৮

৪১ মাহাঃ আফছার হাসাইন ২৯৭৫৬১ সহ: িশ ক
ইসলাম ও 
নিতক িশ া

দািখল আিলম ফািজল/কিমল ভবানী র বািলকা উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ জ ০৯\/০১\/১৯৯৫ ০১\/০১\/১৯৯৭ ১৯৬৩ ১৭৪১২৮১৮২২

৪২ মি কা নাগ ইট ১১৫২৮৪৮ সহ: িশ ক িষ এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান)
প কানারায়ন র পাবিলক উ  
িব ালয়

চ পাইনবাবগ জ ১৮/১২/২০১৯ ০১\/০৭\/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭২০৫৪৫৩৬০

৪৩ মাসাঃ হািববা লতানা ১১৪৯১৯১ সহ: িশ ক গাহ  িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) এিকউ চৗ রী নারী ক াণ িশ ালয় চ পাইনবাবগ জ 11/2/2019 ০১\/০৫\/২০১৯ ১৯৯২ ১৭১২১৭১৭৮১

৪৪ মাসাঃ িজ া ন নছা ১১৪৯১৮৪ সহ: িশ ক
সামািজক 

িব ান
এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) এিকউ চৗ রী নারী ক াণ িশ ালয় চ পাইনবাবগ জ ১১\/০২\/২০১৯ ০১\/০৫\/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭২৭৮১৪৬২৬

৪৫ মাসাঃ জািজনা আখতার ৫৬৭৩৬৪ সহ: িশ ক িষ এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) আইড়ামারী বািলকা উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ জ ০১\/০৯\/২০০২ ০১\/০৯\/২০০২ ১৯৮১ ১৭৩৬৪০৯২৭২

৪৬ মাঃ আকবর আলী ৫৬৪২০১ সহ: িশ ক
ইসলাম ও 
নিতক িশ া

দািখল আিলম ফািজল/কিমল আইড়ামারী বািলকা উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ জ ০৪\/০১\/১৯৯৫ ০১\/০৫\/২০০২ ৯৭৫ ১৭৩৪৮০৭৭৯৬

৪৭ মাঃ মেহিদ হাসান ১১৪৯১৮৫ সহ: িশ ক িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) লভ র উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ জ ০৭\/০২\/২০১৯ ০১\/০৫\/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭২৭২২৯২৯৯

৪৮ মাঃ হািস ল আিরফ ১১৪৯১৯০ সহ: িশ ক গিণত এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) লভ র উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ জ ০৭\/০২\/২০১৯ ০১\/০৫\/২০১৯ ১৯৯১ ১৭৪০৯৮৮৮৫৮

৪৯ মাসাঃ সািবনা ইয়াসিমন ২০০৪৪৬১ সহ: িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) চাকলা দািখল মা াসা চ পাইনবাবগ জ ২৬/০৪/২০০৩ ০১\/০১\/২০০৪ ১৯৭৩ ১৭৫৩৩৮৭৬৫৫

৫০ মাঃ তািহ ল ইসলাম ৩৯০২৯৩ সহ: িশ ক িষ এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) চাকলা দািখল মা াসা চ পাইনবাবগ জ ০১\/১২\/১৯৯৬ ০১\/১২\/১৯৯৬ ১৯৬৭ ১৭৪৭৪৭৯৭৫৬

৫১ মাঃ শিফ ল ইসলাম ২১২৬২৭১ সহ: িশ ক িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) বাগবাড়ী িময়া র দািখল মা াসা চ পাইনবাবগ জ ০৯\/০২\/২০১৯ ০১\/০৫\/২০১৯ ১৯৯৩ ১৭৪৮৭৫০৭১৪

৫২ মাসাঃ মালী খা ন ২০১৯৩৩৪ সহ: িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) ম িবেনাদ র দািখল মা াসা চ পাইনবাবগ জ ১১\/০৪\/২০০৩ ০১\/০২\/২০০৬ ১৯৭৯ ১৭২২৮২১৬৪৯



এসএসিস/দািখ
ল

এইচএসিস/আ
িলম

াতক 
(পাস/স ান)

ইনেড  ন রিশ েকর নামিমক নং িব ালেয়র নাম জলা (কম ল) জ  সাল মাবাইল না ার
িশ াগত যা তা

িবষয়পদবী িনেয়ােগর তািরখ
এমিপও ি র 

তািরখ

৫৩ মাসাঃ ফােতমা খা ন ২০১৬১২৯ সহ: িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) ডা া দািখল মা াসা চ পাইনবাবগ জ ০৩\/০৩\/২০০৪ ০১\/০৯\/২০০৪ ১৯৭৮ ১৭০১৯৮০৫৬৪

৫৪ মনিজলা হােসন ১১৪৯১৮৯ সহ: িশ ক গাহ  িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) িশবগ জ  বািলকা উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ জ ১৪/০২/২০১৯ ০১\/০৫\/২০১৯ ১৯৮৪ ১৭১৪৯৪৪৪২৭

৫৫ েবাধ মার শীল ১১৫২৮৫৩ সহ: িশ ক িহ  ধম এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) িশবগ জ  বািলকা উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ জ ১৪/০২/২০১৯ ০১\/০৭\/২০১৯ ১৯৯০ ১৭৪৩৪৪৪৫৩৫

৫৬ মাঃ গালাম মা ফা ১১৪৫৭৬৩ সহ: িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) ছ ািজত র উ   িব ালয় চ পাইনবাবগ জ ০২\/০২\/২০১৯ ০১\/০৩\/২০১৯ ১৯৯৩ ১৭৬৫৯১৭৯৩৯

৫৭ মাঃ ল আিমন ২৪৬৮০৫ সহ: িশ ক িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) চি ড র বািলকা উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ জ ০৪\/০৩\/১৯৮৬ ০১\/০৭\/১৯৮৭ ১৯৬০ ১৭৯৯৩৩৪৩১

৫৮ মাঃ রিফ ল ইসলাম ২৪২৬০ সহ: িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) লাউঘাটা দািখল মা াসা চ পাইনবাবগ জ ০২\/০৫\/২০০৪ ০১\/০৭\/২০০৫ ১৯৭২ ১৭২০৪৬৫৯৮৮

৫৯ মাছাঃ তাওয়া াহার ৫৬৮৪৪২ সহ: িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস)
ফরেদৗস মহল বািলকা 

িব ািনেকতন
চ পাইনবাবগ জ ২৯/০৯/২০০২ ০১\/১০\/২০০২ ১৯৭৮ ১৭২৭৮১৪৫৩৬

৬০ মাঃ ইসমাইল হক ২০০২১১৮ সহ: িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস)
কনখালী এহইয়াউল উ ম দািখল 
মা াসা

চ পাইনবাবগ জ ১৬/১১/২০০২ ০১\/০৪\/২০০৪ ১৯৭৬ ১৭২১৮৯৭৪৯৪

৬১ মাঃ আ স সালাম ২১০২৫৭১ সহ: িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস)
চাতরা ইসলািমক কালচারাল 
ই উট

চ পাইনবাবগ জ ৩১/০৩/২০১৩ ০১\/১১\/২০১৩ ১৯৯০

উপেজলা- গাম া র

৬২ র ীন আহে দ ২৯৭৫৬৭ সহঃ িশঃ ইঃ িশঃ দািখল/৯০ আিলম/৯২ কািমল/৯৮ সাদ র বািলকা উ  িব ায় চ পাইনবাবগ ০১\/০১\/১৯৯৬ ০১\/০১\/১৯৯৭ ১০\/০২\/১৯৭৬ ১৭২৪৬৬৮৯৬৮

63 মাঃ সািদ ল ইসলাম ১০৪৮০১৪ সহঃ িশঃ িষ
এসএসিস চার 

বছর িষ 
িডে ামা

নাই নাই বসনীেটালা বািলকা উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ০১\/০১\/২০০২ ০১\/০৫\/২০১০ ২৭/০৭/৮০ ১৭৪৮৯৪৫৬১০

৬৪ ঃ আলতাফ সাইন ২৪৭৫২৩ সহঃ িশঃ ইঃ ও নঃ িশঃ দািখল আিলম
কািমল/িব.এস.

এস
রহন র রািবয়া বািলকা উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ০১\/০৬\/১৯৮৮ ০১\/০৬\/১৯৮৮ ০১\/০১\/১৯৭০ ১৭২৪১১৩৭৪২



এসএসিস/দািখ
ল

এইচএসিস/আ
িলম

াতক 
(পাস/স ান)

ইনেড  ন রিশ েকর নামিমক নং িব ালেয়র নাম জলা (কম ল) জ  সাল মাবাইল না ার
িশ াগত যা তা

িবষয়পদবী িনেয়ােগর তািরখ
এমিপও ি র 

তািরখ

65 লতান আহমদ ২৫৩৫১৮ সহঃ িশঃ ইঃ ও নঃ িশঃ দািখল আিলম
কািমল/িব.এস.

এস
রহন র রািবয়া বািলকা উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ০৬\/১০\/১৯৯৩ ০৬\/১০\/১৯৯৩ ২৩/০৯/৭০ ১৭১৮৪২৩৭১৬

৬৬ মাঃ আ স সামাদ ১১০৬৬৩০ সহঃ িশঃ শািররীক িশঃ এস.এস.িস এইচএসিস িব .এ রহন র রািবয়া বািলকা উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ১১\/০১\/২০১৪ ০১\/০৫\/২০১৪ ১৬/০৭/৮৪ ১৭১২৩৪০৬২৩

67 মাঃ আ স সাঈদ ৫৬২১৩৫ সহঃ িশঃ িষ এস.এস.িস/৯৬
এইচ.এস.িস/৯

৮
িব 

.এসিস/২০০০
হাগলা উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ১৯/০২/২০০২ ০১\/০৫\/২০০২ ০৩\/০৪\/১৯৮১ ১৭১৩৫৩৫১৮০

৬৮ মাহাঃ শামীম রজা ১০৪৬৬২৫ সহঃ িশঃ কি উটার এস.এস.িস/৯১ এইচ.এস.িস/৯৪ এমকম/৯৯ হাগলা উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ১৯/০২/২০০২ ০১\/০৫\/২০১০ ০৯\/০৫\/১৯৭৬ ১৭১৩৭৭১১১৭

69 মাঃ জািম ল ইসলাম ১১৪০৭৬০ সহঃ িশঃ সামািজক িবঃ এস.এস. িস/০৬
এইচ.এস.িস/০

৮
এম.এস.এস/১৩ হাগলা উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ০১\/০১\/২০১৫ ০১\/০৩\/২০১৮ ০৮\/১১\/১৯৮৯ ১৭৩৪০০৭৫৭৪

৭০ মাঃ িফেরাজ কিবর ১১৫২৮০৪ সহঃ িশঃ সামািজক িবঃ এস.এস.িস/০৪
এইচ.এস.িস/০

৬
স ান/২০১০

রহন র হাজী িরয়াজ উঃ সরকার উঃ 
িবঃ

চ পাইনবাবগ ২৩/০২/১৯ ০১\/০৭\/২০১৯ ০১\/১০\/১৯৮৮ ১৭১৯০৩৪৮৫২

71 ফা ক হােসন ১০৭৩৮৬২ সহঃ িশঃ ইসলাম িশঃ দািখল/৯৮ আিলম/০১ কািমল/০৫
রহন র হাজী িরয়াজ উঃ সরকার উঃ 
িবঃ

চ পাইনবাবগ ১০\/০২\/২০১৩ ০১\/০৫\/২০১৩ ০১\/০১\/১৯৮৪ ১৭৪০৮৬২৪৪৩

৭২ শহী ল ইসলাম ১০৭৮০৭৭ সহঃ িশঃ
ইসলাম ও 
নিতক িশঃ

দািখল/৯৬ আিলম/৯৯ কািমল/২০০৭ গাম া র পাইলট উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ০১\/০৭\/২০১৩ ০১\/০৯\/২০১৩ ০১\/০১\/১৯৮২ ১৭৪০৮৬৯২৪৩

73 হঃ সরা ল ইসলাম ২৫৭৩১১ সহঃ িশঃ ইসলাম িশঃ দািখল/৮৩ আিলম/৮৫ কািমল/৯৮
খয়রাবাদ হাজী সদর আলী উ  
িব ালয়

চ পাইনবাবগ ০২\/০৩\/১৯৯১ ০১\/০৭\/১৯৯৪ ০১\/১০\/১৯৭০ ১৭২০৬১৪৭৩৭

৭৪ হাঃ শির ল ইসলাম ৫৪৫৪৯০ সহঃ িশঃ ইসলাম িশঃ এস.এস.িস/৯১ এইচএসিস/৯৩ িব .এ /২০০০ আিলনগর বািলকা উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ১৭/১২৯৫ ০১\/০৪\/১৯৯৯ ১৯৭৬ ১৭১৩৯১৫৯৮৪

75 মাঃ আ ল হক ৫৪৮৭১০ সহঃ িশঃ শরীর চচা এস.এস.িস/৮৯ এইচএসিস/৯৫ িব .এ /৯৭ আিলনগর বািলকা উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ২৫/০৯/৯৯ ২৫/০৯/৯৯ ১৯৭৩ ১৭৪৫৫৭৭০৮২

৭৬ সানাউ া ১১০০২৬০ সহঃ িশঃ ইসলাম িশঃ এস.এস.িস এইচএসিস িব .এ আিলনগর ল ও কেলজ চ পাইনবাবগ ১৩/১০/১৩ ০১\/০১\/২০১৪ ১৭/০৭/৮৫ ১৭৩৯৯০১২৫০

77 ফািজয়া আহেমদ ১১৫২৮৩৫ সহঃ িশঃ ভৗত িবঃ এস.এস.িস এইচএসিস িব .এ আিলনগর ল ও কেলজ চ পাইনবাবগ ১৬/০২/১৯ ০১\/০৭\/২০১৯ ২১/১০/৯১ ১৭৪৬৭৩৮৯০০



এসএসিস/দািখ
ল

এইচএসিস/আ
িলম

াতক 
(পাস/স ান)

ইনেড  ন রিশ েকর নামিমক নং িব ালেয়র নাম জলা (কম ল) জ  সাল মাবাইল না ার
িশ াগত যা তা

িবষয়পদবী িনেয়ােগর তািরখ
এমিপও ি র 

তািরখ

৭৮ মরাজ খা ন ৫৪৬৯৮৩ সহঃ িশঃ ইসলাম িশঃ দািখল আিলম ফািজল নয়ািদয়াড়ী উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ০১\/০৬\/২০১৯ ০১\/০৬\/২০১৯ ১৫/০১৭৯ ১৭১৬৭০৯১১৬

79 জািম ল ১০০৭৪৪৯ সহঃ িশঃ ইসলাম িশঃ দািখল আিলম কািমল বিহপাড়া উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ২৪/০৪/২০০০ ০১\/০৫\/২০০৪ ০১\/১২\/১৯৭৮ ১৭৩২৭৬০৮৮৩

৮০ মহাঃ এসলাম উি ন ১১১৩৭৫৭ সহঃ িশঃ ইংেরিজ এস.এস.িস/৯১ এইচএসিস/৯৪ িব .এ /২০১০
গাম া র আঃ হািমদ বািলকা উ  

িব ালয়
চ পাইনবাবগ ৩১/০৭/১৪ ০১\/১১\/২০১৪ ৩০/০৬/৭৫ ১৭৯৪০৩৪৩৯০

81 হাঃ জাহ ল ইসলাম ১১৫২৮৩১ সহঃ িশঃ
ইসলােমর 
ইিতহাস

দািখল/০৫ আিলম/০৭ ফািজল/১২
গাম া র আঃ হািমদ বািলকা উ  

িব ালয়
চ পাইনবাবগ ১২\/০২\/২০১৯ ০১\/০৭\/২০১৯ ৩১/১২/৮৯ ১৭৩৬০৭২৭৮৫

৮২ মাঃ মিতউর রহমান ১০৩৮৪৫৬ মৗলভী ইসলাম িশঃ দািখল আিলম ফািজল ভাটৈখর উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ১৫/১০/০৮ ০১\/০৫\/২০০৯ ০৭\/০২\/১৯৮০ ১৭৩১২৮১৮৮০

83 উিকল ১১১৬৮৬২ সহঃ িশঃ িহ  ধম এস.এস.িস এইচএসিস াতক (পাস) ভাটৈখর উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ১১\/১২\/২০১৪ ০১\/০৩\/২০১৫ ২০/১১/৮৬ ১৭৩৮১১৫০৮৬

৮৪ মাঃ মিশউর রহমান ৫৬৫৭৫৪ সহঃ িশঃ শরীর চচা এস.এস.িস/৯৩ এইচএসিস/৯৬ িব .এ /৯৮ ধাপাড়া উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ২২/০৬/০২ ০১\/০৭\/২০০২ ০৫\/০১\/১৯৭৭ ১৭৪০৮৪৭৬৯০

85 মাসাঃ পারভীন খা ন ১০৬৮৯৯৭ সহঃ িশঃ কি উটার এস.এস.িস/৯৩ এইচএসিস/৯৫ িব .এ /৯৭ ধাপাড়া উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ০১\/০১\/২০০৫ ০১\/১১\/২০১২ ০৯\/০১\/১৯৭৮ ১৭৫৭০১৪৮৭৫

৮৬ মাসাঃ হািসনা মমতাজ ১১৪৫৬৬ সহঃ িশঃ সামািজক িবঃ এস.এস.িস/০৩ এইচএসিস/০৫ িব .এসএস/১০ ধাপাড়া উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ০২\/০২\/২০১৯ ০১\/০৩\/২০১৯ ২৫/১১/৮৭ ১৭৩৭৪০৫৯৮৯

87 িমলন মার ১১৪৯১৫২ সহঃ িশঃ িহ  ধম এস.এস.িস/০৬ এইচএসিস/০৮ িব .এসএস/১৩ ধাপাড়া উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ০২\/০২\/২০১৯ ০১\/০৫\/২০১৯ ২৫/০৫/৯০ ১৭৫১১৯১২০১

৮৮ হা দ আ ল স ১০৬১৪৩৬ সহঃ িশঃ ইসলাম িশঃ দািখল/৯৬ আিলম/৯৮ ফািজল/২০০০ চৗডালা উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ২৩/০১/১২ ০১\/১১\/২০১২ ০১\/০৯\/১৯৮১ ১৭২৯৪৩৭৬০০

89 মাঃ আ র রা াক ১০৪০৩২৫ সহঃ িশঃ ইসলাম  িশঃ দািখল আিলম কািমল সানাবর উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ২২/০৪/০৯ ০১\/১১\/২০০৯ ০৩\/০৪\/১৯৮২ ১৭৩৯৯২৫৩২৬

৯০ ঃ আ ল আিলম ১০৬১৪৫৬ সহঃ িশঃ িষ িশ া এস.এস.িস িষ িডে ামা সানাবর উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ০৮\/০১\/২০১১ ০১\/১১\/২০১২ ০৪\/১২\/১৯৮৩ ১৭২৫০১৬৮৪৮

91 গণপিত বমন ১১০৩৪৬১ সহঃ িশঃ িহ  ধম এস.এস.িস এইচ.এস.িস এম.এ সানাবর উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ০৩\/১১\/২০১৩ ০১\/০৩\/২০১৪ ১৪/১১/৮৩ ১৭২৪০৫১১৫১

উপেজলা- নােচাল

92 মা: স র রহমান ১১৪৯১৫৫ সহকাির িশ ক ইংেরিজ ৫ ৫ ৩ িমজা র উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ১৪/০২/১৯ ১/৫/২০১৯ ১২:০০:০০ ২৭/১১/৯৩ ৮৮০১৭৩৩-২৯০২৬১

৯৩
মাসা: িশউলী খা ন

(িবএড িশ ণরত)
১০২১৩৭৬ সহকাির িশ ক কি উটার ১ম ২য় ২য় িদয়াড়া িডমকইল উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ৩০/০৬/০৪ ১/৯/২০০৫ ১২:০০:০০ ২০/০৩/৭৯ ৮৮০১৭৩১-৮৪৫৬৮৪



এসএসিস/দািখ
ল

এইচএসিস/আ
িলম

াতক 
(পাস/স ান)

ইনেড  ন রিশ েকর নামিমক নং িব ালেয়র নাম জলা (কম ল) জ  সাল মাবাইল না ার
িশ াগত যা তা

িবষয়পদবী িনেয়ােগর তািরখ
এমিপও ি র 

তািরখ

94 মা: জাহা ীর আলম ১১২৮১৫১ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ১ম ২য় িজিপ: ৩.০০ িপয়ার সরদার উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ৬/৬/২০১৫ ১২:০০:০০ ১/৩/২০১৬ ১২:০০:০০ ২০/১২/১৯৮৪ ৮৮০১৭১০-৯৯৯৫৮৯

৯৫ মা: আিজ ল ইসলাম ১১৩৫৪৭০ সহকাির িশ ক িষ িশ া ৩ ২ ২য় িপয়ার সরদার উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ১/১১/২০১৬ ১২:০০:০০ ১/৫/২০১৭ ১২:০০:০০ ১/২/১৯৮৭ ১২:০০:০০ ৮৮০১৭৩৮-৩৪৮৮৪৩

96 মা: আ ল কিরম ১০৫৮৪৭৬ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম
দািখল-

৩.৬৭/০৩
আিলম-

৩.৬৭/০৫
ফািযল-১ম/০৭ হাটবাকইল উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ২/১/২০১১ ১২:০০:০০ ১/৫/২০১১ ১২:০০:০০ ১/৩/১৯৮৯ ১২:০০:০০ ৮৮০১৭৩২-৬৮৯৩৮০

৯৭ হাসনা বা ১১৫২৮৪০ সহকাির িশ ক ইংেরিজ
এস.এস.িস-
২.৫০/০৫

এইচ.এস.িস-
৪.১৩/০৭

স ান-
২.৯৫/১১

বাই র উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ৬/২/২০১৯ ১২:০০:০০ ১/৭/২০১৯ ১২:০০:০০ ১১/৯/১৯৮৮ ১২:০০:০০ ৮৮০১৭৭৪-৭০১৮২০

98 মা: দেলায়ার হােসন ১১৪৯১৫৮ সহকাির িশ ক গিণত ৪.৪৪/০৫ ৪.১০/০৭ ৩.১১/১২
দাগাছী বের  উ  িব ালয় ও 

কেলজ
চ পাইনবাবগ ২/২/২০১৯ ১২:০০:০০ ১/৫/২০১৯ ১২:০০:০০ ১০/৮/১৯৮৯ ১২:০০:০০ ৮৮০১৭৭০-৭৩৩৩৩৩

৯৯ মাঃ গালাম সারওয়ার ১১৩২০৮৬ সহকাির িশ ক সমাজিব ান ১ম/৯৭ ২য়/৯৯ ১ম/০৮ নােচাল পাইলট উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ৪/১১/২০১৬ ১২:০০:০০ ২৫/০১/২০১৭
৬/১০/১৯৮৩ 
১২:০০:০০ অগ

৮৮০১৭১৬-৫৩৫৫২৬

100 মাসাঃ আেয়শা খা ন ১১৩২০৮৭ সহকাির িশ ক ইংেরজী ১ম 2.63 ২য় নােচাল পাইলট উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ৪/১১/২০১৬ ১২:০০:০০ ২৫/০১/২০১৭
৬/১০/১৯৮৩ 
১২:০০:০০ অগ

৮৮০১৭৬৭-৬৭০৮৩২

১০১  মা: সমেসর আলী ১০৬৫৯৮৮ সহকাির িশ ক িষ িশ া ২য়/১৯৯৭ ১ম/১৯৯৯ ২য়/২০০৫ ভের ী উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ১০/৪/২০১১ ১২:০০:০০ ১০/১২/২০১২ ১২:০০:০০ ১/১/১৯৮১ ১২:০০:০০ ৮৮০১৭৩৬-৯৩৭১৯৫

102 মা: আ  িফয়ান ১০৫৮৫০৯ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ২য়/১৯৯৭ ২য়/১৯৯৯ ১ম/২০০৫ ভের ী উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ১০/৪/২০১১ ১২:০০:০০ ১/৫/২০১১ ১২:০০:০০ ১২/২/১৯৮৩ ১২:০০:০০ ৮৮০১৭৬১-৫৫২৫৯২

১০৩ রীেত  নাথ ামািনক ১১১৬৮৬৭ সহকাির িশ ক িহ  ধম ১ম/১৯৯৪ ২য়/১৯৯৬ ২য়/১৯৯৮ ভের ী উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ৩১/১২/২০১৪ ২৯/০৩/২০১৫ ১৬/১২/১৯৭৮ ৮৮০১৭২০-৬১৩৭৪৪

104   িণমা ১০৭৮০৭৫ সহকাির িশ ক িহ  ধম ২.৯৪/২০০৩ ২.৭০/২০০৫ ২য়/২০০৯ ল ী র ি ব- খী উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ৮/৬/২০১৩ ১২:০০:০০ ১/৯/২০১৩ ১২:০০:০০ ১০/১১/১৯৮৭ ১২:০০:৮৮০১৭৫৮-৯১১০৯৯

১০৫ মা: আ  িফয়ান ১১২০৮২৫ সহকাির িশ ক শরীর চচা ১ম/১৯৯৪ ২য়/১৯৯৭ ৩য়/২০০০ ল ী র ি ব- খী উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ১৯/০৪/২০১৫ ১/৭/২০১৫ ১২:০০:০০ 1979 8801745736257

106 মাসা:আরমানী খা ন ১১৪৯১৫৬ সহকাির িশ ক
িব ান 
(রসায়ন)

৪.৮৮/২০০৯ ৪.৬০/২০১১ ৩.২১/২০১৫ চ সখা উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ১১/২/২০১৯ ১২:০০:০০ ১/৪/২০১৯ ১২:০০:০০ ২১/০১/১৯৯৩ ৮৮০১৭১০-০৬৯০৩৯

১০৭ উে  ল ম ১০০৭৪৯৩ সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া ১ম/১৯৯৭ ২য়/১৯৯৯ ২য়/২০০১ পাহাড় র উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ১/১০/২০০২ ১২:০০: ১/৫/২০০৪ ১২:০০:০০ ২৮/০২/১৯৮৩ ০১৭২৪-৭৭৩৯৯৫

108 মা: আফসার আলী ১০২১৩৮২ সহকাির িশ ক শরীর চচা ২য়/১৯৮০ ২য়/১৯৮৩ ৩য়/১৯৮৭ পাহাড় র উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ৩০/১১/১৯৯৫ ১/৯/২০০৫ ১২:০০:০০ ১/১/১৯৬৬ ১২:০০:০০ ০১৭১০-০০০৬৫৮



এসএসিস/দািখ
ল

এইচএসিস/আ
িলম

াতক 
(পাস/স ান)

ইনেড  ন রিশ েকর নামিমক নং িব ালেয়র নাম জলা (কম ল) জ  সাল মাবাইল না ার
িশ াগত যা তা

িবষয়পদবী িনেয়ােগর তািরখ
এমিপও ি র 

তািরখ

১০৯ মাহা: দিবর উ ীন ১০৫৫০৪৯ সহকাির িশ ক িষ িশ া ১ম/১৯৯৫
িষ িডপ মা-

২য়/০১
- পাহাড় র উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ১/১২/২০১০ ১২:০০:০০ ১/১/২০১১ ১২:০০:০০ ৩০/১১/১৯৮০ ০১৭০৬-১৪৯৮৮৫

110 মা: কামর ল হাসান ২১২৬২৩৫ সহকাির িশ ক িষ িশ া ৪ ৩ ২য় িনজাম র আিলম মা াসা চ পাইনবাবগ ৫/২/২০১৯ ১২:০০:০০ ১/৫/২০১৯ ১২:০০:০০ ১/১০/১৯৯০ ১২:০০:০০ ০১৭৩৯-৭৯৯৬৭৮

১১১ মা: মাব ব আলম ৫৫৭৫৫৫ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ৩য়/১৯৮৬ ৩য়/১৯৮৯ ৩য়/১৯৯১ মা া র উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ২৭/০৪/১৯৯৫ ১/৪/২০০১ ১২:০০:০০ ১২/১/১৯৭২ ১২:০০:০০ ০১৭৩৯-২০১২৫৫

112 আ ল াহ আল বাইর ১১৫২৮৩৭ সহকাির িশ ক
ত  ও 
যাগােযাগ

৫.০০/২০০৬ ৪.০০/২০০৮ ২.৭৪/২০১৪ মা া র উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ১০/২/২০১৯ ১২:০০: ১/৭/২০১৯ ১২:০০:০০ ১০/৫/১৯৯১ ১২:০০:০০ ০১৭১৪-৯৩৩০৬৩

১১৩ মা: িজয়াউর রহমান - সহকাির িশ ক গিণত ৪.৮৮/২০০৮ ৪.৩০/২০১০ ৩.১১/২০১৪ মা া র উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ১০/২/২০১৯ ১২:০০:০০ অগ ২৩/০৩/১৯৯২ ০১৭৪৩-৭০৩২০৩

114 শীল হমরম এন-১১৫২৮৩৮ সহকাির িশ ক ি ান ধম ২.০০/০২ ২.৫০/০৬ ২য়/২০১০ ভাতসা উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ১১/২/২০১৯ ১২:০০:০০ ১/৭/২০১৯ ১২:০০:০০ ১১/১১/১৯৮৬ ১২:০০ ০১৭০৫-৮৩০৮৫৩

১১৫ মা: আতাউর রহমান ১১৪৯১৫৪ সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া ৪.০৮/২০০৫ ৪.৬৭/২০০৭ ৪.০৮/২০১০ কানপাড়া কাজলা উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ২৩/০২/২০১৯ ১/৫/২০১৯ ১২:০০:০০ ২৩০৮১৯৮৯ ০১৭৩৫-৭৫৭০০৪

116 মা: আ ল মােলক ১০০৮৯৬৩ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ২য়/৮৯ ২য়/৯১ ৩য়/৯৩ মাধব র উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ৩০/০৪/১৯৯৪ ১/৫/২০০৪ ১২:০০:০০ ১/২/১৯৭৩ ১২:০০:০০ ০১৭৩৪-০৭২৫৫৬

১১৭ পেরশ মার মাহােতা ১০৭০৭৮২ সহকাির িশ ক িহ  ধম ২য়/৯৫ ২য়/৯৭ ৩য়/২০০০ মাধব র উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ১০/১/২০০৫ ১২:০০: ১/২/২০১৩ ১২:০০:০০ ২৭/০৭/১৯৭৮ ০১৭০৩-৩৮৪৪৮৭

118 মাসা: সেলমা খা ন ১০২১৩৭৫ সহকাির িশ ক িষ িশ া ২য়/২০০০
২য়/২০০৪( িষ 

িডেপ ামা)
মাধব র উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ১০/১/২০০৫ ১২:০০: ১/৯/২০০৫ ১২:০০:০০ ২৮/০২/১৯৮১ ০১৭৫৮-০৩২৭৬০

উপেজলা- ভালাহাট

১১৯ মাঃ জাকািরয়া হাসান শাহ ১১৪৯১৫০ সহকাির িশ ক সাঃ িব ান ২০০০ ২০০২ ২০০৬ ভালাহাট রােম র উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ৭.২.২০১৯ ১.৫.২০১৯ ৭.১১.১৯৮৫ ১৭৩১৭৫৭৭৯৫

১২০ মাঃ ল ইসলাম ১১০৩৪৪৯ সহকাির িশ ক িষ িশ া ২০০২ ২০০৫ ২০০৯
শরী জা ইউ ফ আলী ল এ  

কেলজ
১৮.১.২০১৪ ১.৩.২০১৪ ৭.১২.১৯৮৪ ১৭৭০৭৮৩৬৯২

১২১ মাহাঃ িমজা র রহমান ১১৪৯১৪৮ সহকাির িশ ক ভৗত িব ান ২০০৭/৪.৩৮ ২০০৯/৩.৯০ ২০১৪/৩.২৩ নকজান বািলকা উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ০৫-০২-১৯ ০১-০৫-১৯ ২০-১১-৯০ ০১৭৫৩-২২৭৬৯০

১২২ খােলদ ফা ক ১১৪৯১৪৯ সহকাির িশ ক সমাজ িব ান ২০০৩/২.৮৩ ২০০৬/২.৪২ ২০০৯/১.৫৭ নকজান বািলকা উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ০৫-০২-১৯ ০১-০৫-১৯ ০১-০১-৮৮ ০১৭৩৭-০৩৬৬২১



এসএসিস/দািখ
ল

এইচএসিস/আ
িলম

াতক 
(পাস/স ান)

ইনেড  ন রিশ েকর নামিমক নং িব ালেয়র নাম জলা (কম ল) জ  সাল মাবাইল না ার
িশ াগত যা তা

িবষয়পদবী িনেয়ােগর তািরখ
এমিপও ি র 

তািরখ

১২৩ মাঃ খাই ল ইসলাম ১১৪৯১৪৬ সহকাির িশ ক ইংেরজী ২০০৬/৩.৮৮ ২০০৮/৪.২০ ২০১২/২য় পা াডা া দীন মাঃ উ  িব াঃ চ পাইনবাবগ ৪.২.২০১৯ ১.৫.২০১৯ ১.১.১৯৯০ ১৭৩৪১৬৩২১৪

১২৪ মাসাঃ তািনয়া শাহনাজ ৫৬৫৭৪৪ সহকাির িশ ক কি উটার াতক দলদলী উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ৩০.৪.২০০২ ১.৬.২০০২ ১৯৭৯ ১৭১৭২৭৬২৪১

১২৫ মাঃ ইউ ফ আলী ২৫৪২৩৩ সহকাির িশ ক কািমল দলদলী উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ২৫.১.৮৮ ১.১.১৯৯৪ ১৯৬৭ ১৭৪৫০০৪২৮২

১২৬ মাঃ একরা ল হক ৫৫৭২৮১ সহকাির িশ ক ধম ১৯৮৬/২য় ১৯৮৭/২য়
১৯৯১/কািমল-

২য়
আদাতলা উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ২.৪.১৯৯৬ ১.৪.২০০১ ১৫.২.১৯৭০ ১৭৮৩৪৯৬৪২৭

১২৭ হ াদ আিয ল হক ৫৬১২২৩ সহকাির িশ ক ধম ১৯৯৩/২য় ১৯৯৫/২য় পাস/২০০০ আদাতলা উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ১৪.২.২০০৪ ১.৫.২০০৪ ২৬.২.১৯৮১ ১৭৩৯৪৮৮০০২

১২৮ মাহাঃ আঃ রিহম ২৫৪০৭৭ সহকাির িশ ক কি উটার দািখল আিলম কািমল বা ামারী উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ৮.৩.১৯৮৮ ১.১.১৯৯৪ ১.৫.১৯৬৮ ১৭২৯৬১১৭৯৩

১২৯ মাহাঃ একরা ল হক ১০০৮৯৫৭ সহকাির িশ ক ধম ১ম ২য় ২য় গাহালবাড়ী উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ০১/১২/২০০১ ০১/০৫/২০০৪ ০৩/১০/১৯৭৯ ০১৭৩৪-২৪৫৬০৪

১৩০ মাহাঃ আ ল মািজদ ১০০৮৯৫৬ সহকাির িশ ক িষ ৩য় ৩য় ৩য় গাহালবাড়ী উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ৩১/১২/১৯৯৯ ০১/০৫/২০০৪ ১৯/০১/১৯৭৪ ০১৭১০-৮৭৩৭৬০

১৩১ মাঃ কাউকা ল হক ১০০৭৪৬৬ সহকাির িশ ক ধম ফািজল বারইপাড়া উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ২৩.১০.৯৯ ১.৬.২০০৪ ১৯৬৯ ১৭৪০৯২৬৩৬০

১৩২ মাহাঃ সাদ ল আলম ১০২৯৩০১ সহকাির িশ ক ধম াতক বারইপাড়া উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ৪.৬.২০০১ ১.৬.২০০১ ১৯৭৯ ১৭৩৪১২৩১৯১

১৩৩ মাঃ শির ল ইসলাম ৫৬২৬৬৭ সহকাির িশ ক িষ ২য় ৩য় াতক/২য় চরধরম র উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ১০.১২.১৯৯৫ ১.৫.২০০২ ১৯৭৫ ১৭৪৫৩৫৫০২০

১৩৪ মাঃ বজ র রহমান ২৪৭১০৬ সহকাির িশ ক ধম ৩য় ৩য় ফািজল-৩য় ম র আহমদ উ  িব ালয় চ পাইনবাবগ ১.১.৮৭ ১.৬.৮৮ ৬.৮.৬৫ ১৭১০৯৬৮১৮৪

া িরত/-
( মাহাঃ আ ল লিতফ)

জলা িশ া অিফসার
চ পাইনবাবগ



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

1  মাঃেমেহদী হাসান ০ সহকাির িশ ক ভূেগাল ২০০৬-৫.০০ এইচএসিস ৪.৮-২০০৮ াতক১ম-২০১৩ কৃষ্ঞপুর সরকারী বা. িবদ ালয় পাবনা ০৭.০৩.২০১৯ ০৭.০৩.২০১৯ ৩১/১২/৯০ ১৭৬৪৯৪১০৯৫
২  পািপয়া লতানা ১১৪৯২৪৪ সহকাির িশ ক সমাজ িব ান ২.৬৩ এইচএসিস ৩.৮০ াতক ২য়- আিমনা মনছর বািলকা উ  িবদ ালয় পাবনা ০৪.০২.২০১৯ ২১.০৫.২০১৯ ১৩.০৮.৮৮ ১৭৯৩৪৭৮৭৬৭
৩ মা ািফ র রহমান ১২৫২৮৮৬ সহকাির িশ ক বাংলা ১ম ১ম ২য় হােজরা খাতন বািলকা উ  িবদ ালয় পাবনা ১৪/০২/১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০১/০৬/১৯৮৬ ১৭২৩২৯৫২০০
৪ মন হােসন ১১৪৯২৫৯ ’ গিনত এসএসিস-৪.৮৮/০৬ এইচএসিস-৪.৩০/০৮ স ান-৩.১৬/১৩ নািড়য়াগদাই উঃ িবঃ ’’ ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২০/০৬/১৯ ১৭৪৭০৮২৯৫৫

৫  মাঃ েয়ল রানা ১১১৪৯২২ ’’ ইংেরিজ এসএসিস-৩.৪৪/০৩ এইচএসিস-৩.৮০/০৫ স ান-২য়/০৯ সানাতলা উঃ িবঃ ’’ ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১১/০১৯০ ১৭৩৫৩৬১৫৩৫

৬ মাঃ সিলম রজা ১১৫২৮৯১ ’’ বাংলা এসএসিস-৩.৮২/০৬ এইচএসিস-২.৯০ স ান- ’’ ’’ ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১১/০১/১৯৯০ ১৭৩৫৩৬১৫৩৫

৭ মাস াক আহ দ ৩৮৩৬২৭ ’’ ইংেরজী এসএসিস-২য় এইচএসিস-২য় স ান-৩য় ’’ ’’ ০১/০৪/২০০২ ০১/০৪/২০০২ ১০/০৬/১৯৭০ ১৭৩৮৫৩১৩১৫

৮ মাঃ গািজউর রহমান ১১৪১৯৫৮ ’’ সমাজ িব ান এসএসিস-১ম/৯৮ এইচএসিস-১ম/০০ স ান-২য়/০৫ িসল া উঃ িবঃ ’’ ০৯/০৬/২০১২ ০১/০৫/২০১৮ ০৬/০৫/১৯৮১ ১৭২১৬৬৭২২১

৯ মাঃ ময় ল হক ১১৪৩৯৯৮ ’’ সমাজ িব ান এসএসিস-১ম/০০ এইচএসিস-২.৫৫/০৪ স ান-২য়/১০ ’’ ’’ ২৫/৬/১৪ ০১/১১/২০১৮ ০১/০১/১৯৮৫ ১৭৩৮৫৭৫০৫৩

১০ সালায়ম আলী ১১৪০৭৯৮ ’’ গিণত এসএিস-৪.০৬/০৩ এইচএসিস-৩.৪০/০৫ স ান-২য়/১০ ’’ ’’ ২৪/৬/১৪ ২৮/০৩/১৮ ২০/১১/৮৭ ১৯৪৮৮৪১৮৯৯

১১ মাঃ সােজউল ইসলাম ১১৫২৮৯৫ ’’ িব ান এসএসিস-৪.৮৮/০৮ এইচএসিস-৪.৭০/১০ স ান-৩.৩৪/১৪ দবী র তবািড়য়া ল এ  কেলজ ’’ ১৭/২/১৯ ১/৭/১৯/১৯ ২০/৭/৯০ ১৭৪৩১২৫১০৬

১২ আলহাজ িময়া ১২৫২৯০২ ’’ ইংেরিজ এসএসিস-১ম/৯৯ এইচএসিস- াতক-২য়/০৭ স িথয়া পাইলট বািলকা উঃ িবঃ ’’ ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০১/০১/১৯৮৪ ১৭২৩১০৮০৫

১৩ আিন র রহমান ১১৪৯২৫৫ ’’ সমাজ িব ান এসএসিস- ২.৭৫/০২ এইচএসিস-২.৬০/১০ াতক-৩.৩৭/১৭ ’’ ’’ ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ৩১/১২/৮৬ ১৭৮৯৯০৮১৫৬

১৪ মাছাঃ ন ন ধা ১১৪৯২৫৭ ’’ বাংলা এসএিস-৪.৫০/৬ এইচএসিস-২.৬০/১০ াতক-৩.৩৭/১৭ ’’ ’’ ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ৩০/১২/৯১ ১৭২৩৮২১৩৪১

১৫ মাঃ রিমলা খা ন ১১৪৯২৫০ ’’ বাংলা এসএসিস-৪.৬৩/০৭ এইচএসিস-৪.৮০/০৯ স ান-৩.০০/১৩ িব- আেলাকিদয়ার উঃ িবঃ ’’ ০৪/০২/২০১৯ ১৮/৫/১৯ ২৫/৮/৯২ ১৭২৩৮৮০৬১৩

১৬ মছাঃ ায়ারা বগম ২৫৩৭৭৯ “ জীব িব ান এসএসিস-২য়/৮৪ এইচএসিস-২য়/৮৬ াতক-৩য়/৯০ করমজা র কােদর বাঃ িবঃ ’’ ০১/০১/১৯৯২ ০১/০১/১৯৯৪ ৩০/৯/৬৮ ১৬৩০৪৮০৯৯৩

১৭ জ ল ইসলাম ৫৪০১৬৬ ’’ সমাজিব ান এসএসিস-২য়/৮৬ এইচএসিস-২য়/৮৬ াতক/৩য়/৯০ ’’ ’’ ০২/০৭/১৯৯৪ ০১/০২/১৯৯৮ ০১/০৩/১৯৭১ ১৭৩৭৭৪০৯৮৪

১৮ মাঃ আলাউি ন ৫৪০১৬৭ ’’ বাংলা এসএসিস-২য়/৮৫ এইচএসিস-২য়/৮৮ াতক-৩য়/৯০ ’’ ’’ ০২/০৭/১৯৯৪ ০১/০২/১৯৯৮ ১৬/৯/৭০ ১৭৪০৬৪৬৪৮৮

১৯ মাছাঃ মাক দা পারভীন ১০৭৫২০২ ’’ সমাজ িব ান এসএসিস২য়/৯৯ এইচএসিস-২য়/০১ স ান-২য়/০৫ পাড়া আঃ সা ার উঃ িবঃ ’’ ২৪/১/১৩ ০১/০৫/২০১৩ ০৮/০১/১৯৮৩ ১৭২৭১৩৫৩৩

২০ মাঃ রিফ ল ইসলাম ১১৩৬৬৭১ ’’ গিণত এসএসিস-১ম/৯৫ এইচএিস-২য়/৯৯ স ান-২য়/০৪ ’’ ’ ২৯/১২/১৬ ০১/০৭/২০১৭ ০৬/০৬/১৯৮০ ১৭২৯৯৮৭৯৭৯

২১ মাছাঃ মিনরা পারভীন 801330 সহকারী িশ ক  ড েসিজং ড েসিজং 2য় 2য় 2য় শহীদ লাল পাইলট বািলকা উ  িব ালয়  পাবনা 8/9/1998 1/1/1999 1978 1718996374

২২ মাঃ রজাউল কিরম সহকারী িশ ক বসায় িশ া 1ম 2য় 2য় ম রা র উ  িব ালয় পাবনা 11/5/2014 1978 1738187752

২৩ মাছাঃ তাসিলমা আ ার সহকারী িশ ক সামািজক িব ান 2য় 2য় 2য় ম রা র উ  িব ালয় পাবনা 11/5/2014 1985 1795150187

২৪ মাঃ এনা ল হক সহকারী িশ ক ভৗত িব ান 3 3.2 3য় ম রা র উ  িব ালয় পাবনা 7/11/2015 1988 1798260826

২৫ মাঃ মা ার হােসন 1063881 সহকারী িশ ক সমাজ িব ান 1ম 2য় 2য় ত িতব  উ  িব ালয় পাবনা 1/12/2011 10/12/2012 1985 1722377680

২৬ মাঃ রিফ ল ইসলাম 1141956 সহকারী িশ ক সমাজ িব ান 1ম 2য় 3য় ত িতব  উ  িব ালয় পাবনা 28/11/2015 31/5/2018 1976 1716964487

২৭ মাছাঃ তহিমনা আ ার 1140771 সহকারী িশ ক সমাজ িব ান 2য় 1.6 2.54 বানেকালা উ  িব ালয় ও কেলজ পাবনা 1/4/2014 21/3/2018 1980 1743942166

২৮ মাঃ আ ল কােশম 1149265 সহকারী িশ ক বািনজ  3 3.3 2য় বানেকালা উ  িব ালয় ও কেলজ পাবনা 4/2/2019 17/5/2019 1987 1721897982

২৯ মাঃ আিত র রহমান 1152909 সহকারী িশ ক বাংলা 4.38 3.5 3.48 বানেকালা উ  িব ালয় ও কেলজ পাবনা 3/2/2019 18/07/2019 1987 1794602562

৩০ মাছাঃ তাসিলমা খা ন 1152910 সহকারী িশ ক বাংলা 3.75 4.33 2য় গা র নছারা খা ন বািলকা উ/িব পাবনা 4/2/2015 1/7/2019 1991 1724336122

৩১ মাঃ আির ল ইসলাম মা া সহকারী িশ ক বসায় িশ া 2.5 2.7 2য় গা র নছারা খা ন বািলকা উ/িব পাবনা 4/2/2015 1988 1725141484

৩২ রজাহান 1149273 সহকারী িশ ক সমাজ িব ান 3.13 3.1 2য় তািলমনগর শা  মা তাব উি ন উ  িব ালয় ও কেলজ পাবনা 6/2/2019 1/5/2019 1987 1710797392

৩৩ আ াহ আল মা ন সহকারী িশ ক বসায় িশ া 2.81 3.4 2য় তািলমনগর শা  মা তাব উি ন উ  িব ালয় ও কেলজ পাবনা 6/2/2019 1989 1712706691

৩৪ মাছাঃ ফােতমা আ ার 1145789 সহকারী িশ ক ভৗত িব ান 4.63 4 3.46 ািরয়া র উ  িব ালয় পাবনা 5/2/2019 1/3/2019 1992 1754614857

৩৫ রাজন মার 1149262 সহকারী িশ ক বাংলা 3.81 3.4 3.34 সাতবাড়ীয়া বািলকা উ  িব ালয় পাবনা 12/2/2019 1/5/2019 1992 1733488477

৩৬ পারভীন আ ার 1152907 সহকারী িশ ক পদাথ িব ান 4.69 4.8 3.59 সাতবাড়ীয়া  উ  িব ালয় পাবনা 18/2/2019         28/7/2019 1993 1772204617

৩৭ মাঃ আ দ দাইয়ান 1141968 সহকারী িশ ক সামািজক িব ান 2য় 2য় 2য় জাহানারা কা ন িত উচচ িব ালয় পাবনা 10/1/2015 1/5/2018 1968 ১৭১৪৪৬২১৬৯

৩৮ মাছাঃ ফােতমা খা ন 1141969 সহকারী িশ ক সামািজক িব ান 2.88 3.00 2য় জাহানারা কা ন িত উচচ িব ালয় পাবনা 4/3/2015 1/5/2018 1985 ১৭৭৩১১৪৬০২

৩৯ মাছাঃ নাজমা খা ন 1145788 সহকারী িশ ক বসায় িশ া 3.00 2.30 2য় জাহানারা কা ন িত উচচ িব ালয় পাবনা 4/2/2019 1/3/2019 1986 ১৭৪৬১৬২৬৯০

৪০ মাঃ মাজহা ল ইসলাম 1149274 সহকারী িশ ক গিণত 3.19 2.90 2য় জাহানারা কা ন িত উচচ িব ালয় পাবনা 4/2/2019 1/5/2019 1989 ১৭৩৫৭৫৪৭৭৮

৪১ ‡gvt †gvmÍvwdRyi ingvb
1121860

mnKvwi 
wkÿK

mgvR weÁvb 2.63 3.1 2h †kÖYx
`v`vcyi gva¨wgK we`¨vjq(‡mwmc)

cvebv 24/02/2015 1/7/2015 1/4/1987 1731483735

৪২ ‡gvt Avwidzj Bmjvg
1121862

mnKvwi 
wkÿK

 weÁvb 3.25 2.5 3q †kÖYx
`v`vcyi gva¨wgK we`¨vjq(‡mwmc)

cvebv 26/02/2015 1/7/2015 25/12/1986 1744891206

৪৩ wc,Gg,myRb †gvni
1144672

mnKvwi 
wkÿK

Bs‡iRx 2.69 2.8 2.66
wgiKvgvix Av`k© D”P we`¨vjq

cvebv 21/10/2015 1/1/2019 24/10/1989 1718338549

৪৪ ‡gvt †mv‡nj †nv‡mb
11522883

mnKvwi 
wkÿK

‡fŠZ weÁvb 4.75 4.4 3.31
wgiKvgvix Av`k© D”P we`¨vjq

cvebv 23/02/2019 1/7/2019 25/09/1990 1718308573

৪৫ mvB`yi ingvb
1144005

mnKvwi 
wkÿK

MwYZ 4 3.7 1g †kÖYx
wgiKvgvix Av`k© D”P we`¨vjq

cvebv 1/9/2015 1/11/2018 2/5/1990 1763387444

৪৬ ‡gvt AvjZvd †nv‡mb
1152885

mnKvwi 
wkÿK

imvqb weÁvb 4.19 3 2h †kÖYx
Avkbv †Mvcvjcyi ivt Lvt evt Dt wet

cvebv 13/02/2019 1/7/2019 12/11/1988 1975495555

পদবী িনেয়ােগর তািরখ এমিপও ি র তািরখ

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

ইনেড  ন র িশ েকর নাম
িমক 
নং

িব ালেয়র নাম জলা (কম ল) জ সাল মাবাইল না ার
িশ াগত যা তা

িবষয়



৪৭ ‡gvt wjUb wgqv
1149234

mnKvwi 
wkÿK

Bs‡iRx 1g 3.2 2h
evNBj ¯‹zj GÛ K‡jR

cvebv 12/2/2019 1/5/2019 15/12/1984 176927115

৪৮ m‡Z¨›`ª bv_
1154961

mnKvwi 
wkÿK

Bs‡iRx 2h 2q 2h †kÖYx
jÿxKzÛv evwjKv D”P we`¨vjq

cvebv 18/02/2019 1/9/2019 6/2/1984 1718902525

৪৯ ‡gvt bvwRg DwÏb
246967

mnKvwi 
wkÿK

Bs‡iRx 2q 2q 2.45
PiKzo–wjqv D”P we`¨vjq

cvebv 01/09/19987 1/9/1987 9/2/1966 125096516

৫০ myBU myjZvbv 
1149236

mnKvwi 
wkÿK

imvqb weÁvb 4.5 4.7 3.32
b~iRvnvb D”P evwjKv we`¨v wb‡KZb

cvebv 20/02/2019 1/4/2019 20/02/1992 170536608

৫১ ‡gvt gwZqvi ingvb ২৪৫০৭৪ সহ িশ ক Rxe weÁvb 3q 3q 3q ‡avev‡Lvjv K‡iv‡bkb D”P we`¨vjq পাবনা 05.02.1986 05.02.1986 1963 01716-356189

৫২ ‡gvt ingZ Djøvn 1142875 mn wkÿK mvgvwRK weÁvb 2q 2q 2q ‡avev‡Lvjv K‡iv‡bkb D”P we`¨vjq cvebv 29.12.2016 01.07.2018 1974 01731-485990

৫৩ ‡gvt bvRgyj †nv‡mb 1063854 mn wkÿK wnmve weÁvb 1ম 1ম 2q Av`k© D”P we`¨vjq,‰K‡Uvjv পাবনা 01.11.11 01.11.12 1984 01714-878884

৫৪ ‡gvt Avwid¾vgvb 1152863 mn wkÿK MwYZ Av`k© D”P we`¨vjq,‰K‡Uvjv পাবনা 20.02.19 01.07.19 1990 01752-599927

৫৫ ‡gvt iweDj Bmjvg mn wkÿK e¨emvq wkÿv 3.56 3.5 2q Xvjvi Pi D”P we`¨vjq পাবনা 30.10.16 1990 01729-374645

৫৬ ‡gvQvt Zvwbq LvZzb 1149220 mn wkÿK MwbZ Avwgbcyi Av‡qb DwÏb পাবনা 18.03.15 01.07.19 1991 1763050201

৫৭ ‡gvt b~i Bmjvg 1152865 mn wkÿK mvgvwRK weÁvb 1ম 2q 1ম ‡eov  nvB ¯‹zj পাবনা 09.02.19 1986 01729-375249

৫৮ ‡gvt wgRvbyi ingvb 1140762 mn wkÿK mvgvwRK weÁvb 2.75 2.6 2q KvwRinvU D”P we`¨vjq পাবনা 05.01.13 01.03.18 1986 01710-684690

৫৯ ‡gvt †`‡jvqvi ‡nv‡mb 1189209 mn wkÿK Bs‡iRx 3.56 4.34 2q KvwRinvU D”P we`¨vjq পাবনা 05.02.19 01.05.19 1989 01722-780817

৬০ RvbœvZzyj gvIqv 1152862 mn wkÿK MwYZ 5 4.7 3.28 KvwRinvU D”P we`¨vjq পাবনা 0.02.19 01.07.19 1992 01762-781242

৬১ ‡gvt Avt Avwjg †gvjøv 0 mn wkÿK  †fŠZ weÁvb 3.88 2.9 3q Xvjvi Pi D”P we`¨vjq পাবনা 11.03.14 0 1987 01760-568341

৬২ ‡gvt Avwmd BKevj  1145786 mn wkÿK Bs‡iRx 3.44 4.4 2.85 iZb MÄ eûgywL D”P we`ª¨vjq পাবনা 06.02.19 01.03.19 1991 01749-907475

৬৩ ‡gvQvt ¸jbvnvi cvifxb 1145784 mn wkÿK evsjv 2.81 3 2q iZb MÄ eûgywL D”P we`ª¨vjq পাবনা 06.02.19 01.03.19 1986 01779-332897

৬৪ ‡gvt iwKe DwÏb 1134039 mn wkÿK Bs‡iRx 3.25 3.1 3q iZb MÄ eûgywL D”P we`ª¨vjq পাবনা 01.04.13 01.03.17 1987 01728-615216

৬৫ ‡gvQvt mvwebv LvZzb 1145783 mn wkÿK MwYZ 4.44 3.2 2q iZb MÄ eûgywL D”P we`ª¨vjq পাবনা 06.02.19 01.03.19 1989 01756-264778

৬৬ iIkb Aviv cvifxb 1149219 mn wkÿK mvgvwRK weÁvb 2.75 2.8 2q iZb MÄ eûgywL D”P we`ª¨vjq পাবনা 06.02.19 01.05.19 1986 01724-776237

৬৭ Ac~e© Kzgvi ZvjyK`vi 1149223 mn wkÿK Bs‡iRx Lvbcyiv D”P we`¨vjq পাবনা 09.02.19 01.05.19 1985 01768-443784

৬৮ bymivZ Rvnvb 1149217 mn wkÿK evsjv‡`kI wek¦ 3.25 3.1 2q Lvbcyiv D”P we`¨vjq পাবনা 09.02.19 01.05.19 1988 01753-245940

৬৯ ‡gvQvt Avqkv LvZzb 0 mn wkÿK  †fŠZ weÁvb 4.31 3.9 2q e½eÜz Av`k© D”P we`¨vjq পাবনা 04.02.19 0 1991 01728-169973

৭০ মা: মিন ল ইসলাম ১১৪৫৭৯২ সহ:িশ ক ইংের জ 2.81 3.8 2q পারিখিদরপুর মাধ িমক িবদ ালয় পাবনা ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭৮৬৬৭৭৩৭৪
৭১ মাঃ আ  সাইদ 1152856 সহঃ িশ ক বাংলা 4.31 3.9 2q মিতিঝল উ  িব ালয় পাবনা 2/11/2019 1990 1729692512

৭২ মাঃ জ ুর রহমান ২৪১৩১৬ সহঃ িশ ক সমাজ িব ান 3q 3q আশরাফ উ  িব ালয়,িশব র পাবনা ৩১/১২/৮২  ১/৬/৮৫ ০১/০১/৬১ ১৭১৮২৪২৪৪৭

৭৩ মাঃ আ লু মিতন 543898 সহকারী িশ ক ইংেরিজ 2q 2q 3q চা াই উ  িব ালয় পাবনা 03.05.97 01.06.98 1976 1728315057

৭৪ মাঃ পা লা খাতন 1138108 সহকারী িশ ক িব ান সড়াবািড় উ  িবদ ালয় পাবনা 29.10.16 01.11.17 1988 1796714377

৭৫ মাঃ রমজান আলী 245071 সহকারী িশ ক বাংলা 3q 3q একদ  উ  িবদ ালয় পাবনা 14.06.86 01.05.87 1962 1784101810

৭৬ মাঃ জাহা ীর আলম 1144677 সহকারী িশ ক ইংের জ 1ম 2.2 3q একদ  উ  িবদ ালয় পাবনা 16.11.15 01.01.19 1985 1717796841

৭৭ আঃ বােরক 1140741 সহকারী িশ ক সমাজ িব ান 3.38 2.9 2q একদ  উ  িবদ ালয় পাবনা 08.05.18 01.03.18 1986 1749023221

৭৮ মাঃ মিন ল ইসলাম 1152857 সহকারী িশ ক বাংলা 3.06 3.3 2q কয়রাবািড় বহমুখী উ  িবদ ালয় পাবনা 09.02.19 01.07.19 1985 1725899611

৭৯ মাছাঃ শামীমা আ ার সহকাির িশ ক িব ান 4.5 4 3.03 ব য়ান বািলকা উ  িবদ ালয় পাবনা ১৬/০৭/১৬ ১৯৮৯ ০১৯১৯-৫৪৫৮১৫
৮০ িমতািল খাতন সহকাির িশ ক বাংলা 1ম 2q 2q ব য়ান বািলকা উ  িবদ ালয় পাবনা ১৬/০৭/১৭ ১৯৮০ ০১৭৩৮-১৩৫০৭৯
৮১ মাঃ ই ািহম হােসন সহকাির িশ ক ইংের জ 2q 2q 2q ব য়ান বািলকা উ  িবদ ালয় পাবনা ২৫/০১/০৫ ১৯৮২ ০১৭২৫-১৯০৪০৭

৮২ †K.Gg †iRvDj Kwig 255320 mnt wkÿK Bs‡iwR †eZzqvb e„jvwnoxevox gva¨wgK we`¨vjq I K‡jR cvebv 1/1/1987 1/1/1998 29/10/1967

৮৩ †gvt Rv‡q` web Bmjvg 1143984 mnt wkÿK Bs‡iwR GmGmwm-3.00 GBPGmwm-3.40 we.G-1g †fovgviv DÏqb GKv‡Wgx cvebv 21/06/2012 1/11/2018 9/1/1986 01777-080074

৮৪ †gvt Kvgiæj nvmvb mi`vi 1149226 mnt wkÿK MwYZ 4.63 4.7 4.47 KiZKvw›` D”P we`¨vjq cvebv 17/02/2019 17/05/2019 18/10/1993 01751-362351

৮৫ †gvt wmivRyj Bmjvg 1149230 mnt wkÿK mvgvwRK weÁvb 2q 3q 2q KiZKvw›` D”P we`¨vjq cvebv 17/02/2019 17/05/2019 23/08/1984 01724-366020

৮৬ †gvt gK‡Q`yj Bmjvg 1149228 mnt wkÿK Bs‡iwR 3.58 2.92 3.12 KiZKvw›` D”P we`¨vjq cvebv 17/02/2019 17/05/2019 7/1/1991 01750-046381

৮৭ †gvt Avãyj Lv‡jK 1149227 mnt wkÿK MwYZ GmGmwm-3.50 GBP.Gm.wm-3.00 ¯œvZK-2q iæcmx D”P we`¨vjq cvebv 5/2/2019 1/5/2019 1985 01718-653688

৮৮ †gvt Ievq`yi ingvb wek¦vm 1152869 mnt wkÿK MwYZ GmGmwm-3.13 GBP.Gm.wm-2.50 ¯œvZK-2q Av`vevoxqv D”P we`¨vjq cvebv 7/2/2019 1/7/2019 31/12/1986 01737-007013

৮৯ †gvQvt mxgv cvifxb 1149229 mnt wkÿK mgvR weÁvb GmGmwm-1.75 GBP.Gm.wm-2.90 weG-2q cyKzicvo AvBwWqvj D”P we`¨vjq cvebv 21/12/2016 1/3/2019 15/07/1988 01731-523292



ঃনং িশ েকর নাম
ইনেড

 ন র পদবী িবষয় এসএসিস/দািখল এইচএসিস/আিলম
াতক(পাশ)/সমমা

ন িব ালেয়র নাম
জলা

(কম ল) িনেয়ােগর তািরখ এমিপও ি র তািরখ জ  সাল মাবাইল র র

১ মাঃ সাই ল ইসলাম তা কদার 251719 সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া 2য় িবভাগ 3য় িবভাগ ফিজল 3য় িবভাগ শহীদ আহসান উল হাবীব উ  িব ালয় িসরাজগ 7/5/1991 1/8/1993 3/1/1967 1726615092

২ মাঃ জ ল ইসলাম 551729 সহকাির িশ ক িষ িশ া 2য় িবভাগ 3য় িবভাগ িবএ 3য় িবভাগ শহীদ আহসান উল হাবীব উ  িব ালয় িসরাজগ 28/02/98 1/7/2000 30/07/1968 1772813801

৩ আয়শা িসি কা 1149420 সহকাির িশ ক শারীিরক িশ া 3.5 4.25 1ম িবভাগ শহীদ আহসান উল হাবীব উ  িব ালয় িসরাজগ 7/2/2019 1/5/2019 29/04/1989 ১৭২৫৯৭৮৭৮৮

৪

রীয়া খা ন ১১৪০৮৯৯ সহকারী িশ ক কি উটার িশ া ৪.৩২-২০০৫ ইং
িডে ামা ইন 
ইি য়ািরং-৩.৬৪-
২০০৯ ইং

িবএসএস-২য়-
২০১৫ ইং

গৗরী আরবান উ  বািলকা িব ালয়

িসরাজগ

০৭-০৮-২০১৪ ইং ০১/০৩/১৮ ০১-০১-১৯৯০ ইং ০১৭৩৫-৩০৫৫৩৭

৫ িনিখল মার ১১১৮১৭৩ সহকারী িশ ক িহ  ধম ২.৫০-২০০২ ইং ২.৮০-২০০৫ ইং িবএ-২য়-২০১০ ইং গৗরী আরবান উ  বািলকা িব ালয় িসরাজগ ০৮-১২-২০১৪ ইং ০১/০৩/১৫ ২৩-১০-১৯৮৭ ইং  ০১৭৩১-৪৩৬৬৯৮

৬ মাছাঃ তািনয়া হােসন ১১৫৩০০৬ সহ: িশ ক বাংলা ৪.১৩/২০০৯ ৪.৫০/২০১১ ৩.০৯/২০১৫ হাজী আহে দ আলী উ  িব ালয় িসরাজগ ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯৪ ১৭৬৬১৭৭১০৬

৭ মাছাঃ আিতয়া শারিমন ১১৫৩০০৮ সহ: িশ ক সমাজ ৪.১৩/২০০৬ ৪.২০/২০০৮ ৩.০০/২০১৩ হাজী আহে দ আলী উ  িব ালয় িসরাজগ ১৩/০২/১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯০ ১৮৩২৫০৪০৪৫

৮ মাঃ শরীফ হােসন 1149426 সহকারী িশ ক শাখা ইংেরজী াতক স ান হমবালা বািলকা উ  িব ালয় িসরাজগ 16/02/2019 1/5/2019 30/12/1990 1753139281

৯ মাঃ শা  আলম 1149417 সহকারী িশ ক শাখা বাংলা াতক স ান হমবালা বািলকা উ  িব ালয় িসরাজগ 16/02/2029 1/5/2019 2/1/1987 1737270075

১০ মাঃ মাকাে ছ আলী ২৫৬৭৪৫ সহকারী িশ ক িষ িশ া ১ম ১ম হিরণা বাগবা  উ  িব ালয় িসরাজগ ৩১/১০/১৯৯৪ ০১/০২/১৯৯৫ ০১/১২/১৯৭১ ১৭১৪৯৭২৯৪৭

১১ মাছাঃ নািগস খা ন ১০১৫৩৫১ সহকারী িশ ক কি উটার িশ া ১ম ২য় ২য় হিরণা বাগবা  উ  িব ালয় িসরাজগ ২৭/১/২০০৪ ০১/০৯/২০০৪ ৩১/১২/১৯৭৭ ১৭২৬৭৪১৫৪১

১২ মিত রীিত রাণী ১০৭২৭৭০ সহকারী িশ ক িহ  ধম ২য় ২য় ৩য় হিরণা বাগবা  উ  িব ালয় িসরাজগ ১২/১০/২০১২ ০১/০২/২০১৩ ০১/০২/১৯৭৩ ১৭৫৫৭৬৪৮২৫

১৩ মাঃ রজাউল কিরম ১১৩০০৬৩ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া এ+ ৪.০৮ ৩.১৭ হিরণা বাগবা  উ  িব ালয় িসরাজগ ২৩/১১/২০১৫ ০১/০৭/২০১৬ ০১/০২/১৯৯৩ ১৭৪৮২২৪০২১

১৪ মাঃ রিফ ল ইসলাম ১১৩৪১২৪ সহকারী িশ ক শারীিরক িশ া ১ম ২য় ২য় হিরণা বাগবা  উ  িব ালয় িসরাজগ ২৬/১২/২০১৬ ০১/০৩/২০১৭ ০৫/০৭/১৯৮৩ ১৭২৪৫৫৩৫২৯

১৫ মাঃ আ ল ওয়াহাব ১১৫৩০০১ সহকারী িশ ক ইংেরজী ৪.৯৪ ৪.৮ ২য় হিরণা বাগবা  উ  িব ালয় িসরাজগ ০২/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০১/০৬/১৯৯১ ১৭১০৭২২৫৪৮

১৬ মাঃ আ ল কালাম আজাদ ১১৫৩০০৭ সহকারী িশ ক গিণত ৪.৮৮ ৩.৯ ২য় হিরণা বাগবা  উ  িব ালয় িসরাজগ ১২/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ২০/২/১৯৯১ ১৭৩৯৯৪৫৯১৩

১৭ মাঃ কাম ল হাসান ১১৫৩০০২ সহকারী িশ ক ইংেরজী ৩.৩৮ ৪.২ ২.৬৫ হিরণা বাগবা  উ  িব ালয় িসরাজগ ১২/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০১/০৫/১৯৯২ ১৭৬১৯৫৭৬৭২

১৮ মাঃ সােহল রানা ১১৫৩০০৫ সহকারী িশ ক গিণত িব ান িব ান িব ান ানদািয়নী উ  িব ালয় িসরাজগ ২০/২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ২৮/৮/১৯৯০ ১৭৩৮০৩২১০১

১৯ মাঃ শাম র খা ন ১১৫৩০০৪ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ৩.৩৩ ১.৮৩ ২.৫ গা য়া শমেসর আলী উ  িব ালয় িসরাজগ ১৯/২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০৩/১১/১৯৮৬ ১৭৫১২৬৮০২২

২০ মাঃ আ াহ আল শরীফ ১০৫৭৬৫৭ সহকারী িশ ক িষ িশ া মছড়া উ  িব ালয় িসরাজগ ১৩/১/২০১১ ০১/০৫/২০১১ ২৪/১১/১৯৮৮ ১৭৫৩৯২৭৩৯৪

২১ মাঃ সাই ল ইসলাম ২৮০৯৩৪ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ১ম ৩য় ৩য় িভে ািরয়া হাই ল িসরাজগ ০১/০১/১৯৯৫ ১৬/৭/১৯৯৮ ০১/০১/১৯৭৩ ১৭১৫৩১৯৯০৬

২২ মাঃ রািশ ল হাসান ১১৩৫৫৫৫ সহকারী িশ ক শারীিরক িশ া ৩.৪৪ ৩.৫ ২য় িভে ািরয়া হাই ল িসরাজগ ২৩/১১/২০১৬ ০১/০৫/২০১৭ ২০/১০/১৯৯৭ ১৭২৩৮৪৭১৬০

২৩ মাঃ মা দ রানা 1126439 সহঃ িশ ক গিণত ও সাধারণ িব ান এস.এস.িস এইচ.এসিস িবএসিস চর ছানগাছা আলহা  শমেসর আলী উ  িব ালয় িসরাজগ 19-10-2015 1/1/2016 25/5/1988 ,01768960320

িশ াগত যা তা
এমিপও  মা িমক িব ালেয়র িবএড িশ ণিবহীণ িশ কগেণর নােমর তািলকা( িত ান িভি ক)



২৪ শাহানা খা ন 1128299 সহঃ িশ ক মৗলভী দািখল আিলম ফািযল চর ছানগাছা আলহা  শমেসর আলী উ  িব ালয় িসরাজগ 19-10-2015 1/3/2016 5/4/1986 ,01710340567

২৫ মাছাঃ রােবয়া বসরী 1128300 সহঃ িশ ক িষ এস.এস.িস িষ িডে ামা িবএিজএড চর ছানগাছা আলহা  শমেসর আলী উ  িব ালয় িসরাজগ 19-10-2015 1/3/2016 10/6/1993 ,01715716659

২৬ মাঃ আেনায়ার হােসন 540788 সহঃ িশ ক মৗলিভ দািখল আিলম ফািযল খাগা উ  িব ালয় িসরাজগ 30-12-1993 1/2/1998 11/2/1971 ,01734562420

২৭ মাঃ আিম ল ইসলাম 555437 সহঃ িশ ক িষ এস.এস.িস এইচ.এসিস িষ িডে ামা খাগা উ  িব ালয় িসরাজগ 26/02/2001 1/3/2001 3/5/1975 ,01710796548

২৮ মাঃ আ ল আওয়াল 548233 সহঃ িশ ক শািরিরক িশ া এস.এস.িস এইচ.এসিস িবএ খাগা উ  িব ালয় িসরাজগ 25/02/2000 16/3/2000 18/3/1971 ,01739084603

২৯ মাঃ সােনায়ার হােসন 557890 সহঃ িশ ক কি উটার এস.এস.িস এইচ.এসিস িবএ খাগা উ  িব ালয় িসরাজগ 26/02/2001 1/3/2001 1/7/1960 ,01744865238

৩০ মাঃ আ ল কালাম আজাদ 540783 সহঃ িশ ক মৗলিভ দািখল আিলম ফািযল ীিতলতা উ  িব ালয় িসরাজগ 1/3/1988 1/2/1998 9/2/1971 ,01735597647

৩১ মাঃ আ ল হােসন 544407 সহঃ িশ ক বসায় িশ া এস.এস.িস এইচ.এসিস অনাস ীিতলতা উ  িব ালয় িসরাজগ 16/09/1995 1/12/1999 4/5/1966 ,01786191377

৩২ মাঃ আ ল বােতন 522779 সহঃ িশ ক িষ এস.এস.িস িষ িডে ামা িবএিজএড ীিতলতা উ  িব ালয় িসরাজগ 16/09/2000 16/09/2000 1/1/1979 ,01724621102

৩৩ আ ল মিমন তা কদার 1032055 সহঃ িশ ক কি উটার এস.এস.িস এইচ.এসিস িবএ ীিতলতা উ  িব ালয় িসরাজগ 1/7/2004 1/6/2006 25/05/1978 ,01735583808

৩৪ মাছাঃ জসিমন খা ন 1114690 সহঃ িশ ক শািরিরক িশ া এস.এস.িস এইচ.এসিস িবএ ীিতলতা উ  িব ালয় িসরাজগ 17/11/2014 1/1/2015 5/8/1973 ,01749639391

৩৫ মাঃ সাই ি ন ইয়াহ িহয়া ২৪৩৫৯৩ িসিনয়র সহকারী িশ ক
ধম য় িশ ক ইসলাম 
ধম

দািখল-২য়-১৯৭৫ আলীম-৩য়-১৯৭৭ ফািজল-১৯৭৯ এস.িব. রলওেয় কেলানী ল এ  কেলজ
িসরাজগ

২৩/০৬/১৯৮৫ ২৩/০৬/১৯৮৬ ০১/০৩/১৯৬৩ ০১৭১৬-৮২৪৪৭৪

৩৬
মাঃ শিফ ল ইসলাম ৫৬৫৪৯৭ িসিনয়র সহকারী িশ ক

ধম য় িশ ক ইসলাম 
ধম

দািখল-১ম-
১৯৯৩

আলীম-১ম-১৯৯৫
ফািজল ২য় ১৯৯৭  
ফািজল ২য় ১৯৯৯

এস.িব. রলওেয় কেলানী ল এ  কেলজ
িসরাজগ

১৪/০৭/২০০২ ১৪/০৭/২০০২ ০৩/১২/১৯৭৮ ০১৭১৪-৫৪৯৯৮৫

৩৭ মাঃ ইিলয়াস মািনক ১১০০৫৭৬ সহকারী িশ ক কি উটার I.C.T
এস.এস.িস-১ম-

১৯৯৩
এইচ.এস.িস-২য়-

১৯৯৭
িব.এ-২য়-২০০১ এস.িব. রলওেয় কেলানী ল এ  কেলজ

িসরাজগ
১৬/১১/২০১৩ ০১/০১/২০১৪ ২৯/১০/১৯৭৮ ০১৭১৬-৬২৯২৬২

৩৮ মাঃ জাহা ীর আল ১১০৭০০৮ সহকারী িশ ক িষিশ া
এস.এস.িস-
৩.৬৩-২০০১

এইচ.এস.িস-
২.৯০-২০০৩

িব.এস.িস-২য় 
অনাস

এস.িব. রলওেয় কেলানী ল এ  কেলজ
িসরাজগ

১২/০৩/২০১৪ ০১/০৫/২০১৪ ২০/০৬/১৯৮৬ ০১৭২৪-৩৯০৮৪৯

৩৯ মাঃ শামীম রজা ১১৪৯৪৯৯ সহকারী িশ ক বাংলা ৩.৫ ২.৫ ২য় পাড়াবাড়ী উ  িব ালয় িসরাজগ ১৫/২/২০০৯ ০১/০৫/২০১৪ ১০/০৪/১৯৮৬ ১৯১৪৩৪৪০২২

৪০ মাঃ ইমরান হাসান সাহাগ ১১৩৪১১৮ সহকারী িশ ক িষ ৩.৫৬ ৩.১ ২য় কওমী টস িমলস হাই ল িসরাজগ ১৭/২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৪ ১৯৮৯ ১৭৬৬১৩৬২৫৫

৪১ মাঃ রিবউল ইসলাম ১১৪৪৯৪১৮৮
সহকারী িশ ক ত  ও যাগােযাগ ি ১ম ২য় ৩য় কওমী টস িমলস হাই ল িসরাজগ ১৪/২/২০১৯

০১/০৫/২০১৪
১৯৮৪ ১৯২০১৪০৩৭৫

৪২ পংকজ মার সরকার ১১৪৯৪২৫ সহকারী িশ ক বসায় িশ া ২.২৫ ৩.৯ ১ম স ান কওমী টস িমলস হাই ল িসরাজগ ১১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৪ ১৯৮৭ ১৭৩৭৬৫১৩৮২

৪৩ রা ামান ১১৪৯৪২৬ সহকারী িশ ক ২.৭৫ ৪.৬ ৩.৫৩ কওমী টস িমলস হাই ল িসরাজগ ১১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৪ ১৯৮৬ ১৭১০৩৭৩৫২৭

৪৪ মাছাঃ জমিমন আ ার ১১৪৯৪২৭ সহকারী িশ ক ভৗত িব ান ৪.৬৯ ৪.১ ১ম স ান কওমী টস িমলস হাই ল িসরাজগ ১১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৪ ১৯৯১ ১৮৮৭২১২৮২৯

৪৫ মাঃ ফজ র রহমান ২৪৩০৫৫
সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ২য় ৩য় ৩য় ডাঃ নওেশর আলী মেমািরয়া বািলকা উ  িব ালয় িসরাজগ ০৫/০১/১৯৮১ ০১/০২/১৯৬১ ১৭২৬৮২৭৮২৪

৪৬ মাঃ জািহ ল ইসলাম ১১৩৪১৪০
সহকারী িশ ক গিণত ৪.৩৮ ৩.৯ ২য় ডাঃ নওেশর আলী মেমািরয়া বািলকা উ  িব ালয় িসরাজগ ২২/১১/১৬ ০১/০৬/১৯৮৭ ১৭৪৭৮৪৯৮৭১

৪৭ মাঃ আিম ল ইসলাম ১১৪৬৬৯৬ সহকারী িশ ক কি উটার ২.০৬ ২.৪ ২য় হাট বয়ড়া উ  িব ালয় িসরাজগ ২৪/১১/২০১৬ ০১/০১/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭২৯৬৬১১৬০

৪৮ মাঃ আ র রা াক ১০২৯৯০৫ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ২য় ২য় ২য় হাট বয়ড়া উ  িব ালয় িসরাজগ ২৩/৯/২০১৪ ০১/১২/২০০৫ ১৯৮১ ১৭২৪১০৬০৯৫



৪৯ মাঃ আ ল মিতন 258859 সহঃ িশ ক ধম দািখল আিলম ফািযল,কািমল রাণী াম আদশ বািলকা উ  িব ালয় িসরাজগ 29-02-1992 1/5/1995 1/4/1970 ,01721338395

৫০ মাঃ জ ল ইসলাম 1128271 সহঃ িশ ক িষ এস.এস.িস এইচ.এসিস স ান/ বাটািন রাণী াম আদশ বািলকা উ  িব ালয় িসরাজগ 29-11-2015 1/3/2016 1/3/1989 ,01735958257

৫১ মাঃ ল আিমন ১০৩৯৯৫০ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আিলম কািমল আলম র উ  িব ালয় িসরাজগ ০২/০৮/২০০৯ ০৩/০১/১৯৯৪ ১৭৪৪৮৭৬০৯৬

৫২ া রানী ১১২২২৭৭ সহকারী িশ ক কা তীথ এসএসিস এইচএসিস াতক আলম র উ  িব ালয় িসরাজগ ০৭/০৬/২০১৫ ১০/০১/১৯৮২ ১৭৭৪০৭৭১৮২

৫৩ মাঃ গালাম মা ফা ১১২৬৪৩৭ সহকারী িশ ক িষ িশ া এসএসিস এইচএসিস িষ িডে ামা আলম র উ  িব ালয় িসরাজগ ০৭/০৬/২০১৫ ১০/০১/১৯৮২ ১৭৩১৭০৩৭০৩

৫৪ মাছাঃ ি  খা ন ১১৪০৯৩০ সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক আলম র উ  িব ালয় িসরাজগ ২২/৬/২০১৩ ১৫/৭/১৯৮৪ ১৭৫১৩১৫১৫৭

৫৫ মাঃ মানােয়ম খান ৫৪৩৪০১ সহকারী িশ ক িষ িষ এসএসিস এইচএসিস ভাটিপয়ারী জঃ রঃ সাঃ ব খী উ  িব ালয় িসরাজগ ০১/০৬/১৯৯৭ ০১/০৬/১৯৯৭ ০১/০৬/১৯৭১ ০১৭৯৯-৭৩৩৮১২

৫৬ মাঃ আহসান উ াহ ১০০৫৫০১ সহকারী িশ ক ইসলাম ইসলাম ধম এসএসিস এইচএসিস াতক ভাটিপয়ারী জঃ রঃ সাঃ ব খী উ  িব ালয় িসরাজগ ০১/০৪/২০০৩  ০১/০১/২০০৪ ১০/০৯/১৯৮৩ ০১৭৭৪-৯৩৮৪৫১

৫৭ মাছাঃ তাহিমনা খা ন ১০২২৭৫৬ সহকারী িশ ক কি উটারকি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক ভাটিপয়ারী জঃ রঃ সাঃ ব খী উ  িব ালয় িসরাজগ ২৬/০৫/২০০৪ ০১/০৯/২০০৫ ২৫/০৯/১৯৮০ ০১৫৫৬-৪১২৯৪৩

৫৮ মাঃ নাজ ল হক ১১৪০৯০০ সহকারী িশ ক সমাজ িব ানসমাজ িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক ভাটিপয়ারী জঃ রঃ সাঃ ব খী উ  িব ালয় িসরাজগ ০৭/১২/২০১৪ ০১/০৩/২০১৮ ১৫/১০/১৯৮৩ ০১৭১৭-৪৫১০৫৭

৫৯ মিজনা খা ন ১০৫১৩১৯ সহ. িশ ক ইস.ওৈন.িশ দািখল আিলম ফািজল তামাই বািলকা উ  িব ালয় িসরাজগ ০২/০৫/২০১০ ০১/১১/২০১০ 1987 ০১৭৩৭২৪৪৭৮৮

৬০ মাঃ শাহীন সরকার ১১৪০৮৭৭ সহ. িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক তামাই বািলকা উ  িব ালয় িসরাজগ ০৭/০৫/২০১৫ ০১/০৩/২০১৮ 1988 ০১৭73353619

৬১ মাঃ আঃ মিমন 1063365 সহ. িশ ক িষ এস.এস.িস িষ িডে ামা খাসেসানা খী এস.িস উ  িব ালয় িসরাজগ ০৭/১২/২০১১ ০১/১১/২০০২ 1984 01774058102

৬২ মলয় মার ম মদার 1100573 সহ. িশ ক িহ  ধম এসএসিস এইচএসিস াতক খাসেসানা খী এস.িস উ  িব ালয় িসরাজগ 19/03/2013 1/1/2014 1980 01720190409

৬৩ িমজা র রহমান 1138121 সহ. িশ ক ইস.ওৈন.িশ এসএসিস এইচএসিস াতক খাসেসানা খী এস.িস উ  িব ালয় িসরাজগ 19/10/2016 1/11/2017 1991 01710006043

৬৪ মাঃ আ ল কালাম আজাদ 1137353 সহ. িশ ক ইংেরিজ এসএসিস এইচএসিস াতক খাসেসানা খী এস.িস উ  িব ালয় িসরাজগ 19/10/2016 1/9/2017 1981 0193026216

৬৫ মৗ িম খা ন 1137354 সহ.িশ ক বাংলা এসএসিস এইচএসিস াতক খাসেসানা খী এস.িস উ  িব ালয় িসরাজগ 24/10/2016 1/9/2017 1990 01706458338

৬৬ িজত মার ব 1152972 সহ. িশ ক িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক খাসেসানা খী এস.িস উ  িব ালয় িসরাজগ 18/02/2019 1/7/2019 1987 01768808096

৬৭ শাি  মার সা াল 246972 সহ. িশ ক িহ  ধম এসএসিস এইচএসিস াতক রাজা র উ  িব ালয় িসরাজগ 22/09/1987 1/10/1987 1963 01725246315

৬৮ মাঃ আ ল মিমন 1077453 সহ. িশ ক ইস.ওৈন.িশ এসএসিস এইচএসিস াতক রাজা র উ  িব ালয় িসরাজগ 8/6/2013 1/9/2013 1985 01728602712

৬৯ মাঃ আ ল ছ 1077452 সহ. িশ ক িষ এস.এস.িস িষ িডে ামা রাজা র উ  িব ালয় িসরাজগ 8/6/2013 1/9/2013 1986 01932740932

৭০ মাছাঃ আেনায়ারা খা ন 1145817 সহ. িশ ক িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক রাজা র উ  িব ালয় িসরাজগ 2/5/2015 1/3/2019 1984 01768738798

৭১ মাঃ আ  বকর িসি ক 1149360 সহ. িশ ক শারীিরক িম া এসএসিস এইচএসিস াতক রাজা র উ  িব ালয় িসরাজগ 9/2/2019 1/5/2019 1989 01774695558

৭২ মাঃ নওেরজ হােসন 1152970 সহ. িশ ক িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক রাজা র উ  িব ালয় িসরাজগ 9/2/2019 1/7/2019 1989 01731340370

৭৩ মাঃ আেনায়ার হােসন 1057651 সহ. িশ ক িষ এস.এস.িস িষ িডে ামা ষালশত জাংগািলয়া উ  িব ালয় িসরাজগ 13/01/2011 1/5/2011 1982 01754792882

৭৪ মাছাঃশাম ন নাহার 1013117 সহ. িশ ক ইস.ওৈন.িশ দািখল আিলম ফািজল ষালশত জাংগািলয়া উ  িব ালয় িসরাজগ 10/2/2019 1/5/2019 1989 01760351338

৭৫ মাঃ ল দা  িসি ক 1010904 সহ. িশ ক ইস.ওৈন.িশ দািখল আিলম ফািজল িব ইউ ক উ  িব ালয় িসরাজগ 8/8/2000 1/5/2004 1971 01632564144

৭৬ মাঃ রােসল উি ন 1122309 সহ. িশ ক িষ এস.এস.িস িষ িডে ামা িব ইউ ক উ  িব ালয় িসরাজগ 27/09/2004 1/7/2015 1984 01710147357

৭৭ শাপলা বালা 1122310 সহ. িশ ক িহ  ধম এসএসিস এইচএসিস াতক িব ইউ ক উ  িব ালয় িসরাজগ 27/10/2015 1/7/2015 1989 01733561922

৭৮ রতন মার পাল 1053402 সহ. িশ ক িষ এস.এস.িস িষ িডে ামা সেমশ র উ  িব ালয় িসরাজগ 19/01/2005 1/1/2011 1983 01725282617

৭৯ পন মার ম ল 1140869 সহ. িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক বািনয়াগ তী এস.এন একােডিম িসরাজগ 15/09/2015 ০১/০৩/২০১৯ 1989 01778807455



৮০ মাছাঃ শািহদা খা ন 1149353 সহ. িশ ক বাংলা এসএসিস এইচএসিস াতক বািনয়াগ তী এস.এন একােডিম িসরাজগ ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ 1987 01766068376

৮১ অসীম মার দাস 1152969 সহ. িশ ক িহ  ধম এসএসিস এইচএসিস াতক বািনয়াগ তী এস.এন একােডিম িসরাজগ ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ 1988 01740886889

৮২ মাঃ আলীম উি ন সরকার 540773 সহ. িশ ক ইস.ওৈন.িশ দািখল আিলম ফািজল আজগড়া উ  িব ালয় িসরাজগ 1/1/1995 1/1/1998 1972 017144607042

৮৩ পিরেতাষ মার মাদক 1114699 সহ. িশ ক িহ  ধম এসএসিস এইচএসিস াতক আজগড়া উ  িব ালয় িসরাজগ ০৯/১১/২০১৪ ০১/০২/২০১৫ 1979 01317455689

৮৪ মাঃইসমাইল  হােসন 1039570 সহ. িশ ক ইস.ওৈন.িশ দািখল আিলম ফািজল তামাই ব খী উ  িব ালয় িসরাজগ 21/10/2008 ০১/০৯/২০০৯ 1984 01735160093

৮৫ সমর মার তা কদার 1114705 সহ. িশ ক িহ  ধম এসএসিস এইচএসিস াতক তামাই ব খী উ  িব ালয় িসরাজগ 30/10/2014 ০১/০৯/২০১৫ 1976 01731436699

৮৬ মাছাঃ হাসেনয়ারা খা ন 1140918 সহ. িশ ক কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক তামাই ব খী উ  িব ালয় িসরাজগ ০৩/০২/২০১৩ ০১/০২/২০১৮ 1978 01723744747

৮৭ মাঃ মাহ ল হাসান 1149358 সহ. িশ ক িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক তামাই ব খী উ  িব ালয় িসরাজগ ০১/০৫/২০১৯ 15/07/2019 1990 01730603771

৮৮ মাঃ রিফ ল ইসলাম 1149362 সহ. িশ ক শারীিরক িম া এসএসিস এইচএসিস াতক িরয়ােবড়া উ  িব ালয় িসরাজগ ১১/০৮/২০১১ ০১/১১/২০১২ 1974 01830743013

৮৯ মািরয়াম আ ার 1149362 সহ. িশ ক ইস.ওৈন.িশ দািখল আিলম ফািজল িরয়ােবড়া উ  িব ালয় িসরাজগ ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ 1993 01764493055

৯০ মাঃ আ ল বাসার 540274 সহ. িশ ক ইস.ওৈন.িশ দািখল আিলম ফািজল িজ,এস, ক,এল উ  িব ালয় িসরাজগ 18/10/1997 ০১/০২/১৯৯৮ 1972 01714513572

৯১ মাছাঃ সাজরীন লতানা 1118153 সহ. িশ ক িষ এসএসিস এইচএসিস াতক িজ,এস, ক,এল উ  িব ালয় িসরাজগ 14/12/2014 ০১/০৩/২০১৫ 1987 01732822256

৯২ মাঃ আকতার হােসন 1149361 সহ. িশ ক শারীিরক িম া এসএসিস এইচএসিস াতক িজ,এস, ক,এল উ  িব ালয় িসরাজগ ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ 1985 01723681018

৯৩ িফেরাজ আহেমদ 1149363 সহ. িশ ক ভৗত িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক িজ,এস, ক,এল উ  িব ালয় িসরাজগ ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ 19889 01723208207

৯৪ মাছাঃ মাহ দা লতানা 1112801 সহ. িশ ক িষ এসএসিস এইচএসিস াতক সাহাগ র সরকাির এস, ক পাইলট িসরাজগ 22/06/2014 ০১/০৯/২০১৪ 19884 01723829986

৯৫ ‡gvt Bgvg nvmvb 1132142 mnKvix wkÿK Bmjvg wkÿv 2003/3.75 2005/3.17 2007/1g ‡ewZj eûgyLx D”P we`¨vjq I K‡jR িসরাজগ 3/28/2015 1/1/2017 2/20/1989 1741982911

৯৬ ‡gvt kwdKzj Bmjvg 1154994 mnKvix wkÿK mgvR weÁvb 2000/ 1g 2004/2.80 2009/2q ‡ewZj eûgyLx D”P we`¨vjq I K‡jR িসরাজগ 2/18/2019 9/1/2019 3/1/1986 1750822267

৯৭ KvRx †gvt Avt A‡n` 1120276 mnKvix wkÿK Bs‡iwR 1988/2q 1992/2q 1994/3q `Ikvw›` †K.Gg eûgyLx D”P we`¨&jq িসরাজগ 12/1/2015 1/52015 1973 1712293069

৯৮ ‡gvt Avãym mvgv` 540778 mnKvix wkÿK Bmjvg wkÿv 1984 1988 1990 mw`qv †`IqvbZjv ksKinvwU D”P we`¨vjq িসরাজগ 20/11/1992 1/4/1998 1/3/1972 1301471975

৯৯ ‡gvt wjVb Avjx 1039577 mnKvix wkÿK K©„„wl 1998/1g 2001/2q 2004/2q mw`qv †`IqvbZjv ksKinvwU D”P we`¨vjq িসরাজগ 4/5/2008 1/9/2009 25/05/1982 1719928590

১০০ ‡gvt nvwej DwÏb 1149373 mnKvix wkÿK evsjv 2006/3.25 2008/4.00 2012/2q mw`qv †`IqvbZjv ksKinvwU D”P we`¨vjq িসরাজগ 6/2/2019 1/5/2019 10/10/1989 1745669701

১০১ ‡gvt Avãyj †gvZv‡je 1149372 mnKvix wkÿK Bs‡iwR 2005/4.44 2007/4.40 2011/2q mw`qv †`IqvbZjv ksKinvwU D”P we`¨vjq িসরাজগ 9/2/2019 1/5/2019 2/1/1998 1773353025

১০২ ‡gvt nvweeyi ingvb 1113891 mnKvix wkÿK K©„„wl 2001/4.13 2004/2.90 2010/2q RbZv D”P we`¨vjq িসরাজগ 1/9/2014 1/11/2014 1986 1717343593

১০৩ মাঃ জািহ ল ইসলাম ১০২৬১৯২ সহ: িশ ক ইসলাম ধম
দািখল- থম-

১৯৯৬
আিলম- থম-

১৯৯৮
ফািজল- ি িতয়, 

২০০০ নিরনা উ  িব ালয় িসরাজগ ০৭/১২/২০০৪ ০১/০৯/২০০৫ ০১/০৩/১৯৮২ ১৭৭৭৩৭৯১০১

১০৪ মাঃ ব ল িময়া ১০৩৪০৮৪ িষ
এসএসিস- থম-

১৯৯৫
িষ িডে ামা-
২য়,১৯৯৮ িবএসএস-২য়,২০১৩ নিরনা উ  িব ালয় িসরাজগ ০৭/১২/২০০৪ ০১/০৯/২০০৬ ৩০/৪/১৯৮০ ১৭৬৭৯৮৮৫৪৭

১০৫ েজ নাথ িব াস ১১৮২০৮ িহ  ধম
এসএসিস-৩.০০-

২০০১
এইচএসিস-
২.০০,২০০৩ িবএ -২য়-২০০৮ নিরনা উ  িব ালয় িসরাজগ ৩০/১২/২০১৪ ০১/০৩/২০১৫ ১৮/৯/১৯৮৫ ১৭২৫৬৭৮৮০৩

১০৬ মাঃ আির ল ইসলাম ১১৫৫০০২ সহ: িশ ক ইংেরিজ
এসএসিস- 

৪.৩৮, ২০০৪
এইচএসিস- 
৩.৭০, ২০০৬

াতক- ি তীয়, 
২০১১

বাঘাবড়ী উ  িব ালয়
িসরাজগ

১২/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ০৮/০৯/১৯৮৮ ০১৭২২-৫৩৮১৬৭

১০৭ িরপন মার ঘাষ ১১৫৫০০৩ সহ: িশ ক গিণত
এসএসিস- 

৩.৮৮, ২০০২
এইচএসিস- 
৩.৪০, ২০০৪

াতক- ি তীয়, 
২০০৯

বাঘাবড়ী উ  িব ালয়
িসরাজগ

১২/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ১৫/১০/১৯৮৬ ০১৭৩৫-৮৪২৯০৫



১০৮ মাছাঃ মা ফা পারভীন ১১৫৫০০৪ সহ: িশ ক সামা: িব ান
এসএসিস- 

১.৭৫, ২০০৪
এইচএসিস- 
৩.১০, ২০০৬

াতক- ি তীয়, 
২০১০

বাঘাবড়ী উ  িব ালয়
িসরাজগ

১২/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ২৬/০১/১৯৮৭ ০১৩০৫-২৮৭৩৪২

১০৯ মাঃ সািহ ল ইসলাম ১১৫৫০০৫ সহ: িশ ক ইসলাম ধম
দািখল- থম, 

১৯৯৯
আিলম- ২.৪২, 

২০০৩
ফািজল- থম, 

২০০৬
বাঘাবড়ী উ  িব ালয়

িসরাজগ
১২/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ০১/০৩/১৯৮৫ ০১৭২৩-৯৬৫১১১

১১০ মাঃ খাই ল ইসলাম ১১৫৫০০৬ সহ: িশ ক ইংেরিজ
দািখল- ৩.৫৮, 

২০০৪
আিলম- ৩.০৮, 

২০০৬
াতক- তীয়, 

২০১০
বাঘাবড়ী উ  িব ালয়

িসরাজগ
১২/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ০৬/০১/১৯৯০ ০১৭২১-৪১৮০৬৭

১১১ মাঃ ছাই ি ন ইয় ািহয়া ৫৫৪৭৮২ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ২য় -১৯৯১ ৩য় -১৯৯৩ ২য় -১৯৯৫ িচ িলয়া রােবয়া নিজবর উ  িব ালয় িসরাজগ ১৫/১২/১৯৯৮ ০১/০৪/২০০১ ১৫/০২/১৯৭৭ ১৭৮৭৫২৬৫৬৫

১১২ মাজাে ল হক  -   সহকারী িশ ক ইংেরজী ২য় -১৯৮৬ ৩য় -১৯৯০ ৩য় -১৯৯২ িচ িলয়া রােবয়া নিজবর উ  িব ালয় িসরাজগ ২৬/০৭/২০০০  -   ০১/১১/১৯৭০ ১৭৩৫১৬১৮৩৫

১১৩ মাছাঃ লেশনারা খা ন  -   সহকারী িশ ক বাংলা ২য় -১৯৯০ ২য় -১৯৯২ ৩য় -১৯৯৫ িচ িলয়া রােবয়া নিজবর উ  িব ালয় িসরাজগ ২৬/০৭/২০০০  -   ২০/০১/১৯৭৫ ১৭২৮৩৬৪৬০৬

১১৪ মাঃ আ ল মিজদ ৫৬৮২৬১ সহকারী িশ ক িষ িশ া ১ম -১৯৯২
িডে ামা ২য় -

২০০০  -   িচ িলয়া রােবয়া নিজবর উ  িব ালয় িসরাজগ ০৫/১১/২০০২ ০৫/১১/২০০২ ০১/০৯/১৯৭৬ ১৭২৮০৫৪৫৪৪

১১৫ মাঃ রায়হান  -   সহকারী িশ ক ভৗত িব ান ৩.০৮ -২০০৪ ২.৮০ -২০০৬ ২য় -২০১০ িচ িলয়া রােবয়া নিজবর উ  িব ালয় িসরাজগ ০৭/০২/২০১৯  -   ০১/০৬/১৯৮৮ ১৭৩৬৯০০২০২

১১৬ িদল আফেরাজা ৫৬৫৪৮৯ সহ: িশ ক কি উটার
এসএসিস- 
থম, ১৯৯৫

এইচএসিস- 
ি তীয়, ১৯৯৭

াতক- ি তীয়, 
১৯৯৯ গাড়াদহ বািলকা উ  িব ালয় িসরাজগ ১৩/০৫/২০০২ ০১/০৬/২০০২ ১৫/০৬/১৯৮০ ০১৭৪২-৯৪৮০০১

১১৭ রনিজৎ মার িব াস ১১২৮২৮৪ সহ: িশ ক িহ  ধম
এসএসিস- 

ি তীয়, ১৯৮৭
এইচএসিস- 
ি তীয়, ১৯৯৫

াতক- তীয়, 
১৯৯৭ গাড়াদহ বািলকা উ  িব ালয় িসরাজগ ০১/১০/২০১৫ ০১/০৩/২০১৬ ০১/০১/১৯৭২ ০১৭১২-৪৩৭৪০২

১১৮ মাঃ আ ল মিমন ১১৪৯৪৩৭ সহ: িশ ক ইসলাম ধম
দািখল- ৪.১৭, 

২০০২
আিলম- ৩.১৭, 

২০০৪
ফািজল- থম, 

২০০৭ গাড়াদহ বািলকা উ  িব ালয় িসরাজগ ১৮/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০১/০১/১৯৮৮ ০১৭২৯-১১২৬৪৩

১১৯ িদল আফেরাজা ৫৬৫৪৮৯ সহ: িশ ক কি উটার
এসএসিস- 
থম, ১৯৯৫

এইচএসিস- 
ি তীয়, ১৯৯৭

াতক- ি তীয়, 
১৯৯৯

গাড়াদহ বািলকা উ  িব ালয়
িসরাজগ

১৩/০৫/২০০২ ০১/০৬/২০০২ ১৫/০৬/১৯৮০ ০১৭৪২-৯৪৮০০১

১২০ রনিজৎ মার িব াস ১১২৮২৮৪ সহ: িশ ক িহ  ধম
এসএসিস- 

ি তীয়, ১৯৮৭
এইচএসিস- 
ি তীয়, ১৯৯৫

াতক- তীয়, 
১৯৯৭

গাড়াদহ বািলকা উ  িব ালয়
িসরাজগ

০১/১০/২০১৫ ০১/০৩/২০১৬ ০১/০১/১৯৭২ ০১৭১২-৪৩৭৪০২

১২১ মাঃ আ ল মিমন ১১৪৯৪৩৭ সহ: িশ ক ইসলাম ধম
দািখল- ৪.১৭, 

২০০২
আিলম- ৩.১৭, 

২০০৪
ফািজল- থম, 

২০০৭
গাড়াদহ বািলকা উ  িব ালয়

িসরাজগ
১৮/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০১/০১/১৯৮৮ ০১৭২৯-১১২৬৪৩

১২২ মাছাঃ উে  হানী ২৩৪৫২১ সহঃ িশ কা বাংলা ৩য় ৩য় ৩য় বন াম ডাঃ রমজান আলী উ  িব ালয় িসরাজগ 23/12/1981 01/06/1985 ১৯৬০ 1783412230

১২৩ মাঃ হািফ র রহমান ১০৬৭৭১৩ সহঃ িশ ক ইসলাম ধম ১ম ২য় ২য় বন াম ডাঃ রমজান আলী উ  িব ালয় িসরাজগ 14/10/2004 01/11/2012 ১৯৮১ 1729435620

১২৪ মাঃ মাখেল র রহমান ১২২০২৭১ সহঃ িশ ক িষ ১ম িষ িডে ামা .. বন াম ডাঃ রমজান আলী উ  িব ালয় িসরাজগ 01/01/2015 01/05/2015 ১৯৮৩ 1710795720

১২৫ মাঃ কিব ল ইসলাম ১০৩৪৩৯৩ সহঃ িশ ক কি উটার ১ম ২য় ২য় বন াম ডাঃ রমজান আলী উ  িব ালয় িসরাজগ 11/10/2004 01/10/2006 ১৯৭৮ 1761614122

১২৬ মাঃ হায়দার আলী ২৪৫৬৯৬ সহ: িশ ক িব ান
এসএসিস- ৩য়, 

১৯৭৮
এইচএসিস- ৩য়, 

১৯৮০
াতক-৩য়, ১৯৮৪ কনী ব খী উ  িব ালয় ও কেলজ

িসরাজগ
০১/০৯/১৯৮৬ ০১/০৯/১৯৮৬ ০৮/১১/১৯৬২ ০১৬২৭-৪২০৫৪৪

১২৭ ীিত চ বত ১১৪৯৪৩৫ সহ;িশ ক গিণত ১ম-িবভাগ১৯৯৯
১ম িবভাগ-২০০৩ 
২য় িন ২০০৭ ১ম-িবভাগ-২০০৮ িসরাজগ িসরাজগ ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২৫/১২/১৯৮৩

১২৮ মাঃ আ র ইউফ ৫৫৪৭৭২ সহ: িশ ক ইসলাম ধম দািখল- ৩য় আিলম- ৩য় ফািজল-৩য় চর বলৈতল বািলকা উ  িব ালয় িসরাজগ ২৫/১২/১৯৯৪ ০১/০৪/২০০১ ০১/০৩/১৯৯৮ ১৭৩৭১০৩৭৮৩

১২৯ মাঃ শিফ ল ইসলাম ১০২২৮১১ সহ: িশ ক িষ এসএসিস- থম িষ িডে ামা-১ম চর বলৈতল বািলকা উ  িব ালয় িসরাজগ ২৬/৭/২০০২ ০১/০৯/২০০৫ ১৫/৬/১৯৭৮ ১৭১৯৮৩৬৮৯১

১৩০ মাঃ ইকবাল হাসাইন ১১৪৯৪৪৩ সহ: িশ ক ইংেরিজ দািখল-৫.০০ আিলম-৪.৪২ স ান-২.৭৮ চর বলৈতল বািলকা উ  িব ালয় িসরাজগ ১০/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ৩০/১২/৯৩ ১৭৯৭৭৬০৬০৭



১৩১ মাঃ আলমগীর হােসন ১০৩৬৮১৬ সহ: িশ ক সামা: িব ান দািখল-৫.০০ আিলম-৩য় াতক-৩য় কােয়ম র মা ার আজগর আলী উ  িব ালয় িসরাজগ ১৫/১০/১৯৯৫ ২৮/২৭/২০১৯ ১/১১৯৭৩ ১৬২২৩০৭৪৬২

১৩২ মাঃ জািহ ল ইসলাম ১০৬৮৩২৩ সহ: িশ ক িষ দািখল-২য় িষ িডে ামা-২য় িবএড িশ নরত কােয়ম র মা ার আজগর আলী উ  িব ালয় িসরাজগ ০৮/০৬/২০০৮ ০১/১১/২০১২ ০১/০২/১৯৮৪ ১৭১৬১৭২১৫৮

১৩৩ মা: আ লু কােবজ ২৫৩৭৪২ সহ. িশ ক ই: ধম দািখল-২য় আিলম-৩য় কািমল-২য় িবনসাড়া উ  িবদ ালয় িসরাজগ ০২/০১/১৯৮৮ ০১/০৩/১৯৯৪ ১৯৭০ ০১৭২১৫৯২০৫৫

১৩৪ রািশদা পারভীন ১০৩৫৬০৫ ঐ আইিস ট
এসএসিস-

২য়
এইচএসিস-

২য় াতক- ২য় িবনসাড়া উ  িবদ ালয় িসরাজগ ১২/০২/২০০৫ ০১/০৩/২০০৭ ১৯৭৭ ০১৭৭২১২১৫৬৮

১৩৫ নাসিরন সুলতানা ২৫৬০৫৩ ঐ কৃিষ িশ া
এসএসিস-

২য়
এইচএসিস-

২য় াতক-২.২৭ িবনসাড়া উ  িবদ ালয় িসরাজগ ০২/০১/১৯৯০ ০১/০৮/১৮৮৪ ১৯৬৭ ০১৭৬৪৮৪৭৪০৬

১৩৬ আিরফা খাতন ১১৪৯৪৫০ ঐ ব বসায় িশ া
এসএসিস-

৪.৪৪
এইচএসিস-

৫.০০ াতক-৩.০৮ িবনসাড়া উ  িবদ ালয় িসরাজগ ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯০ ০১৮৩৯৩১৯৯৩৯

১৩৭ আফজাল হােসন ৫৪০১৮৯ ঐ ই: ধম দািখল-২য় আিলম-২য় কািমল-৩য় নােদাৈসয়দপুর জনকল াণ উ িবদ ালয় িসরাজগ ০১/১২/২০০১ ০১/১২/২০০৩ ১৯৭৬ ০১৭৬১৫১৩৬৬৫

১৩৮ আিতয়া খাতন ১১৪০৯০৮ ঐ িব ান
এসএসিস-

৩.৩৮
এইচএসিস-

৩.২০ াতক-২য় নােদাৈসয়দপুর জনকল াণ উ িবদ ালয় িসরাজগ ০১/১১/২০১৬ ০১/০৩/২০১৮ ১৯৮৯ ০১৭৩৮২১৬৬৭১

১৩৯ খািদমুল ইসলাম ১০১০৮১০ ঐ ই: ধম দািখল-৩য় আিলম-৩য় কািমল-৩য় পৗষার আিদবািস উ  িবদ ালয় িসরাজগ ০৯/০৮/২০০০ ০৩/০৩/২০০৪ ১৯৭৩ ০১৭৬১৭৩২৪৯৯

১৪০ শ ামলী সরকার ১১০৬৯৭৪ ঐ িহ: ধম
এসএসিস-

২য়
এইচএসিস-

২য় াতক- ২য় পৗষার আিদবািস উ  িবদ ালয় িসরাজগ ১৫/০৩/২০১৪ ০১/০৫/২০১৪ ১৯৭৮ ০১৭৭৪৭৪৯৮৮০

১৪১ মাঃ আ ল কােদর 257793 ঐ ইসলাম ধম দািখল-২য় আিলম-৩য় কািমল-২য় তালম উ  িব ালয় িসরাজগ ০8/০2/1994 ০1/০7/1994 ১৯৮৪ 01736060754

১৪২ মাঃ বনজীর আহে দ 1068907 ঐ িষ
এসএসিস-

৩.২৬
এইচএসিস-

৩.৮১ াতক- ৩.১৫ তালম উ  িব ালয় িসরাজগ ০4/০3/2013 ০1/11/2013 ১৯৭৮ 01710135851

১৪৩ মাঃ আ  সাঈদ 1128290 ঐ বসায় িশ া
এসএসিস-

১ম
এইচএসিস-

৩য় াতক- ২য় তালম উ  িব ালয় িসরাজগ 17/০8/2015 ০1/০3/2016 ১৯৮৩ 01710245469

১৪৪ রিবউল ইসলাম ১১৫৩০২৪ ঐ ইসলাম ধম দািখল-৪.৪২ আিলম-৫.০০ কািমল-৩.৯০ তাড়াশ ইসলািময়া পাইলট উ  িবদ ালয় িসরাজগ ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯১ ০১৯৭০৯৭৭০৫৯

১৪৫ জািহদলু ইসলাম ১১৪৯৪৪৭ ঐ বাংলা
এসএসিস-

৩.৮৪
এইচএসিস-

২.৯০ াতক- ২য় বা হাস উ  িবদ ালয় িসরাজগ ১২/০২/২০১৯ ০১/০৪/২০১৯ ১৯৯১ ০১৫১৫২৭৫৪১৬

১৪৬ আ লু খােলক ১১৪৯৪৫৪ ঐ ইংেরজী
এসএসিস-

৩.৭৫
এইচএসিস-

৩.৯০ াতক- ২য় বা হাস উ  িবদ ালয় িসরাজগ ১২/০২/২০১৯ ০১/০৪/২০১৯ ১৯৮৭ ০১৭২৯৪৩৫৩৫৩

১৪৭ শািমম রজা ১১৪৯৪৪৯ ঐ ইসলাম ধম দািখল-২.৯২ আিলম-৩.৫০ কািমল-৩.৭০ দািবলা উ  িবদ ালয় িসরাজগ ০৫/০২/২০১৯ ২১/০৫/২০১৯ ১৯৯১ ০১৭৩৫৭৬৭৭১৭

১৪৮ েজ  নাথ ম ২৪৬১৪৮ ঐ সমাজ িব ান
এসএসিস-

৩.৭৫
এইচএসিস-

৩.৯০ াতক- ২য় মা টয়া মালীপাড়া উ  িবদ ালয়িস িসরাজগ ৩০/১০/১৯৮৬ ০১/০৬/১৯৮৭ ১৯৬১ ০১৭২২০০১২৪৮

১৪৯ মা: আলমগীর হােসন ১০৭৫৭০৫ ঐ ইসলাম ধম দািখল-৪.৪২ আিলম-৫.০০ কািমল-৩.৯০ মা টয়া মালীপাড়া উ  িবদ ালয় িসরাজগ ০১/০৮/২০০৬ ০১/০৭/২০১৩ ১৯৮৩ ০১৭৩১১৯২৩৪৯

১৫০ মা: আবুশ বাশার ১০২৩৮৯৫ ঐ ইসলাম ধম দািখল-১ম আিলম-২য় কািমল-২য় মাঝদি ণা ক.আর উ  িবদ ালয় িসরাজগ ২৭/১২/২০০৪ ০১/০৯/২০০৫ ১৯৮৪ ০১৭২১৩৪০৩৭০

১৫১ আ ল হা ান ১০১০৭৮৬ ঐ ইসলাম ধম দািখল-২য় আিলম-২য় াতক-২য় রানীরহাট িসরাজগ  বাজার উ  িবদ ালয় িসরাজগ ২৬/১১/১৯৯৮ ০১/০৪/২০০৪ ১৯৮০ ০১৭৩০১৯৩৯০৪

১৫২ মা: আ সু সা ার ২৫৩৭৫৯ ঐ ইসলাম ধম দািখল-৩য় আিলম-৩য় কািমল-২য় মাধাইনগর ি মুখী উ  িবদ ালয় িসরাজগ ০১/০১/১৯৮৭ ০১/০১/১৯৯৪ ১৯৭৮ ০১৭১১৪১৩৩৫৩



১৫৩ মা: ওসমান গিন ২৫৩৭৬০ ঐ সমাজ িব ান
এসএসিস-

৩য়
এইচএসিস-

৩য় মাধাইনগর ি মুখী উ  িবদ ালয় িসরাজগ ০৪/০২/১৯৮৮ ০১/০৭/১৯৯৩ ১৭৬৭ ০১৭১০৯৬৭৯৭৭

১৫৪ মাছা: রা জনা খাতন ১১৪৯৪৫১ ঐ িব ান
এসএসিস-

৪.০০
এইচএসিস-

২.৯০ াতক- ১ম হামকুিড়য়া উ  িবদ ালয় িসরাজগ ১১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯৩ ০১৭০১৯৯৮১৩০

১৫৫ মাছা: আইিভ পারভীন ১০০৫৪৪৬ ঐ আইিস ট
এসএসিস-

১ম
এইচএসিস-

১ম াতক- ২য় হামকুিড়য়া উ  িবদ ালয় িসরাজগ ১৮/০৯/২০০৩ ০১/০১/২০০৪ ১৯৭৮ ০১৭২৭৪৬১৮১৬

১৫৬ মা: জয়নাল আেবদীন ২৫২৮১৭ ঐ ইসলাম ধম দািখল-৩য় আিলম-৩য় কািমল-৩য় হামকুিড়য়া উ  িবদ ালয় িসরাজগ ০৪/০২/১৯৮৮ ০১/০৭/১৯৯৩ ১৯৬৭ ০১৭১০৯৬৭৯৭৭

১৫৭ মা: আমজাদ হােসন ২৩৪৭০৫ ঐ ইসলাম ধম দািখল-২য় আিলম-২য় কািমল-৩য় া বাজার ি মুখী উ  িবদ ালয় িসরাজগ ০১/০৬/১৯৯৮ ০১/০৬/১৯৯৮ ১৯৬৭ ০১৭২১১৩৬৮২৯

১৫৮ মা: রজাউর কিরম ১১৪১৯৭৭ ঐ আইিস ট
এসএসিস-

২য়
এইচএসিস-

৩য় াতক- ২য় া বাজার ি মুখী উ  িবদ ালয় িসরাজগ ১৫/০৬/২০১৮ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৭ ০১৭১৪৭৫০৯৭৪

১৫৯ ক না রানী ১১২২২৬৫ ঐ কাব তীথ
এসএসিস-

৩.০০
এইচএসিস-

১.৬০ াতক- ২য় া বাজার ি মুখী উ  িবদ ালয় িসরাজগ ২৯/০৪/২০১৭ ২৯/০৪/২০১৭ ১৯৮৭ ০১৭৩৬১৩৬৭৯৩

১৬০ মা: মাসুদ রানা ১১৫৩০২৫ ঐ সমাজ িব ান
এসএসিস-

২য়
এইচএসিস-

৩য় াতক- ২য় া বাজার ি মুখী উ  িবদ ালয় িসরাজগ ১৭/০২/২০১২ ০১/০৭/২০১৩ ১৯৮৮ ০১৭৭০৩২৮৯৫০

১৬১ রাকনু ামান ১০৭৯১০৯ ঐ কৃিষ এসএসিস-৩

কৃিষ 
িডে ামা-

৩.৭৫ া বাজার ি মুখী উ  িবদ ালয় িসরাজগ ১৮/০৭/২০১৫ ১৮/০৭/২০১৫ ১৯৮৭ ০১৭২২২১৩৩৭৬

১৬২ এস.এম জমেশদ কিবর ৫৪৬৯২২ ঐ ইসলাম ধম দািখল-২য় আিলম-৩য় কািমল-৩য় বসতল ইসহাক উ  িবদ ালয় িসরাজগ ০৬/০৫/১৯৯৯ ১২/০৫/১৯৯৯ ১৯৭০ ০১৭১৪৬০৭৯১৮

১৬৩ মাঃ শির ল ইসলাম 1114713 সহ: িশ ক িষ 2য়/1998
িষ িডে ামা 
1ম/06 3.01/2011 কািলয়াৈকড় আদশ উ  িব ালয় িসরাজগ 19/11/2014 1/2/2015 1983 01719707025

১৬৪ শনজীত শীল 1140907 সহ: িশ ক ইংেরজী 2.25/2001 3.10/2004 2য়/2009 কািলয়াৈকড় আদশ উ  িব ালয় িসরাজগ 17/12/2015 1/3/2018 1986 01735634593

১৬৫ মাছাঃ শারিমন লতানা 1153033 সহ: িশ ক ভৗত িব ান 4.44/2006 5.00/2006 2য়/2012 কািলয়াৈকড় আদশ উ  িব ালয় িসরাজগ 12/2/2019 1/7/2019 1988 01785551986

১৬৬ মাঃ মাহ ব হাসান সহ: িশ ক বাংলা 4.83/2007 4.60/2009 3.26/2013 কািলয়াৈকড় আদশ উ  িব ালয় িসরাজগ 12/2/2019 1992 01742541213

১৬৭ মাঃ ছাই ল ইসলাম 1102414 সহ: িশ ক ইসলাম 2য়/1994 3য়/1996 2য়/2000 খ কার আ ল মিজদ উ  িব ালয় িসরাজগ 31/12/2013 1/1/2014 1980 01717155511

১৬৮ মাঃ জািহ ল ইসলাম 1134135 সহ: িশ ক িষ 1ম/2000
িষ িডে ামা-

3.83/2008 খ কার আ ল মিজদ উ  িব ালয় িসরাজগ 31/10/2016 1/3/2017 1986 01714514107

১৬৯ মাঃ ইমন খান 545459 সহ: িশ ক ইসলাম দািখল আিলম ফািযল আ া  এস,এ বািলকা উ  িব ালয় িসরাজগ 4/12/1994 1/4/1999 1975 01301389953

১৭০ মাঃ আঃ খােলক াং 565516 সহ: িশ ক িষ এস.এস.িস িষ িডে ামা আ া  এস,এ বািলকা উ  িব ালয় িসরাজগ 10/1/2001 1/6/2002 1978 01712351778

১৭১ মাঃ আল আিমন 1063337 সহ: িশ ক কি উটার এস.এস.িস এইচএসিস িব.এ পাস আ া  এস,এ বািলকা উ  িব ালয় িসরাজগ 12/3/2005 1/11/2012 1980 01786951898

১৭২ মাঃ িমনহা র রহমান 548950 সহ: িশ ক ইসলাম দািখল আিলম ফািযল মাও: আ: র: তকবািগম উ: িব ালয় িসরাজগ 5/3/1992 1/4/2000 1974 01735489678

১৭৩ এেকএম আঃ মিজদ 1005474 সহ: িশ ক িষ এস.এস.িস িষ িডে ামা মাও: আ: র: তকবািগম উ: িব ালয় িসরাজগ 3/8/2000 1/4/2004 1978 01714558782

১৭৪ মাঃ রইচ উি ন 245159 সহ: িশ ক ইসলাম 3য় দািখল 3য় আিলম 3য় ফািজল হাওড়া উ  িব ালয় িসরাজগ 1/6/1986 1/12/1988 1963 01724233364

১৭৫ মাঃ আলতাব হােসন 1140913 সহ: িশ ক কি উটার এস.এস.িস 1ম এইচ.এস.িস 3য় 2য় িবভাগ হাওড়া উ  িব ালয় িসরাজগ 17/11/2014 1/3/2018 1985 01723295979

১৭৬ মাঃ শহী ল ইসলাম 1066460 সহ: িশ ক শরীরচচা 2য়/1986 3য়/1989 3য়/1994 প চিলয়া বদ ল আলম উ  িব ালয় িসরাজগ 3/6/2012 1/9/2012 1975 01716193013



১৭৭ মাছাঃ নািগস পারভীন সহ: িশ ক কি উটার 3.38 3.2 2য়/2008 প চিলয়া বদ ল আলম উ  িব ালয় িসরাজগ 30/04/2013 1986 01740566683

১৭৮ মাঃ গালাম মা ফা 2162284 সহ: িশ ক সামািজক িব: 1ম/1993 2য়/1996 3য়/1998 বা ালা কাজী ছাই র রহমান িত উ:িব িসরাজগ 20/05/2004 1/7/2006 1977 01740812659

১৭৯ মাছাঃ িশউলী খা ন 1149468 সহ: িশ ক ইংেরজী 4.00/2006 5.00/2008 2য়/2012 বা ালা কাজী ছাই র রহমান িত উ:িব িসরাজগ 3/2/2019 1/5/2019 1989 01742067944

১৮০ মাঃ ছােনায়ার হােসন 1046389 সহ: িশ ক ইসলাম 3য়/1985 3য়/1987 3য়/91 অিলদহ বািলকা উ  িব ালয় িসরাজগ 1/9/1999 1/5/2010 1970 01727806940

১৮১ মাছাঃ রীিথ খানম 1069854 সহ: িশ ক শরীরচচা 2য়/1994 2য়/1996 3য়/99 অিলদহ বািলকা উ  িব ালয় িসরাজগ 8/7/2000 1/11/2012 1977 01710145489

১৮২ মাছাঃ মাহ র ওয়ারা 1118142 সহ: িশ ক িষ 2.40/2005
িষ িডে ামা-
3.91/10 অিলদহ বািলকা উ  িব ালয় িসরাজগ 8/1/2015 1/3/2015 1988 01745871201

১৮৩ রাবন মার সরকার 11282242 সহ: িশ ক কা তীথ 1ম/1995 2য়/98 2য়/2001 অিলদহ বািলকা উ  িব ালয় িসরাজগ 17/8/15 1/3/2016 1980 01700957033

১৮৪ মাঃ জ ল ইসলাম 565507 সহ: িশ ক ইসলাম 2য়/91 2য়/93 2য়/95 বড়পা াসী উ  িব ালয় িসরাজগ 1/6/2002 1/6/2002 1976 01714231042

১৮৫ মাঃ আ স ছামাদ িময়া 233790 সহ: িশ ক ইসলাম 3য়/1975 3য়/1977 2য়/1979 িবনােয়ক র উ  িব ালয় িসরাজগ 1/7/1981 1/9/1985 1963 01713774633

১৮৬ মাঃ শাম ল হক 562606 সহ: িশ ক ইসলাম 2য়/1986 3য়/1988 ফািযল/1990 জ রা মিহউি ন বািলকা উ  িব ালয় িসরাজগ 28/09/1997 1/5/2002 1972 01734575837

১৮৭ মাঃ আ  সাঈদ 555445 সহ: িশ ক ইসলাম দািখল আিলম ফািযল বড়পা াসী বািলকা উ  িব ালয় িসরাজগ 22/02/2001 22/02/2001 1979 01762611096

১৮৮ মাঃ শাহ আলম 1149460 সহ: িশ ক ইংেরজী দািখল এইচএসিস াতক(পাশ) বড়পা াসী বািলকা উ  িব ালয় িসরাজগ 9/2/2019 1/5/2019 1991 01752857606

১৮৯ কাজী রহানা লতানা 1034406 সহ: িশ ক কি উটার এস.এস.িস এইচএসিস াতক(পাশ) বড়পা াসী বািলকা উ  িব ালয় িসরাজগ 14/03/2005 1/11/2006 1979 01753454929

১৯০ মাঃ দেলায়ার হােসন 1034407 সহ: িশ ক িষ এস.এস.িস িষ িডে ামা বড়পা াসী বািলকা উ  িব ালয় িসরাজগ 14/03/2005 1/11/2006 1982 01767452320

১৯১ ‡gvt Rvnv½xi Avjg 1122307 mnKvix wkÿK Bmt wkÿv 1g(1995) 1g(1997)
weG,cvk,2q(200

1)
dwjqv D”P we`¨vjq

িসরাজগ
6/6/2015 1/7/2015 1981 01728686878

১৯২ cÖkvšÍ Kzgvi cvj 1153035 mnKvix wkÿK wn› ỳ ag© 3.31(2006) 4.10(2010)  2q (2010) dwjqv D”P we`¨vjq িসরাজগ 10/2/2019 1/7/2019 1989 01738543452

১৯৩  †gvQvt mv‡jnv LvZzb 787058 mnKvix wkÿK kixi PP©v 2q(1978) 2q(1980) 3q(1982) GBP wU Bgvg Mvj©m ¯‹zj GÛ K‡jR িসরাজগ 5/8/1995 2/7/1995 1962 01719825350

১৯৪ kvnbvR cvifxb 555443 mnKvix wkÿK AvBwmwU 2q(1988) 3q(1992)
weG,cvk,3q(199

5)
GBP wU Bgvg Mvj©m ¯‹zj GÛ K‡jR

িসরাজগ
19/8/1999 1/2/2001 1973 01717246298

১৯৫ ‡gvt Avãyi iv¾vK 1067828 mnKvix wkÿK Bmt wkÿv
`vwLj,1g(199

3)
Avwjg,1g(1995) dvwRj,2q(1997) GBP wU Bgvg Mvj©m ¯‹zj GÛ K‡jR

িসরাজগ
20/11/2011 1/11/2012 1979 01725633672

১৯৬ ‡gvt Avãyj ReŸvi 1067827 mnKvix wkÿK K…wl wkÿv 1g(1996) 1g(1999)
weGmwm(m¤§vb)2q,

2003
GBP wU Bgvg Mvj©m ¯‹zj GÛ K‡jR

িসরাজগ
20/11/2011 1/11/2011 1980 01717998985

১৯৭ eb©vjx ivbx †`v‡e 1077443 mnKvix wkÿK wn› ỳ ag© 1g (1995) 1g-1997 weG,cvk,1g-1999 GBP wU Bgvg Mvj©m ¯‹zj GÛ K‡jR
িসরাজগ

5/5/2013 1/9/2013 1980 01765712533

১৯৮ iæLmvbv 1128249 mnKvix wkÿK mvt weÁvb 2.13 (2002) 2.40 (2004)
weG,cvk,3q(201

0)
GBP wU Bgvg Mvj©m ¯‹zj GÛ K‡jR

িসরাজগ
15/6/2015 1/3/2016 1987 01736722728

১৯৯ ‡gvt iwdKzj Bmjvg 250328 mnKvix wkÿK K…wl wkÿv GmGmwm-1984 GBmGmwm-1987 weGmGm-1998 eb¨vKvw›` Gb.Gg D”P we`¨vjq
িসরাজগ

16/6/1990 18/06/1990 1968 01719533152

২০০ ‡gvt Avãyj †gvZv‡je 244700 mnKvix wkÿK ag© `vwLj-1972 Avwjg-1976 GdGg-1979 eb¨vKvw›` Gb.Gg D”P we`¨vjq িসরাজগ 1/2/1984 1/6/1986 1961 01745120413

২০১ ‡gvQvt ZvKwgbv LvZzb 1149465 mnKvix wkÿK evsjv GmGmwm-2007 GBmGmwm-2009 ¯œvZ³i-2013 eb¨vKvw›` Gb.Gg D”P we`¨vjq
িসরাজগ

16/02/2019 1/5/2019 1992 01738541197

২০২ ‡gvt ZvwiKzj Bmjvg 1149470 mnKvix wkÿK ‡fŠZ weÁvb GmGmwm-2006 GBmGmwm-2008 ¯œvZK-2013 eb¨vKvw›` Gb.Gg D”P we`¨vjq
িসরাজগ

17/2/2019 1/5/2019 1990 01735306463



২০৩ ‡gvt ivRxe Avn‡g` 1149464 mnKvix wkÿK Bs‡iRx 3.94-2005 4.10-2007 2q-2011 eswKivU D”P we`¨vjq িসরাজগ 11/2/2019 1/5/2019 1990 01747851076

২০৪ iægvbv cvifxb 1149863 mnKvix wkÿK mvt weÁvb 3.75-2004 4.50-2006 2q-2010 eswKivU D”P we`¨vjq িসরাজগ 11/2/2019 1/5/2019 1989 01914179097

২০৫ ksKi Kzgvi miKvi 542765 mnKvix wkÿK mnt MwYZ GmGmwm-1983 GBmGmwm-1986 ¯œvZK-1991 ivRgvb D”P we`¨vjq
িসরাজগ

23/1/1993 1/19/1998 1967 01734531116

২০৬ ‡gvt Avwgi †nv‡mb 541156 mnKvix wkÿK Rxe weÁvb GmGmwm-1978 GBmGmwm-1980 ¯œvZK-1984 ivRgvb D”P we`¨vjq
িসরাজগ

18/1/1994 1/2/1998 1962 01719929265

২০৭ ‡gvt Avj-Avwgb 1153036 mnKvix wkÿK K…wl wkÿv GmGmwm-2006 GBmGmwm-2008 ¯œvZK-2012 ivRgvb D”P we`¨vjq
িসরাজগ

6/2/2019 1/7/2019 1990 01746718054

২০৮ ‡gvt Avãyj Avwjg 1112836 mnKvix wkÿK ag© 2004 2006 2010 ivRgvb D”P we`¨vjq িসরাজগ 24/7/2014 1/9/2014 1990 01763748983

২০৯ ‡gvt wiqvj DÏxb 1149471 mnKvix wkÿK kixi PP©v 2005 2007 2011 ivRgvb D”P we`¨vjq িসরাজগ 6/2/2019 1/5/2019 1987 01729448225

২১০ ‡gvt Avey Zv‡je 1086358 mnKvix wkÿK Bmt wkÿv 1986 1988 1990/1992 Kqov Lvw`Rv mvB` D”P we`¨vjq িসরাজগ 25/12/1996 31/5/2010 1972 01730681738

২১১ ‡gvnv¤§` Avjx wRbœvn 1057677 mnKvix wkÿK K…wl wkÿv 1998 2005 Kqov Lvw`Rv mvB` D”P we`¨vjq িসরাজগ 25/11/2010 1/5/2011 1982 01718676720

২১২ ‡gvt Gbvgyj nK 1067703 mnKvix wkÿK Bmt wkÿv 1g-1995 1g-1997 2q-2003 ‡mvbZjv ZdwQi †g‡gvwiqvj D”P we`¨vjq িসরাজগ 16/8/2012 1/11/2012 1981 01774105770

২১৩ cwj ivbx †Nvl 1134153 mnKvix wkÿK wn› ỳ ag© 2q-1999 3q-2002 3q-2007 ‡mvbZjv ZdwQi †g‡gvwiqvj D”P we`¨vjq িসরাজগ 31/10/2016 1/3/2017 1984 01766323953

২১৪ ‡gvt Avj gvngy` 1129312 mnKvix wkÿK weÁvb 3.00-2001 2.20-2005 2q-2010 ‡mvbZjv ZdwQi †g‡gvwiqvj D”P we`¨vjq িসরাজগ 5/9/2015 1/5/20016 1985 01745592737

২১৫ ‡gvt nvweeyj evkvi 1153032 mnKvix wkÿK evsjv 4.50-2007 3.90-2009 2.81-2013 ‡mvbZjv ZdwQi †g‡gvwiqvj D”P we`¨vjq িসরাজগ 23/2/2019 1/7/2019 1993 01738215918

২১৬ িলটন মার ধর 1128263 সহ: িশ ক িহ  ধম 1ম/1999 2.6/2003 2য়/2007 উ াপাড়া মােচ  পা:স:উ:িব: িসরাজগ 1/10/2015 1/3/2016 1983 01756115550

২১৭ মাঃ আ ল বারী 1120291 সহ: িশ ক 1ম/1995 2য়/2001 3য়/2001 উ াপাড়া মােচ  পা:স:উ:িব: িসরাজগ 1/5/2015 1/5/2015 1981 01750555975

২১৮ মাঃ ল ইসলাম 803222 সহ: িশ ক ইেলক িন 1ম/1996 িডে ামা/1ম/98 3য়/2003 উ াপাড়া মােচ  পা:স:উ:িব: িসরাজগ 1/9/2000 1/9/2000 1981 01737108071

২১৯ মাঃ ইসমাইল হােসন ১০১০৮৪৫ সহ: িশ ক ইসলাম িশ া ৩য়-১৯৮3 2য়-১৯৮7 3য়-১৯95 নাি নাম   উ  িব ালয় িসরাজগ ৩১/১২/১৯৯৮ ০১/০৪/১৯৯৯ ০১/০৫/২০০৪ ১৮৫৯৬৩৮৪২৮

২২০
হা াদ জাে ল হক সরকার ২৩৩৬০৫ সহ: িশ ক ধম দািখল ১৯৭৫ আলীম ১৯৭৭ ফািজল ১৯৭৯ ঝা েবলাই এস.এস উ  িব ালয়

িসরাজগ
০১/০৯/১৯৮২ ৩০/০৬/১৯৮৫ ০১/০৯/১৯৬২ ১৭২৬৮২৫৩৩৮

২২১
মা: রিফ ল ইসলাম ১১১৪৬৯৭ সহ: িশ ক িষ দািখল ২০০৫

িষ িডে ামা 
২০০৯

কািমল ঝা েবলাই এস.এস উ  িব ালয়
িসরাজগ

২৪/১১/২০১৪ ০১/০১/২০১৫ ১৬/০১/১৯৯০ ১৭২৪৪৬৩৬৭৫

২২২ মা: আ ল মা ান শখ ২৫৭২৬৪ সহ: িশ ক ইসলাম ধম ৩য়-১৯৮৫ ৩য়- ১৯৮৭ ৩য়- ১৯৮৯ বড় ল আদশ উ  িব ালয় িসরাজগ ০১/০৬/১৯৯১ ০১/০৭/১৯৯৪ ০১/১০/১৯৭০ ১৭১৬৮৬৭২৬৫

২২৩  মা: আ ল আিলম ২৫৭২৬৬ সহ: িশ ক সমাজ িব ান ৩য়-১৯৮৫ ৩য়- ১৯৮৮ ৩য়- ১৯৯১ বড় ল আদশ উ  িব ালয় িসরাজগ ০১/০১/১৯৯১ ০১/০৭/১৯৯৪ ২৭/২/১৯৭১ ১৭২৮২০২৫৭৯

২২৪ শা না সরকার 1015510 সহঃ িশঃ কি উটার 2য় 2য় িবএ পাস চৗবাড়ী সােবর মেহ ন বািলকা উ  িব ালয় িসরাজগ 13/05/2002 1/9/2004 1/7/1979 1742409641

২২৫ মাঃ শামীম এহসান 1005482 সহ িশ িষ িশ া 2য় 2য় িষ িডে ামা চৗবাড়ী সােবর মেহ ন বািলকা উ  িব ালয় িসরাজগ 1/5/2002 1/1/2004 31/01/1972 1724076741

২২৬ সাই ল ইসলাম 562577 সহ িশ ইসলাম িশ া 3য় 2য় কািমল চৗবাড়ী সােবর মেহ ন বািলকা উ  িব ালয় িসরাজগ 23/11/1998 1/5/2002 7/12/1976 1710797064

২২৭ ফােতমা খা ন 562576 সহ িশ শারীিরক িশ া 1ম 2য় িবএ চৗবাড়ী সােবর মেহ ন বািলকা উ  িব ালয় িসরাজগ 23/11/1998 1/5/2002 2/2/1977 1788903830

২২৮ মাঃ আ র রিশদ 258856 সহঃ িশঃ ইসলাম িশ া দািখল 19842য় আিলম 19862য় ফািযল 19862য় মিফজ উি ন িত উ  িব ালয় িসরাজগ 1/4/1991 1/5/1995 29/02/1972 1715802917

২২৯ মাঃ আ ল জিলল 557852 সহ িশ বসায় িশ া 1978 ৩য় 1982 ৩য় 1988 ৩য় মিফজ উি ন িত উ  িব ালয় িসরাজগ 24/10/1999 1/7/2001 3/5/1961 01716-877900

২৩০ পন মার সরকার 1120283 সহ িশ িহ  ধম 2001 3.25 2004 3.10 2008 ২য় মিফজ উি ন িত উ  িব ালয় িসরাজগ 28/12/2014 1/5/2015 28/11/1985 01723-056924



২৩১ মাছাঃ শামীমা জাহান 1110597 সহ িশ িষ িশ া 2003 3.19 2005 3.40 2009 ১ম মিফজ উি ন িত উ  িব ালয় িসরাজগ 24/03/2014 1/7/2014 27/02/1989 01752-269021

২৩২ মাঃ ইসহাক আলী 1010866 সহ িশ ইসলাম িশ া 1981 ২য় 1984 ২য় 1986 ২য় জভিসস াইওভার উ  িব ালয় িসরাজগ 1/1/1998 1/5/2004 1/3/1969 1793340036

২৩৩ মাছাঃ সালমা সহ িশ কি উটার 1997 ২য় 1999 ২য় 2002 ২য় জভিসস াইওভার উ  িব ালয় িসরাজগ 13/09/2003 31/12/1981 1739381916

২৩৪ মাঃ মিতউর রহমান 1007254 সহ িশ ইসলাম িশ া দািখল 2য় আিলম 2য় ফািযল ২য় ইছামিত মা িমক বািলকা উ  িব ালয় িসরাজগ 31/12/1998 1/5/2004 5/1/1982 1744400168

২৩৫ মাছাঃ না ফরেদৗসী সহ িশ কি উটার ২য় ২য় ২য় ইছামিত মা িমক বািলকা উ  িব ালয় িসরাজগ 28/05/2004 28/06/1978 1753456715

২৩৬ মাছাঃ জািকয়া খান সহ িশ ইিতহাস ২য় ২য় ২য় ইছামিত মা িমক বািলকা উ  িব ালয় িসরাজগ 31/12/1999 3/3/1974 1762609111

২৩৭ শািহদা খা ন 1149374 সহ িশ গিণত িবএসিস চৗবাড়ী ইসলািময়া উ  িব ালয় িসরাজগ 4/2/2019 26/05/2019 1/1/1994 1866299814

২৩৮ ত য় সরকার 1149377 সহ িশ িহ  ধম িবিবএস চৗবাড়ী ইসলািময়া উ  িব ালয় িসরাজগ 4/2/2019 26/5/2019 30/12/1993 1518351699

২৩৯ মাছাঃ সালমা খা ন 1051320 সহ িশ শারীিরক িশ া 1ম-1995 2য়-1998 3য়-2002 জামৈতল ধাপাকাি  পাইলট বািলকা উ  িব ালয় িসরাজগ
2/5/2010 

26/04/2014 1/11/2010 1/11/1979 1784956583

২৪০ মাঃ আ র রিহম 1149378 সহ িশ ইংেরজী 1ম-2002 2য়-2005 2য়-2009 জামৈতল ধাপাকাি  পাইলট বািলকা উ  িব ালয় িসরাজগ 6/2/2019 1/5/2019 15/3/1988 1739686820

২৪১ র মার অধীকারী 1128292 সহ িশ বাংলা 2.06-2004 2.90-2006 2য়-2010 গেবলাই ৎিফয়া উ  িব ালয় িসরাজগ 22/6/2015 1/3/2016 31/12/1989 1717852002

২৪২ মাঃ আহসান হাবীব 1149375 সহ িশ ইংেরজী 4.19-2009 4.70-2011 2.89-2015 গেবলাই ৎিফয়া উ  িব ালয় িসরাজগ 7/22019 1/5/2019 10/1/1994 1998262172

২৪৩ শাহনাজ আ ার 346468 সহ িশ ইসলাম িশ া 2য়-1987 2য়-1989 2য়-1992 গেবলাই ৎিফয়া উ  িব ালয় িসরাজগ 4/9/1996 1/4/1999 30/3/1973 1716377625

২৪৪ মাঃ ওসমান গিণ তা কদার 233600 সহ িশ ইসলাম িশ া দািখল আিলম এমএম কানাবাড়ী ইসহাক উ  িব ালয় িসরাজগ 1/5/1977 1/6/1985 1961 1728944546

২৪৫ শামীমা খান 1140923 সহ িশ কি উটার ভােকশনাল
িডে ামা-

কি উটার কানাবাড়ী ইসহাক উ  িব ালয় িসরাজগ 5/3/2014 1/3/2018 1990 1745914746

২৪৬ িব নাথ সাহা 1114673 সহ িশ িহ  ধম 2য় 2য় 3য় ভ ঘাট শাম ন মহসীন উ  িব ালয় িসরাজগ 12/10/2014 1/1/2015 3/5/1972 1717680800

২৪৭ মাঃ শাহ আলম খান 545837 সহ িশ ইসলাম িশ া 3য়-1983 3য়-1985 3য়-1988 নাি না কামািলয়া উ  িব ালয় িসরাজগ 1/13/1996 1/4/1999 1/8/1970 1753137376

২৪৮ মাঃ সাই ল ইসলাম 1079115 সহ িশ িষ িশ া 2005-3.58 2010-3.72 2017-2.68 নাি না কামািলয়া উ  িব ালয় িসরাজগ 22/9/2013 12/11/2013 17/1/1991 1713740664

২৪৯ মাঃ সরা ল ইসলাম 296152 সহ িশ ইসলাম িশ া 3য়-1984 3য়-1986 2য়-1990 আ ল জিলল িত উ  িব ালয় িসরাজগ 12/1/1994 1/9/1995 5/8/1971 1725675812

২৫০ মাছাঃ শফালী খা ন 1005454 সহ িশ কি উটার 2য়-1992 2য়-1994 2য়-1996 আ ল জিলল িত উ  িব ালয় িসরাজগ 25/1/2003 1/1/2004 15/9/1977 1724421225

২৫১ আ র রা াক 541439 সহ িশ ইসলাম িশ া 1985 ৩য় 1988 ৩য় 1990 ২য় র ল র আদশ উ  িব ালয় িসরাজগ 1/1/1995 1997 1/11/1970 1714513030

২৫২ মাঃ আলমগীর কিবর 1063331 সহ িশ িষ িশ া 1ম িষ িডে ামা 2য় র ল র আদশ উ  িব ালয় িসরাজগ 3/7/2011 10/11/2012 28/02/1983 1714845749

২৫৩ সাইেয়দা পারভীন সহ িশ িষ িশ া ২য় িষ িডে ামা িডেকএসেক আদশ ল ও কািরগির কেলজ িসরাজগ 1752063351

২৫৪ মাঃ আকবার আলী 258246 সহ িশ শারীিরক িশ া ৩য় ২য় ৩য় জামৈতল ধাপাকাি  ব খী উ  িব ালয় িসরাজগ 8/12/1992 1/6/1994 18/111968 1714610488

২৫৫ এএম আ ল মােলক 258245 সহ িশ ইসলাম িশ া ২য় ২য় ২য় জামৈতল ধাপাকাি  ব খী উ  িব ালয় িসরাজগ 8/12/1992 1/6/1994 25/02/1971 1712498368

২৫৬ রািজনা খা ন 1015531 সহ িশ ইসলাম িশ া ২য় ২য় ৩য় জামৈতল ধাপাকাি  ব খী উ  িব ালয় িসরাজগ 28/09/2003 1/6/2004 26/02/1982 1744665016

২৫৭ রজওয়া ল কিরম 1023834 সহ িশ িষ িশ া 1ম িষ িডে ামা 2.93 জামৈতল ধাপাকাি  ব খী উ  িব ালয় িসরাজগ 15/01/2011 1/5/2011 25/12/1984 1712981610

২৫৮ শািহ র খা ন 113559 সঃিশঃ  ইসলাম দািখল-২০০৭ আিলম-২০০৯ ফািজল-২০১৪ রায়েদৗলত র উ  িব ালয় িসরাজগ ২৭/১০/২০১৬ ০১/০৫/২০১৭ 1/5/2017 1776641207

২৫৯ মাঃ আ  হািনফ ম ল ১১০০৫৮৪ সঃিশঃ িষ িশ া
এসএসিস-
২০০০ইং

িষ িডে মা-
২০০৮ইং রায়েদৗলত র উ  িব ালয় িসরাজগ ১৯/১২/২০১৩ইং 1/1/2014 20/12/1985 1734822494



২৬০ ভাত মার সরকার ১০৬৬৪৪৮ সঃিশঃ িহ  ও নিতক িশ া
এসএসিস-
১৯৯৭ইং

এইচএসিস-
১৯৯৯ইং ২০০১ (পাস) রায়েদৗলত র উ  িব ালয় িসরাজগ ০২/০১/২০১২ইং ০১/১১/২০১২ইং 10/04/1980ইং ০১৭২০-৬৬২৬৭৬

২৬১ nx‡i› ª̀ bv_ miKvi 1440874 mntwkt MwYZ I weÁvb GmGmwm-1g GBPGmwm-2q ¯œvZK m¤§vb- 3q wbgMvQx eûgyLx D”P we`¨vjq িসরাজগ 8/11/2015 1/3/2018 15/8/1982 01713-684333

২৬২ মাঃ আ র রহমান ২১২৮৬৭৭ সহঃ িশ ক ইংেরজী ইংেরজী দািখল  এইচএসিস াতক (স ান) সলংগা ফা জল মা াসা িসরাজগ ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১০/০২/১৯৯২ ০১৭৫৭-৬৫০১৬৬

২৬৩ মাঃ ইিলয়াস মাহমুদ ২১২৬৩৯৭ সহঃ মৗলভী আরিব দািখল আিলম াতক (স ান) সলংগা ফা জল মা াসা িসরাজগ ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০১/০১/১৯৮৮ ০১৭৩৬-৫৮১৩৩১


