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1. 1

3

5 

Rbve ‡gvt AvjgMxi †nv‡mb 

wbivcËv cÖnix  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, ‡gvnbcyi, ivRkvnx|  

Rb¥ ZvwiL- 07/08/1973  

ivRkvnx GmGmwm 2q 1995 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`k: 

13/01/2013 

cÖKí: 05/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

2. 2 Rbve ‡gvt Rwni DÏxb 

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, ‡Mv`voMvox, ivRkvnx 

Rb¥ZvwiL-02/01/1977 

ivRkvnx  

GmGmwm 

GBPGmwm 

1g 

1g 

1993 

1995 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`k: 

13/01/2013 

cÖKí: 24/9/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm-Kvg-

`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

3. 3 Rbve †gvt kwn`yj Bmjvg 

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, PviNvU, ivRkvnx|  

Rb¥ZvwiL-05/01/1976 Bs 

ivRkvnx  

GmGmwm 3.50 1911 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`k: 

13/01/2013 

cÖKí: 30/11/1994 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm-Kvg-

`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

4. 4 Rbve †gvQv¤§r myjZvbv Bqvmwgb 

cwi”QbœZv Kg©x 

‡kL dwRjvZz‡bœmv miKvwi gwnjv K‡jR, ‡MvcvjMÄ| 

Rb¥ZvwiL-15/04/1971Bs 

‡MvcvjMÄ 

8g  1984 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`k: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/06/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

myBcvi 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB g~j mvwf©m eB bvB 

5. 7 Rbve †gvt Avãyi iv¾vK 

wbivcËv cÖnix  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, PviNvU, ivRkvnx|  

Rb¥ZvwiL-11/06/1975  

ivRkvnx  

GmGmwm 3.75 2011 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`k: 

13/01/2013 

cÖKí: 06/04/1999 

ivR¯^: 01/07/2007 

‰bk cÖnix 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

6. 1

0 

Rbve ‡gvt Av°vQ Avjx  

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, wkevjq, gvwbKMÄ 

Rb¥ZvwiL-21/07/1976 

gvwbKMÄ 

GmGmwm 

GBPGmwm 

2q 

2q 

1993 

1995 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`k: 

13/01/2013 

cÖKí: 23/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm-Kvg-

`v‡ivqvb  

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

7. 1

1 

Rbve ‡gvt bRiæj Bmjvg 

wbivcËv cÖnix  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, wkevjq, gvwbKMÄ 

Rb¥ZvwiL-01/12/1971 

gvwbKMÄ 

GmGmwm 3q 1988 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`k: 

13/01/2013 

cÖKí: 07/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  



      

  

8. 1

2 

Rbve ‡gvt †`‡jvqvi †nv‡mb 

wbivcËv cÖnix  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, wNIi, gvwbKMÄ 

Rb¥ZvwiL-17/08/1968 

gvwbKMÄ 

GmGmwm 

GBPGmwm 

2q 

3q 

1983 

1987 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`k: 

13/01/2013 

cÖKí: 10/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

9. 1

3 

Rbve `x‡bk P›`ª miKvi  

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, mvUzwiqv, gvwbKMÄ 

Rb¥ZvwiL-16/01/1974 

gvwbKMÄ 

GmGmwm 2q 1991 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`k: 

13/01/2013 

cÖKí: 26/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm-Kvg-

`v‡ivqvb  

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

10. 1

4 

Rbve ‡gv: ûgvqyb Kexi 

wbivcËv cÖnix  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, mvUzwiqv, gvwbKMÄ 

Rb¥ZvwiL-16/01/1974 

gvwbKMÄ 

GmGmwm 

GBPGmwm 

2q 

3q 

1987 

1989 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`k: 

13/01/2013 

cÖKí: 07/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

11. 1

5 

Rbve ‡gvt †kL dwi` wgqv  

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, wmsMvBi, gvwbKMÄ 

Rb¥ZvwiL-30/05/1977 

gvwbKMÄ 

Aóg  1989 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`k: 

13/01/2013 

cÖKí: 25/07/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

12. 1

6 

Rbve ‡gvQvt cvifxb †PŠayix  

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, wmsMvBi, gvwbKMÄ 

Rb¥ZvwiL-07/05/1968 

gvwbKMÄ 

Aóg   cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`k: 

13/01/2013 

cÖKí: 27/11/1994 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm-Kvg-

`v‡ivqvb  

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

13. 2

0 

Rbve †gvnv¤§` †mvjvqgvb 

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, gvwbKQwo, LvMovQwo 

Rb¥ZvwiL-01-01-1974 

LvMovQwo  

GmGmwm 2q 1991 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`k: 

13/01/2013 

cÖKí: 27/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm-Kvg-

`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

14. 2

5 

Rbve ‡gvnv¤§` Rvdi Djøvn 

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, Pvw›`bv, Kzwgjøv 

Rb¥ZvwiL- 15/02/1967 

Kzwgjøv 

GmGmwm 3q 1984 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`k: 

13/01/2013 

cÖKí: 27/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB g~j mvwf©m eB ‡bB 

15. 3

0 

Rbve ‡gvt dRjyj nK MvRx  

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, Kvcvwmqv, MvRxcyi 

Rb¥ ZvwiL- 01/01/1974 

MvRxcyi  

`vwLj 

GBPGmwm 

3q 

1.80 

1988 

2003 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`k: 

13/01/2013 

cÖKí: 24/02/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

‡gwkb Acv‡iUi 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

16. 3

1 

Rbve ‡gvt Bg`v`yj nK  

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, AvjgWv½v, PzqvWv½v 

Rb¥ ZvwiL- 02/06/1967 

PzqvWv½v  

GmGmwm 2q 1985 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`k: 

13/01/2013 

cÖKí: 24/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm(`v‡ivqvb) 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

17. 3

2 

Rbve †gvt Avãym Qvjvg  

GgGjGmGm 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, ‡jvnvMov, bovBj 

Rb¥ ZvwiL- 30/01/1965 

bovBj  

GmGmwm 3q 1981 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`k: 

13/01/2013 

cÖKí: 25/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm(`v‡ivqvb) 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  



      

  

18. 3

3 

Rbve †gvt AvwRRyi ingvb  

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, Kvwjqv, bovBj 

Rb¥ ZvwiL- 31/01/1967 

bovBj  

GmGmwm 

GBPGmwm 

¯œvZK 

2q 

3q 

3q 

1981 

1984 

1986 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`k: 

13/01/2013 

cÖKí: 03/12/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm(`v‡ivqvb) 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB g~j mvwf©m eB ‡bB 

19. 3

4 

Rbve †gvt Avãyj jwZd  

GgGjGmGm 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, ‡KvUPvu`cyi, wSbvB`n  

Rb¥ ZvwiL- 31/01/1967 

wSbvB`n  

GmGmwm 3.55 2015 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`k: 

13/01/2013 

cÖKí: 24/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm(`v‡ivqvb) 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

20. 3

5 

Rbve ‡gvt bvwRg DwÏb  

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, ‰kjKzcv, wSbvB`n  

Rb¥ ZvwiL- 10/11/1971 

wSbvB`n  

GmGmwm 3q 1986 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`k: 

13/01/2013 

cÖKí: 18/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm(`v‡ivqvb) 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

21. 3

6 

Rbve miwRr Kzgvi kxj 

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, Kqiv, Lyjbv 

Rb¥ ZvwiL- 14/04/1966 

Lyjbv  

GmGmwm 

GBPGmwm 

3q 

3q 

1982 

1984 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`k: 

13/01/2013 

cÖKí: 28/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm(`v‡ivqvb) 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

22. 3

7 

Rbve wbwLj P›`ª evjv 

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, `v‡Kvc, Lyjbv 

Rb¥ ZvwiL- 25/10/1964 

Lyjbv  

GmGmwm 

GBPGmwm 

we.Kg 

2q 

3q 

3q 

1981 

1983 

1985 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`k: 

13/01/2013 

cÖKí: 21/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm(`v‡ivqvb) 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

23. 3

8 

Rbve ‡gvt gvQz` gyÝx  

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, ‡ZiLv`v, Lyjbv 

Rb¥ ZvwiL- 03/02/1971 

Lyjbv  

GmGmwm 3q 1987 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`k: 

13/01/2013 

cÖKí: 03/06/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

24. 3

9 

Rbve ‡gvt nvmgZ Avjx  

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, Zvjv, mvZÿxiv  

Rb¥ ZvwiL- 02/02/1974 

mvZÿxiv  

GmGmwm 

GBPGmwm 

3.35 

3.09 

2014 

2016 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`k: 

13/01/2013 

cÖKí: 26/11/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm(`v‡ivqvb) 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

25. 4

0 

Rbve ‡gvt RvKvZ Avjx 

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, ‡`envUv, mvZÿxiv  

Rb¥ ZvwiL-13/10/1969 

mvZÿxiv  

GmGmwm 

GBPGmwm 

weGmGm 

2q 

3q 

3q 

1985 

1987 

1997 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`k: 

13/01/2013 

cÖKí: 23/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm(`v‡ivqvb) 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

26. 4

2 

Rbve ejvB Kzgvi miKvi 

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, gywRebMi, †g‡nicyi| 

Rb¥ ZvwiL-26/10/1968 

†g‡nicyi 

GmGmwm 

GBPGmwm 

 

2q 

2.05 

 

1987 

2008 

 

cÖKí cÖKí: 20/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2001 

GgGjGmGm 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

27. 4

3 

Rbve ‡gvt †Zvdv‡¾j †nv‡mb  

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, Mvsbx, †g‡nicyi| 

Rb¥ ZvwiL-03/02/1971 

†g‡nicyi 

GmGmwm 

GBPGmwm 

 

2q 

2q 

 

1986 

1998 

 

cÖKí cÖKí: 13/04/1994 

ivR¯^: 01/07/2001 

GgGjGmGm 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  



      

  

28. 4

4 

Rbve ‡ngv‡qZ †nv‡mb  

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, dwKinvU, ev‡MinvU  

Rb¥ ZvwiL- 12/06/1969 

 ev‡MinvU  

GmGmwm 

GBPGmwm 

we,G 

1g 

3q 

3q 

 

1984 

1987 

1989 

 

cÖKí cÖKí: 25/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm-Kvg-

`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

29. 4

5 

Rbve †gvt GgviZ †nv‡mb  

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, kiY‡Lvjv , ev‡MinvU  

Rb¥ ZvwiL- 12/06/1969 

 ev‡MinvU  

GmGmwm 

 

3q 

 

1984 

 

cÖKí cÖKí: 25/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm-Kvg-

`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB 1| cÖZ¨qbcÎ †bB| 

30. 4

6 

Rbve Avey eKi wmwÏK 

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, .. ev‡MinvU  

Rb¥ ZvwiL- 10/05/1973 

 ev‡MinvU  

GmGmwm 

GBPGmwm 

we.G 

 

3q 

3q 

2.85 

 

1990 

1992 

2016 

 

cÖKí cÖKí: 24/08/1994 

ivR¯^: 01/07/2001 

GgGjGmGm 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

31. 4

7 

Rbve †gvt bRiæj Bmjvg 

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, ‡gv‡ojMÄ, ev‡MinvU  

Rb¥ ZvwiL- 19/07/1966 

 ev‡MinvU  

GmGmwm 

GBPGmwm 

we.G 

 

2q 

3q 

3q 

 

1986 

1988 

1991 

 

cÖKí cÖKí: 20/04/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm-Kvg-

`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

32. 4

8 

Rbve ‡gvt gneŸZ Avjx †kL  

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, ‡gvsjv, ev‡MinvU  

Rb¥ ZvwiL- 13/08/1970 

 ev‡MinvU  

GmGmwm 

GBPGmwm 

we.G 

Gg.G 

2q 

2q 

3q 

3q 

1986 

1989 

1991 

1993 

cÖKí cÖKí: 20/06/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm-Kvg-

`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

33. 4

9 

Rbve ‡gvt D¾j †nv‡mb  

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, `vgyiû`v, PzqvWv½v  

Rb¥ ZvwiL- 01/04/1976 

PyqvWv½v  

GmGmwm 

 

3.20 

 

2015 

 

cÖKí cÖKí: 24/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm-Kvg-

`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

34. 5

0 

Rbve †gvt ZvRjyi ingvb  

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, RxebbMi, PzqvWv½v  

Rb¥ ZvwiL- 01/01/1970 

PzqvWv½v 

GmGmwm 

 

2q 

 

1993 cÖKí cÖKí: 01/01/1994 

ivR¯^: 01/07/2001 

GgGjGmGm 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

35. 5

1 

Rbve ‡gvt wKbvZ Avjx  

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm,             PzqvWv½v 

Rb¥ ZvwiL- 24/02/1974 

PzqvWv½v 

GmGmwm 

GBPGmwm 

 

3q 

2q 

 

1989 

1994 

cÖKí cÖKí: 27/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm-Kvg-

`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

36. 5

2 

Rbve ‡gvt AvjZv gvmy` f~Tv 

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, ivqcyiv, biwms`x  

Rb¥ ZvwiL- 31/12/1964 

PzqvWv½v 

GmGmwm 

 

2q 

 

1980 cÖKí cÖKí: 10/08/1994 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

37. 5

3 

Rbve ‡gvt AvjZv gvmy` f~Tv 

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, ivqcyiv, biwms`x  

Rb¥ ZvwiL- 31/12/1964 

biwms`x  

GmGmwm 

 

2q 

 

1980 cÖKí cÖKí: 10/08/1994 

ivR¯^: 01/07/2001 

GgGjGmGm 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  



      

  

38. 5

4 

Rbve ‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv` 

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, ivqcyiv, biwms`x  

Rb¥ ZvwiL- 10/08/1972 

biwms`x 

GmGmwm 

 

3q 

 

1989 cÖKí cÖKí: 17/06/1995 

ivR¯^: 01/07/2001 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

39. 5

7 

Rbve †gvt BDbym Avjx  

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, gwYivgcyi, h‡kvi 

Rb¥ ZvwiL- 03.01.1978 

h‡kvi  

GmGmwm 

GBPGmwm 

1g 

2.10 

1994 

2004 

cÖKí cÖKí: 26.09.1995 

ivR¯^: 01/01/2007 

GgGjGmGm-Kvg-

`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB 1| g~j mvwf©m eB ‡bB| 

2| ivR¯^Lv‡Z c`vq‡bi Kwc †bB| 

40. 6

0 

Rbve ‡gvt Avãyj Iqv`y`  

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, ‡Kkecyi, h‡kvi 

Rb¥ ZvwiL- 01/09/1980 

h‡kvi  

GmGmwm 

GBPGmwm 

3.00 

1.60 

2001 

2007 

cÖKí cÖKí: 05/04/1999 

ivR¯^: 01/01/2007 

GgGjGmGm 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

41. 6

1 

Rbve ‡gvt kIKZ Avjx  

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, wSKiMvQv, h‡kvi 

Rb¥ ZvwiL- 11/10/1976 

h‡kvi  

GmGmwm 

GBPGmwm 

2q 

3q 

1993 

2004 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 27/09/1995 

ivR¯^: 01/01/2007 

GgGjGmGm 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

42. 6

2 

Rbve ‡gvt Avãyj Kv‡`i eveyj 

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, m`I, h‡kvi 

Rb¥ ZvwiL- 03/07/1974 

h‡kvi  

GmGmwm 

 

3q 1990 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 09/04/2001 

ivR¯^: 01/01/2007 

GgGjGmGm 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB 1| g~j mvwf©m eB ‡bB 

43. 6

3 

Rbve ‡gvnv: nvwdRyi ingvb  

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, †PŠMvQv, h‡kvi| 

Rb¥ ZvwiL- 20/11/1970 

h‡kvi  

GmGmwm 

 

2q 1986 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/12/1994 

ivR¯^: 01/07/2000 

GgGjGmGm-Kvg-

`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

44. 6

4 

Rbve myjZvb Avn¤§` 

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, m`I, ‡g‡nicyi  

Rb¥ ZvwiL- 10/01/1971 

‡g‡nicyi   

GmGmwm 

GBPGmwm 

weGmGm 

2q 

3q 

2.90 

1988 

2000 

2013 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 19/06/1995 

ivR¯^: 01/07/2001 

GgGjGmGm 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

45. 6

5 

Rbve ‡gvt †`jIqvi †nv‡mb 

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, ‡`ŠjZcyi, Kzwóqv 

Rb¥ ZvwiL- 26/11/1965 

Kzwóqv  

GmGmwm 

GBPGmwm 

 

2q 

2q 

 

1982 

1986 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 23/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm-Kvg-

`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

46. 6

6 

Rbve ‡gvt iweDj Bmjvg  

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, KzgviLvjx, Kzwóqv  

Rb¥ ZvwiL- 07/10/1974 

Kzwóqv  

`vwLj 

 

2q 1998 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/10/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm-Kvg-

`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB GmGmwm cv‡ki Kwc †bB| 

47. 6

7 

Rbve ‡gvmv: wRbvZ †invbv  

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, m`i,  Kzwóqv  

Rb¥ ZvwiL- 19/11/1972 

Kzwóqv  

GmGmwm 

Avwjg 

 

3q 

2q 

1990 

 

1996 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/04/1995 

ivR¯^: 01/07/2000 

`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB 1| wb‡qvMcÎ †bB| 



      

  

48. 6

8 

Rbve w`jxc Kzgvi miKvi 

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, ewUqvNvUv, Lyjbv 

Rb¥ ZvwiL- 10-01-1977 

Lyjbv 

GmGmwm 

GBPGmwm 

¯œvZK 

 

2q 

3q 

3q 

1986 

1989 

1992 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 25-09-1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm-Kvg-

`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

49. 6

9 

Rbve Gm Gg †iRvDj Bmjvg  

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, Wzgywiqv, Lyjbv  

Rb¥ ZvwiL- 24/10/1965 

Lyjbv  

GmGmwm 

 

3q 1981 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 11/04/1994 

ivR¯^: 01/07/2001 

GgGjGmGm 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

50. 7

0 

Rbve ‡gvt gwReyi ingvb   

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, bexbMi, eªvþYevwoqv 

Rb¥ ZvwiL- 01/22/1966 

eªvþYevwoqv 

GmGmwm 

 

3q 1982 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 28/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm-Kvg-

`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB 1| wbqwgZKi‡Yi Kwc †bB| 

51. 7

2 

Rbve ‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv` 

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, NvUvBj, Uv½vBj 

Rb¥ ZvwiL- 01/01/1973 

Uv½vBj  

GmGmwm 

GBPGmwm 

 

2q 

2q 

1987 

1990 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

52. 7

3 

Rbve ‡Zvdv‡q` Avng` 

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, gaycyi, Uv½vBj 

Rb¥ ZvwiL- 13/10/1970 

Uv½vBj  

GmGmwm 

GBPGmwm 

 

2q 

1.50 

1987 

2010 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 14/06/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

53. 7

4 

Rbve ‡gvt Avt AvDqvj  

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, gaycyi, Uv½vBj 

Rb¥ ZvwiL- 03/01/1973 

Uv½vBj  

`vwLj 

 

2q 1988 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 23/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm-Kvg-

`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

54. 7

5 

Rbve ‡gvt wiqvR DwÏb wgqv  

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, KvwjnvZx, Uv½vBj 

Rb¥ ZvwiL- 02/01/1965 

Uv½vBj  

GmGmwm 

GBPGmwm 

2q 

1.60 

1999 

2007 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 24/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm-Kvg-

`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

55. 7

6 

Rbve ‡gvnv¤§` Avwgbyi ingvb   

wbivcËv cÖnix  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, †`j`yqvi, Uv½vBj 

Rb¥ ZvwiL- 02/01/1965 

Uv½vBj  

GmGmwm 

GBPGmwm 

¯œvZK 

3q 

3q 

2q 

1991 

1993 

1996 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 30/07/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

56. 7

7 

Rbve Avn‡g` kwid   

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, †`j`yqvi, Uv½vBj 

Rb¥ ZvwiL- 27/09/1976 

Uv½vBj  

GmGmwm 

GBPGmwm 

2q 

1.90 

2000 

2015 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 28/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm-Kvg-

`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

57. 7

8 

Rbve myjZvb bvwmi DwÏb  

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, wgR©vcyi, Uv½vBj 

Rb¥ ZvwiL- 15/06/1974 

Uv½vBj  

GmGmwm 

GBPGmwm 

4.35 

3.45 

2015 

2019 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  



      

  

58. 7

9 

Rbve ‡gvt Bgvgyj nK gwjøK  

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, evgbv, ei¸bv 

Rb¥ ZvwiL- 04/08/1970 

ei¸bv 

GmGmwm 

GBPGmwm 

2q 

2.85 

1986 

2014 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 24/07/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

59. 8

0 

Rbve ‡gvt gvneye Avjg  

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, evgbv, ei¸bv 

Rb¥ ZvwiL- 03/07/1979 

ei¸bv 

GmGmwm 

GBPGmwm 

weGmGm 

GgG 

weGW 

1g 

3q 

2.83 

3.13 

2q 

1994 

2002 

2012 

2014 

2018 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 24/06/1999 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

60. 8

1 

Rbve ‡gvt dwi` †nv‡mb  

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, cv_iNvUv, ei¸bv 

Rb¥ ZvwiL- 01/01/1974 

ei¸bv 

`vwLj 1g 

 

1997 

 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 10/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

61. 8

2 

Rbve ‡gvt gvmy` Lvub 

wbivcËv cÖnix  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, m`i, ei¸bv 

Rb¥ ZvwiL- 20/06/1966 

ei¸bv 

8g - 

 

1978 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 12/06/1995 

ivR¯^: 01/07/2001 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

62. 8

3 

Rbve ‡gvt AvjgMxi †nv‡mb 

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, m`i, ei¸bv 

Rb¥ ZvwiL- 08/05/1973 

ei¸bv 

GmGmwm 

GBPGmwm 

weGmGm 

2q 

2q 

2q 

1988 

1999 

2010 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/01/1994 

ivR¯^: 01/07/2001 

GgGjGmGm 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

63. 8

4 

Rbve ‡gvt †kŠKZ Avjx  

wbivcËv cÖnix  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, m`i, eªvþYevwoqv  

Rb¥ ZvwiL- 10/05/1975 

eªvþYevwoqv 

GmGmwm 1.80 2004 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 04/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

64. 8

5 

Rbve ‡gvt Rqbvj Av‡e`xb 

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, ‡ivqvsQwo, ev›`ievb cve©Z¨ †Rjv 

Rb¥ ZvwiL- 05/02/1970 

ev›`ievb 

GmGmwm 

 

3.95 2012 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/10/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm-Kvg-

`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

65. 8

6 

Rbve nvweeyi ingvb 

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, KvbvBNvU, wm‡jU 

Rb¥ ZvwiL- 06/10/1976 

wm‡jU  

 

GmGmwm 

 

2q 1992 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 21/07/1997 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

66. 9

4 

Rbve `yKzj KvwšÍ eo–hv  

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, †evqvjLvjx, PÆMÖvg 

Rb¥ ZvwiL- 07/11/1966 

PÆMÖvg  

GmGmwm 

GBPGmwm 

3q 

3q 

1980 

1984 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 26/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm-Kvg-

`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

67. 9

5 

Rbve ‡gvt Avãyj jwZd  

wbivcËv cÖnix  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, bKjv, †kicyi 

Rb¥ ZvwiL- 20-08-1971 

‡kicyi  

8g  1985 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 05/01/1994 

ivR¯^: 01/07/2005 

`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  



      

  

68. 9

6 

Rbve nvweeyi ingvb 

Awdm mnvqK   

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, bKjv, †kicyi 

Rb¥ ZvwiL- 01/01/1975 

‡kicyi  

GmGmwm 3.00 2011 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 11/06/1995 

ivR¯^: 01/07/2001 

GgGjGmGm 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

69. 9

7 

Rbve ‡gvt Rwniæj Bmjvg Lvb 

Awdm mnvqK   

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, bvMicyi, Uv½vBj 

Rb¥ ZvwiL-01/12/1974 

Uv½vBj 

GmGmwm 

 

cvk 1990 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/01/1996 

ivR¯^: 01/07/2000 

GgGjGmGm 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

70. 9

8 

Rbve ‡gvt iwdKzj Bmjvg  

Awdm mnvqK   

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, jvKmvg, Kzwgjøv 

Rb¥ ZvwiL-31/12/1969 

Kzwgjøv 

GmGmwm 

GBPGmwm 

we.Kg 

2q 

3q 

2q 

1985 

1987 

1989 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 21/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

71. 9

9 

Rbve ‡gvt gvmy` Avjx 

Awdm mnvqK   

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, ‡Mvg¯Ívcyi, PvucvBbeveMÄ 

Rb¥ ZvwiL- 06/06/1971 

PvucvBbeveM

Ä 

GmGmwm 

GBPGmwm 

 

2q 

2q 

 

1987 

1989 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 13/04/1994 

ivR¯^: 01/07/2001 

GgGjGmGm 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

72. 1

0

0 

Rbve ‡gvt Avey ˆZqe 

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, Av‡bvqviv, PÆMÖvg 

Rb¥ ZvwiL- 01/01/1979 

PÆMÖvg  

8g 

 

 1993 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 19/04/1998 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

73. 1

0

1 

Rbve ‡gvt Avwgi †nv‡mb nvIjv`vi 

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, Av‡bvqviv, PÆMÖvg 

Rb¥ ZvwiL- 18/02/1974 

PÆMÖvg  

GmGmwm 2.90 2014 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 21/07/1997 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

74. 1

0

2 

Rbve ‡gvt Qwjg DwÏb 

wbivcË cÖnix  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, mxZvKzÛ, PÆMÖvg 

Rb¥ ZvwiL- 01/03/1977 

PÆMÖvg  

GmGmwm 2q 1993 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 27/07/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

75. 1

0

3 

Rbve †gvt gwnDwÏb 

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, nvUnvRvix, PÆMÖvg 

Rb¥ ZvwiL- 31/12/1968 

PÆMÖvg  

GmGmwm 

GBPGmwm 

we.G 

2q 

3q 

3q 

1985 

1993 

1995 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 25/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm-Kvg-

`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

76. 1

0

4 

Rbve †LvqvB wPs gvigv 

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, KvDLvjx, iv½vgvwU 

Rb¥ ZvwiL- 20/03/1976 

iv½vgvwU  

   cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/10/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm-Kvg-

`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY ‡bB n¨vu ‡bB 1| ¯’vqxKi‡Yi Kwc †bB| 

2| wkÿvMZ Z_¨ †bB 

77. 1

0

5 

Rbve gvwbK P›`ª kxj 

wbivcËv cÖnix  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, KvDLvjx, iv½vgvwU 

Rb¥ ZvwiL- 03/06/1975 

iv½vgvwU  

   cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 27/07/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

¯’vqxKiY ‡bB n¨vu ‡bB 1| ¯’vqxKi‡Yi Kwc †bB| 

2| wkÿvMZ Z_¨ †bB 



      

  

78. 1

0

6 

Rbve evàx eo –qv  

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, ivDRvb, PÆMÖvg 

Rb¥ ZvwiL- 20/12/1975 

PÆMÖvg  

GmGmwm 2q 1991 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 10/10/2001 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

79. 1

0

7 

Rbve ‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv`  

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, ivDRvb, PÆMÖvg 

Rb¥ ZvwiL- 16/06/1967 

PÆMÖvg  

GmGmwm 

GBPGmwm 

we.G 

3q 

2q 

3q 

1983 

1985 

1987 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 05/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

80. 1

0

8 

Rbve †gvt evwQi wgqv  

wbivcËv cÖnix  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, iv½ywbqv, PÆMÖvg 

Rb¥ ZvwiL- 20/09/1972 

PÆMÖvg  

8g  1985 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 23/07/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

81. 1

0

9 

Rbve ‡gvt †Lvi‡k` Avjg  

wbivcËv cÖnix  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, mvZKvwbqv, PÆMÖvg 

Rb¥ ZvwiL- 09/09/1974 

PÆMÖvg  

GmGmwm 

GBPGmwm 

2q 

2q 

1991 

1995 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 30/07/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

82. 1

1

0 

Rbve ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb 

wbivcËv cÖnix  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, abevox, Uv½vBj 

Rb¥ ZvwiL- 28/12/1986 

Uv½vBj  

GmGmwm 3.05 2013 cÖKí cÖKí: 02/08/2005 

ivR¯^: 01/01/2007 

MvW©/`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

83. 1

1

1 

Rbve ‡gvt g‡bvqvi ‡nv‡mb 

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, mwLcyi, Uv½vBj 

Rb¥ ZvwiL-16/07/1977 

Uv½vBj  

GmGmwm 2q 1999 cÖKí cÖKí: 30/07/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

84. 1

1

4 

Rbve ‡gvt Avkivdzj Bmjvg 

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, NvUvBj, Uv½vBj 

Rb¥ ZvwiL-08/02/1985 

Uv½vBj  

GmGmwm 3.96 2018 mivmwi 02/11/2004 

GgGjGmGm 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

85. 1

1

6 

Rbve ‡gvnv¤§` Rvnv½xi Avjg  

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, jvjgvB, Kzwgjøv  

Rb¥ ZvwiL-01/06/1974 

Kzwgjøv 

GmGmwm 

GBPGmwm 

3q 

3q 

1990 

1992 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 06/01/1996 

ivR¯^: 01/07/2001 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

86. 1

1

7 

Rbve ‡gvt Av‡bvqvi Avwgb  

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, Pi ivwRecyi, KzwoMÖvg  

Rb¥ ZvwiL-01/07/1974 

KzwoMÖvg  

GmGmwm 

GBPGmwm 

2q 

1.20 

1999 

2004 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 06/12/1994 

ivR¯^: 01/07/2001 

GgGjGmGm-Kvg-

`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

87. 1

1

8 

Rbve ‡gvt igRvb Avjx  

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, dzjevox, KzwoMÖvg  

Rb¥ ZvwiL-01/01/1976 

KzwoMÖvg  

GmGmwm 3.10 2002 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 06/04/1999 

ivR¯^: 01/07/2000 

ˆbk cÖnix 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  



      

  

88. 1

1

9 

Rbve ‡gvt b~‡i Avjg  

wbivcËv cÖnix  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, Pi ivwRecyi, KzwoMÖvg  

Rb¥ ZvwiL-01/03/1978 

KzwoMÖvg  

`vwLj 

Avwjg 

2q 

2q 

1992 

1994 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/04/1999 

ivR¯^: 01/07/2000                                                                                                                                                                                                                  

 ˆbk cÖnix 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

89. 1

2

0 

Rbve ‡gvt Avãyi iv¾vK  

wbivcËv cÖnix  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, Kvnv‡ivj, w`bvRcyi   

Rb¥ ZvwiL-01/04/1975 

w`bvRcyi  

8g  1987 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 11/06/1995 

ivR¯^: 01/07/2001 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

90. 1

2

1 

Rbve ‡gvt RvKvwiqv miKvi  

wbivcËv cÖnix  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, bv‡Mk¦ix , KzwoMÖvg  

Rb¥ ZvwiL-08/01/1978 

KzwoMÖvg  

GmGmwm 

GBPGmwm 

3.60 

2.10 

2012 

2016 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 28/07/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

91. 1

2

2 

Rbve ‡gvt kvnv`Z Rvgvb 

wbivcËv cÖnix  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, cxiMÄ, iscyi  

Rb¥ ZvwiL-01/01/1978                                                

iscyi  

8g  1990 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 30/09/2001 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

92. 1

2

3 

Rbve ‡gvQv: RqZzb †bQv  

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, wPwiie›`i, w`bvRcyi  

Rb¥ ZvwiL-15/10/1982 

w`bvRcyi  

GmGmwm 

GBPGmwm 

1g 

2.90 

1998 

2018 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/08/2005 

ivR¯^: 01/07/2007 

GgGjGmGm 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

93. 1

2

4 

Rbve ‡gvt Avãyi iwng kvn 

wbivcËv cÖnix  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, wPwiie›`i, w`bvRcyi  

Rb¥ ZvwiL-20.03.1974                                                

w`bvRcyi  

GmGmwm 3.05 2002 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 28/07/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

94. 1

2

5 

Rbve †gvt iweDj Avwgb miKvi  

wbivcËv cÖnix  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, Lvbmvgv, w`bvRcyi 

Rb¥ ZvwiL- 21/10/1966                                                

w`bvRcyi  

GmGmwm 

GBPGmwm 

3q 

3q 

1982 

1984 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 24/04/1994 

ivR¯^: 01/07/2001 

MvW©/`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

95. 1

2

6 

Rbve ‡gv: Avãyi iv¾vK 

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, Lvbmvgv, w`bvRcyi 

Rb¥ ZvwiL-20/03/1975                                                

w`bvRcyi  

GmGmwm 

GBPGmwm 

2q 

2q 

1992 

1995 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 25/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm-Kvg-

`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

96. 1

2

7 

Rbve †gvt †mvnive †nv‡mb 

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, m`I, VvKziMvuI| 

Rb¥ ZvwiL-20/10/1975                                                

VvKziMvuI 

GmGmwm 3q 1992 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 26/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm-Kvg-

`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

97. 1

2

8 

Rbve ‡gvt gZjyeyi ingvb 

wbivcËv cÖnix  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, m`i, iscyi 

Rb¥ ZvwiL-04/01/1978                                                

iscyi 

GmGmwm 

GBPGmwm 

¯œvZK 

1g 

2q 

2.05 

1994 

2000 

2012 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 04/10/2001 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  



      

  

98. 1

2

9 

Rbve †gvt gv‡R`yi ingvb 

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, my›`iMÄ, MvBevÜv 

Rb¥ ZvwiL-25/02/1973                                                

MvBevÜv 

GmGmwm 

GBPGmwm 

2q 

2q 

1989 

1999 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 06/06/1995 

ivR¯^: 01/07/2001 

GgGjGmGm 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

99. 1

3

0 

Rbve †gvt Av‡bvqvi †nv‡mb 

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, my›`iMÄ, MvBevÜv 

Rb¥ ZvwiL-01/11/1975                                                

MvBevÜv 

8g   1988 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 08/06/1995 

ivR¯^: 01/07/2001 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

100. 1

3

1 

Rbve †gvnv¤§` bRiæj Bmjvg 

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, gyiv`bMi, Kzwgjøv 

Rb¥ ZvwiL-22/09/1976   

Kzwgjøv 

GmGmwm 

GBPGmwm 

¯œvZK 

2q 

2q 

2q 

1993 

1999 

2004 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 23/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

101. 1

3

2 

Rbve ‡gvt Aveyj Kv‡mg miKvi 

wbivcËv cÖnix  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, gyiv`bMi, Kzwgjøv 

Rb¥ ZvwiL- 01/06/1971                                                

Kzwgjøv 

GmGmwm 2q 1986 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 10/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

102. 1

3

3 

Rbve eveyj KvwšÍ eo–qv 

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, m`i, ev›`ievb 

Rb¥ ZvwiL- 15/02/1972                                                

ev›`ievb 

 

8g  1989 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 28/07/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

103. 1

3

4 

Rbve `y`yj KvwšÍ eo–qv 

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, m`i, ev›`ievb 

Rb¥ ZvwiL- 01/02/1972                                                

ev›`ievb 

 

GmGmwm 

GBPGmwm 

2q 

3q 

1988 

1990 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 30/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm-Kvg-

`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

104. 1

3

6 

Rbve ‡gvt wiRvDj Bmjvg  

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, m`i, h‡kvi 

Rb¥ ZvwiL- 09/01/1970                                  

h‡kvi  

GmGmwm 2q 1987 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 24/07/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB 1| g~j mvwf©m eB †bB 

2| wbqwgZKi‡Yi Kwc †bB| 

105. 1

3

7 

Rbve ‡gvt Kvgiæ¾vgvb 

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, gwYivgcyi, h‡kvi 

Rb¥ ZvwiL- 19.06.1975                

h‡kvi 

GmGmwm 

GmPGmwm 

2q 

3q 

1995 

1998 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 28/07/1996 

ivR¯^: 01/01/2007 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

106. 1

3

8 

Rbve †gvt gwdRyi ingvb 

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, evNvicvov, h‡kvi 

Rb¥ ZvwiL-31/12/1966                

h‡kvi 

GmGmwm 

GmPGmwm 

3q 

2q 

1983 

2001 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 08/06/1995 

ivR¯^: 01/07/2001 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB 1| ¯’vqxKi‡Yi I wbqwgZKi‡Yi 

Kwc †bB| 

107. 1

3

9 

Rbve †gvt Avãyi iwk`  

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, Kjv‡ivqv, mvZÿxiv  

Rb¥ ZvwiL-30/12/1972  

mvZÿxiv 

GmGmwm 3.30 2013 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

13/01/2013 

cÖKí: 06/01/1994 

ivR¯^: 01/07/2001 

MvW©/`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  



      

  

108. 1

4

0 

Rbve cÖfvl P›`ª gÛj  

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, k¨vgbMi, mvZÿxiv  

Rb¥ ZvwiL-21.01.1970 

mvZÿxiv  

GmGmwm 

GmPGmwm 

2q 

3q 

1986 

1988 

cÖKí cÖKí: 01/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

109. 1

4

1 

Rbve ‡gvt mvBdzj Bmjvg  

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, Zvjv, mvZÿxiv  

Rb¥ ZvwiL-01/03/1976 

mvZÿxiv  

GmGmwm 

GmPGmwm 

2q 

3q 

1993 

1995 

cÖKí cÖKí: 30/07/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

110. 1

4

2 

Rbve ‡gvt AvkxKzi ingvb  

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, ewUqvNvUv, Lyjbv  

Rb¥ ZvwiL-01/01/1977 

Lyjbv 

GmGmwm 3q 1992 cÖKí cÖKí: 28/06/1999 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

111. 1

4

3 

Rbve Gm Gg RvwKi †nv‡mb  

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, iƒcmv, Lyjbv 

Rb¥ ZvwiL-25/02/1978 

Lyjbv 

GmGmwm 

GBPGmwm 

1g 

3q 

1993 

1995 

cÖKí cÖKí: 27/07/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB 1| gyj mvwf©m eB †bB 

112. 1

4

4 

Rbve ‡gvt AvwRg DwÏb 

wbivcËv cÖnix© 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, KzgviLvjx, Kzwóqv  

Rb¥ ZvwiL- 14/06/1973 

Kzwóqv 

8g  1990 cÖKí cÖKí: 01/04/1999 

ivR¯^: 01/07/2000 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB 1| ¯’vqxKi‡Yi Kwc †bB| 

113. 1

4

5 

Rbve †gvt AvwRRyi ingvb 

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, m`i, Kzwóqv  

Rb¥ ZvwiL- 25/03/1975 

Kzwóqv 

8g  1993 cÖKí cÖKí: 01/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB 1| ¯’vqxKi‡Yi Kwc †bB| 

114. 1

4

6 

Rbve †gvt Zwn`yj Bmjvg  

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, g‡nkcyi, wSbvB`n  

Rb¥ ZvwiL- 14/10/1967 

wSbvB`n  

GmGmwm 3q 1984 cÖKí cÖKí: 28/07/1996 

ivR¯^: 01/01/2007 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB 1| ¯’vqxKi‡Yi Kwc †bB| 

115. 1

4

7 

Rbve gynvt dviæK †nv‡mb 

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, ‡KvUPvu`cyi, wSbvB`n  

Rb¥ ZvwiL- 05.01.1978 

wSbvB`n  

8g  1992 cÖKí cÖKí: 31.07.1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB 1| ¯’vqxKi‡Yi Kwc †bB| 

116. 1

4

8 

Rbve †gvt kvnvRvb Avjx 

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, KvjxMÄ, wSbvB`n 

Rb¥ ZvwiL- 13/03/1971 

wSbvB`n   

GmGmwm 3q 1989 cÖKí cÖKí: 12/06/1995 

ivR¯^: 01/07/2007 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

117. 1

4

9 

Rbve †gvt Avãyj gv‡jK 

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, m`i, wSbvB`n  

Rb¥ ZvwiL- 20/04/1972 

wSbvB`n   

GmGmwm 3.90 2013 cÖKí cÖKí: 08/04/1999 

ivR¯^: 01/07/2000 

‰bk cÖnix 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  



      

  

118. 1

5

0 

Rbve †kLi Kzgvi †Nvl 

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, ‡jvnMov, bovBj 

Rb¥ ZvwiL- 25/09/1977 

bovBj    

8g  1993 cÖKí cÖKí: 01/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2007 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

119. 1

5

1 

Rbve ‡gvt Rvwn`yj Bmjvg 

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, gn¤§`cyi, gv¸iv  

Rb¥ ZvwiL- 11/10/1979 

gv¸iv     

GmGmwm 

GBPGmwm 

3.30 

2.55 

2001 

2007 

cÖKí cÖKí: 01/08/1999 

ivR¯^: 01/07/2007 

‰bk cÖnix 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

120. 1

5

2 

Rbve ‡gvt Avkv`yj †kL  

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, `vgyo¸`v, PzqvWv½v| 

Rb¥ ZvwiL- 19/06/1974 

PzqvWv½v 

GmGmwm 

GBPGmwm 

2q 

2q 

1990 

1998 

cÖKí cÖKí: 27/07/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

‰bk cÖnix 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

121. 1

5

3 

Rbve ‡gvt Rvnv½xi Avjg  

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, ‡gvsjv, ev‡MinvU 

Rb¥ ZvwiL- 10/06/1975 

ev‡MinvU  

8g   cÖKí cÖKí: 01/04/1999 

ivR¯^: 01/07/2005 

‰bk cÖnix 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

122. 1

5

4 

Rbve ‡gvt Rvnv½xi Avjg 

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, AvjgWv½v, PzqvWv½v 

Rb¥ ZvwiL- 30/04/1969 

PzqvWv½v 

GmGmwm 

GBPGmwm 

2q 

3q 

1984 

1986 

cÖKí cÖKí: 01/01/1994 

ivR¯^: 01/07/2001 

MvW©/`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

123. 1

5

5 

Rbve ‡mL gwbiæj Kwei  

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, m`i, ev‡MinvU 

Rb¥ ZvwiL- 05/04/1977 

ev‡MinvU  

8g  1990 cÖKí cÖKí: 06/04/1999 

ivR¯^: 01/07/2000 

‰bk cÖnix 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

124. 1

5

6 

Rbve †kL Avmbvg Avjx 

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, dwKinvU, ev‡MinvU 

Rb¥ ZvwiL- 31/12/1973 

ev‡MinvU  

GmGmwm 1g 1999 cÖKí cÖKí: 27/07/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

125. 1

5

7 

Rbve K…ò KvÛ Xvjx  

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, ‡gvjøvnvU, ev‡MinvU  

Rb¥ ZvwiL- 30/06/1977 

ev‡MinvU  

GmGmwm 

GBPGmwm 

2q 

1.55 

2000 

2004 

cÖKí cÖKí: 02/04/1998 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

126. 1

5

8 

Rbve ‡gvt KIQvi Avjx  

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, ‡gv‡ojMÄ, ev‡MinvU  

Rb¥ ZvwiL- 20/06/1970 

ev‡MinvU  

GmGmwm 

GBPGmwm 

weG 

Gg 

weGW 

2q 

2q 

3q 

2q 

1g 

1985 

1987 

1989 

2008 

2008 

cÖKí cÖKí: 28/07/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

127. 1

5

9 

Rbve ‡gvt Rqbvj Av‡e`xb 

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, KvjxMÄ, MvRxcyi|  

Rb¥ ZvwiL- 15/01/1978 

MvRxcyi  

8g   1991 cÖKí cÖKí: 04/01/2003 

ivR¯^: 01/07/2007 

GgGjGmGm 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB 1| wbqwgZKiY I ¯’vqxKi‡Yi Kwc 

†bB| 



      

  

128. 1

6

2 

Rbve ‡gvt gwbiæ¾vgvb 

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi|  

Rb¥ ZvwiL- 01/01/1978 

MvRxcyi  

GmGmwm 2q 1995 cÖKí cÖKí: 10/08/1994 

ivR¯^: 01/07/2001 

MvW©/`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

129. 1

6

3 

Rbve ‡gv: Aveyj evmvi 

wbivcËv cÖnix  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, e`iMÄ, iscyi 

Rb¥ ZvwiL- 02/12/1974 

MvBevÜv  

`vwLj 

Avwjg 

2q 

2q 

1989 

1991 

cÖKí cÖKí: 31/07/1997 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

130. 1

6

4 

Rbve ‡gvt Aveyj dRj 

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, m`i, cÂMo 

Rb¥ZvwiL-20/09/1972 

cÂMo 

GmGmwm 

GBPGmwm 

weG 

3.20 

2.30 

2.79 

2007 

2010 

2013 

 

cÖKí cÖKí: 11/06/1995 

ivR¯^: 01/07/2001 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

131. 1

6

5 

Rbve †gvt Avey gZv‡je 

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, m`i, cÂMo  

Rb¥ZvwiL-11/02/1974 Bs 

cÂMo 

Aóg †kÖwY cvk 1989 cÖKí cÖKí: 03/06/1995 

ivR¯^: 01/07/2001 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

132. 1

6

6 

Rbve †gvt †gvkvid †nv‡mb 

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, bvBÿ¨sQwo, ev›`ievb cve©Z¨ 

†Rjv| 

Rb¥ZvwiL-01/01/1969Bs 

Kzwgjøv 

GmGmwm 3q 1985 cÖKí cÖKí: 30/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm-Kvg-

`v‡ivqvb 

 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

133. 1

6

7 

Rbve ‡gvt gwbi †nv‡mb  

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, gnvjQwo, LvMovQwo|  

Rb¥ZvwiL-05/03/1976Bs 

LvMovQwo 

GmGmwm 2q 1992 cÖKí cÖKí: 01/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

134. 1

6

8 

Rbve ‡gvt gvnveyj Avjg  

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, PKwiqv, K·evRvi 

Rb¥ ZvwiL : 31/12/1976 

PÆMÖvg 

GmGmwm 

GBP 

Gmwm 

weG 

1g 

2q 

2q 

1993 

1997 

1999 

cÖKí cÖKí: 24/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm-Kvg-

`v‡ivqvb 

 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

135. 1

6

9 

Rbve †gvt gbmyi Avjg 

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, Pid¨vkb, ‡fvjv|  

Rb¥ZvwiL-02/08/1973  

‡fvjv  

`vwLj 

Avwjg 

3q 

3q 

1989 

1993 

cÖKí cÖKí: 09/11/1996 

ivR¯^: 01/07/2001 

GgGjGmGm-Kvg-

`v‡ivqvb 

 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

136. 1

7

0 

Rbve †gvt Aveyj evkvi  

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, jvj‡gvnb, †fvjv  

Rb¥ZvwiL-01/03/1973  

‡fvjv  

`vwLj 

Avwjg 

¯œvZK 

2q 

3q 

3q 

1987 

1991 

1994 

cÖKí cÖKí: 30/07/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  



      

  

137. 1

7

1 

Rbve †gvt bvwQi DwÏb 

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, ‡evinvb DwÏb, †fvjv  

Rb¥ZvwiL-08/07/1976 

‡fvjv  

GmGmwm 

GBPGmwm 

¯œvZK 

2q 

2q 

2.70 

1995 

2000 

2004 

cÖKí cÖKí: 28/07/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

138. 1

7

2 

Rbve †gvt Av³viæ¾vgvb  

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, ‡evinvb DwÏb, †fvjv  

Rb¥ZvwiL-10/03/1973 

SvjKvwV  

GmGmwm 3.90 2015 cÖKí cÖKí: 23/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm-Kvg-

`v‡ivqvb 

 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

139. 1

7

3 

Rbve ‡gvt wmivRyj Bmjvg  

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, ZRygwÏb, ‡fvjv 

Rb¥ZvwiL-31/12/1976 

‡fvjv 

GmGmwm 

GBPGmwm 

wWwMÖ 

2q 

2q 

3q 

1992 

1996 

1999 

cÖKí cÖKí: 04/01/1994 

ivR¯^: 01/07/2001 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

140. 1

7

4 

Rbve ‡gvt nvQvb 

wbivcËv cÖnix  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, ‡`ŠjZLvb, ‡fvjv 

Rb¥ZvwiL-31/12/1976 

gv`vixcyi 

GmGmwm 

GBPGmwm 

3q 

2.90 

1993 

2018 

cÖKí cÖKí: 04/04/1999 

ivR¯^: 01/07/2001 

‰bk cÖnix 

 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu  

‡bB 

 

141. 1

7

5 

Rbve wewe nv‡Riv 

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, ‡`ŠjZLvb, ‡fvjv 

Rb¥ZvwiL-12/01/1975 

ewikvj 

GmGmwm 

GBPGmwm 

2.70 

1.50 

2007 

2012 

cÖKí cÖKí: 30/11/1994 

ivR¯^: 01/07/2000 

GgGjGmGm-Kvg-

`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

142. 1

7

6 

Rbve ‡gvt Aveyj evkvi  

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, m`i, kixqZcyi 

Rb¥ZvwiL-01/01/1977 

kixqcyi 

`vwLj 3q 1991 cÖKí cÖKí: 07/06/1995 

ivR¯^: 01/07/2001 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

143. 1

7

7 

Rbve ‡gv: gwReyi ingvb 

wbivcËv cÖnix  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, m`i, kixqZcyi 

Rb¥ZvwiL-10/12/1978 

dwi`cyi 

GmGmwm 

GBPGmwm 

weG 

1g 

2.25

2.83 

1994 

2008 

2015 

cÖKí cÖKí: 07/04/1999 

ivR¯^: 01/07/2000 

‰bk¨ cÖnix 

 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

144. 1

7

8 

Rbve ‡gvt Ave`yj jwZd †ecvix  

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, RvwRiv, kixqZcyi 

Rb¥ZvwiL-04/08/1974 

kixqZcyi 

GmGmwm 3q 1989 cÖKí cÖKí: 01/10/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm-Kvg-

`v‡ivqvb  

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

145. 1

7

9 

Rbve ‡gvQvt nvweeyi ingvb  

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, WvgyW¨v, kixqZcyi 

Rb¥ZvwiL-29/08/1977 

dw`icyi 

GmGmwm 

 

2q 1994 cÖKí cÖKí: 01/04/1999 

ivR¯^: 01/07/2000 

‰bk cÖnix 

 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB h_vh_ KZ…©c‡ÿi gva¨‡g Av‡e`b 

Av‡mwb 

146. 1

8

0 

Rbve w`jxc Kzgvi cvj  

wbivcËv cÖnix 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, KvßvB, iv½vgvwU 

Rb¥ZvwiL- 08/02/1975 

iv½vgvwU  

8g cvk 1989 cÖKí cÖKí: 25/07/1996 

ivR¯^: 01/07/2005  

MvW© 

 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  



      

  

147. 1

8

1 

Rbve ‡gvt nvwdRyi ingvb 

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, KvßvB, iv½vgvwU  

Rb¥ZvwiL-04-01-1977 

dwi`cyi  

GmGmwm 2q 1993 cÖKí cÖKí: 26/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm-Kvg-

`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

148. 1

8

2 

Rbve ‡gvt gwnDwÏb 

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, jvgv, ev›`ievb cve©Z¨ †Rjv 

Rb¥ZvwiL-21-05-1974 

ev›`ievb  

GmGmwm 2q 1998 cÖKí cÖKí: 25/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm-Kvg-`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY bvB| n¨vu ‡bB 1| ¯’vqxKi‡Yi Kwc †bB| 

149. 1

8

3 

Rbve ‡gvt Aveyj Kv‡kg ivRy 

wbivcËv cÖnix  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, evkLvwj, PÆMÖvg 

Rb¥ZvwiL-06-10-1973 

‡bvqvLvjx  

8g †kÖwY cvk  cÖKí cÖKí: 22/07/1997 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

150. 1

8

4 

Rbve mvwPs cÖæ gvigv 

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, evkuLvjx, PÆMÖvg  

Rb¥ZvwiL- 31-12-1975 

LvMovQwo 

GmGmwm 

GBPGmwm 

3q 

2.20 

1993 

2012 

cÖKí cÖKí: 17/02/1997 

ivR¯^: 01/07/2001 

GgGjGmGm 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

151. 1

8

5 

Rbve ‡gvt ‡Lvi‡k` Avjg 

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, jsM`y, iv½vgvwU  

Rb¥ZvwiL-17/09/1970 

iv½vgvwU 

GmGmwm 

GBP.Gmwm 

2q 

2.40 

1999 

2018 

cÖKí   cÖKí: 13/01/2003 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

¯’vqxKiY Av‡Q  ‡bB  

152. 1

8

7 

Rbve ‡gvt gynv¤§` Avey mv‡qg 

MvW©/wbivcËv cÖnix  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm , m`i, †MvcvjMÄ 

Rb¥ZvwiL- 01/03/1974 

ewikvj  

`vwLj 3q 1988 cÖKí   cÖKí: 05.06.1994 

ivR¯^: 01/07/2001 

MvW©/`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

153. 1

8

8 

Rbve ‰mq` †gvt gwnDwÏb 

wbivcËv cÖnix  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, Uzw½cvov, ‡MvcvjMÄ 

Rb¥ZvwiL- 05/01/1979 

SvjKvwV 

GmGmwm 2q 2000 cÖKí cÖKí: 11/04/1999 

ivR¯^: 01/07/2000 

‰bk¨ cÖnix 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

154. 1

8

9 

Rbve ‡gvt kwdKzj Bmjvg  

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, ‡KvUvjxcvov, †MvcvjMÄ 

Rb¥ZvwiL- 04/05/1972 

dwi`cyi  

GmGmwm 2q 1988 cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`k Rvwi:  

18/12/2016 

cÖKí: 05/12/1994 

ivR¯^: 01/07/2000 

GgGjGmGm-Kvg-`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

155. 1

9

0 

Rbve ‡kL †gvt ˆZqveyi ingvb  

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, gyKmy`cyi, †MvcvjMÄ 

Rb¥ZvwiL- 01/01/1971 

‡MvcvjMÄ  

GmGmwm 

GBPGmwm 

2q 

3q 

1994 

1992 

cÖKí cÖKí: 27/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm-Kvg-`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

156. 1

9

7 

Rbve ‡gvt QvB`yi ingvb 

Awdm mnvqK 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, †gNbv, Kzwgjøv 

Rb¥ZvwiL- 05/11/1978 

Kzwgjøv 

GmGmwm 

GBPGmwm 

2q 

1.90 

1993 

2006 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`kRvwi: 

19/10/2010 

cÖKí: 01/04/1999 

ivR¯^: 01/07/2007 

evZ©v evnK 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

157.  Rbve †gvt Kvgvj †nv‡mb Xvjx  

Awdm mnvqK  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, m`i, SvjKvwV  

Rb¥ZvwiL-15/12/1971 

SvjKvwV  

`vwLj 

Avwjg 

2q 

2q 

1987 

2002 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`k: 

13/01/2013 

cÖKí: 25/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm-Kvg-`v‡ivqvb 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  



      

  

158.  Rbve †gvt BDmyd Avjx Lvb 

wbivcËv cÖnix  

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, m`i, SvjKvwV  

Rb¥ZvwiL-02/06/1973 

SvjKvwV  

GmGmwm 

GBPGmwm 

2q 

2.95 

1989 

2013 

cÖKí 

wbqwgZKi‡Yi 

Av‡`k: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

MvW© 

 

¯’vqxKiY Av‡Q n¨vu ‡bB  

159 জনাব ম া: আবু বকর ছিছিক 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজলা  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, নাইক্ষযংিছি, বান্দরবান পাব বত্য মজলা 

জন্ম ত্াছরখ: 01/02/1980 

চট্রগ্রা  

দাছখল 2য় 1997 প্রকল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 11/10/2001 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

160 জনাব ম া: আলী আকবর 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস,  নপুর, ম ালা 

জন্ম ত্াছরখ:01/01/1977 

ম ালা 

8  মেছণ   প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 28/07/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

161 জনাব ম া: ইকবাল মহাজসন 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস,  নপুর, ম ালা 

জন্ম ত্াছরখ:01/01/1975 

ম ালা 

8  মেছণ   প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 24/09/1995 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এ এলএসএস-কা -দাজরায়ান 

হাঁ হাঁ না  

162 জনাব ম া: সারওয়ার মহাজসন 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস,চরিযািন, ম ালা 

জন্ম ত্াছরখ:02/01/1970 

ম ালা 

8  মেছণ   প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 08/01/1994 

রাজস্ব: 01/07/2001 

গার্ ব/দাজরায়ান 

হাঁ হাঁ না  

163 জনাব ম া: আব্দুল  ান্নান মচৌধুরী 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, ছবরা পুর, ছদনাজপুর 

জন্ম ত্াছরখ:01/03/1978 

ছদনাজপর 

8  মেছণ   প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 01/08/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব  

হাঁ হাঁ না  

164 জনাব ম া: আব্দুল কছর  

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, ছকজিারগঞ্জ, নীলিা ারী 

জন্ম ত্াছরখ:02/01/1971 

কুছিগ্রা  

8  মেছণ   প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 05/04/1999 

রাজস্ব: 01/07/2000 

ননি প্রহরী 

হাঁ হাঁ না  

165 জনাব ম া: এনামূল হক 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, মরৌ ারী, কুছিগ্রা  

জন্ম ত্াছরখ:25/09/1970 

পঞ্চগি 

 

এসএসছস 

এইচএসছস 

3য় 

3য় 

1988 

1992 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 12/06/1995 

রাজস্ব: 01/07/2001 

এ এলএসএস 

হাঁ হাঁ না  

166 জনাব ম া: সাইরুল ইসলা  

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, রাণীিংককল, ঠাকুরগাঁও 

জন্ম ত্াছরখ:05/01/1975 

ঠাকুরগাঁও  

8  মেছণ   প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 01/10/1995 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এ এলএসএস-কা -দাজরায়ান 

হাঁ হাঁ না  

167 জনাব ম া: িছিকুল ইসলা  

অছিস সহায়ক  

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, হাছক পুর, ছদনাজপুর 

জন্ম ত্াছরখ:25/01/1981 

নওগাঁ  

এসএসছস 

এইচএসছস 

3.15 

3.30 

2014 

2018 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 24/06/1999 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এমএলএসএস 

 

হাঁ হাঁ না  



      

  

168 জনাব ম া: আব্দুর রউি 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, ছবরল, ছদনাজপুর 

জন্ম ত্াছরখ:22/06/1975 

গাইবান্ধা 

এসএসছস 3য় 1990 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 28/06/1999 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

169 জনাব ম া: িহীদুল হক 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও 

জন্ম ত্াছরখ:01/10/1969 

ঠাকুরগাঁও 

এসএসছস 

এইচএসছস 

2য় 

2য় 

1984 

1986 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 01/08/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

170 জনাব ম া: িছিকুল ইসলা  

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, ফুলিছি, গাইবন্ধা 

জন্ম ত্াছরখ:06/03/1973 

গাইবান্ধা 

এসএসছস 

এইচএসছস 

3য় 

2.20 

1988 

2003 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

01/07/2000 

প্রকল্প: 01/12/1994 

রাজস্ব: 01/07/2000 

এ এলএসএস-কা -দাজরায়ান 

হাঁ হাঁ না  

171 জনাব ম া: নুরুল ইসলা  

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, ফুলিছি, গাইবান্ধা 

জন্ম ত্াছরখ:07/04/1970 

ম ালা 

8  মেছণ   প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

01/07/2000 

প্রকল্প: 08/04/1999 

রাজস্ব: 01/07/2000 

নৈশ প্রহরী 

হাঁ হাঁ না  

172 জনাব ম া:  ছিউর রহ ান 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, ত্ারাগঞ্জ, রংপুর 

জন্ম ত্াছরখ:10/02/1975 

রংপুর 

এসএসছস 3য় 1991 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 01/08/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

173 জনাব ম া:  াজহ আল  সরকার 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, মগাছবন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা 

জন্ম ত্াছরখ:06/03/1973 

গাইবান্ধা 

এসএসছস 

এইচএসছস 

স্নাত্ক 

2য় 

2য় 

3য় 

1991 

1993 

1995 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 1805/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এ এলএসএস কা -গার্ ব 

 

হাঁ হাঁ না  

174 জনাব এ মক এ   নজুরুল হক 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, সাদুল্লাপুর, গাইবন্ধা 

জন্ম ত্াছরখ:31/12/1967 

গাইবান্ধা 

এসএসছস 

এইচএসছস 

স্নাত্ক 

3য় 

3য় 

3য় 

1986 

1989 

1995 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 28/07/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

175 জনাব ম া: বাবুল মহাজসন 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, নসয়দপুর, নীলিা ারী 

জন্ম ত্াছরখ:01/05/1972 

নীলিা ারী 

 

এসএসছস 

এইচএসছস 

3.00 

1.50 

2001 

2011 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 10/08/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না উচ্চ ছিক্ষা গ্রহজনর অনু ছত্পত্র দাছখল 

করা হয়ছন। 

176 জনাব ম া: ম াস্তাছিজুর রহ ান 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, পলািবািী, গাইবান্ধা 

জন্ম ত্াছরখ:02/02/1977 

রংপুর 

 

এসএসছস 

এইচএসছস  

2য় 

1.85 

1995 

2008 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 28/07/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

177 জনাব ম া:   ত্াজুল ইসলা  

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, মঘািাঘাট, ছদনাজপুর 

জন্ম ত্াছরখ:16/08/1971 

গাইবান্ধা 

এসএসছস 

এইচএসছস  

3য় 

2য় 

1990 

1997 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 24/09/1995 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এম্এলএসএস-কা -দাজরায়ান 

হাঁ হাঁ না  



      

  

178 জনাব ম া: ছরয়াজুল ইসলা  

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, পীরগািা, রংপুর 

জন্ম ত্াছরখ:23/08/1974 

ঠাকুরগাঁও 

এসএসছস 

এইচএসছস 

স্নাত্ক 

2য় 

3য় 

3য় 

1991 

1993 

1997 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 13/08/1994 

রাজস্ব: 01/07/2001 

এমএলএসএস 

হাঁ হাঁ না  

179 জনাব ম া:  াহবুবার রহ ান 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, সদর, গাইবান্ধা 

জন্ম ত্াছরখ:31/10/1976 

গাইবান্ধা 

 

এসএসছস 

এইচএসছস  

1  

2য় 

1995 

1998 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 28/07/1997 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

180 জনাব ম া: ম াখজলশুর রহ ান 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, ছকজিারগঞ্জ, নীলিা ারী 

জন্ম ত্াছরখ:07/04/1967 

নবাবগঞ্জ 

এসএসছস 

এইচএসছস  

2য় 

3য় 

1982 

1984 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 08/08/1995 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এ এলএসএস কা -গার্ ব 

 

হাঁ হাঁ না  

181 জনাব ম া:  ছজবুর রহ ান 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, মগায়ালন্দ, রাজবািী 

জন্ম ত্াছরখ:07/09/1975 

রাজবািী 

 

 

এসএসছস 2য় 1993 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 15/04/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এ এলএসএস কা -গার্ ব 

 

হাঁ হাঁ না  

182 জনাব সুকু ার  ন্ডল 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, সদর, রাজবািী 

জন্ম ত্াছরখ:10/06/1970 

রাজবািী 

 

 

এসএসছস 

এইচএসছস 

স্নাত্ক 

3য় 

3য় 

2.49 

1988 

1990 

2013 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 24/07/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

183 জনাব ম া: ম াখজলছুর রহ ান 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, বাছলয়াকাছন্দ, রাজবািী 

জন্ম ত্াছরখ: 01/02/1976 

ম জহরপুর 

 

এসএসছস 1ম 2000 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 11/06/1995 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না 1। এসএসসস সৈদপত্র নৈই। 

184 জনাব ম া: মরজাউল ইসলা  

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, বাছলয়াকাছন্দ, রাজবািী 

জন্ম ত্াছরখ: 05/06/1968 

রাজবািী 

 

8  মেছণ 

 

  প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 01/06/1995 

রাজস্ব: 01/07/2001 

এমএলএসএস 

হাঁ হাঁ না  

185 জনাব ম া:  াহবুবুল আল  

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, রা গছত্, লক্ষ্মীপুর 

জন্ম ত্াছরখ: 10/04/1972 

ছসজলট 

 

এসএসছস 

এইচএসছস  

2য় 

2.70 

1988 

2014 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 20/06/1995 

রাজস্ব: 01/07/2001 

এমএলএসএস 

হাঁ হাঁ না  

186 জনাব সওকত্ ওি ান 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, আলীকদ , বান্দরবান পাব বত্য মজলা 

জন্ম ত্াছরখ:01/01/1976 

বান্দরবান 

পাব বত্য মজলা 

 

 

এসএসছস 3.31 2019 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 25/01/1995 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এ এলএসএস-কা -দাজরায়ান 

হাঁ হাঁ না  

187 জনাব ম া: আব্দুল  ান্নান 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, িাজাহানপুর, বগুিা 

জন্ম ত্াছরখ: 15/04/1974 

বগুিা 

 

 

এসএসছস 

এইচএসছস 

3য় 

3য় 

1989 

1991 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 04/08/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

 

হাঁ হাঁ না  



      

  

188 জনাব ম া: ওয়াজহদুল ইসলা  

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, দুপচাছচয়া, বগুিা 

জন্ম ত্াছরখ:28/02/1973 

বগুিা 

 

 

এসএসছস 

এইচএসছস 

2য় 

3য় 

1988 

1991 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 30/09/1995 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এ এলএসএস-কা -দাজরায়ান 

হাঁ হাঁ না  

189 জনাব ম া: আব্দুল হাছল  

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, ছিবগঞ্জ, বগুিা 

জন্ম ত্াছরখ: 07/06/1976 

বগুিা 

 

 

এসএসছস 

এইচএসছস 

ছবএসএস 

1ম 

2য় 

3য় 

1991 

1997 

2001 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 28/07/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

 

হাঁ হাঁ না  

190 জনাব ম া: আব্দুস সা াদ 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, গাবত্লী, বগুিা 

জন্ম ত্াছরখ:01/03/1974 

বগুিা 

 

 

8  মেছন   প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 25/07/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না ছনয়ছ ত্করজনর কছপ মনই 

191 জনাব ম া: লছত্ফুল 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, সাছরয়াকাছন্দ, বগুিা 

জন্ম ত্াছরখ:15/11/1971 

বগুিা 

 

 

এসএসছস 2য় 1987 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 01/12/1994 

রাজস্ব: 01/07/2000 

এ এলএসএস-কা -দাজরায়ান  

হাঁ হাঁ না  

192 জনাব ম াহাম্মদ আলী 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, সাছরয়াকাছন্দ, বগুিা 

জন্ম ত্াছরখ: 10/07/1972  

বগুিা 

 

 

এসএসছস 2য় 1988 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 05/06/1995 

রাজস্ব: 01/07/2001 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

193 জনাব ম া: ইস াইল মহাজসন 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, গাবত্লী, বগুিা 

জন্ম ত্াছরখ:25/12/1974 

বগুিা 

 

 

এসএসছস 1ম 2000 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 10/04/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এ এলএসএস-কা -দাজরায়ান 

হাঁ হাঁ না এসএসছস সনদ ও উচ্চ ছিক্ষা গ্রহজণর 

অনু ছত্পত্র মনই 

194 জনাব ম া: মসছল  হাওলাদার 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, বগুিা সদর, বগুিা 

জন্ম ত্াছরখ:09/11/1977 

ঢাকা 

 

 

এসএসছস 

এইচএসছস 

2য় 

2.40 

1993 

2005 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 08/04/1999 

রাজস্ব: 01/07/2000 

নৈশ প্রহরী 

হাঁ হাঁ না উচ্চ ছিক্ষা গ্রহজণর যথাযথ কর্তবপক্ষ 

কর্তবক অনু ছত্ মনই 

195 জনাব ম া: আব্দুল  ছজদ 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, আদ দীছঘ, বগুিা 

জন্ম ত্াছরখ:10/11/1966 

নওগাঁ 

 

 

এসএসছস 

এইচএসছস 

2য় 

2য় 

1982 

1985 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 01/08/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

196 জনাব ম া:  ামুন হাসান 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, ৈন্দীগ্রাম, বগুিা 

জন্ম ত্াছরখ:09/01/1984 

বগুিা 

 

 

এসএসছস 

 

2য় 

 

2000 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 01/01/2003 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এমএলএসএস 

হাঁ হাঁ না  

197 জনাব  ীর ম া: ম ািাররি মহাজসন  

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, নছন্দগ্রা , বগুিা 

জন্ম ত্াছরখ:12/03/1972 

বগুিা 

 

 

এসএসছস 3য় 1988 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 07/08/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  



      

  

198 জনাব ম া:  হজসন আলী 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, কাহালু, বগুিা 

জন্ম ত্াছরখ:01/08/1973 

বগুিা 

 

 

এসএসছস 2য় 1988 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 01/08/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

199 জনাব ম ািা:িা ী া আকত্ার 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, বগুিা সদর, বগুিা 

জন্ম ত্াছরখ:11/02/1983 

গাইবান্ধা 

 

 

এসএসছস 2য় 1999 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 04/10/2001 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এমএলএসএস 

হাঁ হাঁ না  

200 জনাব ম া: আব্দুল হান্নান 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, মসানাত্লা, বগুিা 

জন্ম ত্াছরখ:30/11/1965 

পঞ্চগি 

 

 

এসএসছস 

এইচএসছস  

ছবএ 

2য় 

2য় 

3য় 

1981 

1984 

1986 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 05/12/1994 

রাজস্ব: 01/07/2000 

এমএলএসএস 

হাঁ হাঁ না  

201 জনাব ম া: িাহাদাৎ মহাজসন 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, সুজানগর, পাবনা 

জন্ম ত্াছরখ:18/09/1975 

ছসরাজগঞ্জ 

 

 

 

দাছখল 2য় 1999 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 30/07/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

202 জনাব ম া: মত্ািাজ্জল মহাজসন 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, সাছথয়া, পাবনা 

জন্ম ত্াছরখ: 05/02/1977 

কুছিয়া 

 

 

 

8  মেছণ 

 

  প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 24/06/1999 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

203 জনাব ম া: আব্দুর রাজ্জাক 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, সাছথয়া, পাবনা 

জন্ম ত্াছরখ:20/07/1971 

পাবনা 

 

 

 

এসএসছস 2য় 1987 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 23/09/1995 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এ এলএসএস-কা -দাজরায়ান 

হাঁ হাঁ না  

204 জনাব ম া: হারুনার রছিদ 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, মবিা, পাবনা 

জন্ম ত্াছরখ:01/09/1970 

ছসরাজগঞ্জ 

 

 

 

দাছখল 

এইচএসছস 

2য় 

2.25 

1986 

2011 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 12/06/1995 

রাজস্ব: 01/07/2001 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না এইচএসছস সনদ অজবজনর অনু ছত্পত্র 

দাছখল করা হয়ছন 

205 জনাব ম া: আছ নুর ইসলা  

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, িছরদপুর, পাবনা 

জন্ম ত্াছরখ:29/12/1973 

 

পাবনা 

 

 

10  মেছন   প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 01/08/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

206 জনাব ম া: মরজাউল কছর  

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, িছরদপুর, পাবনা 

জন্ম ত্াছরখ: 02/02/1971 

 

পাবনা 

 

 

এসএসছস 2য় 1987 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 18/09/1995 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এ এলএসএস-কা -দাজরায়ান 

হাঁ হাঁ না  

207 জনাব ম া: ম াজাজম্মল হক 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস,  াঙ্গুিা, পাবনা 

জন্ম ত্াছরখ:21/06/1967 

 

পাবনা 

 

 

এসএসছস 

এইচএসছস 

2য় 

2য় 

1982 

1985 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 01/08/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  



      

  

208 জনাব ম া:  নসুর রহ ান 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস,  াঙ্গুিা, পাবনা 

জন্ম ত্াছরখ:02/12/1974 

 

চাঁপাইনবাবগ

ঞ্জ 

 

 

এসএসছস 3য় 1990 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 30/09/1995 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এ এলএসএস-কা -দাজরায়ান 

হাঁ হাঁ না  

209 জনাব ম া: আছ নুল ইসলা  ছ য়া 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, চাটজ াহর, পাবনা 

জন্ম ত্াছরখ:01/01/1970 

 

ছসরাজগঞ্জ 

 

এসএসছস 

এইচএসছস 

ছবএসএস 

3.30 

2.55 

2.48 

2009 

2012 

2016 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 28/12/1993 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এ এলএসএস 

হাঁ হাঁ না  

210 জনাব ম া: জয়নাল আজবদীন 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, ঈশ্বরদী, পাবনা 

জন্ম ত্াছরখ:30/10/1977 

 

গাইবান্ধা 

 

এসএসছস 2.75 2007 

 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 27/07/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

211 জনাব ম া: িাহাদাত্ মহাজসন 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, ঈশ্বরদী, পাবনা 

জন্ম ত্াছরখ:01/05/1976 

 

ছসরাজগঞ্জ 

 

 

এসএসছস 

এইচএসছস  

2য় 

2.35 

1992 

2015 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 23/09/1995 

রাজস্ব: 01/07/2001 

এ এলএসএস-কা -দাজরায়ান 

হাঁ হাঁ না  

212 জনাব ম া:  ঞ্জুরুল ইসলা  

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, নবাবগঞ্জ, ছদনাজপুর 

জন্ম ত্াছরখ: 05/01/1973 

 

কুছিগ্রা  

 

 

এসএসছস 

এইচএসছস  

2য় 

2য় 

1994 

1997 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 24/09/1995 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এ এলএসএস-কা -দাজরায়ান 

হাঁ হাঁ না  

213 জনাব ম া: ছসরাজূল হক 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, নবাবগঞ্জ, ছদনাজপুর 

জন্ম ত্াছরখ: 02/04/1978 

 

কুছিগ্রা  

 

 

8  মেছণ 

 

  প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 27/07/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না 1। ছনয়ছ ত্করণ এর আজদি কছপ 

214 জনাব ম া: আব্দুর জছলল 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, নাজগশ্বরী, কুছিগ্রা  

জন্ম ত্াছরখ: 06/04/1971 

 

কুছিগ্রা  

 

 

8  মেছণ 

 

  প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 21/09/1995 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এ এলএসএস-কা -দাজরায়ান 

হাঁ হাঁ না  

215 জনাব ম া:  াহবুবর রহ ান 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, কাউছনয়া, রংপুর 

জন্ম ত্াছরখ: 01/01/1980 

 

রংপুর 

 

 

দাছখল 

আছল  

িাছজল 

1  

2য় 

2য় 

1996 

1999 

2001 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 14/10/2001 

রাজস্ব: 01/07/2005 

অসিস সহায়ক 

হাঁ হাঁ না  

216 জনাব ম া: নুরুল ইসলা  

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, ছচত্ল ারী, কুছিগ্রা  

জন্ম ত্াছরখ: 07/08/1969 

 

গাইবান্ধা 

 

 

এসএসছস 

এইচএসছস 

2য় 

1.40 

2000 

2009 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 04/01/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এ এলএসএস-কা -দাজরায়ান 

হাঁ হাঁ না  

217 জনাব ম া: সা শুল হক 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, বাছলয়ার্াঙ্গী, ঠাকুরগাঁও 

জন্ম ত্াছরখ: 05/02/1970 

 

ঠাকুরগাঁও 

 

 

8  মেছণ   প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 06/06/1995 

রাজস্ব: 01/07/2005 

অসিস সহায়ক 

হাঁ হাঁ না  



      

  

218 জনাব ম া: মসজকন্দার আলী সরকার 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, ভুরুঙ্গা ারী, কুছিগ্রা  

জন্ম ত্াছরখ: 31/12/1967 

 

গাইবান্ধা 

 

 

এসএসছস 

এইচএসছস 

2য় 

3য় 

1986 

1989 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 01/12/1994 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এ এলএসএস-কা -দাজরায়ান 

হাঁ হাঁ না  

219 জনাব ম া: রছিকুল ইসলা  

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, ছচত্ল ারী, কুছিগ্রা  

জন্ম ত্াছরখ: 10/07/1968 

কুছিগ্রা  

 

 

 

8  মেছণ   প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 08/01/1994 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ড/দাররায়াৈ 

হাঁ হাঁ না  

220 জনাব ম া: িা সুল হক 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, আছদত্ ারী, লাল ছনরহাট 

জন্ম ত্াছরখ: 01/06/1967 

লাল ছনরহাট 

 

 

 

এসএসছস 2য় 1983 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 23/04/1994 

রাজস্ব: 01/07/2005 

অসিস সহায়ক 

হাঁ হাঁ না  

221 জনাব ম া: পছিরুল হক 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, হাত্ীবান্ধা, লাল ছনরহাট 

জন্ম ত্াছরখ: 12/08/1974 

ঠাকুরগাঁও 

 

 

 

এসএসছস 3য় 1991 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 31/01/1995 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এ এলএসএস-কা -দাজরায়ান 

হাঁ হাঁ না  

222 জনাব ম া: নুরুল ইসলা  

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, ত্ারাকান্দা,  য় নছসংহ 

জন্ম ত্াছরখ: 16/01/1970 

 য় নছসংহ 

 

 

 

এসএসছস 

এইচএসছস 

2য় 

2য় 

1986 

1988 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 01/08/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

223 জনাব ম া: আব্দুল খাজলক 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, মুক্তাগািা,  য় নছসংহ  

জন্ম ত্াছরখ: 15/06/1967 

 য় নছসংহ 

 

 

 

এসএসছস 

এইচএসছস 

3য় 

2য় 

1984 

1988 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 07/06/1995 

রাজস্ব: 01/07/2001 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

224 জনাব ম াহাম্মদ আজনায়ার হুজসন খান 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, গিরগাঁও,  য় নছসংহ 

জন্ম ত্াছরখ: 12/01/1977 

 য় নছসংহ 

 

 

 

এসএসছস 2য় 1993 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 23/07/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

225 জনাব ম া: ইস াইল মহাজসন 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, গিরগাঁও,  য় নছসংহ 

জন্ম ত্াছরখ: 14/02/1969 

 য় নছসংহ 

 

 

 

এসএসছস 

এইচএসছস 

3য় 

3য় 

1985 

1987 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 27/09/1995 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এ এলএসএস-কা -দাজরায়ান 

হাঁ হাঁ না  

226 জনাব ম া: এ দাদুল হক 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, মুক্তাগািা,  য় নছসংহ 

জন্ম ত্াছরখ: 18/08/1974 

 য় নছসংহ 

 

 

 

এসএসছস 

এইচএসছস 

2.65 

1.95 

2005 

2009 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 23/09/1995 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এ এলএসএস-কা -দাজরায়ান 

হাঁ হাঁ না উচ্চ ছিক্ষা গ্রহজণর অনু ছত্পত্র দাছখল 

করা হয়ছন 

227 জনাব ম া: মসাজহল রানা 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, ত্ারাকান্দা,  য় নছসংহ 

জন্ম ত্াছরখ: 21/02/1976 

 য় নছসংহ 

 

 

 

এসএসছস 2য় 1991 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 16/04/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এ এলএসএস-কা -দাজরায়ান 

হাঁ হাঁ না  



      

  

228 জনাব ম া: নাছির উছিন 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, সদর,  য় নছসংহ 

জন্ম ত্াছরখ: 15/04/1976 

জা ালপুর 

 

 

 

এসএসছস 1ম 1993 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 24/06/1999 

রাজস্ব: 01/07/2005 

অসিস সহায়ক 

হাঁ হাঁ না  

229 জনাব ছবকাি কু ার 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, সদর,  াছনকগঞ্জ 

জন্ম ত্াছরখ: 01/03/1972 

রাজবািী 

 

 

 

এসএসছস 

এইচএসছস 

স্নাত্ক 

2য় 

1.50 

2.71 

2000 

2004 

2009 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 01/10/1995 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এ এলএসএস-কা -দাজরায়ান 

হাঁ হাঁ না  

230 জনাব ম া: ত্ারা ছ য়া 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, সদর,  াছনকগঞ্জ 

জন্ম ত্াছরখ: 30/04/1973 

 

 াছনকগঞ্জ 

 

 

এসএসছস 2য় 1989 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 27/07/1997 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

 

 

 

 

231 জনাব ম া: মখারজিদ আল  

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, িছরদগঞ্জ, চাঁদপুর 

জন্ম ত্াছরখ: 15/08/1972 

 

চাঁদপুর 

 

এসএসছসএ

ইচএসছস 

2.65 

2.00 

2004 

2009 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 25/09/1995 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এ এলএসএস-কা -দাজরায়ান 

হাঁ হাঁ না  

232 জনাব ছবল্লাল মহাজসন 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, িছরদগঞ্জ, চাঁদপুর 

জন্ম ত্াছরখ: 01/06/1972 

 

চাঁদপুর 

 

এসএসছস 

এইচএসছস 

2য় 

3য় 

1988 

1994 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 01/08/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

233 জনাব  ছজবুর রহ ান মিখ 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, পাকুছন্দয়া, ছকজিারগঞ্জ 

জন্ম ত্াছরখ: 30/06/1973 

 

 য় নছসংহ 

 

এসএসছস 

এইচএসছস 

3য় 

2.30 

1989 

2004 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 25/09/1995 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এ এলএসএস-কা -দাজরায়ান 

হাঁ হাঁ না  

234 জনাব ম া: িা ী  ছ য়া 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, ন রব, ছকজিারগঞ্জ 

জন্ম ত্াছরখ: 01/02/1978 

 

ছকজিারগঞ্জ 

 

 

এসএসছস 1ম 1999 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 05/08/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

235 জনাব ম া:  াজহারুল ইসলা  

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, কুছলয়ারচর, ছকজিারগঞ্জ 

জন্ম ত্াছরখ: 30/01/1967 

 

ছকজিারগঞ্জ 

 

 

 

8   মেছণ 

 

  প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 25/07/1995 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

236 জনাব ম া: মরিাজয়ত্ উল্লাহ 

অছিস সহায়ক  

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, কুছলয়ারচর, ছকজিারগঞ্জ 

জন্ম ত্াছরখ: 03/02/1973 

 

ছকজিারগঞ্জ 

 

 

এসএসছস 

এইচএসছস 

2য় 

2.82 

1988 

2009 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 02/01/1994 

রাজস্ব: 01/07/2005 

অসিস সহায়ক 

হাঁ হাঁ না 1। এইচএসছস সনদ অজবজনর অনু ছত্ 

পত্র দাছখল করা হয়ছন 

237 জনাব ম া: ই া  মহাজসন 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, বাছজত্পুর, ছকজিারগঞ্জ 

জন্ম ত্াছরখ: 02/02/1970 

 

ছকজিারগঞ্জ 

 

 

দাছখল 

আছল  

3য় 

3য় 

1984 

1986 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 01/08/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  



      

  

238 জনাব ম া: আবদুস মসাবাহান 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, কটিয়াদী, ছকজিারগঞ্জ 

জন্ম ত্াছরখ: 06/10/1976 

 

ছকজিারগঞ্জ 

 

 

এসএসছস 3য় 1991 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 01/10/1995 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এ এলএসএস-কা -দাজরায়ান 

হাঁ হাঁ না  

239 জনাব নাজমুল মহাসাইন 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, অিগ্রা , ছকজিারগঞ্জ 

জন্ম ত্াছরখ: 10/04/1985 

 

ছকজিারগঞ্জ 

 

 

8  মেছণ 

 

  প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 07/08/1995 

রাজস্ব: 01/01/2007 

গার্ ড/দাররায়াৈ 

হাঁ হাঁ না  

240 জনাব ম াহাম্মদ ইস াইল সরকার  

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, ছনকলী, ছকজিারগঞ্জ 

জন্ম ত্াছরখ: 01/02/1973 

 

ছকজিারগঞ্জ 

 

 

এসএসছস 

এইচএসছস 

ছবএ(পাি) 

2য় 

3য় 

3য় 

1988 

1991 

1992 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 01/10/1995 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এ এলএসএস-কা -দাজরায়ান 

হাঁ হাঁ না  

241 জনাব ম া: মগালা  ম াস্তিা 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, ত্ািাইল, ছকজিারগঞ্জ 

জন্ম ত্াছরখ: 25/12/1977 

 

মনত্রজকানা 

 

 

8  মেছণ 

 

  প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 16/04/1998 

রাজস্ব: 01/0৭/2001 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

242 জনাব ম া: িাহজাহান কবীর 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, ত্ািাইল, ছকজিারগঞ্জ 

জন্ম ত্াছরখ: 07/01/1967 

 

ছকজিারগঞ্জ 

 

 

এসএসছস 2য় 1985 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 20/04/1998 

রাজস্ব: 01/0৭/2001 

অসিস সহায়ক 

হাঁ হাঁ না  

243 জনাব ম া: আছ নুর রহ ান 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, কছর গঞ্জ, ছকজিারগঞ্জ 

জন্ম ত্াছরখ: 31/05/1968 

 

জা ালপুর 

 

 

এসএসছস 

এইচএসছস 

3য় 

2য় 

1984 

1988 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 01/08/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

244 জনাব ম া: ইউসুি আলী 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, কছর গঞ্জ, ছকজিারগঞ্জ 

জন্ম ত্াছরখ: 01/03/1973 

 

ছকজিারগঞ্জ 

 

 

এসএসছস 

এইচএসছস  

2য় 

2য় 

1989 

1991 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 25/09/1995 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এ এলএসএস-কা -দাজরায়ান 

হাঁ হাঁ না  

245 জনাব ম া: বাবুল ছ য়া 

ছনরাপত্তা প্রহরী   

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, মহাজসনপুর, ছকজিারগঞ্জ 

জন্ম ত্াছরখ: 21/07/1973 

 

জা ালপুর 

 

 

এসএসছস 3য় 1991 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 01/08/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

246 জনাব ম াহাম্মদ আজনায়ার মহাজসন 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, ইটনা, ছকজিারগঞ্জ 

জন্ম ত্াছরখ: 16/01/1978 

 

নারায়ণগঞ্জ 

 

 

এসএসছস 

এইচএসছস 

ছবএ(পাস) 

1ম 

2য় 

2য় 

1994 

1997 

2001 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 15/06/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এ এলএসএস-কা -দাজরায়ান 

হাঁ হাঁ না  

247 জনাব কাজী আছ রুল ইসলা  

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, টংগীবািী, মুছিগঞ্জ 

জন্ম ত্াছরখ: 06/07/1976 

 

িছরদপুর 

 

 

এসএসছস 

এইচএসছস  

2য় 

4.25 

1993 

2016 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 07/08/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না 1। এইচএসছস সনদ অজবজনর অনু ছত্ 

পত্র দাছখল করা হয়ছন 



      

  

248 জনাব ম া: আবু মসছল  খান 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, টংগীবািী, মুছিগঞ্জ 

জন্ম ত্াছরখ: 26/12/1975 

 

যজিার 

 

 

এসএসছস 

এইচএসছস 

ছবএ(পাস) 

2য় 

3য় 

3য় 

1991 

1993 

1996 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 23/07/1997 

রাজস্ব: 01/07/2005 

অসিস সহায়ক 

হাঁ হাঁ না  

249 জনাব ম া: আব্দুল জছলল সরদার 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, মলৌহজং, মুছিগঞ্জ 

জন্ম ত্াছরখ: 16/09/1976 

 

যজিার 

 

 

এসএসছস 2য় 2000 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 08/08/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

250 জনাব সারফুল ইসলা  

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, ছত্রিাল,  য় নছসংহ 

জন্ম ত্াছরখ: 08/02/1977 

 

 য় নছসংহ  

 

এসএসছস 3য় 1991 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 23/07/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

251 জনাব ম া: আসাদ উল্লাহ 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, নান্দাইল,  য় নছসংহ 

জন্ম ত্াছরখ: 15/08/1971 

 

 য় নছসংহ  

 

এসএসছস 3য় 1987 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 26/09/1995 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এ এলএসএস-কা -দাজরায়ান 

হাঁ হাঁ না  

252 জনাব ম া: মহলাল উছিন 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, হালুয়াঘাট,  য় নছসংহ 

জন্ম ত্াছরখ: 20/01/1973 

 

 য় নছসংহ  

 

8  মেছণ 

 

  প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 07/12/1994 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এ এলএসএস-কা -দাজরায়ান 

হাঁ হাঁ না 1। সৈয়সমতকররের কসপ নৈই। 

253 জনাব ম া: জাছহদুল ইসলা  

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, মগৌরীপুর,  য় নছসংহ 

জন্ম ত্াছরখ: 31/12/1975 

 

টাঙ্গাইল 

 

এসএসছস 

এইচএসছস  

2য় 

3য় 

1991 

2000 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 28/06/1999 

রাজস্ব: 01/07/2005 

অসিস সহায়ক 

হাঁ হাঁ না  

254 জনাব নজরুল ইসলা  

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, মগৌরীপুর,  য় নছসংহ 

জন্ম ত্াছরখ: 30/06/1973 

 য় নছসংহ  

 

 

এসএসছস 

এইচএসছস 

3য় 

2.30 

1990 

2008 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 30/07/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না 1। এইচএসছস সনদ অজবজনর অনু ছত্ 

পত্র দাছখল করা হয়ছন 

255 জনাব মহলাল উছিন 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, নান্দাইল,  য় নছসংহ 

জন্ম ত্াছরখ: 27/02/1974 

 

 য় নছসংহ  

 

এসএসছস 

এইচএসছস 

স্নাত্ক 

3য় 

3য় 

3য় 

1990 

1992 

1994 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 03/08/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

256 জনাব ম াহাম্মদ নজরুল ইসলা  

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, ফুলপুর,  য় নছসংহ 

জন্ম ত্াছরখ: 20/01/1974 

 

 য় নছসংহ  

 

এসএসছস 2য় 1988 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 25/07/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

257 জনাব ম া:  াহবুবুল আল  

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, ইশ্বগঞ্জ,  য় নছসংহ 

জন্ম ত্াছরখ: 05/07/1973 

 

 য় নছসংহ  

 

এসএসছস 

এইচএসছস 

 

2য় 

3য় 

1988 

1992 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 10/08/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  



      

  

258 জনাব ম া: ইব্রাছহ  

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, িাগলনাইয়া, মিনী 

জন্ম ত্াছরখ: 01/01/1972 

 

কুছ ল্লা 

 

9  মেছণ 

 

  প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 07/06/1995 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

259 জনাব অছনল চন্দ্র নাথ 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস,  াটিরাঙ্গা, খাগিািছি পাব বত্য মজলা 

জন্ম ত্াছরখ: 31/12/1968 

 

চট্রগ্রা  

 

এসএসছস 3য় 1858 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 27/09/1995 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এ এলএসএস-কা -দাজরায়ান 

হাঁ হাঁ না  

260 জনাব ম া: হু ায়ূন কছবর 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস,  াটিরাঙ্গা, খাগিািছি পাব বত্য মজলা 

জন্ম ত্াছরখ: 03/01/1975 

 

কুছ ল্লা 

 

এসএসছস 

এইচএসছস 

 

3য় 

2য় 

1991 

1994 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 07/08/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

261 জনাব ম া:  াজজদুল ইসলা  

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, হাছক পুর, ছদনাজপুর 

জন্ম ত্াছরখ: 30/07/1974 

 

রংপুর 

 

এসএসছস 

এইচএসছস  

3.35 

1.75 

2009 

2012 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 27/07/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

262 জনাব ম া:  ছত্উর রহ ান 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, বদরগঞ্জ, রংপুর 

জন্ম ত্াছরখ: 15/01/1975 

 

নীলিা ারী 

 

দাছখল 

আছল  

স্মাত্ক 

2য় 

2য় 

3য় 

1990 

1992 

2000 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 27/09/1995 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এ এলএসএস-কা -দাজরায়ান 

হাঁ হাঁ না  

263 জনাব ম া: আ জাদ মহাজসন 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, পাব বত্ীপুর, ছদনাজপুর 

জন্ম ত্াছরখ: 11/11/1976 

 

রংপুর 

 

এসএসছস 2য় 1992 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 31/07/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

264 জনাব ম া: ত্াজুল ইসলা  

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, কালীগঞ্জ, লাল ছনরহাট 

জন্ম ত্াছরখ: 22/02/1972 

 

লাল ছনরহাট 

 

9  মেছণ   প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 24/09/1995 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এ এলএসএস-কা -দাজরায়ান 

হাঁ হাঁ না  

265 জনাব এ,মক, এ  আব্দুর রছিদ মচৌধুরী 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, মর্া ার, নীলিা ারী 

জন্ম ত্াছরখ: 15/08/1966 

 

নীলিা ারী 

 

এসএসছস 

এইচএসছস 

2য় 

3য় 

1985 

1992 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 25/07/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

266 জনাব ম া: জাছহরুল ইসলা  

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, সাঘাটা, গাইবান্ধা 

জন্ম ত্াছরখ: 01/01/1976 

 

পঞ্চগি 

 

8  মেছণ   প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 11/06/1995 

রাজস্ব: 01/07/2005 

অসিস সহায়ক 

হাঁ হাঁ না  

267 জনাব ম া: ম ারজিদুর রহ ান 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, সাঘাটা, গাইবান্ধা 

জন্ম ত্াছরখ: 01/06/1974 

 

গাইবান্ধা 

 

8  মেছণ   প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 07/06/1995 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  



      

  

268 জনাব ম া: ত্াছরক 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, কালীগঞ্জ, লাল ছনরহাট 

জন্ম ত্াছরখ: 10/08/1974 

 

রংপুর 

 

8  মেছণ   প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 06/08/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

269 জনাব ম া: আছ নুল ইসলা  

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, আছদত্ ারী, লাল ছনরহাট 

জন্ম ত্াছরখ: 30/11/1971 

 

গাইবান্ধা 

8  মেছণ   প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 13/04/1994 

রাজস্ব: 01/0৭/2001 

গার্ ড/দাররায়াৈ 

হাঁ হাঁ না  

270 জনাব ম া: লুৎির রহ ান 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, বাছলয়ার্াঙ্গী, ঠাকুরগাঁও 

জন্ম ত্াছরখ: 28/03/1965 

 

ঠাকুরগাঁও 

9  মেছণ   প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 14/08/1994 

রাজস্ব: 01/0৭/2001 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

271 জনাব ম া: নাছজ  উছিন 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, হছরপুর, ঠাকুরগাঁও 

জন্ম ত্াছরখ:12/10/1983 

 

মনায়াখালী 

এসএসছস 2.63 2001 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

18/12/2016 

প্রকল্প: 23/12/2004 

রাজস্ব: 01/07/2008 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

272 জনাব ম া: বছদউজ্জা ান 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, গজাছরয়া, মুিীগঞ্জ 

জন্ম ত্াছরখ: 31/12/1969 

 

লক্ষ্মীপুর 

 

এসএসছস 3য় 1986 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 30/04/1994 

রাজস্ব: 01/0৭/2001 

এমএলএসএস 

হাঁ হাঁ না  

273 জনাব  ম ািারি মহাজসন 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, সদর, মুিীগঞ্জ 

জন্ম ত্াছরখ: 05/01/1974 

 

নারায়ণগঞ্জ  

 

 

এসএসছস 

এইচএসছস 

2য় 

3য় 

1990 

1992 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 21/09/1995 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এ এলএসএস-কা -দাজরায়ান 

হাঁ হাঁ না  

274 জনাব  ম া: মগালা  কছবর 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, মবত্াগী, বরগুনা 

জন্ম ত্াছরখ: 01/02/1974 

 

বরগুনা 

 

 

দাছখল 3য় 1989 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 01/08/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

275 জনাব  ম া: হাছববুর রহ ান 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, মবত্াগী, বরগুনা 

জন্ম ত্াছরখ: 01/01/1965 

 

পটুয়াখালী 

 

 

এসএসছস 3য় 1982 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 25/09/1995 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এমএলএসএস-কাম-দাররায়াৈ 

হাঁ হাঁ না  

276 জনাব  ম া: আ: রব হাওলাদার 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, কলাপািা, পটুয়াখালী 

জন্ম ত্াছরখ: 01/03/1979 

 

পটুয়াখালী 

 

 

দাছখল 

এইচএসছস 

ছবএ 

3য় 

3য় 

2.88 

1994 

2000 

2016 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 28/06/1999 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

277 জনাব  ম া: আবদুল খাজলক 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, গলাছচপা,পটুয়াখালী 

জন্ম ত্াছরখ: 07/08/1969 

 

পটুয়াখালী 

 

 

এসএসছস 

এইচএসছস 

2য় 

3.50 

1987 

2014 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 04/06/1994 

রাজস্ব: 01/07/2001 

এমএলএসএস 

হাঁ হাঁ না 1। এইচএসছস সনদ অজবজনর অনু ছত্ 

পত্র দাছখল করা হয়ছন 



      

  

278 জনাব  ম া:  ছত্য়ার রহ ান 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, ছ জবাগঞ্জ,পটুয়াখালী 

জন্ম ত্াছরখ: 15/11/1979 

সাছ বস বছহজত্ 

স্থায়ী ঠিকানা 

উজেখ মনই 

এসএসছস 2.45 2015 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 01/12/1998 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

279 জনাব  ম ািা: িাহানারা খাতুন 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, কাছজপুর, ছসরাজগঞ্জ 

জন্ম ত্াছরখ: 19/01/1974 

 

ছসরাজগঞ্জ  

 

 

এসএসছস 3য় 1991 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 11/04/1999 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এমএলএসএস 

হাঁ হাঁ না  

280 জনাব  নাছির আহম্মদ 

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, মচৌহালী, ছসরাজগঞ্জ 

জন্ম ত্াছরখ: 12/11/1964 

 

ব্রাহ্মণবািীয়া 

 

 

এসএসছস 

এইচএসছস 

3য় 

3য় 

1981 

1985 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 13/06/1995 

রাজস্ব: 01/07/2001 

এমএলএসএস 

হাঁ হাঁ না  

281 জনাব  ম া: ম াস্তিা আল  হাওলাদার 

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, দু কী, পটুয়াখালী 

জন্ম ত্াছরখ: 01/12/1978 

 

ঝালকাটি 

 

 

8  মেছণ 

 

  প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 11/04/2001 

রাজস্ব: 01/01/2007 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

282 জনাব  ম া: আবু ইউসুি  

ছনরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, সদর, পটুয়াখালী 

জন্ম ত্াছরখ: 30/11/1976 

 

ঢাকা 

 

 

দাছখল 

আছল  

িাছজল 

3য় 

3য় 

2য় 

1989 

1993 

1997 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 01/04/1999 

রাজস্ব: 01/07/2000 

নৈশ প্রহরী 

হাঁ হাঁ না  

283 জনাব  আবুল কালা   

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, সদর, পটুয়াখালী 

জন্ম ত্াছরখ: 01/01/1976 

 

ঢাকা 

 

এসএসছস 4.00 2018 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 27/09/1995 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এমএলএসএস-কাম-দাররায়াৈ 

হাঁ হাঁ না  

284 জনাব নমা: ৈজরুল ইসলাম  

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, শাহজাদপুর, সসরাজগঞ্জ 

জন্ম ত্াছরখ: 03/08/1974 

 

সসরাজগঞ্জ 

 

 

এসএসছস 

এইচএসসস 

সিএ 

3য় 

2.80 

2.71 

1991 

2013 

2018 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 30/09/1995 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এমএলএসএস-কাম-দাররায়াৈ 

হাঁ হাঁ না  

285 জনাব নমা: শাহজাহাৈ আলী  

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, তাড়াশ, সসরাজগঞ্জ 

জন্ম ত্াছরখ: 20/07/1970 

 

সসরাজগঞ্জ 

 

 

এসএসছসএ

ইচএসসস 

2য় 

3য় 

1986 

1989 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 01/10/1995 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এমএলএসএস-কাম-দাররায়াৈ 

হাঁ হাঁ না  

286 জনাব নমা: নগালাম নমাস্তিা 

সৈরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, তাড়াশ, সসরাজগঞ্জ 

জন্ম ত্াছরখ: 31/12/1976 

 

সসরাজগঞ্জ 

 

 

দাসিল 

আসলম 

2য় 

2য় 

1991 

1993 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 01/08/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

ননি প্রহরী 

হাঁ হাঁ না  

287 জনাব নমা: শসিকুল ইসলাম  

অছিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, উল্লাপাড়া, সসরাজগঞ্জ 

জন্ম ত্াছরখ: 13/04/1974 

 

সসরাজগঞ্জ 

 

 

8ম নেসে   প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13 /01/2013 

প্রকল্প: 01/10/1995 

রাজস্ব: 01/07/2005 

এমএলএসএস-কাম-দাররায়াৈ 

হাঁ হাঁ না  



      

  

288 জনাব নমা: আব্দুল লসতি  

সৈরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, উল্লাপাড়া, সসরাজগঞ্জ 

জন্ম ত্াছরখ: 19/03/1972 

 

পািৈা 

 

 

এসএসছস 

এইচএসছস 

2য় 

1.90 

1998 

2009 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 27/07/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

289 জনাব নমা: ছসগর নহারসৈ  

সৈরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, তালতলী, িরগুৈা 

জন্ম ত্াছরখ: 12/12/1981 

 

িরগুৈা 

 

 

দাছখল 

এইচএসসস

সিএ 

3য় 

2.25 

2.54 

1996 

2008 

2016 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 03/08/1996 

রাজস্ব: 01/07/2005 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না এইচএসসস ও স্নাতক পারশর 

অনুমসতপত্র নৈই 

290 জনাব নমা: আসমনুল ইসলাম  

সৈরাপত্তা প্রহরী 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, আমতলী, িরগুৈা 

জন্ম ত্াছরখ: 01/06/1968 

 

িসরশাল 

 

 

এসএসছস 

এইচএসসস 

সিএসএস 

2য় 

3য় 

2.58 

1984 

1986 

2016 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 08/01/1994 

রাজস্ব: 01/07/2001 

গার্ ব 

হাঁ হাঁ না  

291 জনাব নমা: সমজানুর রহমাৈ  

অসিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, আমতলী, িরগুৈা 

জন্ম ত্াছরখ: 22/10/1971 

 

িসরশাল 

 

 

এসএসছস 2য় 1986 প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 13/01/2001 

রাজস্ব: 01/07/2001 

অসিস সহায়ক 

হাঁ হাঁ না  

292 জনাব ম াোঃ জছস  উছিন  

অসিস সহায়ক 

উপজজল  াধ্যছ ক ছিক্ষা অছিস, বুসড়চং, কুসমল্লা 

জন্ম ত্াছরখ: 12/02/1974 

 

কুসমল্লা 

 

 

দাছখল 

আছল  

2য় 

3য় 

1988 

1997 

প্রকজল্প 

ছনয়ছ ত্করণ 

13/01/2013 

প্রকল্প: 24/09/1995 

রাজস্ব: 01/01/2007 

এমএলএসএস-কাম-দাররায়াৈ 

হাঁ হাঁ না  

293 Rbve সশসরে আক্তার 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, নিায়ালমারী, িসরদপুর   

Rb¥ ZvwiL: 01/07/1975  

মুন্সীগঞ্জ GmGmwm 

 

3.20 

 

2011 

 

প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 03/12/1994 

ivR¯^: 01/07/2000 

GgGjGmGm 

(`v‡ivqvb) 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

294 Rbve মু হারসৈ আলী 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, সালথা, িসরদপুর   

Rb¥ ZvwiL: 01/01/1973 

ৈিািগঞ্জগঞ্জ GmGmwm 

GBPGmwm 

 

3q 

3q 
 

1989 

1995 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 11/04/1999 

ivR¯^: 01/01/2007 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

295 Rbve নমাোঃ নসসলম নরজা 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, সালথা, িসরদপুর   

Rb¥ ZvwiL: 16/11/1966 

িসরদপুর GmGmwm 3q 1981 প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

01/07/2000 

cÖKí: 28/11/1994 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

(`v‡ivqvb) 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB 1| g~j mvwf©m ewn ৈাই  

296 Rbve নমাোঃ জয়ৈাল আরিদীৈ 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, িসরদপুর সদর, িসরদপুর   

Rb¥ ZvwiL: 04/04/1977 

িসরদপুর GmGmwm 2q 1992 প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

01/07/2001 

cÖKí: 07/06/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB 2| g~j mvwf©m ewn ৈাই 

297 Rbve নমাহাম্মদ আসলাম আলী সসসিকী 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, মধুিালী, িসরদপুর   

Rb¥ ZvwiL: 10/05/1971 

িসরদপুর GmGmwm 

GBPGmwm 

 

2q 

কম্পার্ ড

নমন্টাল 

 

1988 

1990 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

01/07/2005 

cÖKí: 30/07/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

298 Rbvি এস. এম. নসকাৈদার আলী 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, মধুিালী, িসরদপুর   

Rb¥ ZvwiL: 02/07/1964 

িসরদপুর GmGmwm 

 

 

2q 

 

 

1980 

 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

01/07/2001 

cÖKí: 04/01/1994 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  



      

  

299 Rbve নশি ছাইফুল ইসলাম 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, আলিার্াঙ্গা, িসরদপুর   

Rb¥ ZvwiL: 05/02/1979 

ৈড়াইল GmGmwm 

GBPGmwm 

স্নাতক 

2q 

1.90 

2.71 

1994 

2005 

2009 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

01/07/2000 

cÖKí: 07/04/1999 

ivR¯^: 01/01/2007 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

300 Rbve সমৈতী রাৈী িাড়ড় 

অসিস সহায়ক  
মাধ্যসমক ও উচ্চ সশক্ষা অসিদপ্তর, ঢাকা। 

 Rb¥ ZvwiL: 10/02/1970 

িসরদপুর GmGmwm 3q 1994 প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

01/07/2000 

cÖKí: 07/12/1994 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

(`v‡ivqvb) 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB 1| g~j mvwf©m ewn ৈাই 

301 Rbve সহররন্দ্র ৈাথ মন্ডল 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, সদরপুর, িসরদপুর   

Rb¥ ZvwiL: 04/01/1974 

ৈড়াইল GmGmwm 

 

3q 

 

1989 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 08/04/1999 

ivR¯^: 01/01/2007 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB 1| g~j mvwf©m ewn ৈাই 

302 Rbve নমাোঃ নমাজারম্মল হক 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, সদরপুর, িসরদপুর   

Rb¥ ZvwiL: 10/05/1971 

ৈড়াইল GmGmwm 

GBPGmwm 

 

2q 

3q 

 

1986 

1988 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 31/12/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

এম.এল.এস.এস 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB 1| g~j mvwf©m ewn ৈাই 

303 Rbve নমাোঃ িাবুল সময়া 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, ভাংগা, িসরদপুর   

Rb¥ ZvwiL: 01/01/1975 

ৈড়াইল অষ্টম 

 

 

2q 

 

 

1988 

 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 30/01/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

এম.এল.এস.এস 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

304 Rbve নমাোঃ সসিকুল ইসলাম মসল্লক 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, ভাংগা, িসরদপুর   

Rb¥ ZvwiL: 31/12/1975 

ৈড়াইল অষ্টম 

 

 

2q 

 

 

1988 

 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/04/1999 

ivR¯^: 01/01/2007 

এম.এল.এস.এস 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

305 Rbve মসহউিীৈ 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, পটিয়া, চট্টগ্রাম   

Rb¥ ZvwiL: 27/10/1972 

চট্টগ্রাম GmGmwm 

GBPGmwm 

 

2q 

3q 

 

1989 

1991 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

01/07/2005 

cÖKí: 25/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

এম.এল.এস.এস 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

306 Rbve নমাোঃ নমাকবুল হাছাৈ 

সৈরাপত্তা প্রহরী 
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, সদর, কক্সিাজার   

Rb¥ ZvwiL: 01/03/1975 

সি-িাড়ীয়া ৮ নেসে  

 

 

 

1987 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

01/07/2005 

cÖKí: 31/07/1997 

ivR¯^: 01/07/2005 

     সৈরাপত্তা প্রহরী 
 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

307 Rbve নমাোঃ ইব্রাসহম িসললুল্লাহ 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, নদসিদ্বার, কুসমল্লা    

Rb¥ ZvwiL: 30/05/1974 

কুসমল্লা GmGmwm 

GBPGmwm 

 

3.35 

2.45 

 

2013 

2018 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

01/07/2005 

cÖKí: 01/10/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

এম.এল.এস.এস 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

308 Rbve নমাোঃ িারুক 

সৈরাপত্তা প্রহরী 
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, নৈছারািাদ, সপররাজপুর।   

Rb¥ ZvwiL: 16/07/1969 

সপররাজপুর ৮ নেসে  

 

 

 

1983 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

01/07/2005 

cÖKí: 01/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

309 Rbve একরামুজ্জামাৈ নমাল্যা 

অসিস সহায়ক 
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, নৈছারািাদ, সপররাজপুর।   

Rb¥ ZvwiL: 01/06/1976 

নগাপালগঞ্জ GmGmwm 

GBPGmwm 

 

3য় 
2.10 

 

2013 

2018 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

01/07/2005 

cÖKí: 14/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

এম.এল.এস.এস 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

310 Rbve তাপস কুমার মন্ডল 

সৈরাপত্তা প্রহরী 
সি-িাড়ীয়া GmGmwm 

GBPGmwm 

2য় 

2য় 

1985 

2006 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

cÖKí: 01/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 



      

  

উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, কাউিালী, সপররাজপুর    

Rb¥ ZvwiL: 20/02/1959 

স্নাতক 2য় 

 

2011 তাসরি: 

01/07/2005 

     সৈরাপত্তা প্রহরী 
 

311 Rbve মকিার উসিৈ 

অসিস সহায়ক 
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, কাউিালী, সপররাজপুর।   

Rb¥ ZvwiL: 30/06/1965 

নগাপালগঞ্জ GmGmwm 

GBPGmwm 

স্নাতক 

2য় 

2য় 

3য় 

 

1981 

1986 

1990 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/10/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

এম.এল.এস.এস 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

312 Rbve নমাোঃ জাহাঙ্গীর নহারসৈ 

সৈরাপত্তা প্রহরী 
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, মঠিাড়ীয়া, সপররাজপুর।   

Rb¥ ZvwiL: 12/05/1978 

ঝালকাঠী GmGmwm 2q 

 

1994 প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 03/06/1997 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

313 Rbve নমাোঃ আবুল িাশার 

অসিস সহায়ক 
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, নসাৈাগাজী, নিৈী।   

Rb¥ ZvwiL: 01/02/1974 

নৈায়ািালী GmGmwm 

GBPGmwm 

 

3য় 

3য় 

 

 

1990 

1992 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/10/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

314 Rbve নমাোঃ জামাল নহারসৈ 

সৈরাপত্তা প্রহরী 
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস,  ডুমুসরয়া, খুলৈা।   

Rb¥ ZvwiL: 13/05/1976 

সঝৈাইদহ GmGmwm 

GBPGmwm 

 

2য় 

3য় 

 

 

1994 

1992 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 27/07/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

315 Rbve নমাোঃ এয়াকুি 

সৈরাপত্তা প্রহরী 
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস,  নসাৈাগাজী, নিৈী।   

Rb¥ ZvwiL: 10/02/1976 

নিৈী 9ম  1994 প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

01/07/2005 

cÖKí: 27/07/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

316 Rbve নমাোঃহাসিবুল্লাহ নদওয়াৈ 

অসিস সহায়ক 
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস,  নচৌিগ্রাম, কুসমল্লা।   

Rb¥ ZvwiL: 03/01/1974 

ঢাকা GmGmwm 

 

 

2q 

 

 

 

2000 

 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 14/06/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

317 Rbve নমাোঃ আব্দুল মারলক নশি 

নৈশ প্রহরী 
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস,  ৈলর্াঙ্গা, ৈারর্ার।   

Rb¥ ZvwiL: 25/06/1967 

সসরাজগঞ্জ GmGmwm 

GBPGmwm 

2q 

2q 

 

1984 

2086 

 প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

318 Rbve নমাোঃ রসিকুল ইসলাম 

অসিস সহায়ক 
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, গুরুদাসপুর, ৈারর্ার।   

Rb¥ ZvwiL: 13/03/1974 

ৈারর্ার GmGmwm 

GBPGmwm 

সিএ (পাস) 

2q 

2q 

3q 

 

1990 

1992 

1997 

 প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/09/1994 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

319 Rbve নমাোঃ িজলুর রহমাৈ 

গার্ ড/সৈরাপত্তা প্রহরী 
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, লালপুর, ৈারর্ার।   

Rb¥ ZvwiL: 01/01/1976 

ৈারর্ার GmGmwm 

GBPGmwm 

 

2q 

4.62 

 

 

1992 

1992 

 

 প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 27/07/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

320 Rbve নমাোঃ আব্দুর রাজ্জাক 

গার্ ড/সৈরাপত্তা প্রহরী 
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, সসংড়া, ৈারর্ার।   

Rb¥ ZvwiL: 16/06/1974 

ৈারর্ার GmGmwm 

GBPGmwm 

সিএসএস 

3q 

2q 

2q 

 

1991 

2001 

2006 

 প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

321 Rbve নমাোঃ ৈাসছর উসিৈ 

অসিস সহায়ক 
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, লালপুর, ৈারর্ার।   

Rb¥ ZvwiL: 07/06/1968 

ৈারর্ার GmGmwm 

GBPGmwm 

 

3q 

4.38 

 

 

1986 

2013 

 

 প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 25/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 



      

  

322 Rbve নমাোঃ আবুল কালাম 

গার্ ড/ড়ৈশ প্রহরী 
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, িড়াইগ্রাম, ৈারর্ার।   

Rb¥ ZvwiL: 03/03/1965 

ৈারর্ার ৮ম 

 

 

 

 

 

 

1978 

 

 

 প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 03/08/1994 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB ¯’vqxKi‡Y Kwc †bB| 

323 Rbve নমাোঃ শাহ আলম 

গার্ ড/ড়ৈশ প্রহরী 
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, সসংড়া, ৈারর্ার।   

Rb¥ ZvwiL: 31/12/1972 

ৈারর্ার GmGmwm 

 

 

3q 

 

 

 

1989 

 

 

 প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 30/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn ৈাই 

324 Rbve নমাোঃ নগালাম নমাস্তিা 

সৈরাপত্তা প্রহরী 
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, ৈারর্ার সদর, ৈারর্ার।   

Rb¥ ZvwiL: 15/02/1975 

ৈারর্ার ৮ম 

GmGmwm 

 

 

3.00 

 

 

1989 

2019 

 

 প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 24/06/1999 

ivR¯^: 01/01/2007 

গার্ ড 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB 1| D”P wkÿv MÖn‡Yi AbygwZcÎ †bB| 

325 Rbve নমাোঃ নসসলম উসিৈ 

অসিস সহায়ক 
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, নভালাহার্, চাঁপাইৈিািগঞ্জ।   

Rb¥ ZvwiL: 07/09/1977 

চাঁদপুর GmGmwm 

 

 

2q 

 

 

 

1993 

 

 

 প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 10/10/2001 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

326 Rbve নমাহাোঃ শসিকুল ইসলাম 

অসিস সহায়ক 
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, সদর, চাঁপাইৈিািগঞ্জ।   

Rb¥ ZvwiL: 16/11/1970 

ৈিািগঞ্জ GmGmwm 

GBPGmwm 

সিএসএস 

2q 

2q 

2.84 

 

1986 

1997 

2013 

 প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 28/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

327 Rbve নমাোঃ আবুল কালাম আজাদ 

সৈরাপত্তা প্রহরী 
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, সৈয়ামতপুর, ৈওগাঁ।   

Rb¥ ZvwiL: 31/10/1965 

ৈওগাঁ GmGmwm 

GBPGmwm 

সি, এ 

3q 

3q 

3q 

 

1984 

1990 

1993 

 প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

328 Rbve নমাোঃ আসৈসুর রহমাৈ 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, সৈয়ামতপুর, ৈওগাঁ।   

Rb¥ ZvwiL: 25/08/1976 

ৈিািগঞ্জ GmGmwm 

GBPGmwm 

সিএ 

1ম 

1.60 

2.36 

 

1999 

1999 

2010 

 প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 26/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

329 Rbve নমাোঃ সসিউল আলম  

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, মান্দা, ৈওগাঁ।   

Rb¥ ZvwiL: 16/06/1974 

সদৈাজপুর GmGmwm 

GBPGmwm 

 

2q 

3q 
 

1989 

1992 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 08/06/1995 

ivR¯^: 01/07/2001 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

330 Rbve নমাোঃ আমাৈত আলী 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, নপারশা, ৈওগাঁ  

Rb¥ ZvwiL: 30/06/1976 

ৈওগাঁ GmGmwm 

GBPGmwm 

সিএ 

2q 

2.50 

2.39 

 

1999 

2010 

2013 

 প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

331 Rbve িারুক আহরমদ নমাল্লা 

অসিস সহায়ক 
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, নপারশা, ৈওগাঁ  

Rb¥ ZvwiL: 03/07/1969 

ৈওগাঁ GmGmwm 

GBPGmwm 

সিএ 

এম,এ 

2q 

3q 
2q 

2q 

1985 

1989 

1997 

1999 

 প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 23/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

332 Rbve নমাহাোঃ নসসলম নরজা 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, সাপাহার, ৈওগাঁ  

Rb¥ ZvwiL: 30/09/1973 

ৈওগাঁ GmGmwm 

GBPGmwm 

 

4.10 

2.70 

 

 

1999 

2010 

 

 প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

333 Rbve নমাোঃ আবুল কালাম আজাদ 

অসিস সহায়ক  
ৈওগাঁ GmGmwm 

 

2q 

 

1985 

 

 প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

cÖKí: 15/04/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 



      

  

উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, সাপাহার, ৈওগাঁ  

Rb¥ ZvwiL: 11/06/1967 

  

 

 তাসরি: 

13/01/2013 

GgGjGmGm 

 

334 Rbve আব্দুল মসজদ 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, িামইরহার্, ৈওগাঁ  

Rb¥ ZvwiL: 03/01/1974 

ৈওগাঁ GmGmwm 

GBPGmwm 

 

2q 

1.20 

 

 

2000 

2004 

 

 প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

335 Rbve নমাোঃ আতাউর রহমাৈ 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, িামইরহার্, ৈওগাঁ  

Rb¥ ZvwiL: 31/12/1966 

ৈওগাঁ GmGmwm 

 

 

 

3q 

 

 

 

1986 

 

  

 

 প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 20/04/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

336 Rbve নমাোঃ আৈসার আলী 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, িদলগাছী, ৈওগাঁ  

Rb¥ ZvwiL: 26/01/1968 

ৈওগাঁ GmGmwm 

GBPGmwm 

 

3q 

3q 

 

 

1984 

1987 

 

 প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

337 Rbve নমাোঃ মুৈসুর রহমাৈ 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, আত্রাই, ৈওগাঁ  

Rb¥ ZvwiL: 25/07/1970 

ৈওগাঁ GmGmwm 

 

 

3q 

 

 

 

1986 

 

 

 প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

338 Rbve নমাোঃ আৈারুল ইসলাম 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, আত্রাই, ৈওগাঁ  

Rb¥ ZvwiL: 12/06/1976 

রাজশাহী GmGmwm 

 

 

 

2q 

 

 

 

2001 

 

  

 

 প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 28/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB 1| wbqwgZKi‡Yi Av‡`‡ki Kwc †bB| 

2| g~j mvwf©m ewn আরছ 

339 Rbve নমাোঃ আজাদুর রহমাৈ 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, রােীৈগর, ৈওগাঁ  

Rb¥ ZvwiL: 12/03/1969 

ৈওগাঁ ৮ম 

 

 

 

 

 

 

 

1986 

 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

01/07/2001 

cÖKí: 05/06/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

340 Rbve নমাোঃ আরতায়ার রহমাৈ 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, ৈওগাঁ সদর, ৈওগাঁ  

Rb¥ ZvwiL: 30/11/1972 

ৈওগাঁ GmGmwm 

GBPGmwm 

 

2q 

2q 

 

 

1988 

1996 

 

 প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 28/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

341 Rbve নমাোঃ আব্দুল কসরম 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, রােীৈগর, ৈওগাঁ  

Rb¥ ZvwiL: 14/10/1968 

ৈওগাঁ GmGmwm 

GBPGmwm 

 

2q 

2q 

 

 

1986 

2000 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

01/07/2000 

cÖKí: 01/12/1994 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

342 Rbve নমাোঃ আছাদুজ্জামাৈ 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, ৈিািগঞ্জ, ঢাকা  

Rb¥ ZvwiL: 28/11/1970 

নশরপুর GmGmwm 

GBPGmwm 

 

2q 

3q 

 

 

1986 

2000 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 25/07/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

343 Rbve নমাহাম্মদ ওসমাৈ গসৈ 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, ৈিািগঞ্জ, ঢাকা 

Rb¥ ZvwiL: 01/01/1976 

মুসন্সগঞ্জ GmGmwm 

 

 

3q 

 

 

 

1999 

 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 30/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

344 Rbve নমাোঃ আিদুর রহমাৈ 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, নকরােীগঞ্জ, ঢাকা  

মাদারীপুর ৮ম 

 

 

 

 

 

1995 

 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 



      

  

Rb¥ ZvwiL: 07/08/1975   

345 Rbve নমাোঃ কাইয়ুম সময়া 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, সিজয়ৈগর, ব্রাহ্মেিাসড়য়া ।   

Rb¥ ZvwiL: 01/08/1970 

কুসমল্লা GmGmwm 

 

 

2q 

 

 

 

1986 

 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 05/06/1995 

ivR¯^: 01/07/2001 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

346 Rbve নমাোঃ নদরলায়ার নহারসৈ 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, জয়পুরহার্ সদর, জয়পুরহার্।  

Rb¥ ZvwiL: 23/08/1977 

জয়পুরহার্ ৮ম 

 

 

 

 

 

 

 

1992 

 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 04/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB 1| wbqwgZKi‡Yi Kwc †bB|  

347 Rbve নমাোঃ শাহাদৎ নহারসৈ 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, কালাই, জয়পুরহার্।  

Rb¥ ZvwiL: 12/02/1972 

জয়পুরহার্ ৮ম 

 

 

 

 

 

 

 

1986 

 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 16/04/1994 

ivR¯^: 01/07/2001 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

348 Rbve নমাোঃ আবু নহলাল সরদার 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, আরেলপুর, জয়পুরহার্ ।   

Rb¥ ZvwiL: 02/10/1969 

কুসমল্লা GmGmwm 

GBPGmwm 

স্নাতক 

(পাস) 

3q 

3q 

3q 

 

1985 

1988 

1990 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 28/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2001 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

349 Rbve নমাোঃ আব্দুর রাজ্জাক আকন্দ 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, নক্ষতলাল, জয়পুরহার্ ।   

Rb¥ ZvwiL: 14/02/1974 

জয়পুরহার্ GmGmwm 

GBPGmwm 

স্নাতক 

(পাস) 

এমএসএস 

2q 

2q 

2q 

2q 

1989 

1994 

1996 

1998 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 17/04/1994 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

350 Rbve নমাোঃ তারয়জুসিৈ িসকর 

সৈরাপত্তা প্রহরী  

উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, নক্ষতলাল, জয়পুরহার্ ।   

Rb¥ ZvwiL: 15/02/1966 

ৈারর্ার ৮ম 

 

 

 

 

 

 

 

1979 

 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 05/06/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

351 Rbve আবুল কালাম আজাদ 

সৈরাপত্তা প্রহরী 
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, ইন্দুরকাৈী, সপররাজপুর  

Rb¥ ZvwiL: 25/07/1968 

ঝালকাঠি 8ম   প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

352 Rbve নমাোঃ সাইদুল ইসলাম 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, সদর, জয়পুরহার্  

Rb¥ ZvwiL: 06/03/1971 

গাইিান্ধা দাসিল 

আসলম 

িাসজল  

2q 

3q 

3q 

 

1987 

1991 

2000 

 

প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 25/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2001 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

353 Rbve নমাোঃ ইচমত নহারসৈ 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, িাবুগঞ্জ, িসরশাল  

Rb¥ ZvwiL: 04/01/1972 

িসরশাল GmGmwm 

GBPGmwm 

 

3.35 

1.25 

 

 

1989 

2008 

 

 প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 27/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

354 Rbve নমাোঃ মসজবুর রহমাৈ মসল্লক 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, িারকরগঞ্জ, িসরশাল ।   

Rb¥ ZvwiL: 06/01/1975 

ঢাকা ৮ম 

 

 

 

 

 

 

1989 

 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 07/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

355 Rbve নমাোঃ িাদশা সমঞা 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, িারকরগঞ্জ, িসরশাল  

Rb¥ ZvwiL: 10/02/1974 

িসরশাল GmGmwm 

 

 

3q 

 

 

 

1991 

 

 

 প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 15/03/1998 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  



      

  

356 Rbve নমাোঃ শসিক মাহমুদ 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, মুলাদী, িসরশাল    

Rb¥ ZvwiL: 10/08/1974  

িসরশাল GmGmwm 

GBPGmwm 

স্নাতক 

(পাস) 

2q 

3q 

2q 

 

1997 

2001 

2005 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

357 Rbve নমাোঃ জসহরুল ইসলাম 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, মুলাদী, িসরশাল  

Rb¥ ZvwiL: 02/04/1970 

িসরশাল GmGmwm 

 

 

2q 

 

 

 

1995 

 

 

প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 27/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

358 Rbve নমাোঃ কামরুজ্জামাৈ 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, উসজরপুর, িসরশাল   

Rb¥ ZvwiL: 10/11/1977 

িসরশাল GmGmwm 

GBPGmwm 

 

2q 

3q 

 

 

1992 

2001 

 

প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 04/04/1999 

ivR¯^: 01/07/2000 

নৈশ প্রহরী 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

359 Rbve তহসমৈা িাৈম 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, িাৈারীপাড়া, িসরশাল  

Rb¥ ZvwiL: 02/01/1972 

িসরশাল GmGmwm 

 

 

2q 

 

 

1987 

 

 

প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 03/06/1995 

ivR¯^: 01/07/2001 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

360 Rbve নমাোঃ নমাস্তাসিজুর রহমাৈ 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, নগৌরৈদী, িসরশাল  

Rb¥ ZvwiL: 05/01/1976 

িসরশাল দাসিল 

আসলম 

  

3q 

2q 

 

1993 

1997 

 

প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 11/04/1996 

ivR¯^: 01/07/2001 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

361 Rbve নমাোঃ জামরসদুল আলম 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, সদর, িসরশাল   

Rb¥ ZvwiL: 16/11/1967 

ঢাকা GmGmwm 

GBPGmwm 

সিএ  

2q 

3q 

3q 

 

1983 

1985 

1987 

 

প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 08/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2000 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

362 Rbve আিতাি উসিৈ 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, আড়াইহাজার, ৈারায়েগঞ্জ  

Rb¥ ZvwiL: 01/01/1966 

ৈারায়েগঞ্জ 

 

GmGmwm 

 

 

3.25 

 

 

 

2015 

 

 

প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 04/06/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

363 Rbve নমাছাোঃ পানু আরা নিগম 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, সদর, ৈারায়েগঞ্জ 

Rb¥ ZvwiL: 20/07/1975 

চুযার্াঙ্গা 

 

৮ম 

 

 

 

 

 

 

1989 

 

 

প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 05/07/1994 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

364 Rbve নমাোঃ নমাস্তাসিজুর রহমাৈ 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, সদর, ৈারায়েগঞ্জ 

Rb¥ ZvwiL: 20/03/1971 

নশরপুর ৮ম 

 

 

 

 

 

 

 

1989 

 

 

প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 07/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2000 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

365 Rbve mi`vi নমাহাম্মদ এৈারয়ত ইসলাম 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, িন্দর, ৈারায়েগঞ্জ   

Rb¥ ZvwiL: 02/01/1976 

ৈরসসংদী GmGmwm 

 

 

1ম 

 

 

 

1992 

 

 

প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 21/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

366 Rbve নমাহাম্মদ হারুৈ-অর-রসশদ নিান্দকার 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, মরৈাহরগঞ্জ, কুসমল্লা।  

Rb¥ ZvwiL: 30/10/1974 

কুসমল্লা GmGmwm 

GBPGmwm 

সিএ  

এম এ 

2q 

2q 

2q 

2q 

1991 

1993 

1995 

1997 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 27/07/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

367 Rbve নমাহাম্মদ কাউসার হাসমদ 

অসিস সহায়ক  
ৈারায়েগঞ্জ 

 

GmGmwm 

GBPGmwm 

2q 

1ম 

1992 

2009 

প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

cÖKí: 11/11/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  



      

  

উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, রুপগঞ্জ, ৈারায়েগঞ্জ   

Rb¥ ZvwiL: 01/03/1976 

  

 

 তাসরি: 

13/01/2013 

GgGjGmGm 

 

368 Rbve নমাোঃ জাহাঙ্গীর নহারসৈ  

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, রুপগঞ্জ, ৈারায়েগঞ্জ   

Rb¥ ZvwiL: 01/06/1977 

ঢাকা দাসিল 

আসলম 

  

3q 

3q 

 

  

1991 

1993 

 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 04/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB 1| wbqwgZKi‡Yi Kwc †bB| 

369 Rbve নমাহাম্মদ মসৈর নহারসৈ গাজী 

নৈশ প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর  

Rb¥ ZvwiL: 09/04/1972 

চাঁদপুর GmGmwm 

 

 

2q 

 

 

 

1989 

 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 28/07/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

370 Rbve জয়ৈাল আরিদীৈ 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, রামগড়, িাগড়াছসড় পাি ডতয নজলা  

Rb¥ ZvwiL: 01/07/1973 

নিৈী 

 

GmGmwm 

 

 

3q 

 

 

 

1990 

 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 28/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

371 Rbve নমাোঃ ৈজরুল ইসলাম 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, রামগড়, িাগড়াছসড় পাি ডতয নজলা  

Rb¥ ZvwiL: 27/02/1977 

ঢাকা GmGmwm 

GBPGmwm 

 

2q 

2q 

 

1992 

1997 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 28/07/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

372 Rbve এম নমাস্তাসিজুর রহমাৈ 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, কলমাকান্দা, নৈত্ররকাৈা।  

Rb¥ ZvwiL: 03/01/1972 

নশরপুর 

 

GmGmwm 

GBPGmwm 

সি এ 

2q 

2q 

3q 

 

1987 

1992 

1996 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 08/01/1994 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

373 Rbve নমাোঃ রসিকুল ইসলাম 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, সঝৈাইদহ সদর, সঝৈাইদহ।  

Rb¥ ZvwiL: 25/10/1976 

সঝৈাইদহ GmGmwm 

GBPGmwm 

 

2q 

2.10 

 

 

1992 

   2015 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 24/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

374 Rbve নমাোঃ আরৈায়ারুল হক 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, আর্পাড়া, নৈত্ররকাৈা।  

Rb¥ ZvwiL: 02/11/1971 

ময়মৈসসংহ ৮ম  1988 

   

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/10/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY ‡bB| nü v ‡bB 1| ¯’vqxKiY †bB| 

375 Rbve নমাহাম্মদ হুমায়ুৈ কসির 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, িারহাট্ট্রা, নৈত্ররকাৈা  

Rb¥ ZvwiL: 27/02/1977 

র্াংগাইল দাসিল 

আসলম 

  

3q 

3q 

 

  

1991 

2000 

 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 06/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

376 Rbve নমা: আবুল মৈসুর  

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, িারহাট্ট্রা, নৈত্ররকাো।   

Rb¥ ZvwiL: 01/11/1974  

নৈত্ররকাো GmGmwm 

GBPGmwm 

 

3.40 

2.15 

 

 

2013 

2019 

 

প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/01/1994 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

377 Rbve নমাহাম্মদ শসহদুল ইসলাম 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, পূি ডিলা, নৈত্ররকাো।   

Rb¥ ZvwiL: 31/12/1973 

র্াংগাইল GmGmwm 

 

 

2q 

 

 

 

1988 

 

 

প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 24/07/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm-Kvg-`v‡ivqvb 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 

378 Rbve নমাোঃ এমদাদুল হক ভূঞা 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, নকন্দুয়া, নৈত্ররকাো।  

Rb¥ ZvwiL: 03/02/1973 

নৈত্ররকাো দাসিল 

 

  

2q 

 

 

  

1988 

 

 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB 1| wbqwgZKi‡bi Av‡`‡ki Kwc †bB| 



      

  

379 Rbve নমাোঃ জাসকর নহারসৈ 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, দুগ ডাপুর, নৈত্ররকাো।   

Rb¥ ZvwiL: 01/10/1972 

ৈরসসংদী GmGmwm 

GBPGmwm 

 

 

3.65 

2.50 

 

 

2017 

2019 

 

 

প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 12/06/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

380 Rbve নমাহাম্মদ িায়রুল আসমৈ সসকদার 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, িাসলয়াজুরী, নৈত্ররকাো।   

Rb¥ ZvwiL: 08/09/1975 

গাজীপুর GmGmwm 

 

 

 

2q 

 

 

 

1994 

 

 

 

প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

11/10/2010 

cÖKí: 01/10/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB 1| wbqwgZKi‡bi Av‡`‡ki Kwc †bB| 

381 Rbve এ নক এম মসহউসিৈ 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, রামু, কক্সিাজার।   

Rb¥ ZvwiL: 11/12/1975 

িরগুৈা GmGmwm 

 

 

 

2q 

 

 

 

1991 

 

 

 

প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/11/2013 

cÖKí: 01/10/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

382 Rbve রসিকুল আজম 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, চকসরয়া, কক্সিাজার।  

Rb¥ ZvwiL: 31/12/1973 

কক্সিাজার 8ম  1988 প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 31/07/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

383 Rbve নমাহাম্মদ নুরুল ইসলাম 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, সদর, নিৈী।   

Rb¥ ZvwiL: 01/01/1976 

নিৈী GmGmwm 

 

 

 

2q 

 

 

 

1992 

 

 

 

প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 16/08/1995 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

384 Rbve নমাোঃ আিদুল কারদর 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, সদর, নৈায়ািালী  

Rb¥ ZvwiL: 01/01/1969 

নৈায়ািালী GmGmwm 

 

 

 

2q 

 

 

 

1987 

 

 

 

প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 27/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

385 Rbve নমাহাম্মদ শাহাজাহাৈ 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, নিৈী সদর, নিৈী।  

Rb¥ ZvwiL: 05/03/1978 

নিৈী 2য়  1993 প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

386 Rbve নমাোঃ আরশক আলী 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, নমলান্দহ, জামালপুর।  

Rb¥ ZvwiL: 01/01/1980 

রংপুর GmGmwm 

 

 

 

2q 

 

 

1996 

 

 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/08/1999 

ivR¯^: 01/01/2007 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn ৈাই 

387 Rbve নমাোঃ আলাল উসিৈ 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, নদওয়াৈগঞ্জ, জামালপুর।   

Rb¥ ZvwiL: 31/10/1974 

জামালপুর দাসিল 

আসলম 

িাসজল 

কাসমল 

2q 

2q 

2q 

2q 

1989 

1992 

1994 

1997 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 03/06/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

388 Rbve নমাহাম্মদ লুৎির রহমাৈ 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, ইসলামপুর, জামালপুর।   

Rb¥ ZvwiL: 01/01/1972 

জামালপুর GmGmwm 

 

 

 

1ম 

 

 

 

1988 

 

 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 02/01/1994 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

389 Rbve নমাোঃ নুরুল ইসলাম 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, নমলান্দহ, জামালপুর।   

Rb¥ ZvwiL: 11/03/1965 

জামালপুর GmGmwm 

GBPGmwm 

 

 

3q 

3q 

 

 

1990 

1985 

 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

01/07/2013 

cÖKí: 25/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

390 Rbve নমাহাম্মদ আব্দুল আওয়াল 

অসিস সহায়ক  

জামালপুর GmGmwm 

GBPGmwm 

2q 

3q 

1989 

1993 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

cÖKí: 27/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  



      

  

উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, সসরষািাড়ী, জামালপুর।   

Rb¥ ZvwiL: 24/06/1974 

স্নাতক 

 

3q 

 

1996 

 

তাসরি: 

01/07/2013 

GgGjGmGm 

 

391 Rbve নমাোঃ নলাকমাৈ উসিৈ 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, নজন্তাপুর, সসরলর্    

Rb¥ ZvwiL: 18/06/1976 

সসরলর্ GmGmwm 

 

 

 

3য় 

 

 

 

1992 

 

 

 

প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 23/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

392 Rbve নমাোঃ সমজানুর রহমাৈ 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, সমঠাপুকুর, রংপুর।   

Rb¥ ZvwiL: 07/11/1972 

কুসড়গ্রাম GmGmwm 

GBPGmwm 

 

 

3.65 

3.14 

 

 

 

2014 

2019 

 

 

প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 24/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB D”P wkÿv MÖn‡bi AbygwZcÎ †bB| 

393 Rbve নমাোঃ মাসৈক সময়া 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, সদর, সকরশারগঞ্জ ।   

Rb¥ ZvwiL: 31/12/1975 

সকরশারগঞ্জ 8ম 

 

  

 

 

  

1988 

 

 

 

প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/10/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

394 Rbve নমাোঃ শওকত ওসমাৈ 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, সদর, সকরশারগঞ্জ ।    

Rb¥ ZvwiL: 01/02/1976 

সকরশারগঞ্জ 9ম  1989 প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 07/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

395 Rbve নশি নমাোঃ কামাল নহারসৈ  

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, নসাৈাইমুড়ী, নৈায়ািালী ।    

Rb¥ ZvwiL: 02/03/1982 

কুসমল্লা 8ম 

 

  

 

 

  

1995 

 

 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

16/09/2014 

cÖKí: 19/05/2003 

ivR¯^:  

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

396 Rbve নমাোঃ নলাকমাৈ নহারসৈ 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, সদর, নৈায়ািালী    

Rb¥ ZvwiL: 01/01/1976 

লক্ষ্মীপুর 8ম 

 

  

 

 

  

1988 

 

 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 30/07/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

397 Rbve নমাহাম্মদ আক্তারুজ্জামাৈ 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, িরুড়া, কুসমল্লা   

Rb¥ ZvwiL: 05/09/1975 

কুসমল্লা GmGmwm 

GBPGmwm 

 

 

2য় 

2য় 

 

 

1992 

1995 

 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 27/09/1995 

GgGjGmGm 

(দাররায়াৈ) 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

398 Rbve রসিকুল ইসলাম 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, কসিরহার্, নৈায়ািালী    

Rb¥ ZvwiL: 20/06/1974 

কক্সিাজার  8ম 

 

  

 

 

  

1989 

 

 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

01/08/1996 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

399 Rbve নমাসাোঃ রারহলা আক্তার নসাসৈয়া 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, নসাৈাইমুড়ী, নৈায়ািালী।   

Rb¥ ZvwiL: 15/01/1976 

কুসমল্লা 8ম 

 

  

 

 

  

1990 

 

 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 27/12/1999 

ivR¯^: 01/07/2007 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

400 Rbve নমাোঃ শরীফুল ইসলাম 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, কসিরহার্, নৈায়ািালী।   

Rb¥ ZvwiL: 01/01/1975 

কুসমল্লা GmGmwm 

 

 

1ম 

 

 

 

1997 

 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 23/01/2000 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  D”P wkÿv MÖn‡bi AbygwZcÎ †bB| 

401 Rbve নমাোঃ আিদুল আসজজ ভূইয়া 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, নিগমগঞ্জ, নৈায়ািালী    

ঢাকা  8ম 

 

  

 

 

  

1995 

 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

cÖKí: 10/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn আরছ 



      

  

Rb¥ ZvwiL: 31/12/1970  13/01/2013 

402 Rbve নমাোঃ সিররাজ আলম 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, নিগমগঞ্জ, নৈায়ািালী ।   

Rb¥ ZvwiL: 01/01/1970 

নৈায়ািালী 8ম 

 

  

 

 

  

1984 

 

 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 25/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

403 Rbve নমাোঃ তছসলম আজাদ ভ ুঁঞা 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, পরশুরাম, নিৈী   

Rb¥ ZvwiL: 02/04/1974 

কুসমল্লা 8ম 

 

  

 

 

  

1987 

 

 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

01/07/2001 

cÖKí: 06/06/1995 

ivR¯^: 01/07/2001 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

404 Rbve নমাোঃ ইমাম নহারসৈ 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, দাগৈভূঞা, নিৈী।   

Rb¥ ZvwiL: 20/09/1977 

নিৈী GmGmwm 

GBPGmwm 

 

 

2য় 

2য় 

 

 

1993 

1996 

 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 23/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB wbqwgZKi‡Yi Kwc †bB| 

405 Rbve নমাোঃ নিাররশদ আলম 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর   

Rb¥ ZvwiL: 05/03/1974 

লক্ষ্মীপুর GmGmwm 

 

 

 

3য় 

 

 

 

1998 

 

 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/10/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

(দাররায়াৈ) 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

406 Rbve নমাোঃ সাসজদুর রহমাৈ আকন্দ 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, িাঞ্জারামপুর, ব্রাহ্মেিাড়ীয়া।   

Rb¥ ZvwiL: 26/01/1973 

গাজীপুর দাসিল 

আসলম 

 

 

3য় 

3য় 

 

 

1988 

1991 

 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 15/06/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

(দাররায়াৈ) 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

407 Rbve নমাোঃ আলমগীর নহারসৈ 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, সিয়াৈীিাজার, সসরলর্।   

Rb¥ ZvwiL: 26/01/1973 

নগাপালগঞ্জ GmGmwm 

GBPGmwm 

 

 

2য় 

2.35 

 

2000 

2004 

 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

(দাররায়াৈ) 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

408 Rbve নমা: মঞ্জুর রহমাৈ 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, নরায়াংছসড়, িান্দরিাৈ পাি ডতয নজলা ।    

Rb¥ ZvwiL: 01/01/1973 

সসরাজগঞ্জ GmGmwm 

GBPGmwm 

সি, কম 

2য় 

2য় 

2য় 

 

1992 

1994 

1997 

 

প্রকল্প 

 সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 08/10/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

409 Rbve নমাোঃ শাহজাহাৈ 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, মতলি উত্তর, চাঁদপুর ।   

Rb¥ ZvwiL: 10/12/1968 

চাঁদপুর GmGmwm 

 

 

 

  2য় 

 

 

 

1984 

 

 

 

 প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 04/01/1994  

ivR¯^: 01/07/2001 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY bvB nü v ‡bB 1| mvvwf©m ewn I ¯’vqxKi‡Yi Kwc 

†bB| 

410 Rbve নমাহাম্মদ হাসিবুর রহমাৈ,  

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, আর্পাড়া, নৈত্ররকাো  

Rb¥ ZvwiL: 10/02/1978 

নৈত্ররকাো GmGmwm 

 

 

 

2য় 

 

 

 

1995 

 

 

 

প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/11/2013 

cÖKí: 03/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn ৈাই 

411 Rbve নমাোঃ ৈাসছর উসিৈ,  

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, ৈিীগঞ্জ, হসিগঞ্জ  

Rb¥ ZvwiL: 15/03/1980 

হসিগঞ্জ GmGmwm 

GBPGmwm 

 

 

1ম 

2য় 

 

 

1995 

1998 

 

 

প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013  

cÖKí: 28/06/1999 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn ৈাই 

412 Rbve নমাোঃ আব্দুল কাসদর,  

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, মািিপুর, হসিগঞ্জ  

Rb¥ ZvwiL: 11/12/1976 

হসিগঞ্জ GmGmwm 

 

 

 

2য় 

 

 

 

1993 

 

 

 

প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013  

cÖKí: 05/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn ৈাই 



      

  

413 Rbve নমাোঃ িদরউসিৈ,  

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, ছাতক, সুৈামগঞ্জ  

Rb¥ ZvwiL: 01/05/1976 

সুৈামগঞ্জ 9ম 

 

 

 

 

 

 

 

1990 

 

 

 

প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013  

cÖKí: 31/07/1997 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn ৈাই 

414 Rbve নমাোঃ সাইফুসিৈ হাওলাদার 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, ছাতক, সুৈামগঞ্জ   

Rb¥ ZvwiL: 14/12/1971 

মাদারীপুর GmGmwm 

GBPGmwm 

সি, এ (পাস) 

2য় 

2য় 

2য় 

 

1987 

1991 

1995 

 

প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/10/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn ৈাই 

415 Rbve ইব্রাহীম িাৈ 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, সদরাই, সুৈামগঞ্জ।   

Rb¥ ZvwiL: 01/01/1977 

সুৈামগঞ্জ GmGmwm 

 

 

 

2য় 

 

 

 

1992 

 

 

 

প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 25/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn ৈাই 

416 Rbve নমাোঃ সমজানুর রহমাৈ 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, নদায়ারািাজার, সুৈামগঞ্জ।  

Rb¥ ZvwiL: 15/11/1973 

ব্রাহ্মেিাড়ীয়া দাসিল 

 

 

 

2য় 

 

 

 

1999 

 

 

 

 প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 15/06/1995 

ivR¯^: 01/07/2001 

গার্ ড 

¯’vqxKiY bvB nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn ৈাই 

¯’vqxKi‡Yi Kwc †bB| 

417 Rbve নমাোঃ আসমনুল হক 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, শাল্লা, সুৈামগঞ্জ।  

Rb¥ ZvwiL: 04/01/1969 

সকরশারগঞ্জ GmGmwm 

GBPGmwm 

 

 

1য় 

2য় 

 

 

1985 

1991 

 

 

প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013  

cÖKí: 01/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn ৈাই 

418 Rbve নমাোঃ ৈজরুল ইসলাম 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, সিশ্বম্ভরপুর, সুৈামগঞ্জ।  

Rb¥ ZvwiL: 26/08/1968 

সুৈামগঞ্জ GmGmwm 

 

 

 

2য় 

 

 

 

1984 

 

 

 

 প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn ৈাই 

419 Rbve সৈসশকান্ত তালুকদার 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, সিশ্বম্ভরপুর, সুৈামগঞ্জ   

Rb¥ ZvwiL: 01/06/1976 

সুৈামগঞ্জ GmGmwm 

 

 

 

2য় 

 

 

 

1995 

 

 

 

 প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 25/09/1995 

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn ৈাই 

420 Rbve দুলাল চন্দ্র সাহা 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, সুৈামগঞ্জ সদর, সুৈামগঞ্জ।   

Rb¥ ZvwiL: 01/06/1976 

ব্রাহ্মেিাড়ীয়া GmGmwm 

GBPGmwm 

 

 

1য় 

2য় 

 

 

1993 

1997 

 

 

 প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 20/07/1997  

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn ৈাই 

421 Rbve জাসকর নহারসৈ 

অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, জামালগঞ্জ, সুৈামগঞ্জ।   

Rb¥ ZvwiL: 21/07/1966 

সুৈামগঞ্জ GmGmwm 

GBPGmwm 

 

3য় 

3য় 

 

1982 

1987 

 

 প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 28/09/1995  

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

(দাররায়াৈ) 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn ৈাই 

422 Rbve নমাোঃ আব্দুর রহমাৈ 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, জামালগঞ্জ, সুৈামগঞ্জ।  

Rb¥ ZvwiL: 31/10/1971 

জামালপুর GmGmwm 

 

 

 

2য় 

 

 

 

1987 

 

 

 

 প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 07/08/1996 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn ৈাই 

423 Rbve নমাোঃ শাহাদাৎ নহারসৈ 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, কুলাউড়া, নমৌলভীিাজার।  

Rb¥ ZvwiL: 10/02/1988 

নমৌলভীিাজার দাসিল 

 

 

 

2.92 

 

 

 

2003 

 

 

 

প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

18/12/2016  

cÖKí: 27/12/2004 

ivR¯^:  

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn ৈাই 

424 Rbve সৈম ডরলন্দু ভর্াচার্য্ড 

অসিস সহায়ক  
নমৌলভীিাজার GmGmwm 

GBPGmwm 

2য় 

3য় 

1988 

1991 

 প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

20/09/1995  

GgGjGmGm 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn ৈাই 



      

  

   

উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, শ্রীমঙ্গল, নমৌলভীিাজার ।   

Rb¥ ZvwiL: 15/05/1970 

সি, এ (পাস) 3য় 

 

1995 

 

তাসরি: 

13/01/2013 

(দাররায়াৈ) 

 

425 Rbve নমাোঃ আব্দুল লসতি 
অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, িড়রলিা,  নমৌলভীিাজার  

Rb¥ ZvwiL: 15/01/1976  

নমৌলভীিাজার     প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 20/09/1995  

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

(দাররায়াৈ) 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB 1| mb`cÎ I g~j mvwf©m ewn ৈাই 

426 Rbve সুকুমার নিপারী 
অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, রাজৈগর,  নমৌলভীিাজার  

Rb¥ ZvwiL: 20/05/1972  

সপররাজপুর  GmGmwm 

 

 

3য় 

 

 

1987 

 

 

 

 প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 23/09/1995  

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

(দাররায়াৈ) 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn ৈাই 

427 Rbve িাবুরসৈা সসংহ 
অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, নমৌলভীিাজার সদর,  নমৌলভীিাজার  

Rb¥ ZvwiL: 31/07/1965  

সপররাজপুর  GmGmwm 

GBPGmwm 

 

 

3য় 

1.80 

 

 

1982 

2010 

 

 

 প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 27/09/1995  

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

(দাররায়াৈ) 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB g~j mvwf©m ewn ৈাই 

428 Rbve নমাোঃ আবু সাঈদ 

সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস,, নকাম্পাৈীগঞ্জ, সসরলর্ ।  

Rb¥ ZvwiL: 20/10/1974 

ময়মৈসসংহ GmGmwm 

GBPGmwm 

 

 

2য় 

1.25 

 

 

1995 

2004 

 

 

প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 08/01/1994 

ivR¯^: 01/07/2005 

গার্ ড 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB D”P wkÿv MÖn‡bi AbygwZcÎ †bB| 

429 Rbve নমাোঃ সামছুল হক 
অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, দসক্ষে সুরমা, সসরলর্  

Rb¥ ZvwiL: 31/01/1971  

কুসমল্লা GmGmwm 

GBPGmwm 

 

 

2য় 

3য় 

 

 

1986 

1988 

 

 

 প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 27/09/1995  

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

(দাররায়াৈ) 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

430 Rbve নমাোঃ নমারাদ সময়া 
অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, নদাহার, ঢাকা   

Rb¥ ZvwiL: 05/02/1972  

কুসমল্লা GmGmwm 

GBPGmwm 

 

 

3য় 

3য় 

 

 

1987 

2008 

 

 

 প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 25/09/1995  

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

(দাররায়াৈ) 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  

431 Rbve নমাোঃ রুহুল আসমৈ 
অসিস সহায়ক  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, লক্ষ্মীছসড়, িাগড়ছসড়।   

Rb¥ ZvwiL: 01/01/1974  

লক্ষ্মীপুর 8ম 

 

  

 

 

  

1987 

 

 

 

 প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 01/10/1995  

ivR¯^: 01/07/2005 

GgGjGmGm 

(দাররায়াৈ) 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB wbhwgZKi‡Yi Kwc †bB| 

 

432 Rbve নমাোঃ নমাররশদ আলম 
সৈরাপত্তা প্রহরী  
উপরজলা মাধ্যসমক সশক্ষা অসিস, লক্ষ্মীছসড়, িাগড়ছসড়।   

Rb¥ ZvwiL: 01/02/1978  

নৈায়ািালী GmGmwm 

 

 

 

2য় 

 

 

 

1992 

 

 

 

 প্রকল্প 

সৈয়সমতকররৈর 

তাসরি: 

13/01/2013 

cÖKí: 10/08/1996  

ivR¯^: 01/07/2005 

 গার্ ড 

 

¯’vqxKiY Av‡Q nü v ‡bB  


