
এসএসিস/দািখল এইচএসিস/আিলমাতক (পাস
1 শাওন ম ল ১১৫৪২৩৭ সহ:িশ ক গিণত ১ম ১ম ১ম বাটরা মচাদ বা:িব: বিরশাল ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ১৯৯৪ ১৭৩৫৮০২৮৯৬
2 জনাধ্দন চ  রায় ২১৫৩২২ সহ:িশ ক সমাজ িব: ২য় ২য় ৩য় টমারমােলকা খাতন বা:িব: বিরশাল ২৫/০৮/১৯৯০ ০১/০৪/১৯৯২ ১৯৬৬ ১৭৪৩৯৩২১৪৮
৩ ই ািফল আলম সরদার ২৯৪৫০২ সহ:িশ ক ইংেরজী ২য় ২য় ২য় টমারমােলকা খাতন বা:িব: বিরশাল ০১/০৩/১৯৯৯ ০১/০৬/১৯৯৯ ১৯৬৮ ১৭৪৮৩৪৫৫৮২
৪ পন কুমার বালা ২০৮৫০৩ সহ:িশ ক সমাজ িব: ৩য় ৩য় ৩য় আহিতবাটরা পাবিলক একােডমী বিরশাল ০১/০৫/১৯৮৬ ১৯৬১ ১৭১০৯৫৬১১৪
৫ মেনাদীপ সরকার ১১৩২৩৭০ সহ:িশ ক গিনত ২.৫৬ ৩.২ ২য় আহিতবাটরা পাবিলক একােডমী বিরশাল    ২৮/০৩/২০১৭ ১৯৮৭ ১৭৩৬১০০৯১
৬ পলাশ অিধকারী ১০৭৩০৫৮ সহ:িশ ক ক উটার ২য় ২য় ২য় বাহাদরুপুর মাধ িমক িব: বিরশাল ১৫/১০/২০১২ ০১/০৫/২০১৩ ১৯৮৪ ১৭৩৩৪২৬৭৩৫
৭ মা:সাইদুর রহমান ১১৩৪৪৩৫ সহ:িশ ক ইসালমধম ৪. ২.৭৫ ১ম বাহাদরুপুর মাধ িমক িব: বিরশাল ১৩/১২/২০১৬ ০১/০৫/২০১৭ ১৯৮৭ ১৭৩৪৮৭০৩৮১
৮ ইিতরানী িব াস ১১৫১৪৫২ সহ:িশ ক ইংেরজী ৩.৬৯ ৪. ২য় রামানে র আক মা:িব: বিরশাল ২০/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৮ ১৯১১৮২৯৬৩৩
৯ মা: রাজ ু হােসন ১১৪৬০১২ সহ:িশ ক ইংেরজী ৪.৯৪ ৪.৬ ২.৮৬ সরাল বহমূথী মা:িব: বিরশাল ২৪/০১/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১১৯৪ ১৬১৪৮৬৬৮১৮

১০ দয় বাৈড় ১১৪৬০১৪ সহ:িশ ক ইংেরজী ৩.১৯ ৪.৪ ২য় বাশাইল মা: িবদ ালয় বিরশাল ২১/০২/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭৩৬৬৬২৬৯৮
১১ কাজল বালা ১১৪৬০১৬ সহ:িশ ক ইংেরজী ৫. ৫. ২য় বাশাইল মা: িবদ ালয় বিরশাল ২১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯১ ১৭৪১৭৯০৯৮১
১২ মা: ছেরায়ার হােসন ৫১৬৭৯১ সহ:িশ ক ইসালমধম ৩য় ৩য় ২য় ভালুকসী মা: িবদ ালয় বিরশাল ০১/০১/১৯৯৮ ১৯/০৫/২০০২ ১৯৭৬ ১৭১৬৫০১৮৮২
১৩ মা: দেলায়ার হােসন ৪৭৩৯২৬ সহ:িশ ক ইসালমধম ২য় ২য় ২য় মা াপাড়া উ  িবদ ালয় বিরশাল ০১/০১/১৯৯৭ ০১/০২/১৯৯৮ ১৯৭৫ ১৭১৮৯২৯৮৫১
১৪ মনীম িব াস ১১৪৬০২৩ সহ:িশ ক কৃিষিশ া ২.৬৩ ৩.৬ ২য় ঐচারমাঠ মা: িবদ ালয় বিরশাল ২০/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৮ ১৬২৮৫৫৬৫৫৭
১৫ কমেলশ বালা সহ:িশ ক সমাজ িব: ৩.৫ ৩.৩ ২য় ঐচারমাঠ মা: িবদ ালয় বিরশাল ১৯/০৭/২০১৪ ১৯৮৮ ১৭৩৬৪৫৯৪২২
১৬ িবভিত তালুকদার সহ:িশ ক আইিস ট ২.৬৩ ৩.৬ ২য় ঐচারমাঠ মা: িবদ ালয় বিরশাল ২০/০২/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭২১০৫৯২৩২
১৭ িলটন রায় ১১৩৭৫৫৩ সহ:িশ ক ইংেরজী ৪.৫ ৪.৯ ২য় বাগধা এসইএসিডিপ মা:িব: বিরশাল ২৮/১১/২০১৬ ০১/০৯/২০১৭ ১৯৮৯ ১৭৩২২৪৭৮৫০
১৮ রিফকুল ইসলাম ৩৬৩৯১৪ সুপার ১ম ২য় ২য় গলা দািখল মা াসা বিরশাল ১৭/০৮/১৯৮৯ ০১/০১/১৯৯৪ ১৯৭১ ১৭২৭৪২৯৪৮৮
১৯ আনম িদদা লহক ৩৫৪০৮৫ সহসুপার ২য় ৩য় ২য় গলা দািখল মা াসা বিরশাল ০১/০৪/১৯৮৭ ০১/০৬/১৯৮৮ ১৯৬৮ ১৭৩১১০৬৫২৮
২০ সরদারেমা:হিফজু াহ ৩৬০৮৩২ সহ েমৗলভী ২য় ২য় ২য় গলা দািখল মা াসা বিরশাল ২৮.০২.১৯৯১ ০১/০৩/১৯৯১ ১৯৭০ ১৭২২৮৯৯৯০৫
২১ আবুল হােসন িময়া ৩৬১৭০২ সহেেমৗলভী ২য় ২য় ৩য় গলা দািখল মা াসা বিরশাল ০৫/০৫/১৯৯১ ০১/০১/১৯৯২ ১৯৭১ ১৭৮৫০০৬৪৮১
২২ মা:ইয়া ল হাসেন ৫১১৮২২ সহ:িশ ক ইসালমধম ৩য় ২য়  ২য় জাবারপাড় মা: িবদ ালয় বিরশাল ২২/০৭/২০০৪ ০১/০৯/২০০৪ ১৯৭৯ ১৭৭০৫৮৪৫৩৪
২৩ সকত কুমার বাৈড় ৫১৮৫৫৪ সহ:িশ ক কৃিষিশ া ১ম ১ম জাবারপাড় মা: িবদ ালয় বিরশাল ০৮/০৯/২০০২ ০১/১০/২০০২ ১৯৭৬ ১৭২১১৮৮৭৩৭
২৪ মা: আলা আিমন ১১৩৮৯১১ সহ:িশ ক ইসালমধম ৪.১৭ ৩.৫ ২.৫ সরকাির গলা মেডল মা:িব: বিরশাল ১৭/১১/২০১৪ ০১/০৩/২০১৮ ১৯৮৯ ১৭৩৪১৯৫৩৭৭
২৫ আেলারানী সাহা ১১১৯০৩৭ সহ:িশ ক িহ ধুম ১ম ২য় ৩য় সরকাির গলা মেডল মা:িব: বিরশাল ১৪৭/১১/২০১৪ ০১/০৫/২০১৫ ১৯৭৮ ১৮১৮৫৮৬২৩৪
২৬ সুমন হালদার ১১৩৮৯১৬ সহ:িশ ক আইিস ট ১ম ২য় ২য়  কা ঠরা আদশ িবদ ািনেকতন বিরশাল ২২/১০/২০১৪ ০১/০৩/১৯১৮ ১৯৮৫ ১৭২৩৫৮৬২০৬
২৭ াদ চ  ম ল ২১৬৪৪০ সহ:িশ ক সমাজ িব: ৩য় ৩য় ৩য় কা ঠরা আদশ িবদ ািনেকতন বিরশাল ০৮/০১/১৯৮৬ ০১/০৭/১৯৯৩ ১৯৬২ ১৭৫১৪৩৮১৮৩
২৮ সুগ া রানীরায় ২১৬৪৩৯ সহ:িশ ক সমাজ িব: ২য় ৩য় কা ঠরা আদশ িবদ ািনেকতন বিরশাল ০৮/০১/১৯৮৬ ০১/০৭/১৯৯৩ ১৯৬৪ ১৭২৯১৫৮২০৬
29 ঝন্ট রানী দাস ১০১৯২৩৩ সহ:িশ ক কৃিষিশ া ২য় রাংতা মাধ িমক িবদ ালয় বিরশাল ১১/১০/২০০২ ২১/০৭/২০১৯ ১৯২০৫৯৮১৯৬
30 সুমা খানম সহ:িশ ক কৃিষিশ া ৩.১৯ ৪.১ ১ম রাংতা মাধ িমক িবদ ালয় বিরশাল ০৬/০২/২০১৯ ১৭২২৯৫৫৭৮৬
31 মা: কিবর হােসন ১০৫৮৩৭০ সহ:িশ ক ইসালমধম ২য় ২য় ২য় সােহেবরহাট মা:িবদ ালয় বিরশাল
32 তপনকুমার বাৈড় ১১৪৬০১৮ সহ:িশ ক ই ংের জ ৩.৯৪ ৩.৮ ২য় আদশ মা:িবদ ালয় ও কেলজ মাহনকা ঠ বিরশাল ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯১ ১৭৩৭৮৮৬৭৪৬

িমক নং িশ েকর নাম
ইনেড
 ন র পদবী িবষয় িব ালেয়র নাম

জলা 
(কম ল) িনেয়ােগর তািরখ

এমিপও ি র 
তািরখ জ সাল মাবাইল ন র

1 A‡kvK Kzgvi gÛj 193212 mn. wkÿK e¨emv wkÿv Rv‡gbv LvZzb gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 27/05/80 1/9/1985 1960 1710940134
2 ‡gvt gwZDi ingvb 205538 mn. wkÿK mv.we ev‡niPi ¶z`ªKvVx ‡K.†K gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 4/2/1985 1/9/1985 1962 1717374097

এমিপও
 ি র তািরখ

জ সাল মাবাইল না ার

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

িমক 
নং

িশ েকর নাম
ইনেড  

ন র
পদবী িবষয়

িশ াগত যা তা
িব ালেয়র নাম

জলা 
(কম ল)

িনেয়ােগর 
তািরখ



3 ‡gvt gKeyj †nv‡mb 2014126 mn. wkÿK Bs‡iwR Rvnvcyi gva¨wgK we`¨vjq, ewikvj 15/05/2004 1/9/2005 1965 1749303142
4 ‡gvt Rvwgj Lvb 1146033 mn. wkÿK AvBwmwU Pvu`cvkv BD, wc gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 6/2/2019 1/8/2019 1989 1815315715
5 ‡gvt w``viæj Bmjvg 1138888 mn. wkÿK AvBwmwU †Kwe‡R GmBGmwWwc g‡Wj gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 11/3/2015 1/3/2018 1/1/1982 1712475203
6 ‡gvt gvBbyj nvmvb 1146207 mn. wkÿK MwYZ ‡gvnbMÄ gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 4/2/2019 1/5/2019 1988 1717031366
7 ‡gvt mvB`yi ingvb 1146032 mn. wkÿK Bs‡iwR ‡gvnbMÄ gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 4/2/2019 1/5/2019 1991 1762793379
8 AvKei †nv‡mb 1011832 mn. wkÿK AvBwmwU ‡gvnbMÄ gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 12/7/2003 6/6/2004 1976 1723192972
9 ‡gvt †mv‡nj ivbv ১১৩৮৯৩২ mn. wkÿK MwYZ miKvwi eveyMÄ cvBjU gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 4/12/2016 1/3/2018 1987 1734308995
10 myw¯§Zv ivbx gÛj 1134427 mn. wkÿK mv.we Puv`cvkv nvB ¯‹zj I K‡jR ewikvj 5/11/2016 30/05/17 1987 1742208919
11 `xcK Kzgvi MvBb 1146034 mn. wkÿK evsjv Puv`cvkv nvB ¯‹zj I K‡jR ewikvj 7/2/2019 23/5/2019 1984 1788105624
12 ‡gv: jyrdzi Kexi 1138907 mn. wkÿK AvBwmwU knx` K¨v‡Þb Rvnv½xi (exi‡kÖô) gv: we: ewikvj 18/03/15 1/3/2018 6/12/1905 1766816344
13 uwgjb †mŠg 1151455 mn. wkÿK imvqb gvaecvkv P› ª̀Øxc ¯‹zj GÛ K‡jR ewikvj 17/2/2019 1/7/2019 1990 1735343782
14 ‡gvmvt wnivgy‡bœQv 11423803 mn. wkÿK AvBwmwU c~e© f~‡Ziw`qv gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 25/11/2015 01/072018 1985 1733276064

এসএসিস/
দািখল

এইচএসিস
/আিলম

াতক 
(পাস/স া
ন)

1 িম ন বিনক 1146042 সহকারী িশ ক ইংেরজী 4.44-2008
4.80-
2010

2.98-
2015 িশয়ালঘুনী জ ইউ এম ইনশ্ ট টউট বিরশাল 12/2/2019 1/5/2019 1/10/1993 1725729607

2 সুভাশীষ বসু 1146050 সহকারী িশ ক ইংেরজী 1ম-2000
3.75-
2005

2য়-
2010 খয়রাবাদ মাধ িমক িবদ ালয় বিরশাল 14/02/2019 1/5/2019 19/09/1985 17525729607

3 মাসাঃ সািহদা পারভিন 1146048 সহকারী িশ ক কৃিষ 3.69 3.7 3.44 চামটাকৃ নগর মাধ িমক িবদ ালয় বিরশাল 5/2/2019 1/5/2019 25/09/1991 1758713484

4 ির জয়া বগম 1015280 সহকারী িশ ক শারীিরক িশ া 2য়-1994 3য়-1998
2য়-
2000 দুধলেমৗ এ িকউ এম মাধ িমক িবদ ালয় বিরশাল 18/11/2003 1/5/2004 1978 1735991722

5 মাঃ এরশাদু াহ 1126737 সহকারী মৗলভী ইসলাম ধম 2.08-2004
3.17-
2006

2.92-
2009 দুধলেমৗ এ িকউ এম মাধ িমক িবদ ালয় বিরশাল 6/6/2015 1/3/2016 1989 1747079886

6 মাঃ গালাম ম ফা 210234 ভার া  ঃ িশঃ বাংলা তৃতীয় ি তীয় তৃতীয় পারেঝার িন  মাধ িমক িবদ ালয় বিরশাল 07/0/1987 1/4/1988 11/10/1967 1762605009
7 শাহজাহান হাসাহন 362514 সহকারী মৗলভী ধম তৃতীয় তৃতীয় তৃতীয় পারেঝার িন  মাধ িমক িবদ ালয় বিরশাল 28/02/1992 1/3/1992 3/12/1970 17514474

8 মাঃ আিশকুর রহমান 1120147 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আিলম ফা জল গা িড়য়া মাধ িমক িবদ ালয় বিরশাল 18/02/2019 18/02/2019 1/2/1989 17299499525

9 আ ু াহ আল মাহমুদ 1146044 সহকারী িশ ক ভৗত িব ান এস এসিস
এইচ 
এস িস

িবএস 
িস 
অনাস গা িড়য়া মাধ িমক িবদ ালয় বিরশাল 16/02/2019 1/5/2019 1/10/1989 1712409715

10 স জব মা ফা 1146046 সহকারী িশ ক ভৗত িব ান 3.75 3.7
থম 
িন িড. জ এল মাধ িমক িবদ ালয় বিরশাল 7/2/2019 1/5/2019 26/08/1986 1712354942

11 বীনা রানী সমাজপিত 1071812 সহকারী িশ ক িহ  ুধম ি তীয় তৃতীয় ি তীয় িড. জ এল মাধ িমক িবদ ালয় বিরশাল 10/12/2012 1/3/2013 19/12/1978 1742622279
12 অিখল চস্  চ াটাজী 2136642 সহকারী িশ ক শািররীক িশ া তৃতীয় তৃতীয় ি তীয় িড. জ এল মাধ িমক িবদ ালয় বিরশাল 23/10/1990 1/1/1991 14/01/1965 1748940316
13 মাহাবুবর রহমান 1151463 সহকারী িশ ক ইংেরজী 4.75 5 2.96 দািড়য়াল মাধ িমক িবদ ালয় বিরশাল 12/2/2019 1/7/2019 17/04/1993 1752263228
14 ি া রাণী 1151474 সহকারী িশ ক ভৗত িব ান 4.25 3.06 3.06 দািড়য়াল মাধ িমক িবদ ালয় বিরশাল 12/2/2019 1/7/2019 28/04/1990 1753070202
15 আঃ রা াক 1151488 সহকারী িশ ক শারীিরক িশ া 2.83 2.6 র্  িনয়মিত আদশ মাধ িমক িবদ ালয় বিরশাল 26/01/2019 1/5/2019 4/1/1990 1713959922
16 ক ানী কু 1154251 সহকারী িশ ক িহ  ুধম 2.94 3.1 3.28  িনয়মিত আদশ মাধ িমক িবদ ালয় বিরশাল 26/01/2019 1/9/2019 10/10/1988 1758367522
17 মাঃ রজাউল কিরম য়াধীন সহকারী িশ ক বাংলা 3.5 3.42 তৃতীয় আফালকাঠ  জ এ মাধ িমক িবদ ালয় বিরশাল 3/2/2019 য়াধীন 1/4/1990 1736558116

িনেয়ােগর 
তািরখ

ইনেড  ন র িশ েকর নামিমক নং িব ালেয়র নাম
জলা 

(কম ল)

িশ াগত যা তা

িবষয়পদবী জ সাল মাবাইল না ার
এমিপও ি র 

তািরখ



18 সারাবান তহরা য়াধীন সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া ি তীয় 3.1 ি তীয় আফালকাঠ  জ এ মাধ িমক িবদ ালয় বিরশাল 5/2/2019 য়াধীন 9/7/1984 1734609858
19 রােসল খান 1151472 সহকারী িশ ক ইংেরজী 4.38 5 ি তীয় ইছাপুরা মাধ িমক িবদ ালয় বিরশাল 9/2/2019 1/6/2019 6/1/1992 171119290
20 উ ম বাৈড় 1151484 সহকারী িশ ক িব ান 4.31 4 ি তীয় ইছাপুরা মাধ িমক িবদ ালয় বিরশাল 9/2/2019 1/6/2019 12/7/1990
21 মাঃ নজ ল হসলাম 1151479 সহকারী িশ ক ব বসায় িশ া 4 4.5 ি তীয় মেহশপুর মাধ িমক িবদ ালয় বিরশাল 9/2/2019 18/7/2019 4/5/1990 1798164454
22 মাঃ মাসুদ পারেভজ 1151496 সহকারী িশ ক কৃিষ 4.56 3.5 ি তীয় মেহশপুর মাধ িমক িবদ ালয় বিরশাল 9/2/2009 18/7/2019 22/7/1991 1719170265
23 মাঃ হমােয়ত উ ন 1151465 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 3 2.75 2.33 মেহশপুর মাধ িমক িবদ ালয় বিরশাল 9/2/2009 18/7/2019 10/2/1990 1747498866
24 মাঃ হল আিমন 1051521 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া থম ি তীয় ি তীয় ছাট রঘূনাথপুর মাধ িমক িবদ ালয় বিরশাল 8/9/2007 11/11/2010 6/4/1905 1715635986
25 নুপুর রাণী রায় 1119014 সহকারী িশ ক িহ  ুধম 3.38 4.1 ি তীয় প ম চরাম  মাধ িমক িবদ ালয় বিরশাল 27/12/2014 1/5/2015 17/07/1990 1778943635
26 মাঃ শহীদুল ইসলাম 1132398 সহকারী িশ ক ইংেরজী 3.38 3.9 2.96 আউিলয়াপুর মাধ িমক িবদ ালয় বিরশাল 24/10/2016 1/3/2017 1989 1741678917
27 সজল কুমার িসকদার 1334452 সহকারী িশ ক গিণত 4.13 2.3 ি তীয় আউিলয়াপুর মাধ িমক িবদ ালয় বিরশাল 24/10/2016 1/5/2017 1987 1723381210
28 মাঃ ফজেল রা 2127813 সহকারী িশ ক গিণত 5 4.17 2.74 মধ  বাদলপাড়া এমরািনয়া দািখল মা াসা বিরশাল 2/2/2019 1/7/2019 12/12/1992 1737523331

িমক নং িশ েকর নাম ইনেড  ন র পদবী িবষয় িব ালেয়র নাম
জলা 

(কম ল) িনেয়ােগর তািরখ
এমিপও ি র 

তািরখ জ সাল মাবাইল ন র
1  †gvt Av‡bvqvi †nv‡mb ZvjyK`vi 215742 mntwkt Bmjvg evbvixcvov g‡Wj BDt Bbw÷wUDkb ewikvj 24/12/92 24/12/92 10/6/1970 1748668235

 †gvt RvwKi †nv‡mb 1048809 mntwkt Kw¤úDUvi evbvixcvov g‡Wj BDt Bbw÷wUDkb ewikvj 3/2/2005 1/7/2010 8/10/1979 1737690329
2 ‡gvt nvq`vi Avjx 1146059 mntwkt Bs‡iRx cwðg Bjynvi gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 7/2/2019 1/5/2019 12/12/1994 1749980050
3 ‡gvt dviæK †nvmvBb 514432 mntwkt Bmjvg R‡e`cyi gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 31/12/1994 1/4/2001 1/2/1977 1762287312

‡gvmvt kviwgb Lvbg 519165 mntwkt K…„wl R‡e`cyi gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 1/10/2002 1/10/2002 10/8/1980 1714478218
4 Igi dviæK 1023602 mntwkt Bmjvg Mvfv nvB &̄ ‹zj ewikvj 11/7/2004 11/7/2004 1/1/1975 1764515799
5 Szyby Lvbg 11320633 mntwkt K…„wl gmwR`evwo gvt wet I  K‡jR ewikvj 28/12/14 1/7/2015 1/5/1985 1739557990

mwPb Kzgvi 1069715 mnt wkt weÁvb gmwR`evwo gvt wet I  K‡jR ewikvj 3/11/2012 1/1/2013 18/02/84 1735045680
myygb gwjøK 1146053 mnt wkt evsj gmwR`evwo gvt wet I  K‡jR ewikvj 16/02/19 1/5/1999 25/10/92 1881224984
gvndzRv Av³vi cwc 19107029 mnt wkt weÁvb gmwR`evwo gvt wet I  K‡jR ewikvj 16/2/19 1/7/2019 1/1/1993 1722921554

6 c‡ik nvj`vi 1146055 mntwkt K…„wl BD,we,wm, gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 14/02/19 1/5/2019 21/10/90 1761018250
Lwjjyyi ingvb 1059801 mntwkt Bmjvg BD,we,wm, gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 1/10/2011 1/11/2012 1/3/1984 1721857351
 †Mvjvg bvwmiDwÏb 1053093 mntwkt kvixwiK wkÿv BD,we,wm, gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 2/9/2010 1/11/2010 20/02/73 1731848782

7 bymivZ Rvnvb cwc 1151498 mntwkt e¨emvq wkÿv DË&iKzj gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 6/2/2019 1/7/2019 6/6/1988 1721539219
8 ‡gvt gvgyb †nvmvBb 1106723 mntwkt Kw¤úDUvi ‡Pšqixcvov nvwQbv †gv‡k©̀  evwjKv gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 10/3/2014 1/5/2014 1/6/1987 1739023604

mRxe Kzgvi bv_ 1146054 mntwkt Bs‡iRx ‡Pšqixcvov nvwQbv †gv‡k©̀  evwjKv gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 6/2/2019 1/5/2019 6/8/1991 1741408005
9 gyynv¤§` †jvKgvb 1138925 mntwkt Kw¤úDUvi ev&Bkvix evwjKv gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 8/7/2015 1/3/2018 1/3/1990 1728368354

 ‡gvt Kvgvj †nv‡mb 1021263 mntwkt Bmjvg ev&Bkvix evwjKv gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 19/12/04 1/9/2005 1/3/1982 1881090879
10  †gvt mwn`yjøvn 1124507 mntwkt kvixwiK wkÿv evBkix gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 12/7/2015 1/1/2016 15/8/85 1717580338

 †gvt nvwme Avj gvnvgy` 1146064 mntwkt MwYZ/c`v_© evBkix gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 1/2/2019 1/5/2019 10/2/1989 1723117959
11 mykvšÍ wg¯¿x 1116671 mntwkt kvixwiK wkÿv c~e© gjynvi Rwmg DwÏb gvt wet ewikvj 7/1/2015 1/3/2015 19/3/79 1732872646

Gm Gg mwRe 1106736 mntwkt Kw¤úDUvi c~e© gjynvi Rwmg DwÏb gvt wet ewikvj 31/10/13 1/5/2014 7/3/1990 1787219490
 †gvt mwn`yj Bmjvg 287134 mntwkt Bmjvg c~e© gjynvi Rwmg DwÏb gvt wet ewikvj 2/12/1995 2/12/1995 1/3/1973 1712923995

12 ‡gvt AwjDj Bmjvg 1054102 mntwkt K…„wl `wÿY bvwRicyi gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 11/5/2011 11/5/2011 17/7/88 1735497604
13 mvwn`v Lvbg 1036687 mntwkt Bmjvg mwjqvevKcyi dRjyj nK gvtwet ewikvj 14/11/07 1/5/2008 1978 1722846002

dwi ỳj Bmjvg mntwkt Kw¤úDUvi mwjqvevKcyi dRjyj nK gvtwet ewikvj 28/1/19 1983 1710782060
Avwkm `vm 1148058 mntwkt ‡fŠZ weÁvb mwjqvevKcyi dRjyj nK gvtwet ewikvj 4/2/2019 1/4/2019 1992 1673049090



14 ‡gvt Aveyj Kv‡kg 288185 mntwkt Bmjvg  ˆmq` eRjyj nK gvt wet ewikvj 20/01/93 1/5/1997 16/02/68 1747610978

িমক নং িশ েকর নাম ইনেড  ন র পদবী িবষয় িব ালেয়র নাম
জলা 

(কম ল)
িনেয়ােগর তািরখ

এমিপও ি র 
তািরখ

জ সাল মাবাইল ন র

’01 শাহনাজ রােবয়া 1146096 সহকাির িশ ক িব ান পাতলী জা য়া মা িমক িব ালয় বিরশাল 23.02.2019 31.05.2019 1987 1711977943
’02 মাসাঃ সােজদা বগম 1132542 সহকাির িশ ক িষ িশ া মহ দ আলী মা িমক িব ালয় বিরশাল 10.02.2019 লাই/19 1991 1760415177
’03 শিফক 1146082 সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া মহ দ আলী মা িমক িব ালয় বিরশাল 01.02.2019 ম/2019 1990 1753319412
’04 সািনয়া বগম 1146093 সহকাির িশ ক ইংেরিজ িসংেহরকাঠী ব খী উ  িব ালয় বিরশাল 04.02.2019 জা য়ারী/2019 1991 1789879098
’05 সািবনা লতানা 1146085 সহকাির িশ ক বাংলা িসংেহরকাঠী ব খী উ  িব ালয় বিরশাল 04.02.2019 জা য়ারী/2019 1992 1867226080
’06 পারভীন আ ার 1151518 সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া িসংেহরকাঠী ব খী উ  িব ালয় বিরশাল 04.02.2019 জা য়ারী/2019 1992 1729914926
’07 মাঃ রিফ ল 215974 সহকাির িশ ক িব ান নাহা বািলকা মা িমক িব ালয় বিরশাল 15.08.1992 মাচ/1993 1966 1760276540
’08 মাঃ বিশ ল ইসলাম 1077940 সহকাির িশ ক কি উটার কাঠী িজি◌আর, মা িমক িব ালয় বিরশাল 03.03.2013 সে র/2013 1978 1743904900
’09 সািবহা িসি কা এিন 1146099 সহকাির িশ ক িহ  ধম কাঠী িজি◌আর, মা িমক িব ালয় বিরশাল 17.02.2019 ম/2019 1987 1751415462
’10 আঃ রহমান 207019 সহকাির িশ ক িব ান শােয় াবাদ বািলকা মা িমক িব ালয় বিরশাল 20.04.1985 এি ল/1985 1963 1728853433
’11 আঃ মা ান 212432 সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া শােয় াবাদ বািলকা মা িমক িব ালয় বিরশাল 01.09.89 সে র/1989 1971 1716055347
’12 আলতাফ হােসন 215736 সহকাির িশ ক সমাজ িব ান শােয় াবাদ বািলকা মা িমক িব ালয় বিরশাল 08.08.1992 আগ /1992 1963 1745621757
’13 রাজা চ বত 288086 সহকাির িশ ক ইংেরজী শােয় াবাদ বািলকা মা িমক িব ালয় বিরশাল 11.05.1996 ন/96 1967 1780009697
’14 মাঃ মাঈ ি ন 1106744 সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া মািনক িময়া মা িমক িব ালয় বিরশাল 11.04.14 ম/2014 1988 1713011346
’15  চ  পাইক 1137538 সহকাির িশ ক িহ  ধম মািনক িময়া মা িমক িব ালয় বিরশাল 01.11.2016 নেভ র/2017 1976 1719018388
’16 শা  মিন 1132372 সহকাির িশ ক িষ িশ া মািনক িময়া মা িমক িব ালয় বিরশাল 23.02.2019 মাচ/2019 1991 1733838646
’17 কািহ র লতানা 2021901 সহকাির িশ ক আইিস ছােবরা খা ন বািলকা মা িমক িব ালয় বিরশাল 28.01.2008 নেভ র/2008 1982 1721329759
’18 রাকসানা আ ার 1059773 সহকাির িশ ক আইিস শের বাংলা নগর মা িমক িব ালয় বিরশাল 20.10.2011 নেভ র/2012 1984 1739557910
’19 মাঃ মাক র রহমান 1055162 সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া শের বাংলা নগর মা িমক িব ালয় বিরশাল 10.12.2010 জা য়ারী/2011 1987 1746847015
’20 মাঃ আিন র রহমান 287395 সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া সিফউি ন মা িমক িব ালয় বিরশাল 25.02.1996 সে র/1996 1976 1731357226
’21 মারেশদা পারভীন 1146083 সহকাির িশ ক বাংলা তা কদারহাট ল এ  কেলজ বিরশাল 02.02.2019 ম/2019 1984 1700856885
’22 মাসাঃ নািসমা আ ার 1154259 সহকাির িশ ক গিণত সা কা মা িমক িব ালয় বিরশাল 18.02.2019 অে াবর/2019 1985 1710027210
’23 আেনায়ার হােসন 293297 সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া িব, ক,মা িমক িব ালয় বিরশাল 01.01.1994 এি ল/1994 1970 1793362308
’24 জা াত আরা লাবনী 1055143 সহকাির িশ ক িষ িশ া িব, ক,মা িমক িব ালয় বিরশাল 04.12.2010 জা য়াির/2011 1985 1712994451
’25 ি◌এফ এম মােতাজা আলী 100428 সহকাির িশ ক আইিস িব, ক,মা িমক িব ালয় বিরশাল 01.01.2012 লাই/2012 1984 1743932262
’26 িবউ  হালদার 1120647 সহকাির িশ ক িহ  ধম িব, ক,মা িমক িব ালয় বিরশাল 06.06.2015 লাই/2015 1983 1724590160
’27 মাঃ মা ািফ র রহমান 155159 সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া খইনগর মা িমক িব ালয় বিরশাল 24.10.2010 জা য়াির/2011 1984 1784680600
’28 জা া ল নারগীস 1055160 সহকাির িশ ক িষ িশ া খইনগর মা িমক িব ালয় বিরশাল 24.10.2010 জা য়াির/2011 1984 1962304707
’29 মাঃ জিসম উি ন 1111186 সহকাির িশ ক আইিস খইনগর মা িমক িব ালয় বিরশাল 17.02.2014 লাই/2014 1984 1742291086
’30 নািসর উি ন 1059722 সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া শহীদ আলতাফ িত মা িমক িব ালয় বিরশাল 25.06.2011 জা য়াির/2012 1984 1721051062
’31 কািনজ ফািতমা 1151515 সহকাির িশ ক িব ান শহীদ আলতাফ িত মা িমক িব ালয় বিরশাল 04.02.2019 লাই/2019 1992 1727246971
’32 কাম ন নাহার 581528 সহকাির িশ ক সমাজ িব ান কাউিনয়া বািলকা আিলম মেডল মা াসা বিরশাল 02.01.1993 ম/2002 1966 1818708895
’33 আফেরাজা বগম 581534 সহকাির িশ ক িষ িশ া কাউিনয়া বািলকা আিলম মেডল মা াসা বিরশাল 02.01.1993 ম/2002 1971 1721329847
’34 মাঃ ই াহীম খিলল 2124383 সহকাির িশ ক ইংেরিজ বািঘয়া গাউ ল আজম মিহলা দািখল মা াসা বিরশাল 09.02.2019 ম/2019 1993 1922240308
’35 ইকবাল পারভীন জাহান 206528 সহকাির িশ ক িব ান কেলিজেয়ট মা িমক িব ালয় বিরশাল 01.09.1983 সে র/85 1961 1710863681
’36 লাইলী বগম 287400 সহকাির িশ ক সামািজক িব ান কেলিজেয়ট মা িমক িব ালয় বিরশাল 08.06.1996 সে র1996 1960 1704834677
’37 রােসল শখ 1146092 সহকাির িশ ক ইংেরিজ কেলিজেয়ট মা িমক িব ালয় বিরশাল 13.02.2019 ম/2019 1993 1718200434



’38 মৗ মী কমকার 1146097 সহকাির িশ ক ইংেরিজ ম রাথ র পাবিলক মা িমক িব ালয় বিরশাল 23.02.2019 ম/2019 1993 1746221121
39 মাঃ শিহ ল ইসলাম 1124514 সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া হািলমা খা ন বািলকা মা িমক িব ালয় বিরশাল 08.10.2015 িডেস র/15 1987 1748723443
40 িরগান মার স ন 1116253 সহকাির িশ ক িষ িশ া রাজারচর মা িমক িব ালয় বিরশাল 17.11.2014 নেভ র/14 1985 1718832361

িমক নং নাম ইনেড ন র পদবী িবষয় িব ালেয়র নাম জলা
কম েল িনয়েগর 

তািরখ
এিমপও ি র 

তািরখ জ সাল মাবাইল ন
১ মাঃ আমা াহ ১১৪৬০৬৭ ইসলাম িশ া মধা ল িব.এম.এস. ইনি উশন বিরশাল ০১/০৫/২০১৮ ১৯৯৩ ১৭১০২৮৩৫১৬
২ মাঃ মন হাওলাদার ১১৪৬০৭৩ শরীর চচা মধা ল িব.এম.এস. ইনি উশন বিরশাল ০১/০৫/২০১৮ ১৯৮৯ ১৭২৭১২৪২৪৮
৩ হা দ আ ল কালাম ৫৮১৬৫০ সহঃ মৗলভী আরবী আল- হলাল ইসলািময়া দািখল মা াসাহ বিরশাল ২৭/১২/১৯৯৯ ০১/০৫/২০০২ ১৯৭৫ ১৭১৪৩৪০৮৬৮
৪ সাহরাব হেসন ৫৮১৬৫৪ ইিবঃ ধান আরবী আল- হলাল ইসলািময়া দািখল মা াসাহ বিরশাল ২৭/১২/১৯৯৯ ০১/০৫/২০০২ ১৯৬৯ ১৯৪২৩৮৪৩৯৪
৫ মাঃ ামান খান ৫৮১৬৫১ সহঃ মৗলভী আরবী আল- হলাল ইসলািময়া দািখল মা াসাহ বিরশাল ২৭/১২/১৯৯৯ ০১/০৫/২০০২ ১৯৭৮ ১৭৩১১৯৯৯০৫
৬ মাঃ মিহউি ন খান ৫৮১৬৫৫ িনঃ মৗলভী আরবী আল- হলাল ইসলািময়া দািখল মা াসাহ বিরশাল ২৪/০৫/১৯৯৭ ০১/০৫/২০০২ ১৯৭০ ১৭৬০২৭৬১৭৫
৭ মাঃ জাহার আলী ২১২৪৭১ সহঃ িশ ক ইংেরজী িময়ারচর মা িমক িব ালয় বিরশাল ০১/০২/১৯৯০ ০১/০২/১৯৯০ ১৯৬৪ ১৭৩১৪৪৩০৭৪
৮ মাঃ িদিলপ চ  গাইন ২৮৫৫২০ সহঃ িশ ক ইংেরজী বাউরগাতী মা িমক িব ালয় বিরশাল ০১/০১/১৯৯৪ ০১/০৫/১৯৯৫ ১৯৬৯ ১৭২৪৮৫৪২৯৮
৯ রতন বাৈড় ১১২৮৬৩১ সহঃ িশ ক িব ান টরকীব  িভে ারী মা িমক িব ালয় বিরশাল ০৭/১২/২০১৫ ০১/০৫/২০১৬ ১৯৮৮ ১৯৫৪৪৯১৫৩৭
১০ িমজা র রহমান ১১৪৬০৭৮ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া টরকীব  িভে ারী মা িমক িব ালয় বিরশাল ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯২ ১৭০১১৯৮৪০৭
১১ মাঃ মিজ র রহমান ২১৮৪৮৭ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া নলিচড়া মা িমক িব ালয় বিরশাল ২৩/০৬/১৯৯৪ ২৩/০৬/১৯৯৪ ১৯৭২ ১৭১৪৫৫৬৭৭৩
১২ কাজী আশরাফ উি ন ২১৭০৭৬ সহঃ িশ ক সমাজ িব ান নলিচড়া মা িমক িব ালয় বিরশাল ৩০/০৬/১৯৯৩ ৩০/০৬/১৯৯৩ ১৯৫৯ ১৭১৪২৩৩৯৮৫
১৩ দীপ মার দ ১০৫৯৭৯২ সহঃ িশ ক কি উটার নলিচড়া মা িমক িব ালয় বিরশাল ১২/০১/২০১২ ০১/১১/২০১২ ১৯৭১ ১৭১৬০৮৮৭৩৯
১৪ মাঃ মিন ল ইসলাম ৫৮০৭৬১ সহঃ িশ ক িষ গাউিছয়া আিলম মা াসাহ বিরশাল ০৪/১২/২০০১ ০১/০৩/২০০২ ১৯৭৮ ১৭২১৬৪৪২৩১
১৫ াহার িন ২১২৩৩৫৩ সহঃ িশ ক কি উটার গাউিছয়া আিলম মা াসাহ বিরশাল ১৩/০৬/২০১৩ ০১/০১/২০১৯ ১৯৮৪ ১৭৬৬২৬৭২৪৩
১৬ মাঃ আ  ছােদক ৪৭১৪৮৩ সহঃ মৗলভী আরবী গাউিছয়া আিলম মা াসাহ বিরশাল ২৭/০১/১৯৯৪ ১৫/০৫/২০০ ১৯৭১ ১৭১৯৯৬২০৫৯
১৭ মাঃ ইসমাইল হেসন ৪৭১৪৮২ সহঃ মৗলভী আরবী গাউিছয়া আিলম মা াসাহ বিরশাল ০৩/০৯/২০১৪ ০১/১১/২০১৪ ১৯৮৮ ১৭৩৪৩৪৭২০০
১৮ সরাত জাহান ২১০৭৪০১ সহঃ মৗলভী আরবী গাউিছয়া আিলম মা াসাহ বিরশাল ০৩/০৯/২০১৪ ০১/১১/২০১৪ ১৯৮৮ ১৭৩৬৭২৭৫২৭
১৯ মাঃ আলতাফ হাসাইন ৪৭১৪৮৫ ইিবঃ ধান আরবী গাউিছয়া আিলম মা াসাহ বিরশাল ২০/০৪/২০০০ ১৫/০৫/২০০ ১৯৬৭ ১৮২৩৪৩৯৯৩৪
২০ সাহানা আ ার ১০৫৯৭০৬ সহঃ িশ ক িষ কা পাশা  মা িমক িব ালয় বিরশাল ২২/০৪/২০০১ ০১/১০/২০১২ ১৯৮৪ ১৮১২৫৩৪৮৮৯
২১ মাঃ সাহরাব হােসন ২০৪৭৭৭ সহঃ িশ ক ইসলাম িশ া কা পাশা  মা িমক িব ালয় বিরশাল ------ ০১/০৩/১৯৮৭ ১৯৬৮ ১৭৩৯২২৬০১৯
২২ মাঃ হমােয়ত উি ন ১০৫০৭১৯ সহঃ িশ ক কি উটার কা পাশা  মা িমক িব ালয় বিরশাল ১৮/০৬/২০১০ ০১/০৯/২০১০ ১৯৭২ ১৭১৬৫৪৬৬৯৫

িমক নং   িশ েকর নাম ইনেড  ন র পদবী িবষয় িব ালেয়র নাম
জলা 

(কম ল)  িনেয়ােগর তািরখ
   এমিপও ি র 

তািরখ            জ  সাল           মাবাইল ন র
১ আল মা ন ১১৩৬০৯২ সহকাির িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া মাউলতলা মা িমক িব ালয় বিরশাল      ১৬/১১/২০১৬ ০১/০৭/২০১৭ ০৫/০১/১৯৮৬ ১৭০৩৭২৯১২০
২ আব স সালাম ১১৫৪২৫৭ সহকাির িশ ক ভৗত িব ান মাউলতলা মা িমক িব ালয় বিরশাল      ১৮/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ১৫/০৯/১৯৮৭ ১৯২৫১৫৫৬০৪
৩ আিন র রহমান ২১০৮৩১ সহকাির িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া িহজলা িপ.এন মা িমক িব ালয় বিরশাল ১০/০৮/১৯৮৮ ১০/০৮/১৯৮৮ ৩০/০৮/১৯৬৯ ১৭২০৯৬৯৪৩৯
৪ মাঃ মক ল  হােসন ২১৬৪২৮ সহকাির িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া ডাঃ খােদম হােসন মা িমক িব ালয় বিরশাল ০১/০১/১৯৮৮ ০১/০৭/১৯৯৩ ০১/০৩/১৯৬৭ ১৭২৪৯৫৩০৫৮
৫ মাঃ হমােয়ত উি ন ১০৫৫১৪৭ সহকাির িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া মমািনয়া মা িমক িব ালয় বিরশাল       ১৪/১১/২০১০ ০১/১২/২০১০ ০১/০১/১৯৮২ ১৭২৬৪৭৯০০১
৬ মাসাঃ আছমা বগম ১১৩৮৮৯৭ সহকাির িশ ক আইিস মমািনয়া মা িমক িব ালয় বিরশাল      ৩১/১২/২০১৩ ০১/০৩/২০১৭ ৩১/১২/১৯৮৭ ১৭৮৭০২৮৮৬৯
৭ মাহা দ আ স র খান ২১৫৩২৯ সহকাির িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া হিরনাথ র বািলকা মা িমক িব ালয় বিরশাল     ৩০/০৬/১৯৯২ ১৬/০৯/১৯৯২ ১০/০২/১৯৭০ ১৭৯৩৪৮৯৫৩১
৮ মাঃ আ ল খােয়র ৫১৬৭৯৫ সহকাির িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া বােহরচর ল ী র (িব.এল) মা িমক িব ালয় বিরশাল ০৫/১০/১৯৯৫ ০১/০৫/২০০২ ০৫/০২/১৯৭৫ ১৭২১৯০২৯৭১
৯ কাম ন নাহার ১০৩৭৭৭৩ সহকাির িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া িবিসিড মা িমক িব ালয় বিরশাল      ২৭/০৪/২০০৪ ০১/০২/২০০৯ ০৪/০১/১৯৮০ ১৭১৯৩০৫৯৪৮

১০ িমজা র রহমান ২৮৯৮১৫ সহকাির িশ ক িষ ব ব  শখ িজব উ  িব ালয় বিরশাল ১১/০৮/১৯৯৬ ০১/০৮/১৯৯৭ ১৫/০৬/১৯৬৪ ১৭৫৬৮৫৫৩৩৭



১১ ওচমান আলী ২৮০২৭৩ সহকাির িশ ক বসায় িশ া ব ব  শখ িজব উ  িব ালয় বিরশাল ০১/০৬/১৯৮৬ ৩০/১১/১৯৮৬ ০৫/০১/১৯৬৪ ১৭৬২৫১১৯০৯
১২ মাওলানা গালাম আজম ১৯১১৯৯ সহকাির িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া ব ব  শখ িজব উ  িব ালয় বিরশাল ০১/১২/১৯৮৯ ০১/০৯/১৯৮৫ ০১/০৭/১৯৬০ ১৭১৫৫৩৮৮৮৮

µwgK bs wkÿ‡Ki bvg c`ex welq we`¨vj‡qi bvg †Rjv 
(Kg©̄ ’j)

wb‡qv‡Mi ZvwiL Gg.wcI fzw³i 
ZvwiL

R¤§ mvj †gvevBj b¤̂i

1 ‡gvt mvBdzj Bmjvg mnKvwi wkÿK Bs‡iRx D`qcyi gymwjg AvL›` gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 20/02/2019 1/5/2019 mvgwqK 
eiLv¯ÍK…Z | 

Bb‡WK&ª bs- 11446105
2  †gvt Gbvgyj nK mnKvwi wkÿK mvgvwRK weÁvb D`qcyi gymwjg AvL›` gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 20/02/2019 1/7/2019 1988 1734880945

Bb‡WK&ª bs- 1151532
3 mvwnb †nv‡mb mnKvwi wkÿK ‡fŠZ weÁvb D`qcyi gymwjg AvL›` gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 20/02/2019 1/7/2019 1980 1917694430

Bb‡WK&ª bs- 1151527
4  †gvt mvB ỳj Bmjvg mnKvwi wkÿK mvavib weÁvb Pvbcyi gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 3/2/2019 1/5/2019 1992 1772486166

Bb‡WK&ª bs- 1146124
5  †gvt wgRvbyi ingvb mnKvwi wkÿK we.Gm.wm MwbZ  †MŠwicyi Kvw`ivev` gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 7/2/2019 1/7/2019 1990 1714837951

Bb‡WK&ª bs- 1151529
6 ‡gvt †iRvDj Kwig mnKvwi wkÿK Bmjvg ag© KvwjKvcyi iwgR DwÏb ¯§„wZ (Avi.Gm) gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 16/11/2014 1/1/2015 1980 1742941786

Bb‡WK&ª bs- 1116230
7  †gvt Ry‡qj mnKvwi wkÿK e¨emvq wkÿv KvwjKvcyi iwgR DwÏb ¯§„wZ (Avi.Gm) gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 14/02/2019 1/5/2019 1989 1777063435

 Bb‡WK&ª bs- 293312
8 Rbve Lv‡j`v ‡eMg mnKvwi wkÿK Mvn¯’̈ © cvZvinvU evwjKv gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 7/2/2019 1/7/2019 1987 1785500194

Bb‡WK&ª bs- 1251523
9 Rbve gvgyb gwjøK mnKvwi wkÿK MwbZ PiGKKwiqv bv‡`i Avjx ¯§„wZ gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 6/2/2019 29/07/2019 1990 1723649666

Bb‡WK&ª bs- 1251523
10 Rbve RvbœvZzj †di‡`Šm mnKvwi wkÿK e¨emvq wkÿv DËi kvnevRcyi RR© BbwówUDkb ewikvj 14/02/2019 1/5/2019 1988 1758439167

Bb‡WK&ª bs- 1146122
11 Rbve cÖ̀ xc Kzgvi gvwS mnKvwi wkÿK ‡fŠZ weÁvb  DËi kvnevRcyi RR© BbwówUDkb ewikvj 14/02/2019 1/5/2019 1988 1722799927
12 Rbve Kvgiæj Bmjvg mnKvwi wkÿK we.Gm.wm MwbZ ‡j½ywUqv gymwjg D”P gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 15/02/2019 1/7/2019 1992 1714507444

Bb‡WK&ª bs- 1151528
13 Rbve mÄxe Kzgvi cvÎ mnKvwi wkÿK mvgvwRK weÁvb Kvwkcyi gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 8/8/1996 1/11/1996 1966 1772893977

Bb‡WK&ª bs- 287381
14 Rbve DËg Kzgvi f³ mnKvwi wkÿK  Bs‡iRx Kvwkcyi gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 11/6/2015 1/11/2015 1984 1757328673

Bb‡WK&ª bs- 1123601
15 Rbve †gvt BqvwQb gyÝx mnKvwi wkÿK MwbZ b_© Rv½vwjqv gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 19/02/2019 1/5/2019 1993 1757272833

Bb‡WK&ª bs- 1146117
16 Rbve byi Rvnvb †eMg mnKvwi wkÿK K…wl †g‡nw›`MÄ Av`k© evwjKv gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 20/08/2000 20/08/2000 1974 1725177525

Bb‡WK&ª bs- 511971
17 Rbve †gvt ingvZzjøvn mnKvwi wkÿK we`¨vb›`cyi Gg.Gg gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 12/2/2019 1/5/2019 1990 1775551419

Bb‡WK&ª bs- 1146115
18 Rbve †Mvwe› ª̀ P›`ª †ecvix mnKvwi wkÿK weGmwm MwbZ `v`cyi gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 6/2/2019 1/5/2019 1989 1729909749

Bb‡WK&ª bs- 1146121



19 Rbve †gvt mvgmy‡Ïvnv mnKvwi wkÿK Bmjvg ag© `v`cyi gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 6/2/2019 1/5/2019 1988 1306872806
 Bb‡WK&ª bs-1146119

20 Rbve gvCb DÏxb mnKvwi wkÿK Bmjvg ag© gyw³‡hv×v †gv¯Ídv Kvgvj gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 27/07/2003 1/5/2010 1980 1732028877
Bb‡WK&ª bs-1146119

21 Rbve AwfwRr `vm   Bb‡WK&ª bs-
1146119

mnKvwi wkÿK MwbZ gyw³‡hv×v †gv¯Ídv Kvgvj gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 4/2/2019 1/5/2019 1984 1719562776

22 Rbve AwbZv evjv mnKvwi wkÿK wn›`y m‡šÍvlcyi †ki-B-evsjv gva¨wgK we`¨vjh ewikvj 1/11/2016 1/11/2016 1981 1775334830
Bb‡WK&ª bs-1130928

23  Rbve †gvt dqmvj †nv‡mb mnKvwi wkÿK Bmjvg ag© m‡šÍvlcyi †ki-B-evsjv gva¨wgK we`¨vjh ewikvj 7/2/2019 1/5/2019 1990 1776658440
 Bb‡WK&ª bs-1146114

24 Rbve mvBdzj Bmjvg ivRy mnKvwi wkÿK MwbZ bqvLvjx gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 26/11/2014 1/1/2015 1989 1798463789
Bb‡WK&ª bs-1116260

25 Rbve Rvwgqv Av³vi mnKvwi wkÿK Bmjvg ag© bqvLvjx gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 3/2/2019 1/5/2015 1991 1928381205
Bb‡WK&ª bs-1146109

26 Rbve †gvt †gv¯ÍvwdRyi ingvb mnKvwi wkÿK Bmjvg ag© mv‡`Kcyi gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 1/1/1992 1/1/1992 1971 1714988746
Bb‡WK&ª bs-511161

27 Rbve †gvt †Mvjvg iveŸvbx mnKvwi wkÿK MwbZ mv‡`Kcyi gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 13/02/2019 1/5/2019 1988 1776969302
Bb‡WK&ª bs-1146118

28  Rbve Avt †gvbv‡qg mnKvwi wkÿK evsjv mv‡`Kcyi gva¨wgK we`¨vjq ewikvj 13/02/2019 nq bvB 1985 1785675281

জলা কম ল

Mpo ি র তািরখ জ  তািরখ মাবাইল ন র

এস.এস.িস/দািখল এইচ.এস.িস
/আিলম

াতক/ফা
িজল

১ মাঃ রিফ ল ইিসলাম ১০৫৮৩৬০ সহ:িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল কািজরচর মা িমক িব ালয় বিরশাল ০১/০১/২০১১ ০১/০৫/২০১১ ০১/০২/১৯৮৪ ১৭২৭৮৬৮০৩৩
২ তাপস চ  ম ল ১১৫১৫৩৬ সহ:িশ ক বাংলা এস.এস.িস এইচ.এস.িস াতক কািজরচর মা িমক িব ালয় বিরশাল ১১/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ২৮/১২/১৯৮৭ ১৮৮৩৯৮১৪০৪

৩ মাঃ মা ািফ র রহমান ২১০৪২৩ সহ:িশ ক শািররীক িশ া দািখল আিলম াতক কািজরচর মা িমক িব ালয় বিরশাল ০৭/০৪/২০১৪ ০৮/০৫/২০১৪ ০২/০২/১৯৮৪ ১৭৫৯৩৬৫৩১০
৪ মাঃ মাওলানা আ  আলম ২৯২১৩৪ সহ:িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল নািজর র মা িমক িব ালয় বিরশাল ০১/০৩/১৯৯৮ ০১/০৯/১৯৯৮ ১০/০৩/১৯৭২ ১৭২৮৮৮৭৬৫১
৫ মাঃ মা ািফ র রহমান ১১০৬৭৫১ সহ:িশ ক শািররীক িশ া এস.এস.িস এইচ.এস.িস িব,এ নািজর র মা িমক িব ালয় বিরশাল ০৭/০৪/২০১৪ ০১/০৫/২০১৪ ০১/০৩/১৯৭৭ ১৭১৫৯০১১৮২

৬ রােবয়া লতানা মৗ িম ১১৪৬১২৯ সহ:িশ ক িব ান এস.এস.িস এইচ.এস.িস াতক 
স ান 
এম,এস 
,িস

সয়েদর গ ও মা িমক িব ালয় বিরশাল ১০/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০৫/১২/১৯৯০ ১৭০৪৯৯৪০৭৮

৭ মাঃ জাহা ীর আলম ১১৪৬১৩০ সহ:িশ ক ইংেরজী এস.এস.িস এইচ.এস.িস াতক 
স ান 
এম,এ

সয়েদর গ ও মা িমক িব ালয় বিরশাল ১০/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০৫/১১/১৯৯০ ১৭৬০০৮৩৬৩২

৮ মাঃ িফেরাজ আনসারী ২৪৮৬১৬ সহ:িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আিলম ফািজল,
কািমল

দি ণ কািজরচর মা িমক িব ালয় বিরশাল ০১/০৬/১৯৮৭ ০১/০৯/১৯৮৭ ০১/০৩/১৯৬৪ ১৮৮২০৭৬০৪৭

নং িশ েকর নাম ইনেড  নং পদবী িবষয় িশ াগত যা তা িব ালেয়র নাম িনেয়ােগর
 তািরখ



৯ নাছিরন আ ার ২০১৪১৩২ সহ:িশ ক কি উটার এস.এস.িস এইচ.এস.িস াতক দি ণ কািজরচর মা িমক িব ালয় বিরশাল ০১/১০/২০০৯ ০১/০৩/২০১০ ০৭/০৮/১৯৭৯ ১৭১৬৫৩০২৮২

১০ মাঃ নজ ল  ইসলাম ১০৪০৪০৩ সহ:িশ ক শািররীক িশ া এস.এস.িস এইচ.এস.িস াতক 
স ান

দি ণ কািজরচর মা িমক িব ালয় বিরশাল ০১/১০/২০০৯ ০১/১১/২০০৯ ০১/০৩/১৯৮২ ১৭২৮৫৩৭৬৭০

১১ মাঃ সালায়মান ১০৭৭৯৬২ সহ:িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল বাটামারা ইউিনয়ন মা িমক িব ালয় বিরশাল ০৬/০৬/২০১৩ ০১/০৯/২০১৩ ০১/০১/১৯৭৯ ১৭১০০৮১২৫২
১২ তহিমনা িবনেত জাহান ১১৪৬১৩৯ সহ:িশ ক বসায় িশ া এস.এস.িস এইচ.এস.িস িব,কম 

স ান,এম
,কম

বাটামারা ইউিনয়ন মা িমক িব ালয় বিরশাল ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১০/১০/১৯৮৭ ১৭৫২২৯৭১৪৪

১৩ মাঃ মা ািফ র রহমান ১১৫৪২৩৮ সহ:িশ ক ইংেরজী এস.এস.িস এইচ.এস.িস াতক 
স ান

বাটামারা ইউিনয়ন মা িমক িব ালয় বিরশাল ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ১২/০৮/১৯৯০ ১৭৫৯১৮৪০৫৯

১৪ বািসরা খা ন ১১২৩৬২০ সহ:িশ ক ইসলাম ধম এস.এস.িস এইচ.এস.িস াতক 
স ান

বাহ র র ফজ র রিহমা শরীফ মা িমক িব ালয় বিরশাল ১৭/০৬/২০১৫ ০১/১১/২০১৫ ১০/১০/১৯৮৭ ১৭৭২৩৯৭৫৭০

১৫ মাঃ আিম ল ইসলাম ১১৩৮৯১৮ সহ:িশ ক কি উটার দািখল আ িলম ফািজল(
সা িফেক
ট কাস)

বাহ র র ফজ র রিহমা শরীফ মা িমক িব ালয় বিরশাল ১৭/০৬/২০১৫ ০১/০৩/২০১৮ ০৫/০১/১৯৮৬ ১৭২৪৮৯০৭২৮

১৬ মাঃ আিজ ল হক ২০৯৭৪৭৮ সহ:িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল,
কািমল

এ, িব, আর মা িমক িব ালয় বিরশাল ০৩/০৯/২০১২ ০১/১১/২০১২ ০১/০১/১৯৮৬ ১৭২৮০৪০০৩২

১৭ মাঃ রাহাত হােসন ১১৫১৫৩৭ সহ:িশ ক বসায় িশ া এস.এস.িস এইচ.এস.িস িব,িব,এস(
স ান) 
এম,িব,এ
স(িহ:িব:)

এ, িব, আর মা িমক িব ালয় বিরশাল ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০১/০২/১৯৮৬ ১৭২৯৮৩৯৩৫৭

১৮ মাঃ এনােয়ত আহসান খান ১১৪৬১২৭ সহ:িশ ক িব ান এস.এস.িস এইচ.এস.িস িব,এস,িস 
 স ান

সিফ র মা িমক িব ালয় বিরশাল ১২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০১/১২/১৯৮৭ ১৭৫১৬৬৫১০৯

১৯ পন িময়া ১১৪৬১৩৫ সহ:িশ ক ইংেরজী এস.এস.িস এইচ.এস.িস াতক 
স ান

সিফ র মা িমক িব ালয় বিরশাল ১২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০২/০৩/১৯৮৭ ১৭৫১৮০৫৯৬৯

২০ তািনয়া আ ার ১১৫১৫৩৩ সহ:িশ ক সমাজ িব ান এস.এস.িস এইচ.এস.িস াতক 
স ান

সিফ র মা িমক িব ালয় বিরশাল ১২/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০১/০১/১৯৯০ ১৭৩৫৬৮৮৫৫৪

২১ মাহা দ মিন ামান ১০৩৮১৮৫ সহ:িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল,
কািমল

াদারহাট ওয়ােহিদয়া মা িমক িব ালয় বিরশাল ০৫/০৬/২০০৬ ০১/০৫/২০০৯ ০১/০২/১৯৮১ ১৭৪৫৬০০১০৪

২২ আ র রব হাওলাদার ২০৮৭৮৩ সহ:িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল চরল ী র মা িমক িব ালয় বিরশাল ২৭/০৪/১৯৮৭ ২৭/০৪/১৯৮৭ ০১/০৩/১৯৬৭ ১৭৩৯৮৭৭০১৪
২৩ মাঃ আ ল হােসন ২১১২৮১ সহ:িশ ক িহ: িব ান এস.এস.িস এইচ.এস.িস িব,কম চরল ী র মা িমক িব ালয় বিরশাল ০৪/০১/১৯৮৯ ০৪/০১/১৯৮৯ ১১/০১/১৯৬৬ ১৭২৪২৩৮৫০৯

২৪ মাসা: হনা আ ার ১১৪৬১৪৪ সহ:িশ ক ইসলাম ধম দািখল এইচ.এস.িস িব,এ 
স ান, 
এম,এ

সিফ র ইউিনয়ন মা িমক িব ালয় বিরশাল ১০/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০৪/০২/১৯৯২ ১৭৯৭১৯৫৫০৮



২৫ মাঃ কামাল উি ন ১০৪২৮২৫ সহ:িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল,
কািমল

জাগরনী মা িমক িব ালয় বিরশাল ২৬/১২/১৯৯০ ০১/০৫/২০১০ ০১/০১/১৯৮৫ ১৭৪৭৪০০৯৯০

২৬ মাঃ সাহাগ িময়া ১১২৪৫৪০ সহ:িশ ক শািররীক িশ া এস.এস.িস এইচ.এস.িস াতক 
স ান

জাগরনী মা িমক িব ালয় বিরশাল ২১/০৭/২০১৫ ০১/১১/২০১৫ ১০/০৮/১৯৮৬ ১৭২৮৪৪৪৫৮১

২৭ মাঃ ইিলয়াস হােসন ১১৪৬১২৫ সহ:িশ ক ইংেরজী এস.এস.িস এইচ.এস.িস িব,কম,(
াতক) 

এম,এ

জাগরনী মা িমক িব ালয় বিরশাল ১৫/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২০/০৯/১৯৯০ ১৭৩৬০০৬২৩৪

২৮ মাঃ শিফ ল ইসলাম ১০৩৭৯১০ সহ:িশ ক শািররীক িশ া এস.এস.িস এইচ.এস.িস িব,এ(িব,
িপ, এড)

গা য়া আঃ কােদর মা িমক িব ালয় বিরশাল ০১/০৩/২০০৮ ০১/০৩/২০০৯ ১২/১১/১৯৮০ ১৭৩৩৪২২৭৩৬

২৯ মাঃ আঃ জিলল ১৯০৯৬৯ সহ:িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল গা য়া আঃ কােদর মা িমক িব ালয় বিরশাল ০১/০৩/১৯৭৮ ০১/০৯/১৯৮৫ ০১/০২/১৯৬১ ১৭৯৩৭০৮১২৫
৩০ শিহ ল ইসলাম ১১৪৬১৪১ সহ:িশ ক গিণত এস.এস.িস এইচ.এস.িস এম, এস, 

িস
সয়দা শাহজাদী বগম িন - মা িমক িব ালয় বিরশাল ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০১/০৩/১৯৯০ ১৭৩৪৭৯২৬২৭

৩১ মাঃ আ া ামান ২১২৪১৪ সহ:িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল, 
কািমল

সয়দা শাহজাদী বগম িন - মা িমক িব ালয় বিরশাল ৯১৯/০৮/১৯৮৯ ১৯/০৮/১৯৮৯ ০১/০৩/১৯৭০ ১৭০৪৪৫২৪৬৫

৩২ িরয়াজ হােসন ১১৪৬১২৮ সহ:িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল, 
কািমল

নািজর র গিত মা িমক িব ালয় বিরশাল ২০/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০৮/০১/১৯৮৯ ১৭৩৯৭৩১৯২৩

৩৩ মাঃ ইয়ািসন ১১৪১২৯৫ সহ:িশ ক কি উটার এস.এস.িস এইচ.এস.িস িব,এস,িস 
 স ান

নািজর র গিত মা িমক িব ালয় বিরশাল ০১/০১/২০১৫ ০১/০৫/২০১৮ ১৫/৫/১৯৮৮ ১৭২১১৮৬২২৪

৩৪ মাঃ বািক িব াহ ১১৪৬১৩২ সহ:িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল বািনমদন মা িমক িব ালয় বিরশাল ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৫/১০/১৯৯২ ১৭১৭২৪৫০৩৮
৩৫ মাঃ সজান ১১৩৮৯২৩ সহ:িশ ক কি উটার দািখল এইচ.এস.িস িব,িব,এস চরল ী র আদশ মা িমক িব ালয় বিরশাল ২৭/০৩/২০১৪ ০১/০৩/২০১৮ ১২/১২/১৯৮৬ ১৭১৫২০৮১৮৭

৩৬ শাহাদৎ হােসন ১১৪৬১৩৭ সহ:িশ ক গিণত দািখল এইচ.এস.িস িব,এস,িস বািনমদন মা িমক িব ালয় বিরশাল ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০১/০১/১৯৯২ ১৭২৩৯১৬৮২০

৩৭ মাহা দ আব ল মা ান ১০৪১৮২৭ সহ:িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল,
কািমল

চরল ী র আদশ মা িমক িব ালয় বিরশাল ০৫/১০/২০০৬ ০১/০৩/২০১০ ০১/০২/১৯৮২ ১৭৯৫২১৬৯১০

মলয় ব ভ ১০৭৫৬০০ সহ:িশ ক কি উটার এস.এস.িস এইচ.এস.িস াতক 
স ান

িব, িড, িস, এইচ মা িমক িব ালয় বিরশাল ০৫/০২/২০১৩ ০১/০৫/২০১৩ ০২/০২/১৯৮১ ১৭২৫৬৭১১৭১

৩৯ মাঃ আব ল আিলম ১১৪৬১২৬ সহ:িশ ক ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল,
কািমল

ব র িন  মা িমক িব ালয় বিরশাল ১০/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০১/০২/১৯৮৯ ১৭৪৩৩৮৩৩৪৫

৪০ রােকয়া খানম ১১৪৬১৪০ সহ:িশ ক গিণত এস.এস.িস এইচ.এস.িস িব,এস,িস 
 স ান

ব র িন  মা িমক িব ালয় বিরশাল ১০/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০২/০১/১৯৯৩ ১৭৯৩৫১৭১৯০

৪১ ষার ম ল ১১৪৬১৩৩ সহ:িশ ক সমাজ িব ান এস.এস.িস এইচ.এস.িস াতক 
স ান

চরকােলখান  ইউিনয়ন িন -মা িমক িব ালয় বিরশাল ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৭/১০/১৯৮৬ ১৭২০৫৬৫৭৭৬

িমক
 নং

িশ েকর নাম ইনেড  ন র পদবী িবষয় িব ালেয়র নাম
জলা 

(কম ল)
িনেয়ােগর 

তািরখ
এমিপও ি র 

তািরখ
জ সাল মাবাইল ন র

1 সািবনা ইয়াসিমন 1123633 সহকাির িশ ক িষ িশ া জয়  পাশা এস এ িব এম মা িমক িব ালয় বিরশাল 27/07/2015 1/11/2015 1983 1712092821

৩৮



2 মা: আ ল বাসার 202004 সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া জয়  পাশা এস এ িব এম মা িমক িব ালয় বিরশাল 22/03/1984 1/9/1985 1965 1716715932
3 মাহা দ মিহ াহ 1116234 সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া বড়েকাঠা ইউিনয়ন  ইনি উশন বিরশাল 11/11/2014 1/1/2015 1983 1740882749
4 িলজা খানম 1126695 সহকাির িশ ক বসায় িশ া বড়েকাঠা ইউিনয়ন  ইনি উশন বিরশাল 8/6/2015 1/4/2016 1991 1724132950
5 িলমা 1146157 সহকাির িশ ক ইংেরজী বড়েকাঠা ইউিনয়ন  ইনি উশন বিরশাল 12/2/2019 1/5/2019 1994 1759369881
6 মা: মিন ামান 1151543 সহকাির িশ ক বাংলা বড়েকাঠা ইউিনয়ন  ইনি উশন বিরশাল 12/2/2019 1/7/2019 1988 1747366695
7 মা: কাই ম সরদার 1146159 সহকাির িশ ক ইংেরজী গিজরপাড় মা িমক িব ালয় বিরশাল 11/2/2019 1/5/2019 1985 178583368
8 পেরশ চ  বপারী 1146169 সহকাির িশ ক বসায় িশ া গিজরপাড় মা িমক িব ালয় বিরশাল 11/2/2019 1/5/2019 1985 1716341554
9 আ েতাষ চ বতী 211322 সহকাির িশ ক িহ  ধম িশকার র িজ িজ মা িমক িব ালয় বিরশাল 12/3/1989 12/3/1989 1960 1715432553

10 হািসবা ইয়াসিমন 219938 সহকাির িশ ক িষ িশ া িশকার র িজ িজ মা িমক িব ালয় বিরশাল 2/7/2006 2/7/2006 1970 1728871788
11 মা: সালায়মান 1077943 সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া িশকার র িজ িজ মা িমক িব ালয় বিরশাল 9/5/2013 1/6/2013 1982 1719765195
12 অিনতা সরকার 1126720 সহকাির িশ ক আইিস িশকার র িজ িজ মা িমক িব ালয় বিরশাল 1/7/2015 1/3/2016 1989 1722779485
13 র হালদার সহকাির িশ ক ইংেরজী মশাং মা িমক িব ালয় বিরশাল 18/02/2019 1991 1703743971
14 িবলিকচ খানম 1143561 সহকাির িশ ক আইিস মশাং মা িমক িব ালয় বিরশাল 30/05/2015 1/11/2019 1979 1748318265
15 সা: ঈন 1146167 সহকাির িশ ক রসায়ন বাবরখানা মা িমক িব ালয় বিরশাল 20/02/2019 1/5/2019 1989 1754982811
16 মাহা দ আসা ামান 1124517 সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া সা হার এম এ মা িমক িব ালয় বিরশাল 29/08/2015 1/1/2016 1982 1729476621
17 মা: আল আিমন 1144826 সহকাির িশ ক গিনত সা হার এম এ মা িমক িব ালয় বিরশাল 3/2/2019 1/3/2019 1990 1762442144
18 মা: মন 1146154 সহকাির িশ ক ইংেরজী হািবব র বািলকা মা িমক িব ালয় বিরশাল 5/2/2019 1/5/2019 1993 1316562299
19 মাসা: শারিমন জাহান 1146165 সহকাির িশ ক ভৗত িব ান িব ক মা িমক িব ালয় বিরশাল 9/2/2019 1/5/2019 1990 1733108433
20 িনহার র ন সম ার 1151545 সহকাির িশ ক গিনত ভবানী র হাজী ই ািহম মা িমক িব ালয় বিরশাল 9/2/2019 1/7/2019 1991 1735318249
21 মা: বিশর উি ন 1146163 সহকাির িশ ক ইংেরজী সাতলা উ  মা িমক িব ালয় বিরশাল 6/2/2019 1/5/2019 1990 1724207252
22 মাহা দ আ র রব িময়া 201996 সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া বােহরঘাট মা িমক িব ালয় বিরশাল 1/3/1983 1/9/1986 1962 1987049276
23 কাশ সহকাির িশ ক আইিস বােহরঘাট মা িমক িব ালয় বিরশাল 15/01/2019 1985 1728721524
24 য়াদ হাসাইন 1151542 সহকাির িশ ক বসায় িশ া বােহরঘাট মা িমক িব ালয় বিরশাল 4/2/2019 1/7/2019 1991 1918969603
25 মা: ই িহীম খিলল 514293 সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া হারতা বািলকা মা িমক িব ালয় বিরশাল 1/4/1993 8/2/2001 1970 1767695591
26 িবজয়  রায় 1148901 সহকাির িশ ক আইিস হারতা বািলকা মা িমক িব ালয় বিরশাল 5/6/2014 1/3/2018 1979 1714598864
27 বনমালী রায় 1146166 সহকাির িশ ক ইংেরজী হারতা বািলকা মা িমক িব ালয় বিরশাল 6/2/2019 6/2/2019 1991 1727556902
28 মা: মিন ল  ইসলাম 1136086 সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া এইচ এম ইনি উশন বিরশাল 12/2/2019 1/7/2019 1991 1703336833
29 নাছিরন আ ার 1146152 সহকাির িশ ক ইংেরজী য়া মেহশ চ  মা িমক িব ালয় বিরশাল 24/01/2019 1/5/2019 1992 1748341147
30 মা: আ  রায়হান 1151546 সহকাির িশ ক রসায়ন য়া মেহশ চ  মা িমক িব ালয় বিরশাল 24/01/2019 1/7/2019 1991 1720323560
31 সেত না্থ হালদার 1050746 সহকাির িশ ক িষ িশ া জ ক মেডল মা িমক িব ালয় বিরশাল 21/12/2009 1/9/2010 1978 1710021878
32 আসা ল ইসলাম 1146162 সহকাির িশ ক ইংেরজী জ ক মেডল মা িমক িব ালয় বিরশাল 14/02/2019  21/05/2019 1992 1753317956
33 সয়দ মা: আল আমীন 1146158 সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া হাজী এম এ রিশদ মা িমক িব ালয় বিরশাল 5/2/2019 17/05/2019 1994 1759814886
34 উে  হািববা 1134429 সহকাির িশ ক শারীিরক িশ া হাজী এম এ রিশদ মা িমক িব ালয় বিরশাল 28/11/2016 1/5/2017 1988 1733833321
35 সািহদা 1001155 সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া রাজা র মা িমক িব ালয় বিরশাল 6/3/2003 1/1/2004 1983 1792259242
36 মা: ফয়সাল মা া 1145147 সহকাির িশ ক িব ান আ পাড়া মা িমক িব ালয় বিরশাল 14/02/2019 2/5/20191 1991 1734693482
37 মা: মাহ র রহমান 293302 সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া নাথারকাি  মা িমক িব ালয় বিরশাল 1/1/1996 1/4/1999 1967 1934552543
38 নিমতা রানী ম ল 1136083 সহকাির িশ ক িহ  ধম নাথারকাি  মা িমক িব ালয় বিরশাল 1/11/2016 1/7/2017 1978 1710351000
39 রসময় রায় 1146155 সহকাির িশ ক ত  ও যাগােযাগ নাথারকাি  মা িমক িব ালয় বিরশাল 14/02/2019 1/5/2019 1991 1921853552
40 আহেমদ িবন আিজজ 1116236 সহকাির িশ ক ইসলাম িশ া প াম মা িমক িব ালয় বিরশাল 25/10/2014 1/1/2015 1987 1712382450
41 র আলম বপারী 1151541 সহকাির িশ ক বসায় িশ া িশব ার নবীন মা িমক িব ালয় বিরশাল 14/02/2019 1/7/2019 1986 1711192096
42 নাজ ল হক 1146161 সহকাির িশ ক বাংলা শের বাংলা মা িমক বািলকা িব ালয় বিরশাল 11/2/2019 1/5/2019 1987 1787073575









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

1
মাঃ আল-অিমন ৫১৩৩৬৫ িস.িশ. ইঃধম ১৯৯২ ১৯৯৪ ১৯৯৬ িগলাতলা মাঃিবদ ালয় িপেরাজপুর ১৭/০২/২০০১ ০১/০৫/২০০১ ০৩/০১/১৯৭৮ 1760924553

2
সুজন কুমার িক নীয়া ৫১৩৩৬৬ িস.িশ. কৃিষিশ া ১৯৯৪ ১৯৯৮ ১৯৯৮ িগলাতলা মাঃিবদ ালয় িপেরাজপুর ১৭/০২/২০০১ ০১/০৫/২০০১ ০৫/০৯/১৯৭৮ ১৭৮৬৪৮০১৮৪

3
তাপস চ  হালদার ১১৩৯০৫৩ স.িশ. তথ যু ২য় ২য় ২য় বািনয়াির মাঃ িবদ ালয় িপেরাজপুর ১৩/১০/২০১৮৫ ০১/০৩/২০১৮ ১৯৮৩ ১৭৬৯৯৩২৭৪৭

4
মাঃবিশর উ ীন খান ১১২৪৬৮৭ স.িশ. ইঃধম ২য় ২য় ২য় বািনয়াির মাঃ িবদ ালয় িপেরাজপুর ১৭/০৯/২০১৫ ০১/০১/২০১৬ ১৯৭৪ ১৭১৭৮৬২৩০৯

5
মাঃ অ লু গাফরার ১১৪৬৫১৮ স.িশ. িব ান ৩।০৬ ৩।০০ ২য় বািনয়াির মাঃ িবদ ালয় িপেরাজপুর ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭২৩৯৪৯৫৮৮

6
িদপংকর রায় ১১৫১৬৭০ স.িশ. কৃিষিশ া ২।৩৮ ৩।৯০ ২য় বািনয়াির মাঃ িবদ ালয় িপেরাজপুর ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৬ ১৭৩৭১৯০০১৯

7
িবউ ট রানী রায় ১১২৪৬৮৮ াগিরক াগিরক ১ম ২।১০ ২।৪১ বািনয়াির মাঃ িবদ ালয় িপেরাজপুর ১৭/০৯/২০১৫ ০১/০১/২০১৬ ১৯৮৩ ১৭৩২০৪৯৩১১

8
আেনায়ার জািহদ ২৯০২৫৭ স.িশ. শরীর চচা ২য় ২য় ২য় বািনয়াির মাঃ িবদ ালয় িপেরাজপুর ০২/০৩/১৯৯৬ ০১/০২/১৯৯৮ ১৯৭৫ ১৯২৯৯৬২৬৯৪

9
স য় ম ল ১১৫১৬৬৯ স.িশ. িব ান ২০০৪ ২০০৮ ২০১৩ হাগলাবুিনয়া মাঃিবদ ালয় িপেরাজপুর ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭৩৫৭৩৭২৯০

10
বাস ীলতা হালদার ২৯২৬৬১ স.িশ. শরীর চচা ১৯৮৭ ১৯৮৯ ১৯৯১ মািলখালী বািলকা মাঃিবদ ালয় িপেরাজপুর ১৫/০৬/৯৮ ৩১/০৭/৯৮ ১০/১২/১৯৭২ ১৭১৫৬৪৭৫২৬

11
মাঃ জয়াউর রহমান ১০১২২২২৮ স.িশ. শরীর চচা ১৯৯৩ ১৯৯৭ কুলইতলী হািমদলু ইসলাম 

মাঃিবদ ালয়
িপেরাজপুর ১৮/০৮/২০০৩ ১৮/০৮/২০০৩ ১৫/০৯/৭৮ ১৭১০০২১১৭৮

12
মাঃহা ন অর-রশীদ ১০২৩৪৮৯ স.িশ. ইঃধম ১৯৯৩ ১৯৯৫ কুলইতলী হািমদলু ইসলাম 

মাঃিবদ ালয়
িপেরাজপুর ১৮/০৮/২০০৩ ১৮/০৮/২০০৩ ১৫/০৯/৮৯ ১৭১২৩৪৯৬৩২

13
সবুজ ম ল ১০৩৩১৭৭ স.িশ. কৃিষিশ া ১৯৯৪ ১৯৯৭ কুলইতলী হািমদলু ইসলাম 

মাঃিবদ ালয়
িপেরাজপুর ১৮/০৮/২০০৩ ১৮/০৮/২০০৩ ১৫/০৯/৮০ ১৭১৩৯০১৯৩০

14
মাকসুদা খানম ১০৪৭১০৮ স.িশ. ইঃধম ১৯৯৫ ১৯৯৭ ১৯৯৯ আলহা  তােহরউ ীন 

মাঃিবদ ালয়
িপেরাজপুর ০১/০৮/২০০৩ ৩১/০৫/২০১০ ০১/০১/১৯৮০ ১৭৪২৪৫৪০৪৬

15
সাবিরনা সুলতানা ১১৪৬৫২০ স.িশ. আইিস ট ২০১২ ২০১৬ আলহা  তােহরউ ীন 

মাঃিবদ ালয়
িপেরাজপুর ০৬/০২/২০১৯ ২৭/০৫/২০১৯ ২০/০৬/১৯৯৭ ১৭১৭৯৬৩৮৪০

16
অনুপ িব াস ১১৫১৬৭৫ স.িশ. শরীর চচা ২০০৩ ২০০৫ ২০১০ আলহা  তােহরউ ীন 

মাঃিবদ ালয়
িপেরাজপুর ০৬/০২/২০১৯ ২২/০৭/২০১৯ ২০/০৪/১৯৮৬ ১৭৯৯৬৭১৬৭৪

17
মাঃ মাজািহদুল ইসলাম ৫১৩৩৮১ মৗলবী ইঃধম দািখল-২য় আিলম-২য় ফা জল-২য় পলাশডা া মাধ ঃ িবদ ালয় িপেরাজপুর ১০/০২/২০০১ ১১/০২/২০০১ ০১/০৩/১৯৮০ ১৭২৩২৬৭১১৮

18
মাঃওয়জীউ াহ ২১৪২৮৫ স.িশ. ইঃধম ৩য় ৩য় র্ চাদকাঠ  আদশবািলকা  

মাঃিবদ ালয়
িপেরাজপুর ০৬/১২/১৯৯০ ০১/০৩/১৯৯১ ১৯৭১ ১৭২৮২৯০০০৭

19
মাঃ ফাইজলু ইসলাম ১১৪৬৫১৫ স.িশ. ভৗতিব ান ৪,৩৮ ৪।১০ ৩।৪০ চাদকাঠ  আদশবািলকা  

মাঃিবদ ালয়
িপেরাজপুর ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৯৯৩ ১৯২৪১৭৪৬৬৮

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

ইনেড  ন রিশ েকর নাম
:

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

িশ াগত যা তা
িবষয়পদবী িনেয়ােগর   তািরখ এমিপও ি র   তািরখ



20
মাঃ মাহবুবুর রহমান ১০৭৯৪৮৯ স.িশ. ইঃধম দািখল-২য় আিলম-২য় ফা জল-২য় শাখঁারীকাঠ  মাঃ িবদ ালয় িপেরাজপুর ০১/০৮/২০১৩ ২৮/০১/১৯৮২ ১৭২১১২৭২৭৭

21
জয়েদব ম ল ৫১৬১৫০ স.িশ. কৃিষিশ া ১ম ২য় ২য় শাখঁারীকাঠ  মাঃ িবদ ালয় িপেরাজপুর ১০/০৭/২০০১ ০১/০৫/২০০২ ২৬/০৯/২০৭৮ ১৭১১১০৩৩৬৩৪

22
মাঃ নূ ল আিমন ১১৪৪৯০০ স.িশ. গিনত ১ম ১ম ২য় ইউিনয়ন একােডমী মাঃ িবদ ালয় িপেরাজপুর 7/2/2019 ০২/০৪/২০১৯ ২০/১০/৮৩ ১৭১২৪২০৮৬৬

23
 মাঃ মাফাে ল হােসন ২১৪৯৮১ স.িশ. ইঃধম ৩য় ৩য় র্ দীঘা এম ◌্ল মাঃ িবদ ালয় িপেরাজপুর ১১/০৯/২০১১ ১১/০৯/১৯৯১ ১৯৬৮ ১৭৭১০৪১৫৮২

24
সুবন মজমুদার ১১৫৪৩১৮ স.িশ. বাংলা ৩,৩১ ৩,১০ ২০০৯ দীঘা এম ◌্ল মাঃ িবদ ালয় িপেরাজপুর ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭২৪৩৭৮৩১৭

25
অনুকুল িব াস ১১৫১৬৭২ স.িশ. ইংেরজী ২।২৯ ৩।২০ ২য় বাবুরহাট মাধিমক িবদ লয় িপেরাজপুর ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১১/০১/১৯৮৮ ১৯৬০৪৪৯৪৬৪

26
িনপা বাস ১১৫১৬৬৬ স.িশ. বাংলা ৩।৪৪ ৩।৮০ ২য় বাবুরহাট মাধিমক িবদ লয় িপেরাজপুর ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০১/১১/১৯৮৯ ১৩০৩২০২২০৯

27
মুরিশদা ১১৫৪৩২১ স.িশ. ব বসায় িশ া ৪।৮৮ ৫।০০ ১ম গাওখালী মাঃিবদ ালয় িপেরাজপুর ৩০/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১০ ২৬/০৯/১৯৯০ ১৯৫০০১৩২৩০

28
সনদ ম ল ১১৪৪৮৯০ সহ. 

িশ ক
ইংেরজী ২০০১-৪.১৯ ২০০৭-২.৯০ ২০১১-স ান াম স লনী মাধ িমক 

িবদ ালয়
িপেরাজপুর ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৯৮৫ ১৭৪১৬২৬৬৫৭

29
উ ল ঘরামী ১১৪৪৮৯১ সহ. 

িশ ক
গিনত ২০০৬-৪.৩৮ ২০০৮-৪.৩০ ২০১২-স ান াম স লনী মাধ িমক 

িবদ ালয়
িপেরাজপুর ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৯৯১ ১৭৬৬৭৩১৭১৭

30
শামীম হােসন ১১৪৪৮৮৯ সহ. 

িশ ক
আইিস ট ২০০৬-৪.১৯ িডে ামা-২০১০-

৩.০৫
াম স লনী মাধ িমক 

িবদ ালয়
িপেরাজপুর ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৯৯১ ১৭১৯৯৪২১৮৬

31

িনমাই চাদঁ তহশীলদার ৫১৪৭২২ সহ. 
িশ ক

কৃিষ ১৯৯৫- থম কৃিষ িডে ামা-
২০০০- ি তীয়

াম স লনী মাধ িমক 
িবদ ালয়

িপেরাজপুর ১৩-০৬-২০০১ ১৩-০৬-২০০১ ১৯৭৯ ১৭২৪৪২৯৭০৪

32
মাঃ মিন ামান ২৯৩৪০২ সহ. 

িশ ক
ইসলাম ধম ও নিতক 
িশ া

১৯৮৭-তৃতীয় ১৯৯১-তৃতীয় ১৯৯৫-তৃতীয় দউলবাড়ী ডমিরয়া মাধ িমক 
িবদ ালয়

িপেরাজপুর ০১/০১/১৯৯৪ ০১/০৪/১৯৯৯ ১৯৭৩ ১৭৩৪৫৫৭৫৬৮

33

ব ন বপারী ১০২১০১১ সহ. 
িশ ক

কৃিষ ১৯৯৯- ি তীয় কৃিষ িডে ামা 
২০০৪- ি তীয়

দউলবাড়ী ডমিরয়া মাধ িমক 
িবদ ালয়

িপেরাজপুর ২৩/০২/২০০৫ ০১/০৭/২০০৫ ১৯৮৪ ১৭১৩৬৬৩০৩০

34
কমল মালী ১১৪৪৮৮৫ সহ. 

িশ ক
ইংেরজী ২০০৬-৪.৩১ ২০০৯-৪.৯০ ২০১৩-২.৮৩ দউলবাড়ী ডমিরয়া মাধ িমক 

িবদ ালয়
িপেরাজপুর ০৩/০২/২০১৯ ০৩/০৩/২০১৯ ১৯৯১ ১৭৪৯৫৩৯৪৬১

35
রিলপী মহ ল ১১৫১৬৭০ সহ. 

িশ ক
শরীর চচা ২০০৫-২.১৯ ২০০৭-৩.২০ ২০১১- ি তীয় দউলবাড়ী ডমিরয়া মাধ িমক 

িবদ ালয়
িপেরাজপুর ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৭ ১৭৬৯৯৩৩৭২৪

36
মা: ওয়ালী উ াহ্ ২১৪৯৮২ সহ: 

িশ ক
ইসলাম িশ া দািখল-৩য় আিলম-২য় ফািযল-৩য় লবু জলবুিনয়া মা: িব: িপেরাজপুর ০৪/০4/১৯৯১ ইং ০১/০৮/১৯৯১ ইং ১৫/০১/১৯৭১ ইং ১৭৩৫৬২৭৬৯৯

37
িশিশর িব াস ১১৩২৫৮৪ সহ: 

িশ ক
শরীর চচা এসএসিস-৩.৫০ এইচএসিস-

৪.০১
াতক-২য় লবু জলবুিনয়া মা: িব: িপেরাজপুর ২০/১০/২০১৬ ইং ০১/০৩/২০১৭ ইং ২১/০৩/১৯৯১ ইং ১৭১৯৭৩৩৮৭৫

38
িবনয় ভূষন মজমুদার ২০৯০৭৩ সহ. 

িশ ক
সামা জক িব ান ১৯৭৭, ৩য় ১৯৮০, ৩য় ৩০২৩, থম মেনাহরপুর মাধ িমক িবদ ালয় িপেরাজপুর ০১.০১.১৯৮৫ ০১.০৬.১৯৮৭ ২৩.০৩.১৯৬১ ১৭১৭৩৮৯৫৩৭

39
মা: আতাউর রহমান ২৮৫৫৮৪ সহ. 

িশ ক
ইস. ধম ১৯৮৫, ২য় ১৯৮৭, ২য় ১৯৮৯, ২য় মেনাহরপুর মাধ িমক িবদ ালয় িপেরাজপুর ১২.০৪.১৯৯৩ ০১.০৬.১৯৯৫ ১১.০৫.১৯৭০ ১৭৪০৫৯৪২৬১

40
মাঃ রিফকুল ইসলাম ১০৬৪৪৬৫ সহ. 

িশ ক
ইসলাম ও নিতক িশ া ২০০১-৩.৬৭ ২০০৩-২.৫০ ২০০৫- ি তীয় নাওটানা িব এম মাধ িমক িবদ ালয় িপেরাজপুর ০৮/০৬/২০১১ ০১/১১/২০১২ ১৯৮৭ ১৭২২০৯৬৪০৮

41
কামনা রানী বাৈড় ১১৫১৬৬৭ সহ. 

িশ ক
িহ  ুধম ও নিতক িশ া ২০০০- ি তীয় ২০০৩- ি তীয় ২০০৯-ি তীয় নাওটানা িব এম মাধ িমক িবদ ালয় িপেরাজপুর ০২/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৪ ১৭৫৫০৬৫২৯৯



42
বুল বুল িসকদার ১১৪৬৫২১ সহ. 

িশ ক
ইংেরজী ২০০৪-৩.৬৩ ২০০৬-৩.৩০ ২০১১-ি তীয় নাওটানা িব এম মাধ িমক িবদ ালয় িপেরাজপুর ০২/০৩/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৯ ১৭৮১২২৮৬১২

43

াবনী ঢালী ১১৪৬৫২২ সহ. 
িশ ক

কৃিষ িশ া ২০১০-২.৭৫ কৃিষ িডে ামা-
২০১৪- ৩.৮৫

নাওটানা িব এম মাধ িমক িবদ ালয় িপেরাজপুর ০২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯৪ ১৯৭৫৩৩০৮০৮

44
মেনাজকুমার হালদার ৫১৪৭২৭ সহ. 

িশ ক
শরীর চচা ২য় ২য় ২য় প ী ম ল বািলকা মাঃিবদ ালয় িপেরাজপুর ১৫/০৯/১৯৯৭ ০১/০৬/২০০১ ২৭৯৮৩ ১৯১৬১০৮৭১৪

45
নয়ন ম ল ১১৪৬৫১১ সহ. 

িশ ক
কৃিষ িশ া ৪।৩৮ ৩।৮০ ১ম প ী ম ল বািলকা মাঃিবদ ালয় িপেরাজপুর ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৭/০৯/১৯৯১ ১৭৪১৯৬৮২৬৪

46
এম আিনচর রহমান ৫১৬১১৪ সহ. 

িশ ক
ইসলাম ও নিতক িশ া ২য় ২য় ২য় উ র শাখারীকাঠ  মাঃিবদ ালয় িপেরাজপুর ০২/১২/২০০১ ০১/০৫/২০০২ ০১/১১/১৯৭৯ ১৭৬৪১৬০২০৯

47
অ নকুমার িম ী ১০৫৫৮৫১ সহ. 

িশ ক
কৃিষ িশ া ১ম ১ম ৩।০৪ উ র শাখারীকাঠ  মাঃিবদ ালয় িপেরাজপুর ২২/১২/২০১০ ০১/০৫/২০১১ ২০/০২/১৯৮০ ১৭৩৫৭৪৬৪৫৯

48
মাঃহািব্বুর রহমান ২০৬০৪২ সহ. 

িশ ক
ইসলাম ও নিতক িশ া ১৯৭৪ ১৯৭৮ ১৯৮০ এসএস খজরুতলা মাঃিবদ ালয় িপেরাজপুর ০১/০৯/১৯৮৬ ০১/০৯/১৯৮৫ ০১/০৬/১৯৬৩ ১৭৮৩৩৯৬৩৬৮

49
পাপগড় মজমুদার ১১২৪৬৬৮ সহ. 

িশ ক
কৃিষ িশ া ২০০৬ ২০১১ ২০১১ এসএস খজরুতলা মাঃিবদ ালয় িপেরাজপুর ১৭/০৮/২০১৫ ০১/০১/২০১৬ ২৩/০৩/১৯৯১ ১৭৫১৭৮৭৩৭২

50
উ ল হালদার ১১০৩৫১২ সহ. 

িশ ক
কৃিষ িশ া গড়ঘাটা বািলকা মাঃিবদ ালয় িপেরাজপুর ২৬/০১/২০১৪ ০১/০৩/২০১৪ ১৯৮১ ১৭১৬৮৯৬৬০০

51
মেহদী হাসান ১১৪৬৫১৬ সহ. 

িশ ক
আইিস ট গড়ঘাটা বািলকা মাঃিবদ ালয় িপেরাজপুর ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯৩ ১৬৮০১৭১০৯১

52
অিনবান অিধীকার ১১৩৯০৫৫ সহ. 

িশ ক
আইিস ট ৩।২৫ ৪।০৩ ২য় বলুয়া বািলকা মাঃিবদ ালয় িপেরাজপুর ১৬/১১/২০১৪ ২৮/০৩/২০১৮ ১০/১২/১৯৮৫ ১৭২৪৪৮৩৪৭২

53
মাঃ অ লু কাইযুম ১১৫১৬৬৪ সহ. 

িশ ক
ইসলাম ও নিতক িশ া ৫।০০ ৪।৪২ ৩।৭৫ বলুয়া বািলকা মাঃিবদ ালয় িপেরাজপুর ০৬/০২/২০১৯ ২৮/০৭/২০১৯ ০১/০১/১৯৯৩ ১৭৮২৮১৩৩২৬

54
ধন য় িব াস ১১৫১৬৬৫ সহ. 

িশ ক
কৃিষ িশ া ৪।১৩ ৩।৫০ ২য় বলুয়া বািলকা মাঃিবদ ালয় িপেরাজপুর ০৬/০২/২০১৯ ২৮/০৭/২০১৯ ০২/০১/১৯৮৮ ১৭১৬২০৭৪৮৮

55
মাঃনু ল ইসলাম ৫১৬১১৫ সহ. 

িশ ক
ইসলাম ও নিতক িশ া ২য় ২য় ২য় বিলবাবলা আদশ মাঃিবদ ালয় িপেরাজপুর ০২/০২/২০০২ ২৪/০৬/২০০২ ০১/০২/১৯৮০ ১৭২৪৫৪১৩৪১

56
দীপ র ঢালী ১১৪২৮৫৯ সহ. 

িশ ক
আইিস ট ৩।৬৩ ৩।৬০ ২য় বিলবাবলা আদশ মাঃিবদ ালয় িপেরাজপুর ০৪/০৬/২০১৫ ০৫/১২/২০১৮ ০৬/১২/১৯৮৭ ১৭২২৯০৯২২৮

57
িথীশ ম ল ১১২৪৭০১ সহ. 

িশ ক
কৃিষ িশ া ৩।০৬ ৩।১৯ বিলবাবলা আদশ মাঃিবদ ালয় িপেরাজপুর ০৪/০৬/২০১৫ ০১/০১/২০১৬ ২৫/১২/১৯৮৯ ১৭২১০৫০৫৫০

58
পাথসারথী ম ল ১১৪৪৮৮৯৬ সহ. 

িশ ক
শরীর চচা ৩।৬৩ ২।৮০ ২য় বিলবাবলা আদশ মাঃিবদ ালয় িপেরাজপুর ০৬/০২/২০১৯ ০৩/০৪/২০১৯ ১৫/০৮/১৯৮৯ ১৭৩৫৮৭৭৩৩২

59
মাঃ ইসমাইল  হােসন ৫১০৬০৩ সহ. 

িশ ক
ইসলাম ও নিতক িশ া ৩য় ৩য় ৩য় প াম স লনী মাঃ িবদ ালয় িপেরাজপুর ০১/০৪/২০০০ ০১/০৫/২০০০ ১৯৭৮ ১৭২৮৩৪২৩০৫

60
িনহার রনজন মজমুদার ৫১০০৭৬ সহ. 

িশ ক
শরীর চচা ৩য় ৩য় ৩য় প াম স লনী মাঃ িবদ ালয় িপেরাজপুর ০৪/১১/১৯৯৬ ০১/০৪/১৯৯৯ ১৯৭২ ১৯১৮৮৮৬৭০৪

61
মাঃ জয়াউল ইসলাম ৫১০৫৯৪ সহ. 

িশ ক
ইসলাম ও নিতক িশ া ২য় ২য় ২য় বরইবুিনয়া মাঃ িবদ ালয় িপেরাজপুর ২০/০৩/২০০০ ২০/০৩/২০০০ ০১/০৩/১৯৭৮ ১৭৫২০৯১৯৮০

62
সু সাদ রায় ১০৬৫৬৫৫ সহ. 

িশ ক
কৃিষ িশ া ২।৮৮ ১ম বরইবুিনয়া মাঃ িবদ ালয় িপেরাজপুর ১২/০৮/২০১০ ০১/১১/২০১২ ২০/১১/১৯৮৬ ১৭১৮৭৭৪৪৫১

63
মাঃ অ রু রব ৫১১২১১ সহ. 

িশ ক
ইসলাম ও নিতক িশ া ৩য় ২য় ৩য় পাকুিরয়া মাধ ঃিবদ ালয় িপেরাজপুর ১০/০৪/২০০০ ০১/০৪/২০০০ ১৫/০২/১৯৭৪ ১৭৪৪৪২৬৬৬৭



64
মাহমুদ সরদার ৫১১২১০ সহ. 

িশ ক
সমাজ িব ান ৩য় ৩য় ৩য় পাকুিরয়া মাধ ঃিবদ ালয় িপেরাজপুর ১৫/০৪/২০০০ ০১/০৪/২০০০ ০১/০১/১৯৭৫ ১৭২১১৮৭৮১২

65
মাঃই াহীম বাহাদুর ৫১০৪০২ সহ. 

িশ ক
শরীর চচা ২য় ৩য় ৩য় আমিভটা বািলকা িন  

মাঃিবদ ালয়
িপেরাজপুর ০১/০৭/১৯৯৯ ০১/০১/২০০০ ০৮/০৬/১৯৭২ ১৭৪৫৭৮৭১০৯

66
মুহা দ মিহবু াহ ২৯৪৪৫৮ সহ. 

িশ ক
ইসলাম ও নিতক িশ া ২য় ৩য় ২য় আমিভটা বািলকা িন  

মাঃিবদ ালয়
িপেরাজপুর ০২/০১/১৯৯৯ ০১/০৪/১৯৯৯ ২৫/০২/৭৫ ১৭৩০১৭১০২৮

67
মাঃ আবু হািনফ ১১২৪৭০৯ সহ. 

িশ ক
কৃিষ িশ া ২য় ২য় আমিভটা বািলকা িন  

মাঃিবদ ালয়
িপেরাজপুর ১৫/১১/২০১৫ ০১/০১/২০১৬ ২৮/০৩/৮৫ ১৭২৫১৭৮৭১২

68
মাঃ আবু মুছা ২১০৯৩০ সহ. 

িশ ক
ইসলাম ও নিতক িশ া ৩য় ৩য় ৩য় সপ্ত্ াম স লনী মাঃ িবদ ালয় িপেরাজপুর ০৩/০৯/১৯৯০ ০১/০৯/১৯৮৮ ১৯৬৬ ১৭৩১১৯৪০৫৫

69
মাঃ দেলায়ার হােসন ২৯১৩৫৯ সহ. 

িশ ক
ইসলাম ও নিতক িশ া ২য় ২য় ২য় লড়া মাধ িমক িবদ ালয় িপেরাজপুর ০২/০১/১৯৯৪ ০১/০৩/১৯৯৮ ০১/০২/১৯৭২ ১৭২১৪৫২৫০৩

70
িমঃলিহত কুমার বলা ২৯২০৩৯ সহ. 

িশ ক
শরীর চচা ২য় ২য় ৩য় লড়া মাধ িমক িবদ ালয় িপেরাজপুর ০২/০১/১৯৯৪ ০১/০৭/১৯৯৮ ২৫/১০/৬৯ ১৭৮৪২৭২৭৬৪

71
গিব  মজমুদার ১০৪৭১২১ সহ. 

িশ ক
আইিস ট ১ম ১ম ৩য় লড়া মাধ িমক িবদ ালয় িপেরাজপুর ১৩/১০/০৩ ০১/০৫/২০১০ ১০/১২/১৯৭৬ ১৭১৭২৫১৪০৮

72
অিনেমষ সাধক ১১০৫৬৩১ সহ. 

িশ ক
াগিরক ২য় ২য় ২।৬৫ লড়া মাধ িমক িবদ ালয় িপেরাজপুর ২৪/১০/২০১১ ৩০/১১/১৩ ১৫/০৫/৭৫ ১৭২০৫৭১৩১৬

73
মাঃ নজ ল ইসলাম ২০৯৪৫৬ িসঃিশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া ২য় ২য় ২য় মািলখালী মাঃ িবদ ালয় িপেরাজপুর ০১/১২১৯৮৭ ০১/১২/১৯৮৭ ০১/০২/১৯৬৯ ১৭৪৯১৮৬৭৪২

74
মিনকা রানী মৃধা ১০৭৯৪৭২ িসঃিশ ক আইিস ট ২য় ২য় ২য় মািলখালী মাঃ িবদ ালয় িপেরাজপুর ০৩/১০/২০১৩ ০১/১১/২০১৩ ২৫/১০/১৯৮২ ১৭২৭৮৮৬৩৯৬

75
গৗরা  লাল ম ল ১১৪৪৮৯৫ িসঃিশ ক শরীর চচা ২য় ২য় ২য় মািলখালী মাঃ িবদ ালয় িপেরাজপুর ২৪/০১/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ০৫/১২/১৯৮৩ ১৭২৮২৬৪৮৯৩

76
আঃ  সাবাহান ৩৫৫৫২৫ সহ. 

িশ ক
ইসলাম ও নিতক িশ া ৩য় ৩য় ৩য় এস এস সখমা টয়া মাঃ িবদ ালয় িপেরাজপুর ০১/০৬/১৯৮৯ ০১/০৬/১৯৮৯ ১৯৫৭ ১৯৮১১১৪০৩২

77
শ মলী রানীি◌ িম ী ১০৫০১০৪ সহ. 

িশ ক
শরীর চচা ২য় ২য় ২য় এস এস সখমা টয়া মাঃ িবদ ালয় িপেরাজপুর ৩০/০৬/১০ ০১/০৯/২০১০ ১৯৮৪ ১৭৪০১৭৯০৯২

78
ননী ভূষন হালদার ১১৪৬৫১৯ সহ. 

িশ ক
ভৗতিব ান ৩।৬৯ ৩।৭০ ২য় এস এস সখমা টয়া মাঃ িবদ ালয় িপেরাজপুর ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯১ ১৯৫৫৪৭০৫৭৯

79
িমেসস অচনা রানী ১১১৮০৩২ সহ. 

িশ ক
ব বসায় িশ া ২।৮৮ ২।৯০ ২য় কিবরাজবাড়ী মাঃ িবদ ালয় িপেরাজপুর ০৬/০১/২০১৫ ০১/০৩/২০১৫ ১৯৮৭ ১৭৩১৭৮৭৪৫৬

80
িমঠন ম ল ১১৪৪৯১২ সহ. 

িশ ক
গিনত ৩।৭৫ ৩।৭০ ১ম িবলডমিরয়া প ডিব মাঃ িবদ ালয় িপেরাজপুর ০৯/০২/২০১৯ ২৭/০৩/২০১৯ ২৬/০৫/১৯৯০ ১৯৩৪৪৩৫৪৪২

81
গিব  ম ল ১১৪৬৫১৭ সহ. 

িশ ক
িব ান ৩য় ৩য় ২য় বরইবুিনয়া বািলকা মাঃ িবদ ালয় িপেরাজপুর ১৬/০২/২০১৯ ৩১/০৫/২০১৯ ১৭/০৯/১৯৮৫ ১৭৪৫৫৬৬৪৮০

82
মাঃ মানছর আলী সক ২১৫৪৪২ সহ. 

িশ ক
ইসলাম ও নিতক িশ া ৩য় ৩য় ৩য় বরইবুিনয়া বািলকা মাঃ িবদ ালয় িপেরাজপুর ১৫/০৪/১৯৯২ ১৫/০৪/১৯৯২ ১০/০২/১৯৭১ ১৭৭১৪৫৬৪৩৭

83
মাঃ রিঅকুল ইসলাম ৫১৬১০৯ সহ. 

িশ ক
আইিস ট ২য় ২য় ২য় কলারেদায়ািনয়া বািলকা মাঃ 

িবদ ালয়
িপেরাজপুর ০১/০৪/২০০২ ০১/০৪/২০০২ ১৯৮০ ১৭১৭৩৮৭৫৬৮

84
মাঃ হাছান মুরতাজ ১০৪৮৭১৪ সহ. 

িশ ক
ইসলাম ও নিতক িশ া ২য় ২য় ২য় কলারেদায়ািনয়া বািলকা মাঃ 

িবদ ালয়
িপেরাজপুর ২২/০৪/২০০৭ ০১/০৭/২০১০ ১৯৭৯ ১৭৪৩৯০৯০৯০

85
মাঃ সাইদলু ইসলাম ১১৩৬১৩০ সহ. 

িশ ক
শরীর চচা ২।৮১ ২।৭০ ২য় কলারেদায়ািনয়া বািলকা মাঃ 

িবদ ালয়
িপেরাজপুর ২৭/১০/২০১৬ ০১/০৭/২০১৭ ১৯৮৭ ১৭৪২৮১৪৭৯৮

86
অনুপ কুমার হালদার ১০৫৪২৮১ সহ. 

িশ ক
আইিস ট ২য় ২য় ২য় মেনার ন িবদ ািনেকতন িপেরাজপুর ২৮/০৬/২০১০ ০১/০১/২০১১ ১৯৮২ ১৯২৫৩৮৩৮৯১



87
অেলাক র ন মজমুদার ১০৭৪১২৯ সহ. 

িশ ক
শরীর চচা ১ম ২য় ২য় মেনার ন িবদ ািনেকতন িপেরাজপুর ২৮/০১/২০১৩ ০১/০৫/২০১৩ ১৯৭৮ ১৭২৫০৯৯১৫৮

88
সুেবাধ ঢালী ১০৫৩৩১৪ াগিরক বাংলা ১ম ১ম ২য় মেনার ন িবদ ািনেকতন িপেরাজপুর ০১/০৭/২০১০ ০১/১১/২০১০ ১৯৮০ ১৭৩৮১০৮৩২৮

89
ক এম সাইেয়দলু ইসলাম ২০১৮৭১৫০২৯ সহ. 

িশ ক
গিনত ৪।৩৮ ৪।৭০ ২।৫৮ িসরাজলু হক সরকাির উ  

িবদ ালয়
িপেরাজপুর ০৩/০১/২০১৮ - ১৯৮৯ ১৮১২১২৭০৭০

90

 †gvnv¤§v` mvBdzjøvn 1005303 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© 2q-1993 2q 1995 2q 1997 ¯îƒcKvVx evwjKv gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 21/9/2004 1/1/2004 1979 01734-574789

91

iZb jvj nvj`vi 1074734 mnKvix wkÿK AvBwmwU 2q 1987 2q 1991 3q 1993 c~e© Rjvevox gvt we`¨vjq I K‡jR wc‡ivRcyi 17/06/2012 31/05/2013 0 0

92

B›`ªwRr gÛj 1146553 mnKvix wkÿK weÁvb 4.00-2005 2.80-2007 2q 2011 c~e© Rjvevox gvt we`¨vjq I K‡jR wc‡ivRcyi 14/02/2019 31/05/19 0 0

93

mRxe Kzgvi †mb 1055849 mnKvix wkÿK AvBwmwU 1g-1994 2q- 1996 2q- 1999 c~e© Rjvevox evwjKv gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 24/01/2010 1/5/2011 1978 01731-499832

94

wkcy gwjøK 1151684 mnKvix wkÿK wn›`y ag© 1.94-2003 2.70-2008 2q - AvivgKvVx nvRx Beªvwng gvt wet I K‡jR wc‡ivRcyi 11/2/2019 1/7/2019 1986 01938-209386

95

KbK cÖfv ivq 217481 mnKvix wkÿK weRvnvb 3q 2q 3q Cw`jKvVx evwjKv gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 2/1/1994 1/1/1994 1960 01743-862135

96

kvg”Qzbœvnvi 1005329 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© 1g- 2q 2q Cw`jKvVx evwjKv gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 20/09/2003 1/1/2004 1981 01722-096954

97

bqb wg¯¿x 1064379 mnKvix wkÿK AvBwmwU 1g- 2q 3q Cw`jKvVx evwjKv gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 2/11/2011 1/11/2012 1978 01772-881187

98

A‡kvK wgš¿x 1107105 mnKvix wkÿK we.wc GW 2q 3q 2.8 Cw`jKvVx evwjKv gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 10/3/2014 1/5/2014 1980 01723-832836

99

D¾j wmK`vi 1064380 mnKvix wkÿK K…wl 2q K…wl( wW‡cøv) 0 Cw`jKvVx evwjKv gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 2/11/2011 1/11/2012 1983 01772-858715

100

‡gvt gwbiæ‰ Bmjvg Lvb 1146549 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© 4.56-2008 5.00-2010 3.42-2013 `~M©KvVx Gm wR Gm gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 9/2/2019 1/5/2019 1993 01737-993997

101

‡gvt mygb †nv‡mb 1146543 mnKvix wkÿK K…wl wkÿv 3.25-2001 2.40-2004 2q-2008 `~M©KvVx Gm wR Gm gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 9/2/2019 1/5/2019 1986 01749-918865

102

‡Rvev‡qi †nvmvBb 1146555 mnKvix wkÿK weÁvb 5.00-2007 4.20-2009 3.00-2014 `~M©KvVx Gm wR Gm gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 9/2/2019 1/5/2019 1993 01960-090057

103

wjwc nvj`vi 1146552 mnKvix wkÿK Mvn©̄ ’ A_© 2q- 2q- 2q- Kzwoqvbv evwjKv gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 14/02/2019 1/5/2019 1984 01916-863415

104

cv_© †`e nvj`vi 1146558 mnKvix wkÿK Bs‡iwR 4.00-2007 4.30-2009 2.70-2013 ajnvi cÂMÖvg gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 6/2/2019 1/5/2019 1991 01734-571514

105

wbRvg DwÏb 1029452 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© 1g-1994 2q-1996 2q-1998 ajnvi cÂMÖvg gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 2/2/2005 1/12/2005 1980 01716-362695

106

A‡kvK Kzgvi ivq 1115016 mnKvix wkÿK wn›`y ag© 2q-1985 2q-1986 3.25-2006 AvUNi gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 15/11/2014 1/1/2015 1970 01737-568885

107

‡gvt Avãym mvËvi 289378 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© 2q-1980 2q-1982 3q-1984 AvUNi gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 30/10/1995 1/1/1997 1968 01716-218422



108

‡gvt dqmvj gvngy` 1146563 mnKvix wkÿK ‡fŠZ weÁvb 5.00-2007 4.10-2001 3.14-2013 evwjnvix gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 7/2/2019 1/5/2019 1992 01755-141872

109

kvn RvwKi 1005314 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© 2q-1995 2q-1997 2q-1999 evwjnvix gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 29/9/2003 1/1/2004 1981 01799-671744

110

Gm Gg Kvgiæj nvmvb 1064371 mnKvix wkÿK K…wl wkÿv 2q-1999 2q-2006 0 evwjnvix gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 29/02/12 1/11/2012 1983 01712-658495

111

gynv¤§v` ïKzi Avjx 517713 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© 1g 2q- 2q bv›`ynvi Bjynvi BDbvB‡UW BbwówUDkb wc‡ivRcyi 10/5/2002 1/6/2002 1981 01719-755176

112

cwc Bqvmwgb 516124 mnKvix wkÿK K…wl wkÿv 1g K…wl (wW‡cøv)2q- bv›`ynvi Bjynvi BDbvB‡UW BbwówUDkb wc‡ivRcyi 29/12/2001 1/5/2002 1977 01719-522530

113

‡gvt iwdKzj Avjg 209440 mnKvix wkÿK kvixwiK wkÿv 3q 2q- 2q bv›`ynvi Bjynvi BDbvB‡UW BbwówUDkb wc‡ivRcyi 27/11/1987 6/12/1987 1966 01710-069674

114 mykvšÍ ˆeivMx 1020739 BÝUªv±i ‡Wªm †gwKs 1g 2q 2q bv›`ynvi Bjynvi BDbvB‡UW BbwówUDkb wc‡ivRcyi 1/4/2004 1/11/2004 1980 01717-210309

115 wkcÖv wkK`vi cÖwµqvaxb BÝUªv±i ‡Rt B‡jKwUª 2q wW‡cøv, B‡jt 0 bv›`ynvi Bjynvi BDbvB‡UW BbwówUDkb wc‡ivRcyi 27/7/2014 cÖwµqvaxb 1984 01722-642196

116

bvwmi AvKb cÖwµqvaxb mM-wk 
†fŠZwet

c`v_© weÁvb 4.56- 4.7 2q bv›`ynvi Bjynvi BDbvB‡UW BbwówUDkb wc‡ivRcyi 8/2/2019 cÖwµqvaxb 1991 01745-514806

117

‡gvnv¤§v` gywbi DwÏb wgqv 210057 mnKvix wkÿK mvgvwRK weÁvb 3q 3q wm+ bv›`ynvi BDbvB‡UW evwjKv gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 1/3/1988 6/6/1988 1963 01714-277600

118

‡gvt wgRvbyi ingvb 1058259 mnKvix wkÿK AvBwmwU 1g 2q 2q bv›`ynvi BDbvB‡UW evwjKv gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 20/2/2011 1/5/2011 1979 01761-743390

119

‡gvt †iRvDj Kwig 1112744 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© 3.5 3.58 1g bv›`ynvi BDbvB‡UW evwjKv gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 26/6/2014 1/9/2014 1988 01721-239493

120

Ab©e nvj`vi 1112745 mnKvix wkÿK K…wl wkÿv 1g 1g 1g bv›`ynvi BDbvB‡UW evwjKv gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 25/6/2014 1/9/2014 1984 01714-598246

121

cjvk wg¯¿x 1144892 mnKvix wkÿK gvixwiK wkÿv 2.56-2008 2.20-2009 2q-2012 ‡mvnvM`j Av`k© gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 4/2/2019 1/3/2011 1989 01732-425255

122

gwbgvjv gÛj 1151682 mnKvix wkÿK wn›`y ag© 2q-2000 2q-2002 2q-2006 ‡mvnvM`j MYgvb gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 20/02/2019 1/7/2019 0 0

123

Gd Gg Avãyi ie 356896 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© 1980 1982 1984 Dt ct †mvnvM`j gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 8/8/1988 8/8/1988 1968 01736-309387

124

mxgv gÛj 516756 mnKvix wkÿK K…wl wkÿv 1995 2001 0 Dt ct †mvnvM`j gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 24/3/2002 24/4/2002 1978 01761-879002

125

kvnv`Z †nv‡mb 208142 mnKvix wkÿK kixi PP©v 1979 1981 0 Dt ct †mvnvM`j gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 1/1/1987 1/1/1987 1962 01762-286770

126

‡gvt gKeyj †nvmvBb 208319 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© 1979 1981 1984 Av`k© gva¨wgK we`¨vjq eqv wc‡ivRcyi 7/3/1987 7/3/1987 1968 01729-994623

127

‡gvt Rûiæj nK 213977 mnKvix wkÿK kvixwiK wkÿv 1980 1983 1986 Av`k© gva¨wgK we`¨vjq eqv wc‡ivRcyi 6/5/1991 6/5/1991 1965 01714-598273

128

‡gvt Beªvwng Lwjj 471074 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© 2q-1990 3q-1992 2q-1994 ejw`qv gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 30/03/1999 1/5/2000 1976 01727-466500

129

gy³v eovj 1069106 mnKvix wkÿK wn›`y ag© 1g-1995 2q-1999 2q-2003 ejw`qv gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 14/08/2012 1/11/2012 1981 01721-481116



130

KweZv ivbx 1077907 mnKvix wkÿK K„wl wkÿv 1g wefvM 2q -wefvM 1g wefvM Rb mw¤§jbx cÖ‡ewkKv evwjKv gva¨ we`¨vjq wc‡ivRcyi 3/7/2013 1/9/2013 1982 01756-453138

131

bvRgv 1065658 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© 2q wefvM 2q wefvM 2q wefvM Rb mw¤§jbx cÖ‡ewkKv evwjKv gva¨ we`¨vjq wc‡ivRcyi 1/8/2011 1/11/2012 1984 01725-699496

132

‡gvt †gvdv‡¾j †nv‡mb 368538 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© 2q- 1986 2q-1988 3q-1990 wZbMÖvg mw¤jbx gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 1/8/2002 16/7/1996 1972 01718-680186

133

RqšÍ nvj`vi 1111286 mnKvix wkÿK K„wl wkÿv 1g-1993 1g-1995 2q-2000 wZbMÖvg mw¤jbx gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 1/3/2014 1/7/2013 1978 01729-927634

134

wicb Nivgx 1076264 mnKvix wkÿK kvixwiK wkÿv 2q-2000 3q-2003 2q-2008 wZbMÖvg mw¤jbx gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 21/4/2013 1/7/2013 1983 01729-410536

135

‡gvt bRiæj Bmjvg 1141315 mnKvix wkÿK AvBwmwU 2q-1993 2q-1998 2.85-2006 wZbMÖvg mw¤jbx gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 22/4/2013 1/5/2018 1978 01710-776689

136

myeªZ m~Zvi 1151688 mnKvix wkÿK e¨emv wkÿ 3.13-2002 4.14-2008 2q-2012 ¸qv‡iLv fiZKvVx evwjKv gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 6/2/2019 1/7/2019 1987 01874-487556

137

Rwmg DwÏb 1051469 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© 1g-2000 2q-2002 2q-2004 ¸qv‡iLv fiZKvVx evwjKv gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 2/5/2010 1/11/2010 1986 01719-834974

138

‡kdvjx wek¦vm 1065654 mnKvix wkÿK AvBwmwU 1 2 2 ¸qv‡iLv fiZKvVx evwjKv gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 25/01/2012 1/11/2012 1982 01786-591094

139

MvRx †gvt †`‡jvqvi †nvmvBb 219698 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© `vwLj Avwjg Kvwgj GMviMÖvg mw¤§jbx gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 6/1/1993 1/7/1994 1972 01712-597936

140

gb‡Zvl nvj`vi 803604 ‡UªW-BÝUªvKUi ‡Rt B‡jK‡Uªv GmGmwm GBP Gmwm weG GMviMÖvg mw¤§jbx gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 14/9/2002 1/1/2003 1978 01717-100334

141

Aiæb KvwšÍ l~Zvi 803603 ‡UªW-BÝUªvKUi ‡Wªm †gwKs GmGmwm GBP Gmwm weG GMviMÖvg mw¤§jbx gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 14/9/2002 1/2/2003 1980 01716-183836

142

‡MŠZg Kzgvi †ecvix 1012213 ‡UªW-BÝUªvKUi ‡R B‡jKwUªK¨vj GmGmwm GBP Gmwm weG GMviMÖvg mw¤§jbx gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 14/9/2002 1/6/2004 1979 01718-719399

143

mwÂZv ivbx gRyg`vi 1048688 mnKvix wkÿK kvixwiK wkÿv GmGmwm GBP Gmwm weG GMviMÖvg mw¤§jbx gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 14/6/2010 1/7/2010 1978 01723-006158

144

‡gvt nvwdRyi ingvb 1126872 mnKvix wkÿK evsjv 1g-1999 2q-2001 2q-2007 ˆ`nvix BD Avi †K gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 12/11/2014 1/3/2016 1982 01748-466886

145

myjMœv gRyg`vi 1144883 mnKvix wkÿK e¨emv wkÿv 4.94-2007 4.80-2009 3.40-2013 ˆ`nvix BD Avi †K gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 4/2/2019 1/3/2019 1992 01773-391239

146

Zb¥q wg¯¿x 1144881 mnKvix wkÿK Bs‡iRx 3.75-2007 4.40-2009 2.63-2013 ˆ`nvix BD Avi †K gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 4/2/2019 1/3/2019 1991 01710-353304

147

wicb wmK`vi 1115003 mnKvix wkÿK K„wl wkÿv 3.95- 2.81 Kvwgj-2q ‰Qjveywbqv wbgœ gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 7/12/2014 1/1/20015 1990 01733-011246

148

gynv¤§` gwbiæj Bmjvg 1107107 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© 1g 1g wewcGW-2q ‰Qjveywbqv wbgœ gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 18/03/2014 1/5/2014 1984 01734-889568

149

myeªZ wmK`vi 0 mnKvix wkÿK kvixwiK wkÿv 2.75 2.7 0 ‰Qjveywbqv wbgœ gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 24/01/2019 0 1988 01747-827119

150

gynv¤§` Rwniæj Bmjvg 1012199 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© 2q-1990 2q-1992 Kvwgj-2q-1996 Kzwoqvbv Avh©mw¤§jbx gva¨wgK we`¨vjq wc‡ivRcyi 25/05/2004 1/6/2004 1976 01711-072261

151 মাঃ মিশউর রহমান 1144901 সহ: িশ ক ইংেরিজ 2006, 4.63 2008, 4.40 2012, 2য় আইরণ জয় ল এম এম মা: িব ালয় িপেরাজ র 2/4/2019 3/1/2019 1990 ০1736-833703



152 মা দবনাথ 1132566 সহ: িশ ক িষ িশ া 2001, 3.00 2004, 3.00 2008, 2য় িনলতী সি িলত মা িমক িব: িপেরাজ র 10/30/2016 3/1/2017 1987 ০1721-189495

153 মাঃ জািহ ল ইসলাম 1132567 সহ: িশ ক ইসলাম িশ া 2005, 3.92 2007, 5.00 2010, 4.33 িনলতী সি িলত মা িমক িব: িপেরাজ র 11/18/2016 3/1/2017 1990 ০1762-070656

154 এইচ, এম নাহা ল হািকম 1132562 সহ: িশ ক বসায় িশ া 2000, 1ম 2002, 1ম 2006, 2য় িনলতী সি িলত মা িমক িব: িপেরাজ র 10/30/2016 3/1/2017 1985 ০1712-617629

155 ত ন িসকদার 1132565 সহ: িশ ক িব ান 2003, 2.88 2005, 3.00 2010, 2য় িনলতী সি িলত মা িমক িব: িপেরাজ র 10/30/2016 3/1/2017 1987 ০1753-869600

156 মাঃ আল আিমন খান রােসল 1132568 সহ: িশ ক গিনত ও সাধারণ িব ান 2003, 3.25 2005, 3.90 2009, 2য় িনলতী সি িলত মা িমক িব: িপেরাজ র 11/18/2016 3/1/2017 1987 ০1818-925280

157 মাঃ িফেরাজ খান 1132577 সহ: িশ ক িব ান 2006, 4.26 2008, 3.20 2012, 2য় উ র িনলতী সমতট মা: িব: িপেরাজ র 27/12/216 3/1/2017 1990 ০1758-509767

158

পাপিড় আকতার ১১৪৪৯০৪ সহকারী িশ ক বসায় িশ া ২০০৫-৪.৪৪ ২০০৭-৪.৫০ ২০১২-১ম কউি য়া মা িমক িব ালয় িপেরাজ র ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৯৮৯ ০1710-180501

159

সয়দ িমজা র রহমান ১০০৫২৪২ সহঃ িশ া আই িস ১৯৯১, ২য় ১৯৯৪ ২য় মানিবক ১৯৯৬, ২য় হাগলা বতকা মা িমক িব ালয় িপেরাজ র ২২/০৪/২০০৩ ০১/০১/২০০৪ ১৯৭৫ ০1733-956155

160

মাঃ কাম ল ইসলাম ১০৬৯১১০ সহঃ িশ া শাঃ িশ া ১৯৯২, ২য় ১৯৯৫ ২য় মানিবক ২০০১, ২য় হাগলা বতকা মা িমক িব ালয় িপেরাজ র ০৪/০৯/২০১২ ০১/১১/২০১২ ১৯৭৬ ০1729-974949

161 মাঃ আিম ল ইসলাম ১১০২৬১৫ সহঃ িশ া ধম ও ন িশ া ২০০০, ২য় ২০০২, ১ম ২০০৪, ২য় হাগলা বতকা মা িমক িব ালয় িপেরাজ র ১৫/১২/২০১৩ ০১/০৩/২০১৪ ১৯৮৬ ০1732-028896

162

তপতী ঢালী ১০৭৬২৬৫ সহ: িশ ক িহ ধম ১৯৯৩, ১ম ১৯৯৭, ২য় ২০০২, ২য় হােজরা খা ন মেমািরয়াল িন  মা িমক 
বািলকা িব ালয়

িপেরাজ র ১৮/০৭/১২ ০১/০৭/২০১৩ ১৯৭৭ ০১৬৩৭-৪০১৩৭৩

163

মাঃ  মাশাররফ হােসন 312381 সহঃ িশঃ ইসলাম
িশ া

দািখল-৩য়-৮২ আিলম-৩য়-৮৬ ফািজল-৩য়-৮৮ উঃ িভটাবাড়ীয়া এন.এম.
মা িমক িব ালয়

িপেরাজ র 3/9/1989 3/9/1989 13/05/69 1736884215

164

মাঃ ইউ ছ আলী ২৯২৯০৬ সহঃিশ ক ইসলাম ধম ৩য় ৩য় ২য় মিজদা বগম বািলকা মা িমক িব ালয় িপেরাজ র ১৫/০৪/১৯৯৮ ০১/০২/১৯৯৯ ৩১/১২/১৯৭০ ১৭১৬০৭৯৫৮৯

165

 মাঃ আ ল কালাম আজাদ 1146476 সহঃ িশ ক িব ান 4.06 3.3 ২য়  গৗরী র ইউিনয়ন
মা িমক িব ালয়

িপেরাজ র 3/2/2019 1/5/2019 15/04/1987 1840330686

166

মাহা দ ্ ল ইসলাম 1038429 সহঃ িশ ক ইসলাম ও নিতক িশ া 1ম 1ম 1ম ফািজল পকখালী হাজী এস এস জামান মা িমক 
িব ালয়

িপেরাজ র 1/1/2009 5/1/2009 1/6/1983 1745464832

167  জগৎ মার দাস ১১২৪৬৯৬ সহ িশ ক িষ িশ া এস.এস.িস িষ িডে ামা িনয়া মা িমক িব ালয় িপেরাজ র ১৬/০৯/২০১৫ ০১/০১/২০১৬ ১০/১২/১৯৯৩ ০১৭২১৮১৪৮৯৬

168

িশ  রানী ১১২৪৬৯৭ সহ িশ ক িহ ধম ও নিতক িশ া এস.এস.িস এইচ.এস.স াতক ও কা তীথ িনয়া মা িমক িব ালয় িপেরাজ র ১৬/০৯/২০১৫ ০১/০১/২০১৬ ০১/০১/১৯৮২ ০১৭১৯৩৮৫৮২০

169 মা: মান র রহমান ১১৪৬৪৮০ সহ িশ ক ইসলাম ধম ও নিতক িশ া দািখল আিলম ফািজল িনয়া মা িমক িব ালয় িপেরাজ র ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ২৫/০২/১৯৮৮ ১৭২৪৪৩০৫৮৪

170 মাঃ আতাউর রহমান 517678 সহ িশ ক সমাজিব ান 1ম 2য় 3য় ম  চড়াইল মা িমক িব ালয় িপেরাজ র 25/04/২০02 ০১/০৫/২০০২ ০১/০১/১৯৭০ 1742120681

171 মাঃ িসরা ল ইসলাম 1077902 সহ িশ ক  ইসলাম ধম 1ম 2য় 1ম ম  চড়াইল মা িমক িব ালয় িপেরাজ র ১3/12/২০১2 ০১/০৯/২০১৩ 1718768549

172 মাঃ সাহরাব হাসাইন 355998 সহ িশ ক  ইসলাম ধম 3য় 2য় 3য় ভা ািরয়া থানা বািলক মা: িবঃ িপেরাজ র 1/8/1989 1/8/1989 10/1/1969 1732440529

173

তপন চ  দ 1103515 সহকারী িশ ক িহ ধম ও নিতক িশ া 3য় 2য় 3য় ভা ািরয়া থানা বািলক মা: িবঃ িপেরাজ র 23/12/2013 23/12/2013 6/11/1971 1718227236

174

ই াহীম কিবর 1146466 সহঃ িশ ক বাংলা 2.81 ২.৫ 2য় রাজপাশা হাই ল িপেরাজ র 10/2/2019 1/5/2019 15/04/1991 1783922257

175

মাঃ জািকর খান 1151645 সহঃ িশ ক িষ িশ া 3.94 3.5 2য় দা ল দা আদশ িন  মা িমক িব ালয় িপেরাজ র 24/01/2019 1/7/2019 3/7/1987 1732713601

176

িবধান চ  িব াস 1128719 সহঃ িশ ক িষ িশ া 1ম 2য় 2য় দি ণ ধাওয়া মা িমক িব ালয় িপেরাজ র 1/11/2015 1/5/2016 1/1/1983 1725159092

177

উ ম মার িম ী 1124684 সহঃ িশ ক িহ ধম 2য় 2য় 3য় আতরখালী মা িমক িব ালয় িপেরাজ র 15/09/2015 1/1/2016 4/2/1990 1721627144



178 জা া ল ফরদাউস 1146477 সহ িশ ক 5 4.2 3.2 আতরখালী মা িমক িব ালয় িপেরাজ র 11/2/2019 1/5/2019 25/12/1992 1703131024

179

মাঃ মাক র রহমান 1146475 সহ িশ ক ইসলাম ধম 4.38 4 3.33 ধাওয়া রাজপাশা আদশ মা িমক িব ালয় িপেরাজ র 6/2/2019 28/06/2019 2/12/1994 1741404754

180

ি  িম 1146478 সহ িশ ক গিণত 4.63 4.7 3.73 ধাওয়া রাজপাশা আদশ মা িমক িব ালয় িপেরাজ র 6/2/2019 28/05/2019 6/10/1993 1732922051

181

শংকর চ  তা কদার 1146465 সহ িশ ক বসায় িশ া 3.75 3.9 1ম িচং িরয়া এন আই এইচ মা িমক িব ালয় িপেরাজ র 4/2/2019 1/4/2019 1/9/1985 1714572742

182 আ ল হাসাইন  1146485 সহ িশ ক ইংেরজী 3.67 4.75 2য় তিলখালী ল এ  কেলজ িপেরাজ র 2/2/2019 26/05/2019 11/1/1991 1710579504

183

মাঃ রািকব হাসান 1154320 সহ িশ ক ত  ও যাগােযাগ ি 3.14 3.53 িডে ামা ইন 
কি উটার 
ইি িনয়ািরং

3.53 িব এস িস ইন 
কি উটার 
ইি িনয়ািরং

পশাির িনয়া মা িমক িব ালয় িপেরাজ র 2/2/2019 1/9/2019 17/06/1984 1712849755

184 মাঃ ইয়ািসন আলী আক 1151646 সহ িশ ক ইসলাম ধম 3.58 4.08 ফািজল 3.25 পশাির িনয়া মা িমক িব ালয় িপেরাজ র 2/2/2019 1/7/2019 1/2/1990 1753363616

185 ল মার  িব াস 1151648 সহ িশ ক গিনত ও িব ান 3.63 3.2 3.18 নদ লা মা িমক িব ালয় িপেরাজ র 3/2/2019 1/6/2019 10/8/1991 1792280244

186

ষার কাি  সম ার 1064405 সহ িশ ক িষ িশ া 1ম 2য় 2য় নয়াখালী মা ভাংগা বািলকা মা িমক িব ালয় িপেরাজ র 9/9/2011 1/11/2012 20/12/1982 1715380039

187

অসীম মার ম ল 1146484 সহ িশ ক ইংেরজী 3.63 4.5 2য় নয়াখালী মা ভাংগা বািলকা মা িমক িব ালয় িপেরাজ র 11/2/2019 1/5/2019 19/12/1987 1910009297

188 মাঃ মাই ল ইসলাম 1146469 সহ িশ ক ইংেরজী 2য় 2য় 2য় কশব লাল মা িমক িব ালয় িপেরাজ র 17/02/2019 1/5/2019 3/12/1984 1706680011

189 মাঃ রজাউল কিরম 1151642 সহ িশ ক ভৗত িব ান 3.19 3.7 3.57 কশব লাল মা িমক িব ালয় িপেরাজ র 14/02/2019 1/7/2019 4/9/1988 1729388468

190

বনানী সাহা 1154316 রসহঃ িশ ক িহ  ধম 2য় 2য় 2য় কশব লাল মা িমক িব ালয় িপেরাজ র 16/02/2019 1/7/2019 7/9/1983 1759180080

191

মাঃ এনা ল হক 1151644 সহঃ িশ ক ইসলাম ধম 4.92 5 4.33 ফািজল কশব লাল মা িমক িব ালয় িপেরাজ র 14/02/2019 1/7/2019 1/1/1992 1724996776

192

মাঃ হলাল উি ন 1048705 সহঃ িশ ক ইসলাম ধম 1ম 2য় ফািজল 2য় ভা ািরয়া িবহারী পাইলট মা িমক িব ালয় িপেরাজ র 1/3/2010 1/7/2010 1/3/1983 1729765516

193

িদপালী শীল 1114999 সহঃ িশ ক িষ িশ া 1ম 2.7 2য় ভা ািরয়া িবহারী পাইলট মা িমক িব ালয় িপেরাজ র 21/10/2014 1/2/2015 30/12/1984 1724915795

194

কাম াহার িলনা 16105049 সহ িশ ক ইংেরজী 4.31 4.7 2য় ভা ািরয়া িবহারী পাইলট মা িমক িব ালয় িপেরাজ র 12/7/2015 1/5/2016 1/1/1989 1736499888

195

িলজা আ ার 1146479 সহ িশ ক ইংেরজী 5 4.5 2.81 ভা ািরয়া িবহারী পাইলট মা িমক িব ালয় িপেরাজ র 1/2/2019 1/5/2019 20/08/19925 1840330686

196

নয়ন মার পাল ি য়াধীন সহঃ িশ ক রসায়ন 3.56 3.6 2য় ভা ািরয়া িবহারী পাইলট মা িমক িব ালয় িপেরাজ র 1/2/2019 ি য়াধীন 31/03/1986 1777170677

197 নয় িব াস 1146467 সহ িশ ক ভৗত িব ান 3.88 3.5 2য় বড় কা য়া মা িমক িব ালয় িপেরাজ র 7/2/2019 1/5/2019 21/12/1989 1723042126

198 মাঃ আ ল হাসান 1146483 সহ িশ ক ইসলাম ধম 4.33 3.67 ফািজল 2য় বড় কা য়া মা িমক িব ালয় িপেরাজ র 7/2/2019 1/5/2019 7/2/1992 1749979884

199 স জীবনী 1079479 সহ িশ ক িষ িশ া 2য় 2য় 2য় বড় কা য়া মা িমক িব ালয় িপেরাজ র 1/9/2013 1/11/2013 31/12/1985 1728536927

200

িলনা আ ার 2015042 সহ িশ ক কি উটার 2য় 1ম 3য় নয়াখালী মা ভাংগা মা িমক িব ালয় 1/8/2010 1/11/2010 25/09/1980 1752116749

201

এ ক এম রিফ ল ইসলাম 290250 সহঃ িশ ক ইসলাম ধম 3য় 2য় 3য় নয়াখালী মা ভাংগা মা িমক িব ালয় িপেরাজ র 23/11/1997 1/2/1998 1/9/1970 1721809912



202 মাঃ মাহা র রহমান 1076278 সহ িশ ক ইসলাম ধম 2য় 2য় 2য় িশয়ালকাঠী মা িমক িব ালয় িপেরাজ র 8/6/2013 1/7/2013 5/2/1980 1727963484

203

মাঃ আ  ছােলহ 1151643 সহ িশ ক গিনত ও িব ান 1ম 1ম 2য় হতািলয়া নছার উি ন মা িমক িব ালয় িপেরাজ র 6/2/2019 1/7/2019 26/12/1987 1911288993

204

মা: রিফ ল ইসলাম 112469 সহ:িশ ক ইসলামিশ া 2য়-2001 2য়-2003 আিলম-2য়-2005 বাথলা মা িমক িব ালয় িপেরাজ র 13/04/2015 ০১/০১/২০১৬ 20/06/1986 1735688844

205

মাঃ শহী াহ 293425 সহ:িশ ক ইসলামিশ া 2য় 2য় ফিজল-3য় পশাির িনয়া আদশ িন  মা িমক িব ালয় িপেরাজ র 5/1/1995 1/4/1999 3/3/1973 1713963019

206

শা  অিধকারী ১১৪৬৫০৫ সহকাির 
িশ ক

ইংেরিজ এসএসিস-২০০৬ এইচএসিস-২০০৮ াতক (স ান)-২০১২ বতেমার রাজপাড়া ইউিনয়ন আদশ মা িমক 
িব ালয়

িপেরাজ র ২০/০২/১৯ ০১/০৩/১৯ ১৯৮৯ ০1765866192

207

পাথ মার মািঝ ১১৪৪৮৯৪ সহকাির 
িশ ক

িষ িশ া এসএসিস এইচএসিস িবএসিস (স ান) ভগীরথ র মা িমক িব ালয় িপেরাজ র ০৪/০২/২০১৯ ২৭/০৩/২০১৯ ১৯৮৮ ০১৭৯০১৯৮৭৪৯

208

অিজত মি ক ১১৪৬৫০৮ সহকাির 
িশ ক

িব ান এসএসিস-২০০৩ এইচএসিস-২০০৫ াতক (পাস)-২০১০ নলী ভীমচ  মা িমক িব ালয় িপেরাজ র ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৭ ০১৭১৪৫২১৭২৩

209

শা  মার শীল ১১৪৬৪৯৯ সহকাির 
িশ ক

শারীিরক িশ া এসএসিস-২০০২ এইচএসিস-২০০৬ াতক (পাস)-২০১০ নলী ভীমচ  মা িমক িব ালয় িপেরাজ র ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৬ ০১৭৩৬৮৩১২৮৭

210

মা: আির র রহমান ১১২০১৫৩ সহকাির 
িশ ক

িষ িশ া এসএসিস এইচএসিস িবএসিস (স ান) এনিস তিমিজয়া মা িমক িব ালয় িপেরাজ র ১২/০১/২০১৫ ০১/০৫/২০১৫ ১৯৮৭ ০১৭২৪৭৭২৪৭৮

211

মা: আ াহ আল মা ন ১১৫১৬৫৫ সহকাির 
িশ ক

বাংলা এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) এনিস তিমিজয়া মা িমক িব ালয় িপেরাজ র ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯৩ ০১৭৩৮৭৮১৫৩২

212

পািখ রানী ১১৫১৬৫০ সহকাির 
িশ ক

বসায় িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) এনিস তিমিজয়া মা িমক িব ালয় িপেরাজ র ০৩/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৮ ০১৭৩৯৭৫৫২১২

213

িব িজৎ মার অিধকারী ১১০২৬২১ সহকাির 
িশ ক

িহ  ধম এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) এনিস তিমিজয়া মা িমক িব ালয় িপেরাজ র ১৯/১২/২০১৩ ০১/০৩/২০১৪ ১৯৮২ ০১৭৩৬১১৭৬৬৭

214

মলয় কাি  অিধকারী ১১৪৬৫০৯ সহকাির 
িশ ক

ইংেরিজ এসএসিস-২০০৯ এইচএসিস-২০১১ াতক (স ান) িমঠাখালী িপ.িজ.এস. আদশ মা িমক িব ালয় িপেরাজ র ২০/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯৩ ০১৭৩৭৯১১৬৬১

215

মাঃ জিসম উি ন ১১৪২৪০১ সহকাির 
িশ ক

কি উটার এসএসিস-২০০৭ এইচএসিস-২০০৯ াতক (পাস)-২০১২ রজাহান মেমািরয়াল মা িমক িব ালয় িপেরাজ র ০৪/১১/২০১৫ ০১/০৭/২০১৮ ০২/০২/১৯৯০ ০1714623172

216

সা  িম ১১৪৬৫০৫ সহকাির 
িশ ক

িহ  ধম এসএসিস-২০০৩ এইচএসিস-২০০৫ াতক (পাস)-২০০৯ রজাহান মেমািরয়াল মা িমক িব ালয় িপেরাজ র ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০৯/১২/১৯৮৬ ০1716609930

217

মাঃ মা ম িব াহ ৫৮২২৫৩ সহকাির 
িশ ক

ইসলাম ধম এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) ষখালী আদশ মা িমক বািলকা িব ালয় িপেরাজ র ০১/০৮/২০০২ ০১/০৮/২০০২ ০২/০২/১৯৭৯ 1715951676

218

মাঃ শির ল ইসলাম ১১২৩৭৩৫ সহকাির 
িশ ক

িষ িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) ষখালী আদশ মা িমক বািলকা িব ালয় িপেরাজ র ০৮/০৭/২০১৫ ০১/১১/২০১৫ ১৬-০৭-১৯৮৬ 1725845856

219

নালকাি  ঘাষ ১১৫১৬৫২ সহকাির 
িশ ক

ভৗত িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) ষখালী আদশ মা িমক বািলকা িব ালয় িপেরাজ র ১১/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ৩১-১২-১৯৮৬ 1913264305

220

পিল রানী সরকার ি য়ািধন সহকাির 
িশ ক

বসায় িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) ষখালী আদশ মা িমক বািলকা িব ালয় িপেরাজ র ১১/০২/২০১৯ ি য়ািধন ৩০-০৬-১৯৯১ 1732477444

221

িবকাশ চ  িব াস ১০০৫২৮৬ সহকাির 
িশ ক

শারীিরকিশ া এসএসিস-২য় এইচএসিস-২য় াতক (পাস) হলতা িমরমারা আ  জাফর মাঃ িবঃ িপেরাজ র ০১।১০।২০০২ ০১।০৪।২০০৪ ০১।০২।৭১ 1714695740

222

মাঃ েয়ল িময়া ১১৫১৬৫১ সহকাির 
িশ ক

িব ান এসএসিস-৩.৬৯ এইচএসিস-২.৯০ াতক (পাস) হলতা িমরমারা আ  জাফর মাঃ িবঃ িপেরাজ র ০৫।০২।২০১৯ ০১।০৭।২০১৯ ০১।০১।৮৯ 1736002244

223

আা ল জিলল িময়া ১১৫১৬৫৭ সহকাির 
িশ ক

ইসলামিশ া এসএসিস-৩.০৮ এইচএসিস-৩.২৫ াতক (পাস) হলতা িমরমারা আ  জাফর মাঃ িবঃ িপেরাজ র ০৫।০২।২০১৯ ০১।০৭।২০১৯ ০১।১০।৮৯ 1714224412



224

মাঃ রিফ ল ইসলাম ১১৪৬৪৯৫ সহকাির 
িশ ক

ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািজল আমড়াগািছয়া মা িমক িব ালয় িপেরাজ র ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৮ 1728000458

225

নবীনা ম ল ১১৪৬৫০৩ সহকাির 
িশ ক

িহ  ধম এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) আমড়াগািছয়া মা িমক িব ালয় িপেরাজ র ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৬ 1728341540

226

ল ম আ ার ১০০৫২৯৫ সহকাির 
িশ ক

ত  ও যাগােযাগ ি এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) ক. এম.লতীফ ইনি উশন িপেরাজ র ০১/১২/২০০৩ ০১/০১/২০০৪ ১৫/১২/১৯৮১ ০১৭১৬-৯০৬০৭৮

227

মাঃমাহা র রহমান ১০৩৭১৪৬ সহকাির 
িশ ক

ইসলাম ও নিতক িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) ক. এম.লতীফ ইনি উশন িপেরাজ র ১০/০৪/২০০৮ ০১/১১/২০০৮ ০৯/০৬/১৯৮৩ ০১৭৪৯-১৪৪২৫৪

228

মাঃিগয়াস উি ন ২০২৩৭৯৯ সহকাির 
িশ ক

শরীর চচা (ি়ব.িপ.এড) এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) ক. এম.লতীফ ইনি উশন িপেরাজ র ০১/০৩/২০০৯ ০১/০৩/২০০৯ ০২/০১/১৯৭৭ ০১৭২১-০৯৭৭৬০

229

মাহা দ আ ল হােসন 1055855 সহকাির 
িশ ক

ইসলাম ধম এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) শৗলা আদশ মা িমক িবঃ িপেরাজ র ০৮/০১/১১ ০১/০৫/১১ 1974 1724533491

230

অমল মার সরকার ১১৫১৬৬১ সহকাির 
িশ ক

বাংলা এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) সানাখালী ী আ ল কােদর মা িমক 
িব ালয়

িপেরাজ র ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১২/১২/১৯৮৬ 1744818232

231

মাঃ িরয়াজ িময়া ১১৪৬৪৯৭ সহকাির 
িশ ক

ইংেরিজ এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) সানাখালী ী আ ল কােদর মা িমক 
িব ালয়

িপেরাজ র ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০৯/০৭/১৯৯১ 1731816223

232

অসীম চ  বালা ১১৪৬৪৯৪ সহকাির 
িশ ক

 িষ এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) সানাখালী ী আ ল কােদর মা িমক 
িব ালয়

িপেরাজ র ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯        ৩১/১২/১৯৯০ 1710897350

233

মাঃ ইসমাইল ১১৫১৬৬২ সহকাির 
িশ ক

সামািজক িব ান এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) সানাখালী ী আ ল কােদর মা িমক 
িব ালয়

িপেরাজ র ০৬/০৩/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ০১/০৯/১৯৮৫ 1737770007

234

মাঃ ল আমীন 214534 সহকাির 
িশ ক

ইসলাম ধম এসএসিস এইচএসিস  ফািজল ষখালী মা িমক িব ালয় িপেরাজ র 1/7/1991 1/8/1991 31/03/69 ০1715-781116

235

ফারজানা আ ার 512550 সহকাির 
িশ ক

কি উটার এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) ষখালী মা িমক িব ালয় িপেরাজ র 1/6/2000 1/6/2000 1/4/1972 ০1741-193929

236

মাঃ কামা ামান খান 470142 সহকাির 
িশ ক

শারীিরক িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) ষখালী মা িমক িব ালয় িপেরাজ র 30/062002 1/1/2000 4/1/1976 ০1740-913799

237

ফারজানা আ ার 1028944 সহকাির 
িশ ক

িষ এসএসিস এইচএসিস িষ িডে ামা ষখালী মা িমক িব ালয় িপেরাজ র 3/11/2004 1/12/2005 12/10/1979 01725-376104

238

মাঃ মা ফ িব াহ 1146500 সহকাির 
িশ ক

িব ান এসএসিস এইচএসিস িবএসিস ষখালী মা িমক িব ালয় িপেরাজ র 9/2/2019 19/05/2019 1/10/1988 01912-467230

239

রতন কৄ  িম ী ১১৪৬৪৯৮ সহকাির 
িশ ক

িহ  ধম এসএসিস এইচএসিস াতক (স ান) উদয়ন মা িমক িব ালয় িপেরাজ র ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ০৩/০৪/১৯৮৪ ০১৭২৮-৪৪৬৪৬১

240

িরয়া ল আলম ৫১৩৩৫৩ সহকাির 
িশ ক

কি উটার এসএসিস-১৯৮৮ এইচএসিস-১৯৯১ াতক (পাস) িলসাখালী িজ. ক. ইউিনয়ন মা িমক 
িব ালয়

িপেরাজ র ১৮/০৩/১৯৯৮ ১৯/০৩/১৯৯৮ ১৯৭২ ০১৭১৩৯৬১৭৫৪

241

আকবর হাসাইন ৩৭৯৭৬৭ সহকাির 
িশ ক

ইসলাম ধম দািখল-১৯৯২ আিলম-১৯৯৪ ফািজল-১৯৯৬ িলসাখালী িজ. ক. ইউিনয়ন মা িমক 
িব ালয়

িপেরাজ র ২১/০১/১৯৯ ০১/০২/১৯৯ ১৯৭৭ ০১৭২৯৭৪০৩৩১

242

িশ  রাণী ম মদার ১১১৫০০২ সহকাির 
িশ ক

িহ  ধম এসএসিস-১৯৯৫ এইচএসিস-২০০৫ াতক (পাস) িলসাখালী িজ. ক. ইউিনয়ন মা িমক 
িব ালয়

িপেরাজ র ১৯/১২/২০১৪ ০১/০১/২০১৫ ১৯৮০ ০১৭১৯১২৩৮৬৯

243

িহতাং  মার িশকারী ১০৬৫৬৬৬ সহকাির 
িশ ক

িষ িশ া এসএসিস-১৯৯৮ এইচএসিস াতক (পাস) িলসাখালী িজ. ক. ইউিনয়ন মা িমক 
িব ালয়

িপেরাজ র ০৮/০৬/২০১২ ০১/১১/২০১২ ১৯৮১ ০১৭২৫৬৮১০৭২

244

রাজীব িক নীয়া ১১৪৪৯০২ সহকাির 
িশ ক

গিণত এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) উ র িককাটা মা িমক িব ালয় িপেরাজ র ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৯৯০ ০১৭৩৪০৮৩৫১৬



245

মা: মা দ রানা ১১৪৪৯১১ সহকাির 
িশ ক

ইংেরজী এসএসিস-২০০৬ এইচএসিস-২০০৬ াতক (স ান) কাকড়া িনয়া আর.এস. মা িমক িব ালয় িপেরাজ র ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৯৯১ ০১৭২১৮০৮৮৮৭

246

অ  আ ার ১১৪৬৫০২ সহকাির 
িশ ক

সমাজ িব ান এসএসিস-২০০১ এইচএসিস-২০০৪ াতক (স ান) কাকড়া িনয়া আর.এস. মা িমক িব ালয় িপেরাজ র ০৬/০২/২০১৯ ০২/০৫/২০১৯ ১৯৮৬ ০১৭২৭৯৮২৯০০

247

মা: শিহ ল ইসলাম ২১৩১৭৬ সহকাির 
িশ ক

ইসলাম ধম দািখল-১৯৮৬ আিলম-১৯৮৮ ফািজল-১৯৯৩ নলী লাতলা িন  মা িমক িব ালয় িপেরাজ র ২০/০৪/১৯৯০ ২০/০৪/১৯৯০ ১৯৯০ ০১৭২৮০০০৪৬০

248

ি  সরকার ১১২৬৮৭১ সহকাির 
িশ ক

িষ িশ া এসএসিস-২০০৮ এইচএসিস-২০১২ িষ িডে ামা নলী লাতলা িন  মা িমক িব ালয় িপেরাজ র ২৫/০৮/২০১৫ ০১/১০/২০১৫ ১৯৯৩ ০১৭৭৮২৩০৬৬৫

249

িবধান চ  হালদার 1012154 সহকাির 
িশ ক

আইিস এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) বড়মা য়া ইউনাইেটড হাই ইনি শন িপেরাজ র 2/9/2004 2/9/2004 1976 1718323472

250

মাঃ নজ ল ইসলাম 1101598 সহকাির 
িশ ক

িষ িশ া এসএসিস িষ িডে াম নাই বড়মা য়া ইউনাইেটড হাই ইনি শন িপেরাজ র 10/31/2013 5/1/2010 1989 1712175862

251

মাঃ মা ািফ র রহমান 1042130 সহকাির 
িশ ক

ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািযল বড়মা য়া ইউনাইেটড হাই ইনি শন িপেরাজ র 3/1/2010 11/1/2012 1980 1714350889

252

মা: আ াহ আল মা ন ১১৫১৬৫৩ সহকাির 
িশ ক

ইসলাম ধম দািখল আিলম ফািযল ব শ িনয়া রােশদীয়া উ  িব ালয় িপেরাজ র ০৮/০২/২০১৯ ২৮/০৭/২০১৯ ১৯৮৭ ০১৭৮৯৪৬১৯১৯

253

মা: কাম ল ইসলাম ১১৫১৬৬৩ সহকাির 
িশ ক

িষ িশ া এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) ব শ িনয়া রােশদীয়া উ  িব ালয় িপেরাজ র ০৮/০২/২০১৯ ২৮/০৭/২০১৯ ১৯৮৮ ০১৭৮৯৪৬১৯২০

254

িন  িম ী ১১৫১৬৬০ সহকাির 
িশ ক

িহ  ধম এসএসিস এইচএসিস াতক (পাস) ব শ িনয়া রােশদীয়া উ  িব ালয় িপেরাজ র ০৮/০২/২০১৯ ২৮/০৭/২০১৯ ১৯৯১ ০১৭৮৯৪৬১৯২১

255 মা: হািব র রহমান ২১২২০২০ কি উটার িশ া এসএসিস এইসএসিস াতক ষখালী মা িমক বািলকা িব ালয় িপেরাজ র ১৮/০২/২০১৯ ১৮/০২/২০১৯ ২৫/১২/১৯৮২ ০১৭১৮৪৬৯৪৫৫

256 মা: আসা ামান ২৯৪৫৬৬ ইসলাম িম ষা দািখল আিলম ফািজল ষখালী মা িমক বািলকা িব ালয় িপেরাজ র ১৫/০৭/১৯৯৯ ১৫/০৭/১৯৯৯ ২০/০১/১৯৭৭ ০১৭২৪১৩২৯৪৫

257 myeªZ wgÎ 1146487 mnt wkÿK wn›`y ag© GmGmwm GBPGmwm weGmGm cv‡iinvU mw¤ŵjZ evt gvt wet wc‡ivRcyi ০৬.০২.২০১৯   ২২.০৫.২০১৯ 15/02/1985 1772863620

258 ‡`evkxl gRyg`vi 1154324 mnt wkÿK e¨emv wkÿv GmGmwm GBPGmwm weG(Abvm©),GgG cv‡iinvU mw¤ŵjZ evt gvt wet wc‡ivRcyi ০৬.০২.২০১৯ ০১.০৯.২০১৯ 30/01/1986 1729325160

259 AwbZv gÛj 1041289 mnt wkÿK kvwiixK wkÿv GmGmwm GBPGmwm weG cv‡iinvU mw¤ŵjZ evt gvt wet wc‡ivRcyi ০২.০১.২০১০ ০১.০৩.২০১০ 18/05/1979 1729101189

260 ‡gvnv¤§v` mvBdzj Bmjvg 1139049 mnt wkÿK AvBwmwU GmGmwm GBPGmwm weG(Abvm©),GgG cv‡iinvU mw¤ŵjZ evt gvt wet wc‡ivRcyi ১৫.০৬.২০১৫ ০১.০৩.২০১৮ 15/02/1983 1716082343

261 মাঃ ইসহাক আলী হাওলাদার ২০৭৪১৪
সহকারী 
িশ ক ইসলাম িশ া দািখল আিলম কািমল

প াশী জনকল াণ মাধ িমক 
িবদ ালয় িপেরাজপুর ০৮.১১.১৯৮৩ ০১.০৯.১৯৮৫ ০১/০৩/১৯৬১ 1748601083

262 রােবয়া খাতন ১১৪৬৪৯
সহকারী 
িশ ক বাংলা এসএসিস এইচএসিস

াতক 
(পাস/স ান

প াশী জনকল াণ মাধ িমক 
িবদ ালয় িপেরাজপুর ২০.০২.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯ ০২/১২/১৯৮৯ ১৭২৬০৭০২৭৩

263 cwc mi`vi 1151649 সহকারী িশ ক e¨emvq wkÿv এসএসিস এইচএসিস
াতক 

(পাস/স ান
পাে রহাট রাজ ী মা িমক িব ালয় ও 
কেলজ িপেরাজ র ১৫.০১.২০১৯ ০১.০৭.২০১৯ 6/9/1987 ১৭৪২১৭৪৩৬৫



এসএসিস/দািখল এইচএসিস/আিলম াতক (পাস/স ান)
1

মাঃ ল আিমন 285262 সহকারী িশ ক সামািজক িব ান এসএসিস-2য় এইচএসিস-2য় াতক (পাস/স ান)- 3য় খাির মা ইসহাক মা িমক িব ালয় প য়াখালী 30.04.1994 30.04.1994 26.06.1967 1720622331

2
মাইয়া আ ার 1154291 সহকারী িশ ক বসায় িশ া এসএসিস-2007-4.25 এইচএসিস-2009-4.10 াতক (পাস)-2012-2য় উ র চরখালী মা িমক িব ালয় প য়াখালী 03.02.2019 01.09.2019 25.12.1991 1767868543

3
কমেলশ 1151617 সহকারী িশ ক ইংেরজী এসএসিস-2004-2.75 এইচএসিস-2006-3.80 াতক (স ান)-2010-2য় উ র চরখালী মা িমক িব ালয় প য়াখালী 03.02.2019 01.07.2019 10.10.1988 1762445751

4 সাধনা রানী বিনক 212719 সহকারী িশ ক ৩য় ৩য় াতক 2.60 গলািচপা বািলকা  মা: িব: প য়াখালী 7/1/1989 7/1/1989 8/23/1962 1736182866

5
মাঃ য়াদ হাসাইন 1154289 সহকারী িশ ক বসায় িশ া এসএসিস-3.00-2004 এইচ এস িস-3.50-2006 াতক (পাস/স ান)- 2য়-2010 চরিব াস জনতা মা িমক িব ালয় প য়াখালী 03.02.2019 01.09.2019 10.12.1989 1719570209

6
মন চ  রায়

1146360 সহকারী িশ ক গিণত এসএসিস-4.13-2008 এইচএসিস-3.50-2010 াতক (স ান)-2015-3.23 দি ণ চরিব াস িন  মা িমক বািলকা িব ালয়
প য়াখালী

09.02.2019 17.05.2019 10.05.1992 1737887572

7
মাসাঃ নািসমা বগম

510938 সহকারী িশ ক সমাজ িব ান এসএসিস-1ম এইচ এস িস-2য় াতক (পাস/স ান)- 2য় য়াবািড়য়া এ.িব. বািলকা মা িমক িব ালয়
প য়াখালী

18.03.2000 01.05.2000 05.01.1979 1773049770

9 মাঃ জিলল িময়া (িবএড িশ ন রত) 1146368 সহকারী িশ ক সমাজ িব ান এসএসিস-2007- এইচএসিস-2009 স ান-2013 ডা য়া মা িমক িব ালয় প য়াখালী 02.02.2019 01.05.2019 11.10.1992 1734773806

10 আব স সালাম 290439 সহকারী িশ ক সমাজ িব ান এসএসিস-1994-1ম এইচ এস িস-1996-3য় াতক (পাস/স ান)- 1998-2য় ক ান কলস মা িমক িব ালয় প য়াখালী 02.03.1999 01.09.2000 16.10.1979 1777050306

11 মাঃ শািহন আলম 1147378 সহকারী িশ ক গিণত 2003, 3.38 2008, 2.60 2013, 3.18 বা রাহাট মাঃ িব ালয় প য়াখালী 23/2/2019 17/5/2019 1/8/1988 142121568

12 তপন মার পাল 207829 সহ: িশ ক বাংলা এসএসিস-3য় এইচএসিস-3য় াতক-3য় পি ম তাফালবািড়য়া মা িমক িব ালয় প য়াখালী 01.07.1987 01.01.1987 15.07.1962 1725572109

13 মাঃ জািহ ল ইসলাম 1146380 সহ: িশ ক িব ান এসএসিস-4.25 এইচএসিস-3.40 িবএসিস (স ান) 3.26 পি ম তাফালবািড়য়া মা িমক িব ালয় প য়াখালী 11.02.2019 01.05.2019 15.12.1991 1718343683

14
মাঃ রজাউল কিরম

1151615 সহকারী িশ ক ভৗত িব ান এসএসিস-4.75 এইচএসিস-2.68 িব.ি◌এস.িস-2.86, এমএসিস-2.68 িচকিনকা ী মা িমক িব ালয়
প য়াখালী

04.02.2019 01.07.2019 10.12.1991 1749304230

15 মাঃ িমলটন আক এমিপও হয়িন সহ: িশ ক ইংেরজী এসএসিস-4.38 এইচএসিস-3.80 িবএ (স ান)-2.75 চরচ াইল আমজাদ হােসন মা িমক িব ালয় প য়াখালী 14.02.2019 এমিপও হয়িন 01.09.1990 1725968179

16 মাঃ েবল ইঁয়া ১১৪৪৮৭৮ সহকাির িশ ক িহসাব িব ান 3.36 3.9 3.26  িল আউিলয়া র আদশ মাঃিবঃ প য়াখালী 4/2/2019 1/3/2019 ২০-১০-১৯৮৭ ১৭২৫৮১৫৫০৮

17 মাঃ আিত র রহমান 1151606 সহকাির িশ ক ইংেরিজ 3.31 4.1 2য় গছানী মা িমক িব ালয় প য়াখালী 3/2/2019 1/7/2019 1/2/1990 1736464081

18 মাঃ হািব র রহমান 360444 সহকাির িশ ক সামািজক িব ান 2য় 2য় 3য় বহরম র মা মিক িব ালয় প য়াখালী 4/7/1995 4/7/1995 01/025/1962 1704852433

19
ফির ল ইসলাম 1146394 সহকারী িশ ক ইংেরিজ

এসএসিস-07
িজিপএ-4.19

এইচএসিস-09
িজিপএ-4.80

াতক-14
িসিজিপএ-2.86

হাজী র মা িমক িব ালয় প য়াখালী 2/14/2019 5/1/2019 10/16/1992 01721913032

20
আফেরাজা বগম 1146393 সহকারী িশ ক গিণত

এসএসিস-05
িজিপএ-4.06

এইচএসিস-08
িজিপএ-2.80

াতক-12
১ম িণ

হাজী র মা িমক িব ালয় প য়াখালী 2/14/2019 5/1/2019 9/10/1990 01782615870

21
মাঃ িমজা র রহমান সহকারী িশ ক গিণত

এসএসিস-08
িজিপএ-4.38

এইচএসিস-10
িজিপএ-4.00

াতক-14
িসিজিপএ-3.58

চাকামইয়া বতেমার মা িমক িব ালয় প য়াখালী 2/9/2019 3/8/1993 01750853005

22 মা: িফেরাজ আলম 1146352 '' ইংেরজী এসএসিস-২০০৬ এসচএসিস-২০০৮ াতক  (স ান)-২০১২ '' প য়াখালী ১৪/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯২ ১৭২৪২১০০৮১

23 মা: হা ন-অর-রিশদ 1154305 '' গিণত এসএসিস-২০০২ এসচএসিস-২০০৫ িব.এস.িস. স ান-২০১০ '' প য়াখালী ১৮/০২/১৯১৯ ০১/০৯/২০১৯ ১৯৮৬ ১৭৬৪৭০৫০২০

24 মা: েবল হােসন ১১৫১৬১০ '' ইংেরজী এসএসিস-২০০৬ এইচএসিস-২০০৮ াতক. স ান-২০১৩ মিক এেক মেডল মা িমক িব ালয় প য়াখালী ২৩/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯০ ১৭৭৭৯৮১২৭৪

25 মা: সাই ল ইসলাম ১১৫১৬০৮ '' ইংেরজী এসএসিস-২০০৮ এসচএসিস-২০১০ িব.এস.িস. (স ান)-২০১৪ জিলশা মা িমক িব ালয় প য়াখালী ১৬/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯৩ ১৭৪৯৭১৫২৩৭

26 শরীফ মা: মঈনউি ন ২১০১৬৫ '' সমাজ িব ান এসএসিস-১৯৭৮ এসচএসিস-১৯৮১ াতক পাস-২০০৫ সােবরা আিজজ মা িমক বািলকা িব ালয় প য়াখালী ০১/০১/১৯৮৬ ০১/০৬/১৯৮৮ ১৯৬২ ১৯১৭৬৪৬৩০০

27 মা: আনছার আলী খান ২১০১৬৩ '' সমাজ িব ান এসএসিস-১৯৮১ এসচএসিস-১৯৮৪ াতক পাস-২০০৪ সােবরা আিজজ মা িমক বািলকা িব ালয় প য়াখালী ০১/০১/১৯৮৬ ০১/০৬/১৯৮৮ ১৯৬৫ ১৭৫৩৭০৪৯৮৬

28 িম ন মার ১১৫১৬১২ '' গিণত এসএসিস-২০০৮ এসচএসিস-২০১০ িব.এস.িস. (স ান)-২০১৪ সােবরা আিজজ মা িমক বািলকা িব ালয় প য়াখালী ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯১ ১৭৩৭৩১১৪১৫

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

cUzqvLvjx

পদবী
িনেয়ােগর 

তািরখ
এমিপও ি র 

তািরখ

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

ইনেড  ন রিশ েকর নাম
িম

ক নং
িব ালেয়র নাম

জলা 
(কম ল)

জ সাল মাবাইল না ার
িশ াগত যা তা

িবষয়



29 মা: শািমম হাঔলাদার ১১৪৬৩৫৩ '' গিণত এসএসিস-২০০৫ এইচএসিস-২০০৭ িব.এস.িস স ান-২০১৩ মিকমজান আদশ িন  মা:িব: প য়াখালী ০৫/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৯ ১৭৭৮৬৪৫৩১২

30 মা: জািহ ল ইসলাম ১১৪৬৩৫৫ '' ইংেরজী এসএসিস-২০০৮ এইচএসিস-২০১০ াতক পাস-২০১৪ " প য়াখালী ০২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯২ ১৭১০০৩৪৩৩৯

31 ফিরদা ইয়াসিমন ২১৩২৭৭ '' সমাজ িব ান এসএসিস-১ম--৮২ এইচএসিস-৩য়-৮৫ াতক পাস-৩য়-১৯৯৭ '' প য়াখালী ২৭/০৫/১৯৯০ ০১/০৬/১৯৯০ ১৯৬৬ ১৩০১৮৪০২৮২

32 মা: মাহ ব আলম ২১৩২৭৬ '' সমাজ িব ান এসএসিস-২য়-৮২ এইচএসিস-২য়-৮৭ '' প য়াখালী ২৮/০৫/১৯৯০ ০১/০৬/১৯৯০ ১৯৬৬ ১৯১৫২৩০৯৪

33 আ ল কালাম আজাদ ২১৭২৭৯ '' সমাজ িব ান এসএসিস-১৯৭৮ এইচএসিস-১৯৮০ াতক স ান-৮৪ উ র রাম র মা িমক িব: প য়াখালী ০৯/১০/১৯৯৩ ০১//১১/১৯৯৩ ১৯৬১ ১৭১৭৮৫৯০৮৯

34 মা: আ ল মােলক ১১৫১৬১৪ সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া দািখল-২০০৮ আিলম-২০১০ াতক স ান-২০১৫ আংগািরয়া মা িমক িব ালয় প য়াখালী ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯৩ ১৬৭৯৮২৭০১৫

35 ম. মা ন খান ফা কী ১৭৩৪৮২ '' গিণত এসএসিস-১৯৭৮ এইচএসিস-১৯৮২ াতক-১৯৮৪ উ র রাম র মা িমক িব: প য়াখালী ০৯/১০/১৯৮৩ ০১/০৯/১৯৯৪ ১৯৬৪ ১৯১৭৮০৩২১৩

36 মা: রােশ ল  ইসলাম ১১৫১৬১৩ '' ইংেরজী এসএসিস-২০০৭ এইচএসিস-২০০৯ াতক স ান-২০১৩ মমতাজ উি ন মা িমক িব: প য়াখালী ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯২ ১৮৪৯২৩০৫৯৩

37 মা: শাহাদাত হােসন ১১৫১৬১১ '' বাংলা এসএসিস-২০০৩ এইচএসিস-২০০৫ াতক স ান-২০০৯ মমতাজ উি ন মা িমক িব: প য়াখালী ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭২৪৩৬১৯১৫

38 মা: আিত র রহমান ১১৪৬৩৫৪ '' ইংেরজী এসএসিস-২০০৫ এইচএসিস-২০০৭ াতক স ান-২০১৩ বিশর  উি ন িন  মা: বা: িব: প য়াখালী ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯০ ১৭২৯১৪৯৪৪৭

39 মাঃ বলাল হােসন 1072750 সহ:িশ ক িব ান 1ম 2য় 3য় নওমালা মা িমক িব ালয় প য়াখালী 2/20/2019 7/1/2019 1962

40 মা: সানাউল হক ১১১৪৯৯৫ সহ:িশ ক ইংেরজী এসএসিস,৪.৩৮,২০০২ এইচএসিস,৪.১০,২০০৪ অনাস,২য়,২০০৯ ধানদী অআদশ মা িমক িব ালয় প য়াখালী ২৮/১০/২০০৪ ০১/০১/২০১১ ১৯৭১ ০১৭১১১৪৮৫২৫

41 মা: ইউ চ খান B-২১৬২১৩ সহ:িশ ক বাংলা দািখল,৩.০০,২০০৩ আিলম,২.৮৩,২০০৬ িবএ,৩য়, ১৯৮৮ মদন রা মা িমক িব ালয় প য়াখালী ১০/১০/২০১৪ ০১/০৩/২০১৮ ০১/০৩/১৯৮৯ ০১৭২২০০৬৯৮৪

42 সিবকা হাওলাদার ১১৫১৬৩৬ সহকারী িশ ক িহ ধম 1.75, 2005 2.10, 2008 ২য়,  ২০১১ ম  ধরা ী মা িমক িব ালয় cUzqvLvjx ০৯/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৮ 1924292438

GBP.Gm.wm 5/2/2019 1/7/2019 8/10/1993 1758679860

4.3
GGmwm- 2/2/1989 2/2/1989 01/091960 1764316881

3q-77
GGmwm- 15/05/1991 15/051991 01/061964 1719562891

2q-81
GGmwm- GBPGmwm- ¯œvZK(m¤§vb 6/2/2019 30/05/2019 2/7/1993 1746846423

4.38 4.7 2.85
¯œvZK(m¤§vb 6/2/2019 30/09/2019 10/2/1987 1915896615

2q †kÖwY 

48 ‡gvnv¤§` †mwjg 218197 সহকারী িশ ক Bs‡iwR GmGmwm-2q GBP Gmwm-2q weG-3q Avãyj nvB we`¨vwb‡KZb cUzqvLvjx 15/01/1991 1/1/1994 15/02/1969 1990065290

49 myjZvbv Avn‡¤§` 289135 সহকারী িশ ক wnmve weÁvb GmGmwm-2q GBP Gmwm-3q weKg Avãyj nvB we`¨vwb‡KZb cUzqvLvjx 1/2/1994 1/4/1997 31/12/1969 1792165663

50 KvgvL¨v cÖmv` 1146430 সহকারী িশ ক MwbZ GmGmwm-4.38 GBPGmwm-4.00 we Gmwm     ( †m¤§vb)-3.15 wZZKvUv wb¤œ  gva¨wgK evwjKv we`¨vjq cUzqvLvjx 5/2/2019 1/5/2019 1992 1924249529

51
cÖØxc Kzgvi miKvi 1151631 সহকারী িশ ক wn›`y ag© GmGmwm 2.0 2005 GBPGmwm 2.80 2007

wWwMÖ 2q 2014
gv÷vm© 2q 2016
ms¯‹…wZ 1g 2016

BUevwoqv kvwiKLvjx gva¨wgK we`¨vjq cUzqvLvjx 20.02.2019 1.8.2019 10.06.1987 1745208816

52
Avj gvgyb 1146406 mnKvix wkÿK ইংের জ

 
এসএসিস-2য় এইচএসিস-২য় াতক-২য়

mywe`Lvjx ‡iv‡Kqv Lvbg evwjKv gva¨wgK 
we`¨vjq

পটয়াখালী 2/2/2019 17/5/19 5/5/1993 1932327939

53
মাঃ জিসম উ ন 1134897 সহকারী িশ ক ব বসায় িশ া

 
এসএসিস-2য় এইচএসিস-3য় াতক-১ম ঝা টবুিনয়া ম,ই মাধ িমক িবদ ালয় পটয়াখালী 24/10/16 1/9/2017 10/7/1984 171079123

54 Avt Avwjg 1136896 mnKvix wkÿK ইংের জ এসএসিস-1ম এইচএসিস-১ম াতক-২য় SvwUeywbqv g,B gva¨wgK we`¨vjq পটয়াখালী 26/10/16 1/9/2017 15/9/85 1724583556

55 সবুজ চ 1146398 ইংের জ এস.এস.িস-1ম এইচএসিস-১ম াতক-২য় পটয়াখালী 2/2/2019 1/5/2019 1/1/1990

56
ewb Avwgb 1121917 mnKvix wkÿK ব বসায় িশ া

এসএসিস-1ম
এইচএসিস-১ম াতক-১ম পটয়াখালী 15/12/14 1/7/2015 10/10/1980 1721355474

57
gvndzRyi ingvb 1146410 mnKvix wkÿK ইংের জ

এসএসিস-১ম
এইচএসিস-১ম াতক-২য় mgevq gva¨wgK we`¨vjq পটয়াখালী 24/01/19 1/5/2019 24/10/90 1711163437

আমড়াগািছয়া মাধ িমক িবদ ালয়

‡gvt mvBdzj Bmjvg 1146426 সহকারী িশ ক MwYZ 

Ave`yj jwZd 211504

Avwjg-2.67 ZzlLvjx gva¨wgK we`¨vjq cUzqvLvjx‡gvt mvBdzj Bmjvg 1154301 সহকারী িশ ক evsjv `vwLj- 4.00

`woZvjyK g‡Wj gva¨wgK we`¨vjq cUzqvLvjx

my‡`e P›` nvIjv`vi 1146441 সহকারী িশ ক Bs‡iRx ZzlLvjx gva¨wgK we`¨vjq cUzqvLvjx

Avey gymv 204435 সহকারী িশ ক evsjv GBPGmwm-3q-85

DËi ev`yiv gva¨wgK we`¨vjq cUzqvLvjx

¯œvZK (cv)3q-89

43

44

45

46

47

সহকারী িশ ক Bs‡iRx GBPGmwm-2q-81 ¯œvZK (m)3q-84 `woZvjyK g‡Wj gva¨wgK we`¨vjq cUzqvLvjx

GmGmwm-4.75 ¯œvZK m¤§vb 3036



58 KvwbR dvwZgv 1146411 mnKvix wkÿK িব ান এসএসিস-১ম এইচএসিস-১ম াতক-২য় পটয়াখালী 7/2/2019 17/5/19 21/12/91 1760184020

59 AvwkKzi ingvb 1146400 mnKvix wkÿK ইংের জ এসএসিস-১ম এইচএসিস-১ম াতক-২য় পটয়াখালী 7/2/2019 17/5/19 18/9/89 1948244260

60 kwidzj Bmjvg 1146402 mnKvix wkÿK ব বসায় িশ া এসএসিস-১ম এইচএসিস-১ম াতক-২য় পটয়াখালী 7/2/2019 17/5/19 1/3/1990 1938246079

61 কামাল হােসন 1134516 mnKvix wkÿK ইংের জ এসএসিস-1ম এইচএসিস-২য় াতক-২য় কাঠালতলী মাধ িমক িবদ ালয় পটয়াখালী 19/11/16 1/9/2017 12/6/1987 1751180720

62 Avj Avwgb 1151628 mnKvix wkÿK িব ান এসএসিস-১ম এইচএসিস-২য় াতক-২য় my›`ªv KvwjKvcyi gva¨wgK we`¨vjq পটয়াখালী 10/2/2019 1/7/2019 8/3/1991 1779319417

63
‡mv‡nj Avn‡g` 1011200 mnKvix wkÿK বাংলা এসএসিস-১ম এইচএসিস-১ম াতক-২য়

‡gvt Avey BDmyd Avjx †gvjv evwjKv gvt 
we`¨vjq

পটয়াখালী

64 gvmy` Kwig 1144856 mnKvix wkÿK ইংের জ এসএসিস-2য় এইচএসিস-১ম াতক-২য় wKmgZ ˆQjveywbqv gva¨wgK we`¨vjq পটয়াখালী 5/2/2019 27/3/19 10/12/1989 1745101027

65 cÖkvšÍ P› ª̀ g„av 1146404 mnKvix wkÿK গিনত
এসএসিস-2য়

এইচএসিস-২য় াতক-২য় KvwjKvcyi mv‡jnv LvZzb evwjKv gvt we`¨vjq পটয়াখালী 6/2/2019 1/5/2019 8/12/1988 1724542341

66 kwdKzj Bmjvg 1154296 mnKvix wkÿK িব ান
এসএসিস-১ম

এইচএসিস-১ম াতক-২য় cwðg KvKoveywbqv evwjKv gva¨wgK we`¨vjq পটয়াখালী 3/2/2019 1/9/2019 10/5/1988 1733880402

67 hv`e P› ª̀ miKvi 1132511 mnKvix wkÿK ইংের জ এসএসিস-১ম এইচএসিস-1ম াতক-২য় ‡`Djx cjx g½j gva¨wgK we`¨vjq পটয়াখালী 6/2/2019 1/3/2019 2/1/1981 1718334366

68 wbcv Av³vi 1154299 mnKvix wkÿK িব ান এসএসিস-1ম এইচএসিস-১ম াতক-২য় mjZvbvev` gva¨wgK we`¨vjq পটয়াখালী 8/11/2016 1/9/2019 10/10/1989 1758842085

69 jÿx †cvÏvi 1146397 mnKvix wkÿK িব ান এসএসিস-1ম এইচএসিস-১ম াতক-১ম fqvs kivdwZqv gva¨wgK we`¨vjq পটয়াখালী 3/2/2019 21/5/19 20/10/92 1685332236

70 gwb Av³vi 1144874 mnKvix wkÿK ইংের জ

 
এসএসিস-1ম এইচএসিস-1ম াতক-১ম পূব িমজাগ  এস.এম মাঃ িবঃ পটয়াখালী 5/2/2019 1/3/2019 2/1/1993 1701499579

71 gwRei ingvb 1146407 mnKvix wkÿK গিনত এসএসিস-1ম এইচএসিস-২য় াতক-২য় Kz`eviPi Av`k© evwjKv wbgœ gva¨wgK we`¨vjq পটয়াখালী 30/2/19 1/5/2019 10/1/1989 17573201291

72 মা ম িব াহ ৫১১৪৬৯ "' ইসলাম িশ া দািখল-২য়-৮৮ আিলম-৩য়-৯০ ফািজল-৩য়-৯৪ এ.িব.এন মা িমক িব ালয় প য়াখালী ১১/১০/১৯৯৮ ০১/০৬/২০০০ ১৯৭৪ ১৭৫৩২৯৯৪২১

73 মাঃ আঃ কিরম 287747 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল-3য় আিলম-3য় ফািজল-3য় য়াবািড়য়া এ.িব. বািলকা মা িমক িব ালয় প য়াখালী 01.01.1994 01.01.1997 01.03.1976 1704853062

74 মাঃ ইমা ল 1106861 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম দািখল-3.17 আিলম-2.67  কািমল-3.85 িচকিনকা ী মা িমক িব ালয় প য়াখালী 19.03.2014 01.05.2014 15.02.1988 1731692941

75 াহার বগম ১১৪৬৩৪৮ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম 2য় ২য়  কািমল-  িল আউিলয়া র আদশ মাঃিবঃ প য়াখালী 4/2/2019 1/5/2019 1/1/1984 1723370881

76 আ াহ আলেনামান 1124651 সহ:িশ ক ইসলাম িশ া এস.এস.িস 2000.2য় এইচ.এস.িস 2003.2য় কািমল/২য় মদন রা মা িমক িব ালয় প য়াখালী 11/15/2015 1/1/2016 ১৯৯০ ০১৭২২০০৬৯৮৪

77 ‡n`v‡qZzjøvn 11516 সহকারী িশ ক Bmjvg ag© `vwLj- 3.25 Avwjg-3.67 ¯œvZK -3.58  †gŠKiY Av.R.g evwjKv gva¨wgK we`¨vjq cUzqvLvjx 12/2/2019 1/7/2019 1/3/1990 1734616408

79 মাঃ মিন ামান 1146325 সহ:িশ ক ইসলাম িশ া 2002/4.17 2004/3.42 1ম কনকিদয়া মা িমক িব ালয় প য়াখালী 2/14/2019 5/1/2019 3/1/1988 1779782797

80 মাঃ মিহব াহ 1118009 সহকারী িশ ক ইসলাম িশ া 2004, 4.58 2006,4.25 2010, 3.08 বা রাহাট মাঃ িব ালয় প য়াখালী 29/12/2014 1/3/2005 7/1/1988 17145440744

81 মাঃ খিল র রহমান 1068171 সহ: িশ ক ইসলাম ধম দািখল-2য় আিলম-2য়
ফািজল-2য়
কািমল 2000

পি ম তাফালবািড়য়া মা িমক িব ালয় প য়াখালী 21.04.2012 01.11.2012 10.02.1980 1734773966

82 িহয ন নাহার 1112761 সহ:িশ ক ইসলাম িশ া 3.33 3.33 1ম নওমালা মা িমক িব ালয় প য়াখালী 6/1/2014 9/1/2014 1986

83 ‡gvt Lwjjyi ingvb 1079181 সহকারী িশ ক Bmjvg ag© `vwLj- 3.33 Avwjg-3.00 dvwRj- 2q UvDb D”P we`¨vjq cUzqvLvjx 4/9/2013 1/11/2013 9/1/1988 1722541740

84 মাঃ আ ল বশার 1077372 সহ:িশ ক ইসলাম িশ া 2003/2.17 2005/2.42 2008/1ম আ.স.ম িফেরাজ মাঃ িব ালয় প য়াখালী 7/23/2013 9/15/2019 1/15/1989 1724854816

85 লাইলী বগম ১১৫১৬০৯ "' ইসলাম িশ া এসএসিস-২০০৫ এইচএসিস-২০০৭ ফািজল-২০১০ মমতাজ উি ন মা িমক িব: প য়াখালী ০৭/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৯০ ১৭৬৫৪৪৯৭৪২

86 ি  রানী শীল 1114950 িহ  ধম 2000,1ম িণ 2002,3য় িণ 2007,2য় িণ বা রাহাট মাঃ িব ালয় প য়াখালী 13/10/2014 13/10/2014 10/7/1984 1750218917

‡gvt †dviKvb gvngy` 218196 সহকারী িশ ক dvwRj- 3q Avãyj nvB we`¨vwb‡KZb cUzqvLvjxBmjvg Avwjg-2q `vwLj- 3q 10/5/1968 186697327078 24/01/2019 1/1/1994

evwRZv gva¨wgK we`¨vjq



87
িম  চ 1124666 সহকারী িশ ক িহ  ধম এসএসিস-2য় এইচ এস িস-2য় াতক (পাস/স ান)- 2য় ম  হিরেদব র মা িমক িব ালয় প য়াখালী 20.08.2015 01.01.2016 29.12.1983 17132269680

৮৮ বানী অচনা 1123713 সহকাির িশ ক িহ  ধম 2য় 2য় 3য় বহরম র মা মিক িব ালয় প য়াখালী 23/07/2015 1/11/2015 1/5/1980 1732112544

89 ‡gŠmygx ivbx 1154295 mnKvix wkÿK িহ  ুধম এসএসিস-১ম এইচএসিস-২য় াতক-২য় KvKoveywbqv Av`k© gva¨wgK 
we`¨vjq

পটয়াখালী 4/2/2019 1/9/2019 5/3/1992 1724237900

90  রানী সাহা 1114985 সহকাির িশ ক িহ  ধম 1ম 2য় 2য় বগম আেরফা ে ছা বািলকা মাঃিবঃ প য়াখালী 14/10/2014 1/1/2015 1977 1714968472

91 অ  রানী শীল ১১১৭৯৮৮ '' িহ: ধম এসএসিস-২০০৫ এইচএসিস-২০০৭ াতক-২০১১ উ র রাম র মা িমক িব: প য়াখালী ১২/১০/২০১৪ ০১/০৩/২০১৫ ১৯৮৮ ১৭২০২৪১৬৬১

92
রিবউল 1146365 সহকারী িশ ক শারীিরক িশ া এসএসিস-2000-2য় এইচএসিস-2003-2য় াতক (পাস)-2007-2য় উ র চরখালী মা িমক িব ালয় প য়াখালী 03.02.2019 01.05.2019 03.02.1984 1757805486

93 মাঃ হািফ র রহমান 373260 সহকারী িশ ক শারীিরক িশ া  1984,2য় িণ 1997,3য় িণ 1991,3য় িণ বা রাহাট মাঃ িব ালয় প য়াখালী 27/12/2010 1/9/1998 31/01/1969 1739282846

94 মাঃ রােসল িময়া 1146362 সহ: িশ ক শারীিরক িশ া এসএসিস-3.92 এইচএসিস-4.25 িবএ -2.83 পি ম তাফালবািড়য়া মা িমক িব ালয় প য়াখালী 11.02.2019 01.05.2019 01.02.1992 1718109228

95 মাঃ মা র রহমান 1146376 সহ: িশ ক শারীিরক িশ া এসএসিস-3.55 এইচএসিস-2.05 িবএসএস(পাস)-2.91 চরচ াইল আমজাদ হােসন মা িমক িব ালয় প য়াখালী 14.02.2019 01.05.2019 12.06.1986 1721187255

96 মা: িমজা র রহমান ১১৪৪৮৭৬ সহ:িশ ক শারীিরক িশ া মদন রা মা িমক িব ালয় প য়াখালী ১৫/০৮/৮৯ ০১/০৩/৯৩ ১৫/০৬/১৯৬৫ ০১৭৬৮৯৯২৫৫০

97 myjZvb  Avn‡g` 289636 সহকারী িশ ক শারীিরক িশ া GmGmwm-3q GBPGmwm-2q we G †MÖW-wm-12 Avãyj nvB we`¨vwb‡KZb cUzqvLvjx 15/01/1991 1/8/1997 2/4/1966 1718928487

98
রজবী আ ার 1146366 সহকারী িশ ক শারীিরক িশ া এসএসিস-3.50-2008 এইচএসিস-3.60-2010 াতক (পাস) -2য়-2013 গালখালী মা িমক িব ালয় প য়াখালী 05.02.2019 01.05.2019 1992 1772240147

99 শা মার ইয়া ১১২১৮৮৭ সহকারী িশ ক ক উটার ২.৯৪ (িজিপএ) ৩.৫০(িজিপএ) স ান(২য়) রতনিদতালতলী মা িমক িব ালয় প য়াখালী ২৪/১২/২০১৪ ০১/০৭/২০১৫ ০৫/০৫/১৯৮৭ ১৭২৩৪৩৭৭২১

100
সজীব মার দাস 1139020 সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস-3.33-2003 এইচএসিস-4.10-2005

িব.এ (স ান)-3.10-2009, এমএ-2.97-
2010কি উটা িডে ামা-2.53-2013

আটখালী মা িমক িব ালয় প য়াখালী 03.06.2014 21.03.2018 15.10.1987 1758332244

101 mvjgv Rvnvb Gb-1139002 সহকারী িশ ক Kw¤úDUvi GmGmwm-3.38 GBPGmwm-3.40 we G †m¤§vb-1g Avãyj nvB we`¨vwb‡KZb cUzqvLvjx 7/8/1914 1/3/1918 15/07/1987 1924577418

102
†gvt Kwei †nv‡mb 1146438 সহকারী িশ ক Kw¤úDUvi GmGmwm-3.88 2002

Kw¤úDUvi wW‡cøvgv
2007

we Gmwm  3.43 2013 BUevwoqv kvwiKLvjx gva¨wgK we`¨vjq cUzqvLvjx 20.02.2019 1.7.2019 19.12.1984 1879506144

103
মাঃ ফরদাউ র রহমান

সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস-3.00 এইচএসিস-2.50 িব.কম (স ান)-2য়, আইিস -3.00 িচকিনকা ী মা িমক িব ালয়
প য়াখালী

04.02.2019 06.05.1984 1719109356

105
সানিজদা আ ার জিরন 1146337 সহকারী িশ ক কি উটার এসএসিস-2009 এইচএসিস-2011 কি উটার সােয় -2017 চর আমেখালা বািলকা িন  মা িমক িব ালয় প য়াখালী 17/02/2019 01.05.2019 10.07.1993 1797325739

106
মা: মাহা র রহমান

১১৩৯০১৬ সহ:িশ ক কি উটার দািখল,৩.০০,২০০৩ আিলম,২.৮৩,২০০৬
ফািজল,২য়,২০০৮,
কািমল,৩.৪৫,২০০৯ ধানদী অআদশ মা িমক িব ালয়

প য়াখালী
২৪/০৩/২০০৪ ০১/০৫/২০০৪ ১৯৭৮ ০১৭২১৩৬৭৮৬৮

108 মাছাঃ িশিরন আ ার 1138990 সহ:িশ ক কি উটার এস.এস.িস 2002,2.38 এইচ.এস.িস 2006.২য় এম.এ 2012.2য় মদন রা মা িমক িব ালয় প য়াখালী ০৪/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৯৯০ ০১৭২২০০৬৯৮৪

109 মাঃ আিন র রহমান 1139035 সহ:িশ ক িষ িশ া 2.38 3.05 াতক -2.5 নওমালা মা িমক িব ালয় প য়াখালী 6/1/2014 3/1/2018 1987

110 মাঃ আ র রা াক 1138995 সহ:িশ ক কি উটার 1999/1ম 2004/2.20 াতক -2009/2য় বােজমহল মা িমক িব ালয় প য়াখালী 4/12/2015 3/1/2018 6/6/1905 1728695034

111 ‡gvt Rwniæj Bmjvg 1022874 mnt wkÿK AvBwmwU wØZxq wØZxq াতক -wØZxq ‡nZvwjqv gva¨wgK we`¨vjq cUzqvLvjx 1/4/2003 1/9/2005 1/1/1977 1718162269

১১২ জন সাহা 1106870 সহকাির িশ ক কি উটার 3.38 3.1 াতক -2য় বগম আেরফা ে ছা বািলকা মাঃিবঃ প য়াখালী 30/12/2013 1/5/2014 1987 1739062944

113 মাঃ হািফ র রহমান 1102566 সহ: িশ ক কি উটার এসএসিস-1ম এইচএসিস-3য় িবএ (পাস)-3য় চরচ াইল আমজাদ হােসন মা িমক িব ালয় প য়াখালী 12.05.2004 01.03.2014 20.03.1972 1761169115

114 মা: জিহ ল ইসলাম 1139030 '' আইিস এসএসিস-২০০১ এইচএসিস-২০০৪ াতক পাস.-২০১০ রািদয়া মা িমক িব ালয় প য়াখালী ১২/০১/২০১৫ ০১/০৩/২০১৮ ১৯৮৬ ১৭৫২১৪৬১৭০

115 মন দাস 1139019 সহ: িশ ক কি উটার এসএসিস-1ম এইচএসিস-2য় িবএ-2.70 পি ম তাফালবািড়য়া মা িমক িব ালয় প য়াখালী 14.06.2014 01.03.2018 10.02.1982 1710959692

119 মাসা: লাকী বগম ১১৩৯০২৫ '' কি উটার এসএসিস-১৯৯৭ এইচএসিস-২০০০ াতক স ান-২০০৫ উ র রাম র মা িমক িব: প য়াখালী ২৪/০৩/২০১৪ ০১/০৩/২০১৮ ১৯৮২ ১৭১০৪৫০৬৯১

120 মাঃ শািক র রহমান 1138994 সহ:িশ ক কি উটার 3.42 3.75 াতক 3.00 শৗলা ক রকাঠী মাঃ িব ালয় প য়াখালী 4/6/2015 3/28/2018 1/3/1990 1713952515

122
িকেশার মার ইয়া 1072069 সহকারী িশ ক

িষ িশ া
এসএসিস-1ম-1997 এইচএসিস-1ম-1999

িবএসিস(স ান)-1ম-2002, এমএসিস-1ম-
2003

আটখালী মা িমক িব ালয় প য়াখালী 01.01.2012 01.01.2013 23.11.1982 1728874828

2121960 সহকারী িশ ক AvBwmwU GGmwm-2q ¯œvZK - 2q ‡Mvjeywbqv evwjKv gva¨wgK we`¨vjq cUzqvLvjx†gvt kv‡n Avjg 20/02/2019 1/7/2019 1/6/1983107 1711109398GBPGmwm-2q



123
মাঃ মান মা া 1151623 সহকারী িশ ক িষ

এসএসিস-08
িজিপএ-3.81

এইচএসিস-11
িজিপএ-2.70

াতক-15
িসিজিপএ-2.96

ধানখালী গাজী, এ মা ান এ  হািফজা 
িন  মা িমক িব ালয়

প য়াখালী 2/4/2019 7/1/2019 1/20/1993 01727782381

124 ‡gvt mvB`yi ingvb 1124638 mnt wkÿK K…wl wkÿv wRwcG 3.05 wRwcG 3.94 wØZxq ‡nZvwjqv gva¨wgK we`¨vjq cUzqvLvjx 1/11/2015 1/1/2016 5/7/1989 1761715126

১২৬ মাসাঃ মাক দা বগম 1106891 সহকাির িশ ক িষ িশ া 2য় 2.5 াতক 2য় গছানী মা িমক িব ালয় প য়াখালী 30/12/2013 1/5/2014 30/12/1983 1754408069

127
ফােতমা জাহান না 1146381 সহ: িশ ক িষ এসএসিস-5.00 এইচএসিস-4.00 িবএিজ (স ান)-3.376 চরচ াইল আমজাদ হােসন মা িমক িব ালয় প য়াখালী 14.02.2019 01.05.2019 06.12.1990 1718234753

GBPGmwm-1g ¯œvZK -1g ‡Mvjeywbqv evwjKv gva¨wgK we`¨vjq cUzqvLvjxkkvsK cvj 1146458 সহকারী িশ ক K…wl wkÿv GGmwm-1g

¯v̂ÿwiZ/-
 †gvnv¤§` Rvnv½xi †nvmvBb 

†Rjv wk¶v Awdmvi 
cUzqvLvjx

 0441-62418
 deopatua@yahoo.com

20/02/2019 1/7/2019 30/06/1995 1762443604125



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

১ ঝনা রানী  ১০০৬৪৩৬ সহকারী  িশ ক শারীিরক িশ া  ২য়,(মানিবক) ৮৪  ৩য়,(মানিবক) ৮৬  ৩য়,(কলা) 19৯২ পাস  টাইগার মা িমক িব ালয় ঝালকা  ০১.০১.০৩  ০১.০৫.২০০৪ ১৯৬৯ ১৭৬০৬৪২১৪৮

২ জান  িসকদার ১০০১৮২৩ সহকারী  িশ ক  িষ  ২য়,(মানিবক) ৯৪   িষ িডে ামা ১ম,০৩ ২.৭৪ বাউিব-20১৭  টাইগার মা িমক িব ালয় ঝালকা   ০১.০৪.০৩  ০১.১১.২০০৪ ১৯৭৯ ১৭১৪৪৪৫১০৬

৩ এস. এম. গালাম িকবিরয়া ১১৪৬২৪২ সহকারী  িশ ক ইংেরজী 'এ''-০৫ িব ান 'এ''-০৭ িব ান  ২য় -20১১,স ান ইংেরজী  টাইগার মা িমক িব ালয় ঝালকা  ১৩.০২.১৯ ০১.০৫.২০১৯ ১৯৯০ ১৯১১৫৫৬০৫৮

৪ মাঃ মােসদ খান ১১৫১৫৬৭ সহকারী  িশ ক আই.িস. 'এ''-০৭ িব ান 'এ''-০৯ িব ান িব + 20১৪,স ান আই.িস.   টাইগার মা িমক িব ালয় ঝালকা  ১৩.০২.১৯ ০১.০৭.২০১৯ ১৯৯২ ১৭১৯২৬২৯৩২

৫ এ.িব.এম. মিহউি ন ২০৯৩৯৮  িসিনয়র িশ ক ইসলাম ধম ও নিতক িশঃ ৩য়, ৮১ ৩য়,/19৮৩  ৩য়, 19৮৫ িপপিলতা মা িমক িব ালয় ঝালকা   ২০.০৪.৮৭ ০১/০৫/১৯৮৭ ১৯৬৮ ১৭১৮২৪৮৯৮৩

৬ মাঃশাহীন খিলফা ১১৪৬২২৭ সহকারী  িশ ক ইংেরিজ ৩.৭৫, 2007 4.6/2009 2.9-2013(স ান) িপপিলতা মা িমক িব ালয় ঝালকা  14.02.2019 ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯১ 1738003803

৭ শিহ ল  ইসলাম মা া ১১৪৬২৩৯ সহকারী  িশ ক ভৗত িব ান ৪.৫, ২০০৯  ৪.২০, ২০১১ 3.37-২০১৫ (স ান) মিরয়া অ ত বালা মা/িবঃ ঝালকা  ২৪.০১.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯ ১৯৯৪ ১৭৫৭৬২০৮৮২

৮ িশ ী হাওলাদার ১১৩৮৯৫৯ সহকারী  িশ ক িহ  ধম ২য়,১৯৯৭ ২য়, ১৯৯৯  ২.৭৫/২০০৯ পাস মিরয়া অ ত বালা মা/িবঃ ঝালকা  ০৯.১০.২০১৬ ০১.০২.২০১৮ ১৯৮০ ১৭৩৯৫১৭৫৬৬

৯ মাঃ আিরফ মা া ১১৪৬২২৪ সহকারী  িশ ক শারীিরক িশ া ৩.৩৮, ২০০১  ২.২০, ২০০৬ ৩য়/২০১০ মিরয়া অ ত বালা মা/িবঃ ঝালকা   ২৪.০১.২০১৯  ০১.০৫.২০১৯ ১৯৮৪ ১৭১৯৬৩৩১৬১

১০ মাঃ ই াহীম ২১০৭৪২২ সহকারী  িশ ক  িষ ৫.০০, ২০০৬  িষ িডে া ৩.৫৮/১০ 0 বকাঠী মা িমক িব ালয় ঝালকা  ২4.০১.২০১৯  1992 ১৭৭৩৮২৯৯৩৯

১১ মাঃ ওবােয় াহ ১১৪৬২৪১ সহকারী  িশ ক ইসলাম ধম ও নিতক িশঃ 2.92/২০০৩ 3.08/২০০৬ 2.92 ও ৩.৫৫ বকাঠী মা িমক িব ালয় ঝালকা  ২4.০১.২০১৯ 1989 ১৭৪৬৩০৮৯৫১

১২ মাঃ আ স সা ার ২১২০৭৩৮ সহকারী  িশ ক গিনত 3.75/২০০২ 3.8০/২০০৫ 2.87/২০১১ িব.এস.িস বকাঠী মা িমক িব ালয় ঝালকা  ২4.০১.২০১৯ 1986 ১৭২৩৩২৬৬৪৪

১৩ ববী রানী ধা ১৯৬২২৪ সহকারী  িশ ক  সমাজ িব ান ৩য়/১৯৭৭ ৩য়/১৯৮১ ৩য়/২০১৫  ভীম লী িড.এন.মা ঃ িব ালয় ঝালকা  ২৭.০৮.৮১ ০১.০৯.৮৫ ১৯৬১ ১৭৫৩৭০৫৯০২

১৪ মাঃ আিম ল ইসলাম ১০০১৮২২ সহকারী  িশ ক ইসলাম ধম ও নিতক িশঃ  ৩য়, ১৯৯৮ ২য়,২০০০ ২য়, ২০০৪  বািলেঘানা এস.এম. মা/িবঃ ঝালকা   ০১.০১.২০০৩ ০১.০১.২০০৪ ১৯৮১ ১৭১৬০৬৪৩৯১

১৫ মাঃ ম ািফ র রহমান ১১৪৪৮৪৪ সহকারী  িশ ক ইংেরিজ ৪.০৮ 4.০০/ ২য়  বািলেঘানা এস.এম. মা/িবঃ ঝালকা  ০৪.০২.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯ ১৯৯২ ১৭১৪৭৪৭৫৪২

১৬ মাঃ িছি র রহমান ১১৪৪৮৪৫ সহকারী  িশ ক  বসায় িশ া ৩.৭৫ 2.6০/ 2.0০/  বািলেঘানা এস.এম. মা/িবঃ ঝালকা  ০৪.০২.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯ ১৯৮৫ ১৭১৭৬৩৩৩২৪

১৭ িনপা মি ক ১১৪৪৮৪৩ সহকারী  িশ ক শারীিরক িশ া ৩.১৯ 2.6০/ ২য়,  বািলেঘানা এস.এম. মা/িবঃ ঝালকা  ০৬.০২.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯ ১৯৮৯ ১৮৬৯৮০০৪৩০

১৮ িস ল মি ক ১১১২৭৩৫ সহকারী  িশ ক  িষ 3.০০/  িষ িডে ামা ৩.৬২ ০  বািলেঘানা এস.এম. মা/িবঃ ঝালকা  ২২.০৬.২০১৪ ০১.০৯.২০১৪ ১৯৮৯ ১৭৭৫৭১৬০০২

১৯ বণা রাণী পাল ১৬৬৫১৮২ সহকারী  িশ ক কি উটার ২য়/৯৮ ২য়, ২০০০ ২য়, ২০০৩  গি য়া সিলম মা িমক িব ালয় ঝালকা  ১০.০১.২০১২ ০১.১১.২০১২ ১৯৮২ ১৭১৫৮৬৩৭৯৭

২০ মাঃ রােসল হাওলাদার ১১৪৪৮৩৬ সহকারী  িশ ক শারীিরক িশ া  ২.৮৮, ২০০১ ২.২০, ২০০৬  ২য়, ২০১০  বদারা র মা িমক িব ালয় ঝালকা  ০৭.০২.২০১৯  ০১.০৩.২০১৯ ১৯৮৫ ১৭২৮৩৪২৩০০

২২ িনরা আ ার ১১৪৪৮৩৭ সহকারী  িশ ক গিনত ও সাধারন িব ান  ৪.১৩, ২০০৯ ৩.৫০, ২০১১  ৩.০২, ২০১৫ বদারা র মা িমক িব ালয় ঝালকা  ০৭.০২.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯ ১৯৯৩ ১৭৬৭৮৬৮৯৪১

২৩ মাঃ বলােয়ত হােসন ২৮৭৮৫৪ সহকারী  িশ ক ইসলাম ধম ও নিতক িশঃ ৩য়, ৮৮ ৩য়, ৯০ ২য়, ৯৪ লতান হােসন খান মা/িবঃ ঝালকা  ০১.০১.১৯৯৬ ০১.০১.১৯৯৭ ১৯৭১ ১৭৪৮৯৭৫০৬৬

২৪ আিতকা খা ন ৫১০৫৪৯ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ও নিতক িশঃ ২য়-১৯৮৯ ২য়-১৯৯১ ২য়-১৯৯৪ চা খান িড,এস মা িমক িব ালয় ঝালকা  ২৭/০৩/২০০০ ০১.০৫.২০০০ ১৯৭৪ ১৬২৫৬০২৯৭৩

২৫ ষার কাি  রায় ১০৪২৫০৩ সহকাির িশ ক শারীিরক িশ া ২য়-১৯৯১ ২য়-১৯৯৩ ২য়-১৯৯৯ চা খান িড,এস মা িমক িব ালয় ঝালকা  ২৮/০১/২০১০ ০১.০৫.২০১০ ১৯৭৬ ১৭২৫৯২০৮৮৮

২৬ মলয় িব াস ১১১৫৭৮৬ সহকাির িশ ক কি উটার ১ম-২০০২ ১ম-২০০৪ ২য়-২০০৮ চা খান িড,এস মা িমক িব ালয় ঝালকা  ০১/১১/২০১৪ ০১.০১.২০১৫ ১৯৮৭ ১৭২৯১০০২৩০

২৭ মাঃ সিহ ল ইসলাম ১১৪৬২১৮ সহকাির িশ ক ভৗত িব ান /িব ান  ৩.২৫,২০০২ ২.৫০,২০০৫  ২য়, ২০০৯ (স ান) কা রকা  ক ,এম,  মা/িবঃ ঝালকা  ০৪.০২.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯ ১৯৮৮ ১৭২৪৭০১৩৫৬

২৮ া রানী সাহা ১১৪৬২২৯ সহকাির িশ ক ইংেরিজ ৩.৮৮, ২০০২ ৪.৩০,২০০৪ ২য়, ২০০৯ (স ান) কা রকা  ক ,এম,  মা/িবঃ ঝালকা  ০৪.০২.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯ ১৯৮৬ ১৭১৬৯৫০৯৫২

২৯ মাঃ ফজ ল হক ৫১১৯৫৭ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ও নিতক িশঃ ২য়,৯২ ৩য়,৯৪ ২য়, ৯৭  হমােয়ত উি ন িব ান িশ ায়তন ঝালকা  ২৯.০৪.২০১০ ০১.০৬.২০০০ ১৯৭৮ ১৭৬৫৭৮৭৫৩৪

৩০ মাঃ ফজেল রাি  ১০৫৫০২০ সহকাির িশ ক শিররচরচা ২য়,৯৩ ৩য়,৯৫ ২য়,২০০০  হমােয়ত উি ন িব ান িশ ায়তন ঝালকা  ০৮.১১.২০১০ ০১.০১.২০১১ ১৯৭৭ ১৭১৪৬৬৯৩২৬

৩১ িবজয়   িম ী ৫১৩২৯৮ সহকাির িশ ক  ৩য়,৮২ ৩য়, ৮৬ ৩য়,৯২  হমােয়ত উি ন িব ান িশ ায়তন ঝালকা  ২৪.০৮.২০১৪ ০১.০৫.২০০১ ১৯৬৬ ১৭২৫৪৫২১৬২

৩২ আঃ রিহম ধা ১০৭৪১৯১ সহকাির িশ ক িহ  ধম ১ম,৯৩ ২য়,৯৫ ৩য়,৯৯  হমােয়ত উি ন িব ান িশ ায়তন ঝালকা  ০১.০৪.২০১৩ ০১.০৪.২০১৩ ১৯৭৮ ১৭৩৪৫৫৭০৫৬

৩৩  মাঃ সাই র রহমান ৩৭৪৪৫৮ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ও নিতক িশঃ ২য়,/৮৪ ২য়,/ ৮৭  ৩য়, /৯১(,২য়, ৯৩) সয়দা জািমলা খা ন বািলকা িবঃ ও কেলজ ঝালকা  ০৯.০৪.২০০৯ ০১.০৪.১৯৯৯ ১৯৭১ ১৭৩২৭৯৬৫৮৬

৩৪ মাঃ অিলউর রহমান ২১০৭৪২৪ সহকাির িশ ক  িষ ২য়,২০০৮  িষ িডে ামা ,২য়/১২ ০ হা দ র িব.আর.স আলীম মা াসা ঝালকা  ০১.০৯.১৪ ০১.১১.১৪ ১৯৯২ ১৭২২৩৬৪০৬৪

35 নািসমা আ ার ২১০৬৪৫৬ সহকাির িশ ক  আরিব  ১ম, ২০০২ ২য়, ২০০৪ ২য়, ২০০৬ হা দ র িব.আর.স আলীম মা াসা ঝালকা  ১২.০৬.১৪ ০১.০৭.১৪ ১৯৮৭ ১৯২৪২৯০৯৮০

িব ালেয়র নাম
জলা

 (কম ল)
িনেয়ােগর 

তািরখ
জ সাল মাবাইল না ার

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

িমক নং িশ েকর নাম
ইনেড  

ন র
পদবী িবষয়

িশ াগত যা তা এমিপও 
ি র তািরখ



36 হা দ আলী আহেমদ ২১০৯৯৮০ সহকাির িশ ক আরিব  ১ম,২০০৪  ১ম,২০০৬ ২য়, ২০০৯ হা দ র িব.আর.স আলীম মা াসা ঝালকা  ০১.১২.১৪ ০১.০৫.১৫ ১৯৯০ ১৭১৭৫৮০৫০৯

37 মাঃ সাই ল ইসলাম ২১২৩৬৩৪ সহকাির িশ ক ইংেরজী ২য়, ২০০৫ ২য়, ২০০৭ ২য়, ২০১১ হা দ র িব.আর.স আলীম মা াসা ঝালকা  ০৭.০২.১৯ ০১.০৩.২০১৯ ১৯৮৮ ১৭১৮৭১৭৪০৫

38 মাঃ সিফ ল ইসলাম ২১২৩৬৩৫ সহকাির িশ ক গিনত ১ম, ১৯৯৯ ১ম, ২০০২ ২য়, ২০০৭ হা দ র িব.আর.স আলীম মা াসা ঝালকা   ০৭.০২.২০১৯ ০১.০৩.২০১৯ ১৯৮৪ ১৭১৮৭১৭৪০৫

39 সজল হালদার ১১৩৮৯৭০ সহঃ িশ ক কি উটার 3.38/০২ 3.4/০৪ ি তীয় নী/০৮ ম কাঠী িব, এস, মাঃ িবঃ ঝালকা  ০১/০৪/২০১৫ ০১.০৩.২০১৮ ১৯৮৫ ১৮৮১০০১৭০২

40 সান ন জাহান িবলাসী ১১৪৬২৪৪ সহঃ িশ ক ভৗত িব ান থম নী/৯৯ ি তীয় নী/০২ থম নী/০৯ ম কাঠী িব, এস, মাঃ িবঃ ঝালকা  ১৮/০২/২০১৯ ০১.০৫.২০১৯  ১৯৮৪ ১৬৭৫২৮৮৯৩৩

41 মাঃ আলী হাসাইন ১১৪৬২৩৪ সহঃ িশ ক ইংেরিজ ৫. ৫. ি তীয় নী ম কাঠী িব, এস, মাঃ িবঃ ঝালকা  ১৮/০২/২০১৯ ০১.০৫.২০১৯ ১৯৯১ ১৭২০৬৭৭৬৪০

42 মাঃ ইমরান  হােসন ১১৫১৫৬৮ সহকাির িশ ক ইংেরিজ ৪.৬৯/২০০৭ ৫.০০/২০০৯ ২.৮১/২০১৪  িশর গ আিজ ে ছা ল এ  কেলজ ঝালকা  ০২.০২.২০১৯ ০১.০৭.২০১৯ ১৯৯২ ১৭৬০৯৭১২০৩

43 মাঃ আরাফাত হােসন ১১১৩৫০৯ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ও নিতক িশঃ ৩.৮৩/২০০১ ২.৬৭/২০০৩ ২য়, ২০০৫  িশর গ আিজ ে ছা ল এ  কেলজ ঝালকা   ০৬.০৯.২০১৪ ০১.১১.২০১৪ ১৯৮৭ ১৭৫৪১০০৮১০

৪৪ িদ  হালদার ১১৪৬২৩৩ সহকাির িশ ক ইংেরিজ ৩.০০/২০০৬ ৪.০০/২০০৮ ২য়, ২০১২ ভা কাঠী  মা িমক িব ালয় ঝালকা  ০৫.০২.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯ ১৯৯১ ১৭৩৪২৪৯৭৫১

৪৫ িলিপকা ১১৫৪২৮০ সহকাির িশ ক িহ  ধম ২.২৫/২০০২ ২.৬০/২০০৫ ২য়/ ২০০৭ ভা কাঠী  মা িমক িব ালয় ঝালকা  ০৫.০২.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯ ১৯৮৪ ১৭২৫৪৯৮৮৬৪

৪৬  ফায়ারা আ ার ১০২৮৯৫৮ সহকাির িশ ক কি উটার ১ম/৯৭ ২য়/৯৯ ২য়/০০১ জ.িব আই. ইউিনয়ন  মা/িবঃ ঝালকা   ০৯/০২/২০০৪ ০৫.১২.২০০৫ ১৯৮২ ১৭২৭৩৭৮৮৮০

৪৭ িবজন  িম ী ১১৪৬২২১ সহকাির িশ ক কি উটার ১ম/২০০০ ৩.২২/ ৩.৮১/ সািচলা র িক াকাঠী ল এ  কেলজ ঝালকা   ০৬.০২.১৯ ০১.০৫.১৯ ১৯৮৪ ১৭১২৪৮৮৫১৫

৪৮ ফান সরকার ১১৫১৫৭৩ সহকাির িশ ক শারীিরক িশ া ৩.৫০/২০০২ ২.৯০/২০০৫ ২য়, ২০০৯ সািচলা র িক াকাঠী ল এ  কেলজ ঝালকা  ০৬.০২.১৯ ০১.০৭.১৯ ১৯৮৪ ১৭১৪৫২২২৪৫

৪৯ আ ল কালাম ২১৬০০৪ ঃ িশ ক পৗরনীিত ২য়/১৯৮০ ২য়/১৯৮৪ ২.৭৮/২০১৭  জ ে ছা মাঃ বািলকা িবঃ ঝালকা  ০২.`০২.`৯২  ০২.০২.৯৩ ১৯৬৪ ১৭১৫৫৭৬৩০৪

৫০ হািফজা পারভীন ২১৭৯১৪ ঃ িশ ক বাংলা  ৩য়/১৯৮৩ ৩য়/১৯৮৭ ২.৬৯/২০১৭  জ ে ছা মাঃ বািলকা িবঃ ঝালকা  ০২.০২.৯৩ ০২.০২.৯৪ ১৯৬৬ ১৭৫৭৮২০৬১৯

৫১ নীিতশ রায় ১১২১২৩১ সহকাির িশ ক গিনত ১ম/১৯৯২ ১ম/১৯৯৪ ২য়/১৯৯৮  জ ে ছা মাঃ বািলকা িবঃ ঝালকা  ০৯.৬.২০১৫ ০১.০৭.২০১৫ ১৯৭৭ ১৭১৮১৭৫৬২৮

৫২  আঃ লিতফ হাং ২১৪৫১৫ সহকাির িশ ক সমাজ িব ান ২য়,/৮৪ ৩য়/৮৬ ৩য়/৮৮ বগম চানব  মেমা মা ঃ িব াঃ ঝালকা   ০১.০৮.৯১ ০১.০৫.১৯91 ১৯৬৯ ১৮৭১৬০৮৯৩২

৫৩ পিল বপাির ১১৪৪৮৪০ সহকাির িশ ক গিনত ৪.১৩/২০০৬ ৩.৭০/২০০৮ ১ম/২০১২ বগম চানব  মেমা মা ঃ িব াঃ ঝালকা  ০৫.`০২.`১৯ ০১.০3.১৯ ১৯৯০ ১৭৪৬৮৪০১৪৮

৫৪ িচ া বপাির ১১৪৪৮৪১ সহকাির িশ ক বাংলা ২.৩৮/২০০৬ ৪.৪০/২০০৮ ২য়/২০১২ বগম চানব  মেমা মা ঃ িব াঃ ঝালকা   ০৫.০২.১৯ ০১.০3.১৯ ১৯৮৯ ১৭৪৮৫৬০৫৫৫

৫৫ জসিমন আ ার ১১৪৪৮৪২ সহকাির িশ ক  িষ ৫.০০/২০০৫ ৪.৯০/২০০৭ ৩.৬৫/২০১৩ বগম চানব  মেমা মা ঃ িব াঃ ঝালকা   ০৫.০২.১৯ ০১.০3.১৯ ১৯৯০ ১৯১৯৪২৯৩৩১

৫৬ নািফছা আহেমদ ১১৪৬২৩২ সহকাির িশ ক ইংেরিজ ৩.৮৩ ৩.৮ ২য় মানপাসা বািলকা মা ঃ িব াঃ ঝালকা  ১২.`০২.`১৯ ০১.০৫.১৯ ১৯৮১ ১৬৩৯৭০০৯২১

৫৭ কাম ন নাহার ডানা ১১৪৬২৩০ সহকাির িশ ক ইংেরিজ 5 5 3.67 মানপাসা বািলকা মা ঃ িব াঃ ঝালকা  ০২.১৯১২.০২.১৯ ০১.০৫.১৯ ১৯৯৪ ১৭৫৪০৬৪৫২৭

৫৮ অবনী মার ম মদার ৫১৪২৯৯ সহকাির িশ ক িহ  ধম ৩য়/৭৮  ৩য়/৮১ ৩য়/৮৭ িহমান কাঠী মা িমক িব ালয় ঝালকা   ১৯.০৮.২০০০ ০১.১২.২০০০ ১৯৬১ ১৭৫৭৮৪৬৪৩১

৫৯ মাঃ িন ল ইলসাম ১০৭১৬২৯ সহকাির িশ ক ইসলাম ধম ও নিতক িশঃ ১ম/৯৭ ২য়/৯৯ ২য়/২০০১ িহমান কাঠী মা িমক িব ালয় ঝালকা  ২৪.০৮.২০১১ ০১.০২.২০১৩ ১৯৮৩ ১৭১৬১২৪০৫৯

৬০ অসীম হালদার ৫১২৪২৬ সহকাির িশ ক কি উটার ২য়/৯৫  িষ িডে ামা ,২য়/০০ ০ িহমান কাঠী মা িমক িব ালয় ঝালকা  ২০.০৮.২০০০ ০১.১০.২০০০ ১৯৭৯ ১৮৫৬০৭৪৯২৭

৬১ মাঃ আনম ল ইসলাম 1023447 সহকারী িশ ক কি উটার 2য়-1989 2য়-1993 2য়-1998 নলিছ  গালস ল এ  কেলজ ঝালকা  8/12/2003 1/9/2005 7/10/1974 01721399933

৬২ মাঃ ফরদাউস 581252 সহকারী িশ ক ইসলাম দা-1ম-2016 আ-২য়-1998 ফা-1ম-2000 নলিছ  গালস ল এ  কেলজ ঝালকা  11/20/2011 1/5/2002 10/2/1982 01715251266

৬৩ মা দ সরদার 1076953 সহকারী িশ ক গিণত 1ম 2য় 3য় নাি কা  আঃ মাঃ িব ালয় ঝালকা  1/1/2013 1/7/2013 12/31/1984 01716540992

৬৪ তািরনা সাবিরনা 1146267 সহকারী িশ ক িষ 4.50-2007 4.50-2009 3.28-2014 দপদিপয়া মা িমক িব ালয় ঝালকা  2/21/2019 1/5/2019 1992 01742081035

৬৫ মাঃ িরয়াজ রহমান 1146268 সহকারী িশ ক বাংলা 4.25-2008 4.60-2010 3.01-2014 সরমহল িনর হাট মাঃ িবঃ ঝালকা  2/18/2019 1/5/2019 12/31/1993 01752198785

৬৬ মাঃ িরয়া ল ইসলাম 1146271 সহকারী িশ ক বসা 3.25-2005 4.20-2007 1ম-2012 লকা  শিহিদয়া ইউঃ একােডিম ঝালকা  9/2/2019 1/5/2019 1/5/1990 01755909066

৬৭ বানা ইয়াসিমন 138972 সহকারী িশ ক ইংেরজী 1ম-2000 1ম-2002 3য়-2006 আিমরাবাদ মা িমক িব ালয় ঝালকা  12/28/2014 1/5/2018 12/31/1984 01763905041

৬৮ আতােয় রাি 1146265 সহকারী িশ ক বসা 3.63-2003 3.50-2005 2য়-2009 আিমরাবাদ মা িমক িব ালয় ঝালকা  2/14/2019 1/5/2019 10/12/1988 01721481864

৬৯ মাঃ তা ল ইসলাম 102096 সহকারী িশ ক ইসলাম ২য়-1996 2য়-1998 2য়-2000 শংকর পাশা মা িমক িব ালয় ঝালকা  1/9/2002 1/9/2005 3/1/1981 01764325438

৭০ আসমাউল সনা 1146273 সহকারী িশ ক বাংলা 4.69-2007 3.60-2009 3.00-2014 শংকর পাশা মা িমক িব ালয় ঝালকা  2/4/2019 5/1/2019 12/25/1992 01716774656

৭১ মানসী িব াস 2108287 সহকারী িশ ক িষ 3.63-2002 2.60-2005 2য়-2009 শংকর পাশা মা িমক িব ালয় ঝালকা  11/4/2014 1/1/2015 9/5/1986 01775109491

৭২ মাঃ লাল হােসন তা কদার1146262 সহকারী িশ ক শারীিরক িশ া 3.44-2005 2.10-2007 2য়-2011 শংকর পাশা মা িমক িব ালয় ঝালকা  2/4/2014 5/1/2019 2/6/1990 01722842573

৭৩ ম ল ইসলাম খান 1146280 সহকারী িশ ক গিণত 3.63 2.5 2য়  দল য়ার বািলকা মা িমক িবঃ ঝালকা  2/6/2019 5/1/2019 1/1/1987 01914518230

৭৪ তপন মার শীল 218724 সহকারী িশ ক সমাজ িবঃ 3য় 3য় 3য়  দল য়ার বািলকা মা িমক িবঃ ঝালকা  4/25/1993 1/1/1994 6/15/1960 01716500077

৭৫ মাঃ কায়সার হােসন 1146276 সহকারী িশ ক িষ 3.13 2.2 2য় ইসলাম র মা িমক িব ালয় ঝালকা  2/4/2019 5/1/2019 5/27/1985 01718117374

৭৬ মাঃ জাবােয়র আহেমদ 1146277 সহকারী িশ ক গিণত 5 4.2 3.16 ইসলাম র মা িমক িব ালয় ঝালকা  2/4/2019 5/1/2019 2/7/1993 01734856627



৭৭ গৗর  মার িব াস 1146314 সহ: িশ ক বাংলা 1999 2001 2005 চাড়াখালী এম এল মা:িব: ঝালকা  4/2/2019 1/5/19/ 1983 1911835313

৭৮ মা: ফারকানুর রহমান69413 সহ: িশ ক বাংলা 1981 1983 1988 িনজািময়া এম এল মা:িব: ঝালকা  1/10/83/ 1985 1965 1776732277

৭৯ মা: হল আমীন 513321 সহ: িশ ক সমাজ িবজথ্ান 1985 1988 1992 ঐ ঝালকা  12/1/2000 ম - 2001 1969 1732280769

৮০ মিন ল ইসলাম 1151589 সহ: িশ ক ইংেরজী 2006 2008 2012 ঐ ঝালকা  6/2/2019 জলুাই-2019 1989 1736917172

৮১ স াসী মি ক 1146313 সহ: িশ ক ইংেরজী 2004 2006  সাংগর আদশ মা: িব: ঝালকা  9/2/2019 1/4/2019 1989 1772787767

৮২ মা: জািকর হােসন 216035 সহ: িশ ক বাংলা 1984 1986 1988 সাতিরয়া এম এম মা: িব: ঝালকা  1/7/1992 1/9/1992 1967 1917316180

৮৩ মা: বাবুল সরদার 287421 সহ: িশ ক ব বসা িশ া 1981 1983 1985 াগড় মা: িব: ঝালকা  29/8/2015 1/11/2016 1965 1724660802

৮৪ মা: সা জদ খান 1146300 সহ: িশ ক িব ান 2007 2009 2013 উ র উ মপুর এম এল মা: িব: ঝালকা  7/2/2019 1/5/2019 1992 1752482715

৮৫ সানজানা জাহান সাথী1146289 সহ: িশ ক বাংলা 2007 2009 2013 ঐ ঝালকা  7/2/2019 1/5/2019 1991 173649189

৮৬ মা: নুরজামান খান 1146294 সহ: িশ ক ইংেরজী 2003 2005 2009 বারবাকপুর বা: মা; িব: ঝালকা  3/2/19/ 1/5/2019 1988 1719336717

৮৭ মা: িরয়াজলু ইসলাম1146287 ইসলাম ধম 2005 2007 2011 ঐ ঝালকা  3/2/2019 1/5/2019 1991 1724270935

৮৮ িরয়াজলু ইসলাম 1121202 সহ: িশ ক কৃিষ 2002 2003 2010 হাজী সয়দ আফসার উ ন মা: িব ঝালকা  4/6/2015 1/7/2015 1986 1716176387

৮৯ িদেজ  ◌বদ 11542086 িহ  ুধম 2003 2005 2009 ঐ ঝালকা  9/2/2019 1/9/19/ 1988 1923982627

৯০ মা: কামাল হােসন 1110927 সহ: িশ ক ইসলাম ধম 2003 2005 2007 ঐ ঝালকা  12/5/2014 1/7/2014 1989 1726120832

৯১ তািনয়া সুলতানা 1146292 সহ: িশ ক ইংেরজী 2006 2008 2013 িপংরী মা: িব: ঝালকা  9/2/2019 9/5/2019 1990 1748338255

৯২ উৎপল মার হালদার 1110937 সহ: িশ ক কি উটার 2002 2004 2008 মেনাহর র মা: িব: ঝালকা  19/3/14 1/7/2014 1987 1765785424

৯৩ ক এম মা দ রানা 1146283 সহ: িশ ক গিণত 2005 2007 2012 আেনায়ারা খা ন বা: মা: িব: ঝালকা  4/2/2019/ 1/5/2019 1990 17354183

৯৪ মা: মিনর িসকদার 1446296 বসা িশ া 2004 2006 2010 িজেক মা: িব: ঝালকা  4/2/2019 9/5/2019 1989 1735688821

৯৫ মা: গালাম মিহউি ন 287151 সমাজ িব থান 1983 1986 1988 প াম সি লিন িন: মা: বা: িব: ঝালকা  10/9/1995 1/11/1995 1967 1715648890

৯৬ িপ ষ মার 1146302 বাংলা 2005 2007 2012 বামনখান পি  মংগল মা:িব: ঝালকা  22/1/19 1/5/2019 1988 1721806439

৯৭ মাহ র রহমান 1144835 সমাজ িব থান 2000 2003 2007 কা িনয়া িনয়র মা: িব: ঝালকা  6/2/2019 1/3/2019 1983 1716074440

৯৮ ঝরনা রাণী রায় 218948 বাংলা 1983 1986 1988 আফাজউি ন বা: মা: িব: ঝালকা  1/6/2003 31/8/2003 1968 154155550

৯৯ বীর বাড়ই 1146308 গিণত 2004 2006 2010 ঐ ঝালকা  6/2/19/ 1/5/2019 1989 1725403505

১০০ আ ল হাসাইন 293370 ইসলাম ধম 1992 1994 1996 পি ম গা য়া রগা র ঝালকা  24/6/98 1/4/1999 1977 1734783591

১০১ সয়দ মিশউর রহমান 1146311 িষ 2005 2009 2013 ◌ঐ ঝালকা  9/2/2019 17/5/19 1990 1724917124

১০২ াম র দাস 1124592 গিণত 2004 2007 2011 এস ডি উ কা পাড়া মা: িব: ঝালকা  12/10/15/ 1/1/2016 1989 1742455406

১০৩ মা: মা ািফ র রহমান 1151592 বাংলা কা িনয়া নল িনয়া মা: িব: ঝালকা  6/2/2019 1/7/2019 1989 1717860809

১০৪ কাজী মা দ হাসান 207309 বাংলা 1977 1981 1988 সাউথ বড়ইয়া নািছমা খা: বা: িন: মা: িব: ঝালকা  1/7/1986 1/7/1986 1960 1724584740

১০৫ আব ল মা ান 510059 সামািজক িব ান 1977 1982 1988 ঐ ঝালকা  2/5/1999 1/6/1999 1962 1754155872

১০৬ খািদজা 289232 ইসলাম ধম 1981 1993 1996 ঐ ঝালকা  15/4/97 15/4/97 1974 1714478411

১০৭ মা: সাই ল ইসলাম 1146291 গিণত 2001 2004 2009 ◌ঐ ঝালকা  11/2/2019 1/5/2019 1985 1724296464

১০৮ মা: িব াল হােসন 1059200 ইসলাম ধম 1995 1997 1999 রাজা র মেডল পাইলট উ  িব: ঝালকা  4/11/2010 1981 1711076419

১০৯ শাহনাজ 1126794 ইসলাম ধম 1999 2001 2003 ঐ ঝালকা  2/12/2015 1985 1727242863

১১০ িম ম মদার 1146286 গিণত এম এস আলম মা: িব: ঝালকা  5/2/2019 6/5/2019 1993 1768908133

১১১ িজয়াউল হক 1146288 িব ান ঐ ঝালকা  4/2/2019 6/5/2019 1989 1710345060

১১২ ল ইসলাম 517669 গিণত 1977 1979 1982 পালট : বা: মা: িব: ঝালকা  1/9/1995 1/1/1995 1960 1747100058

১১৩ নাজ ন নাহার 1146305 সমাজ িব থান 2002 2004 2008 ঐ ঝালকা  2/2/2019 1/5/2019 1984 1961817351

১১৪ মাঃ গালাম মাওলা ১১২১৩৭ সহঃ িশ ক গিনত ১ম/৯৭ ১ম/৯৯ ২য়/২০০১ কাঠািলয়া পাইলট বািলকা ল এ  কৈলজ ঝালকা  ২৭/০১/১৪ ১৯৮৭ ১৭১৬২৩০১৭৮

১১৫ ন া  করমকার ১১৫১৫৮১         “ ব বসা িশ া ৩.০৬/০৪ ৩.৫৭/০৬ ২য়/২০১০                       “ ঝালকা  ০৯/০২/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭৮৪৩৪৭৩৭৬

১১৬ মা ন হােসন ১১৫১৭৮         “ িব ান ৩.৩১/০৫ ৩.২০/০৮ ২য়/২০১২                       “ ঝালকা  ১৩/০২/১৯ ১৯৮৯ ১৭১৯০৪৪৩৭

১১৭ আিরফ হােসন ১১৪৬২৫৯         “ গিনত ৪.১৯/২০০৮ ৫.০০.২০১০ ৩.৬২/২০১৫ ক,িব, ক মা িমক িব ালয় ঝালকা  ০৭/০২/২০১৯ ১৯৯৩ ১৭১৯১৪৫৩৬০



১১৮ মাঃ আব র রিহম ১১৫১৫৭৯         “ গিনত ২.৮৮/২০০২ ২.৭০/২০০৫ ২য়/২০০৯                “ ঝালকা  ০৭/০২/২০১৯ ১৯৮৭ ১৭৫৭৯৮৩৮৭৩

১১৯ মাসাঃ তািনয়া  আ ার ১১৪৬২৫৩         “ কৃিষ ৫.০০/ ৫. ৩.৮৪ আমির িনয়া এইচ, ক, বািলকা মা িমক িব াঃ ঝালকা  ০১/০২/২০১৯ ১৯৮৪ ১৮২৯৬০৫৬৯২

১২০ রবী  নাথ ঢালী ১১৪৪৮৫১         “ ইংেরজী ৪.১৩/২০০২ ৪.৩০/২০০৪ ২য়/২০০৯                           “ ঝালকা  ০৭/০২/২০১৯ ১৯৮৬ ১৯১৮৩৮৫১৮২

১২১ মা:জািহ ল ইসলাম ১১৪৬২৫৪        “ ইংেরজী ৩.০৬/২০০৪ ৩.৭১/২০০৬ ৩য়/২০১১ ক য়া মা িমক িব ালয় ঝালকা  ১০/০২/২০১৯ ১৯৮৮ ১৭২২৬৯০৪৭৩

১২২ মাঃ সাই ল ইসলাম ১১৪৬২৫৮       “ ব বসা িশ া ২.৮৮/২০০৫ ৪.১০/২০০৭ ২য়- অনারস আওবা িনয়া মেডল হাই ল ঝালকা  ০৬/০২/২০১৯ ১৯৮৯ ১৭৩৯৬৮৩০৭২

১২৩ মাঃ মাই ল ইসলাম ১১৪৬২৫০       “ ইংেরজী ৫.০০/২০০৮ ৪.০০/২০১০ ২.৯৪/২০১৪                 “ ঝালকা  ০৬/০২/২০১৯ ১৯৯২ ১৭৮৩৩৩১৩৩৫

১২৪ িসরা র ইসলাম ১১৪৪৮৩৪       “  ক উটার িশঃ ২.৬৭/২০০১ ২.১০/২০০৪ ২য়/২০৮ আলহা  ক,এইচ, এম মা িমক িব ালয় ঝালকা  ২১/০৭/১৫ ১৯৮৫ ১৭১১০২২৩৫৪

১২৫ িমলন কাি  বড়ার ১১৫১৫৮৩        “ গিনত ৪.৪৪/২০০৭ ৩.৮০/২০০৯ ৩.০৯/২০১৩ জাংগািলয়া িন  মা িমক বািলকা ঝালকা  ০১/০১/২০১৯ ১৯৯৩ ১৭৫১১৪৭৯২৩

১২৬ সােহল জমা ার ১১৩৮৯৬৮        “ ক উটার িশঃ ৩.৩৯/২০০৬ ৩.২০/২০০৮ ২য়/২০১১ মিরচ িনিয়া মা িমক িব ালয় ঝালকা  ০৭/০২/২০১৯ ১৯৯১ ১৭২৯৪৩৯২৪৬

১২৭ মাঃ শাহআলম ২০১৫০৩৭        “ ধরমীয় িশ ক ১ম/৯৪ ২য়/৯৮ ২য়/২০০০ আলহা  ক, এইচ, এম মা িমক িব ারয় ঝালকা  ১৩/১০/১২ ১৯৭৯ ১৭০৩৬৯৪২৪৫

১২৮ মাঃ জালাল উি ন ১১২৪৫৭৭        “ ধরমীয় িশ ক ৩.৬৭/২০০২ ২.৪২/২০০৫ ১ম/২০০৭ আওবা িনয়া মেডল  হাই ল ঝালকা  ০৩/১১/২০১৫ ১৯৮৯ ১৭২১৫৪০৩৭৮

১২৯ মাঃ আহ দ আলী ১০৭৬৯৫২         “ কৃিষ িশ ক ৩.৩৮/২০০৩ ৩.০০/২০০৫ ২য়/২০০৯ বগম চানিময়া বািলকা মা িমক িব ালয় ঝালকা  ১০/০২/২০১৩ ১৯৮৭ ১৭২১০১৮৮৪৯

১৩০ মাঃ নওয়াজ শরীফ ২১০৬৪৬৭       কৃিষ ৩.৬৩/২০০৪ ৩.১৯/২০০৬ ২য়/২০১০ উ র তালগািছয়া নছািরয়া ফািজল মা াসা ঝালকা  ০২/০৮/২০১৪ ১৯৮৮ ১৭২৭৫৫০৮৪২

১৩১ আসমা  আ ার ২১১৫৬৩৫        “ ক উটার িশঃ ৩.৮৮/২০০৬ ৩.৮০/২০০৮ উ র চরাইল আদরশ  দািখল মা ারা ঝালকা  ০১/০৬/২০১৫ ২০৯১ ১৯১৬৩৭১০১০

১৩২ মানস বপারী ১১৪৬২৫১        “ ইংেরজী ২.৮৮/২০০৬ ৩.৪০/২০০৮ ২য়/২০১২ বগম চানিময়া বািলকা মা িমক িব ালয় ঝালকা  ০৫/০২/২০১৯ ১৯৯০ ১৭৩৬০৯৯৯৭৫

১৩৩ মাঃ িরয়া ল ইসলাম ১১৪৬২৫১        “ গিনত ৩.৮৮/২০০৭ ৪.০০/২০০৯ ৩.৪৫/২০১৩ ছানাউটা ফািজল মা াসা ঝালকা  ০৪/০২/২০১৯ ১৯৯২ ১৭৩৮১৩৭৭৮৭

১৩৪ নািদরা জাহান ২১২৪৫৩০      “ ইংেরজী ৪.৯৪/২০০৭ ৪.৬০/২০০৯ ৩.০১/২০১৩ ছানাউটা ফািজল মা াসা ঝালকা  ০৪/০২/২০১৯ ১৯৯২ ১৭৮৯৮০৩৭৯৪

১৩৫ মাঃ ল আলম ৩৬০০৮০০      “ আরবী ২য়/১৯৮৬ ২য়/১৯৮৮ ২য়/১৯৯১ উ র তালগািছয়া নছািরয়া ফািজল মা সা ঝালকা  ১৬/০৮/১৯৯৩ ১৯৭২ ১৭১৯৫৮৬৭৬১

১৩৬ র মাহা দ িসি কী ৩৫৩৪১৮      “  আরবী ৩য়/১৯৮৪ ৩য়/১৯৮৬ ৩য়১৯৯১ উ র তালগািছয়া নছািরয়া ফািজল মা াসা ঝালকা  ০১/১২/১৯৮৮ ১৯৭২ ১৭১৩৯৬৫৪৯৭

১৩৭ মাঃ ল আলম ৩৫৬৫২০      ” আরবী ৩য় /১৯৮৪ ৩য়/১৯৮৬ ২য় /১৯৮৮ উ র তালগািছয়া নছািরয়া ফািজল মা াসা ঝালকা  ০১/০৯/১৯৯০ ১৯৭২ ১৭৪৫৬৪৪৮৮
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এসএসিস/দািখল এইচএসিস/আিলম াতক (পাস/স ান)

১
সিলনা ইয়াছিমন

২১৪৯২৩
সহকারী িশ ক

ইংেরজী ২য় িবভাগ ২য় িবভাগ ৩য় িবভাগ
টবগী মা িমক িব ালয়

ভালা ২৮/১১/১৯৯১ ০১/১২/১৯৯১ 11/9/1962 1723566605

২
 মাঃ মা ফা

২৮৬৫৯৬
সহকারী িশ ক

ইংেরজী ১ম িবভাগ ২য় িবভাগ ২য় িবভাগ
টবগী মা িমক িব ালয়

ভালা ০১/০১/১৯৯৫ ০১/০১/১৯৯৬ 20/08/1967 176551339

৩
মাঃ আ ল জিলল

১১৪৪৮৩২
সহকারী িশ ক

ইসলািম িশ া ৩.৮৩ ৩.৫ 3.75 (িব.এ)
টবগী মা িমক িব ালয়

ভালা ০২/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ 25/02/1990 1718965203

৪
মাঃ আ  বকর িছি ক

১১৪৬১৭৪
সহকারী িশ ক

গিনত ৩.৬৩ ৪.১ ৩.৬৫ এমএ ৩.৮১
শহীদ িজয়া আদশ ল এ  কেলজ

ভালা ১৭/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ 18/04/91 1766971549

৫
র নাহার সামা

১১৪৬১৭৩
সহকারী িশ ক

সমাজ িবঃ ৪.৩৮ ৪.৩  ২য় িবভাগ
ভালা টাউন কিম  মা িমক িব ালয়

ভালা ০১/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ 16/11/1988 1557106984

৬
ত চ বত

১০৭৫৪৫২
সহকারী িশ ক

িহ  ধম ৩. ২.৭ ২য় িবভাগ
চ  সাদ কা-অপাের ভ মা িমক িব ালয়

ভালা ০৮/০৯/২০১২ ০১/০৫/২০১৩ 1/12/1983 1717769377

৭
মারজান জামাল আ ার

১১৩৮৯৪৯
সহকারী িশ ক

সমাজ ২য় িবভাগ ২য় িবভাগ ২য় িবভাগ
চ  সাদ কা-অপাের ভ মা িমক িব ালয়

ভালা ২৯/০৯/২০১৪ ১৮/০৩/২০১৮ 11/2/1983 1752829897

৮
মাঃ কাম ল হাসান

১১৪৬২০২
সহকারী িশ ক

ভৗত িবঃ এসএসিস এইচএসিস িবএসিস
কেদব এমএম মা িমক িবদালয়

ভালা ১৮/০২/১৯ ০১/১২/১৯৮৪ ০১৭৫৬-৪৭৩২২১

৯
মাক র রহমান

১১৪৬২০৪
সহকারী িশ ক

গিনত এসএসিস এইচএসিস িবএসিস
কেদব এমএম মা িমক িবদালয়

ভালা ১৬/০২/১৯ ২৬/১০/৮৭ ১৭৭৭৬৭৬২৯৭

১০
মাঃ ের আলম

১০৭১৮০৮
সহকারী িশ ক

আইিস এসএসিস এইচএসিস িবএসএস
চর মানী  মা িমক িবদালয়

ভালা ১৪/০৭/১১ ১০/০১/১৯৮৮ ১৭২১৯২৩৭৫৬

১১
িবকাশ চ  দ

১১২৩৬৬৭
সহকারী িশ ক

িহ  দম এসএসিস এইচএসিস িবএসএস
চর মানী  মা িমক িবদালয়

ভালা ০৭/০৫/২০১৫ ২৭/০১/৮৪ ১৭৩৫০১৫০৫৮

১২
মাঃ শামীম

১১৫১৫৬০
সহকারী িশ ক

িব ান এসএসিস এইচএসিস িবএসিএস
চর মানী  মা িমক িবদালয়

ভালা ১৬/০২/১৯ ১৫/০৬/৮৬ ১৭১০২২৭২৫২

১৩
সিফউর রহমান

১১৪৬১৮০
সহকারী িশ ক

ইংেরজী দািখল- ৩.৫ এইচএসিস-৩.০০ স ান(ইংেরজী-২য়) মাজাে ল হক চৗ রী মা িমক িব ালয় ভালা ১৩.০২.১৯ ১.৫.১৯ ১৯৯১ ১৭২৯৯০৮১৮০

১৪
মা: শিহ ল ইসলাম

১১৪৬১৭৮
সহকারী িশ ক

সমাজ িবঃ দা: ০২-২.০০ আিলম-২.২৫ াতক পাশ িড এম মা িমক িব ালয় ভালা ১৮.০২.১৯ ১.০৫.১৯ ১৯৮৭ ১৭২৮৮৩০৬২৫

১৫
িপ ষ কাি  দ

১১১৬৮৫২
সহকারী িশ ক

িহ  ধম এসএসিস-২য় এইচএসিস-১.৫ াতক-২.০০ বাটামারা মা িমক িব ালয় ভালা ০২.০১.১৫ ০৫.০৪.১৫ ১৯৭৮ ১৭১৭৬৭৫০১৩

১৬
অন  ম মদার

১১২৬৭৫১
সহকারী িশ ক

িহ  ধম এসএসিস-২.৯১ এইচএসিস-২.৭ াতক(পাশ)-৩য় ল কািচয়া মা িমক িব ালয় ভালা ২৫.১০.১৫ ০১.০৩.১৬ ১৯৮৬ ১৬২৪৮০২৭৭৬

১৭
ফিরদা ইয়াছিমন

১১৪৬১৮২
সহকারী িশ ক

গিণত এসএসিস-৪.৫৬ এইচএসিস-৪.৮ স ান(অংক)-১ম িণ গংগা র মা িমক িব ালয় ভালা ০৭.০২.১৯ ০১.০৩.১৯ ১৯৯১ ১৯৩১৬৪৫৬৪৬

১৮
মা: ইউ ফ

২১৭৭২১
সহকারী িশ ক

সমাজ িবঃ এসএসিস-৩য় এইচএসিস-৩য় াতক-২য়
ানদা বািলকা মা িমক িব ালয়

ভালা ২৫.০৫.৯৪ ০১.০১.৯৪ ১৯৬৪ ১৭০৩০৭৭৩১

১৯
মা: িমন

১১৫৪২৭৪
সহকারী িশ ক

ইংেরজী এসএসিস-৪.৪৪ এইচএসিস-৪.৪৪ স ান(ইংেরজী)-২.৮৪
 ল ম রহমান মা িমক িব ালয়

ভালা ১১.০২.১৯ ০১.০৯.১৯ ১৯৯৩ ১৭৫১৫৪৯০৯

২০
মা: নামান আল মাহা দ

১১৪৬১৮৩
সহকারী িশ ক

ভৗত িব ান এসএসিস-৫ এইচএসিস-৪.৪ স ান(রসায়ন)-২য়
ল ম রহমান মা িমক িব ালয়

ভালা ১২.০২.১৯ ০১.০৫.১৯ ১৯৯১ ১৭১৭৯৯৫৬৫৭

২১
মা: আ ল কালাম

২১৩৯১৭
সহকারী িশ ক

গিনত এসএসিস-৩য় এইচএসিস-২য় াতক(পাস)-২য়
িমজাকা  মা িমক িব ালয়

ভালা ১১.১০.৯০ ১৫.১০.৯০ ১৯৬০ ১৭২৭৭৫৩৫২৬

২২
বন  ঘাষ

১১৭৬৭৪৪
সহকারী িশ ক

িহ  ধম এসএসিস-১ম এইচএসিস-২য় াতক(পাস)-২য়
দউলা তা কদারবাড়ী মা িমক িব ালয়

ভালা ১৫.১০.১৫ ০১.০৩.১৬ ১৯৯১ ১৭৮৬৫৮০৪১৪

২৩
রিবউল আলম

১০৪৬১৮৬
সহকারী িশ ক

ইংেরজী এসএসিস-৩.৫৬ এইচএসিস- ৩.৮ স ান(ইংেরজী)-২.৬২
দ: ল কািচয়া কািলরহাট মা িমক িব ালয়

ভালা ০৪.০২.১৯ ০১.০৫.১৯ ১৯৯৩ ১৭৩২৬৩৫৮৩৬

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

ইনেড  ন র

িশ েকর নাম
িমক 
নং

িব ালেয়র নাম
জলা 

(কম ল)
জ সাল মাবাইল না ার

িশ াগত যা তা
িবষয়পদবী িনেয়ােগর তািরখ

এমিপও ি র 
তািরখ



২৪
মা: আ ল কালাম

২০৪৫৩৪
সহকারী িশ ক

িব ান এসএসিস-৩য় এইচএসিস-৩য় াতক(পাস)-৩য়
গালাম রহমান মা িমক িব ালয়

ভালা ০৭.০৭.৮৪ ১৪.০৭.৮৪ ১৯৬৭ ১৭৬৫৮৬৪১৩৭

২৫
িশউিল রানী নাথ

১১৫১৫৫৩
সহকারী িশ ক

িহ  ধম এসএসিস-২.২ এইচএসিস-৩.৪ াতক(পাস)-২য়
িবেকএম মা িমক িব ালয়

ভালা ১৬.০২.১৯ ০১.০৭.১৭ ১৯৮৮ ১৭৮৭৬২৩৮৪

২৬
খািদজা ল বরা

১১৪৬১৮১
সহকারী িশ ক

ইংেরজী এসএসিস-৩.৯৪ এইচএসিস-৪.৯ স ান(ইংেরজী)-২.২৫
িবেকএম মা িমক িব ালয়

ভালা ১৬.০২.১৯ ০১.০৫.১৯ ১৯৯২ ১৭৪৫৯৭১০৬০

২৭
মা: লিফকার আলী

১১৪৬২১৫
সহকারী িশ ক

সমাজ ১ম-১৯৯৯ ২য়-২০০৫ ২য়-২০১১
শ ু র মা িমক িব ালয়

ভালা ১২/০২/২০১৯ ০৫/০৩/২০১৯ ১৯৮৩ ১৯৬৩৮১৮৯৫৬

২৮
লিফকার রহমান

1132415
সহকারী িশ ক

গিণত - - িবএসএস কিব নজ ল িন  মা িমক িব ালয় ভালা 05/12/2004 30/03/2017 10/03/1972 01740431509

২৯
সাম ন নাহার

1134497
সহকারী িশ ক

সমাজ - - িবএ কিব নজ ল িন  মা িমক িব ালয় ভালা 05/12/2004 30/06/2017 10/05/1979 01749627073

৩০
মা দ পারেভজ

1146189
সহকারী িশ ক

গিণত িজিপএ-3.56- 2003 িজিপি◌এ-3.80- 2005 িবএসএস পি ম ঢালচর মা িমক িব ালয় ভালা 13/02/2019 22/05/2019 01/02/1989 01787654455

৩১
অটল িবহারী রায়

1052492
সহকারী িশ ক

িহ ধম িব ান-ি তীয় িবভাগ-1991 মানিবক-ি তীয় িবভাগ-1996 িবএ (সং িত ও কা ) ওমরাবাজ মা িমক িব ালয় ভালা 06/02/2005 01/11/2010 27/09/1974 01756068684

৩২
মাঃ ল ইসলাম

067844
সহকারী িশ ক

ইসলাম িশ া তীয় িবভাগ ি তীয় িবভাগ িবএ বগ  মা িমক িব ালয় ভালা 01/02/2005 01/02/1986 01/12/1967 01714737953

৩৩
রােবয়া বগম

1146191
সহকারী িশ ক

গিণত এসএসিস-5-2009 এইচএসিস-4.90-11 িবএসিস (স ান)-3.73-2015
চর ল আিমন মা িমক িব ালয়

ভালা 5/2/2019 1/5/2019 22/12/1994 1759447414

৩৪
কিনকা রানী দাস

১১৪৬২১৩
সহকারী িশ ক

িহ ধম ৩.০৬ ২. ২য়
মন রা আি রপাড় মা িমকিব ালয়

ভালা ১২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ৩০/০৫/৮৯ ১৭৭৯০৪৫৫৪১

৩৫
িবনয় ষনেদ

২৮৬৬০৬
সহকারী িশ ক

িষিশ া ২য় ৩য় ৩য়
সা িচয়া মা িমক িব ালয়

ভালা ০৫/০৯/১৯৯৫ ০১/০২/১৯৯৬ ০১/০১/১৯৭০ ১৭৩৪২৬৬১২২

৩৬
মাঃ জািকর হােসন

১১৩৮৯৫৩
সহকারী িশ ক

কি উটার ৩.২৫ ৩. ২য়
সা িচয়া মা িমক িব ালয়

ভালা ২৫/০৫/১৫ ০১/০৩/২০১৮ ১০/০৫/১৯৮৯ ১৭২৮৭৯৩১৪৪

৩৭
মাঃজিসম উি ন

১০০৬৬২২
সহকারী িশ ক

ইংেরিজ ২য় ২য় ২য়
মন রা বািলকা মা িমক িব ালয়

ভালা ২০/১১/০২ ০১/০৫/২০০৪ ১৯৭৩ ১৭৯১৫৮৮৭৪৮

৩৮
মাঃমাহ র রহমান

১১৫৪২৭৫
সহকারী িশ ক

গিণত ১ম ১ম ২য়
মন রা বািলকা মা িমক িব ালয়

ভালা ০৮/০২/২০১৯ ০১/০৯/২০১৯ ১৯৮৪ ১৭২৫৭৫৮৬০৫

৩৯
মঘলা বালা

১১৪৬২১৪
সহকারী িশ ক

িহ ধম ৩.৬৮ ৩.৩ ২য়
মন রা বািলকা মা িমক িব ালয়

ভালা ০৮/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯১ ১৭৫৮৩১৩৮৯৩

৪০
মা: িছি র রহমান

১১৪৪২০২
সহকারী িশ ক

ভৗত িব ান ৩.১৯ ৩.১ ২য়
ডা: আজহার উি ন মা িমক িব ালয়

ভালা ০৫.০২.২০১৯ ০৫.০৩.২০১৯ ০৯.০৯.১৯৮৮ ১৮৭৬০৭৯৮৭৭

৪১
মন চ

১১৪৬২০৯
সহকারী িশ ক

িহ  ধম ২.২৫ ৩.১ ২য়
ীপ িশখা মা িমক িব ালয়

ভালা ০৬.০২.২০১৯ ০৮.০৫.২০১৯ ১০.০৬.১৯৮৬ ১৭১৯০১৭১৮৪



িমক
 নং িশ েকর নাম

ইনেড
 ন র পদবী িবষয়

এসএসিস/দািখ
ল

এইচএসিস/আিল
ম

াতক 
(পাস/স া
ন) িব ালেয়র নাম

জলা 
(কম ল) িনেয়ােগর তািরখ

এমিপও ি র 
তািরখ জ  সাল মাবাইল ন র

1 শা  মার সরকার 1145972 সহকারী িশ ক ভৗতিব ান কওড়া িনয়া মা িমক িব ালয় বর না
জিসম উি ন 116191 সহকারী িশ ক শঃ চচ বর না
মাঃ ই ািহম খিলল 1116635 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম বর না
মাঃ ফরােদৗস 1138875 সহকারী িশ ক কি উটার বর না
মাঃ খিল র রহমান 1004103 সহকারী িশ ক িষ িশ া বর না
মাঃ আ  জাফর 1079305 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম বর না

4 দবািশষ মার  িম 1106775 সহকারী িশ ক ি  ধম বা  গ  মা ািমক িব ালয় বর না
5 মাঃ আির ল ইসলাম 1145964 সহকারী িশ ক ভৗতিব ান ত ল বািড়য়া মা িমক িব ালয় বর না

িনবাস চ  দাস 1113716 সহকারী িশ ক ি  ধম বর না
মাসাঃ আেমনা 1054754 সহকারী িশ ক কি উটার বর না

7 মাঃ নাজ ল দা 1145951 সহকারী িশ ক বাংলা রাকাটা বািলকা মা িমক িব ালয় বর না
মাসাঃ িশিরন 1138871 সহকারী িশ ক কি উটার বর না
মাঃ রােসল 1144805 সহকারী িশ ক িষ িশ া বর না
মাসা. মা জা 1132328 সহকারী িশ ক সামািজক িবঃ বর না
মাঃ দেলায়ার হােসন 358490 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম বর না
মা. মক ল হােসন 285223 সহকারী িশ ক সামািজক িবঃ বর না

উ ম মার 1151440 সহকারী িশ ক িহ  ধম বর না
মাওঃ মাঃ নজ ল ইসঃ 212260 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম ডমা িলশাখালী হািকিময়া মা: িব: বর না

10 মাঃ িসরা ল ইসলাম শািহন 1145973 সহকারী িশ ক িষ িশ া বর না
11 মাঃ আিলম 1145977 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম বর না

12 িবকাশ চ  ঘরামী

1145960

সহকারী িশ ক গিণত রায়েভাগ কদমতলা িন  মা িমক িব ালয় বর না
13 মাওঃ মাঃ খিল র রহমান 214676 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম গাজীমাহ দ িন  মা িমক িব ালয় বর না

মাঃ মিন ল ইসলাম 1151435 সহকারী িশ ক ভৗতিব ান বর না
দব   রায় 1123583 সহকারী িশ ক িহ  ধম বর না

িশ াগত যা তা

9 িদঘাটা মা িমক িব ালয়

ছাট গৗরীচ া মা িমক িব ালয়

14
চািলতাতলা কিব মা িমক িব ালয়

6 লা রতলা সানার বাংলা মা িমক িব ালয়

8

চািলতাতলী মা িমক িব ালয়

2

গজন িনয়া মা িমক িব ালয়

3 ডালভা া িব এম মা ািমক িব ালয়

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



15 আ জাফর মাঃ সােলহ 1009075 সহকারী িশ ক ইসলাম ধম সানাতলা ইসলািময়া দািলখ মা াসা বর না
মাসা. সািবনা আ ার 1145967 সহকারী িশ ক গিণত বর না
না আ ার 1145963 সহকারী িশ ক ইংেরজী বর না

18 মা. লাইমান হাসান 2124314 সহকারী িশ ক িষ িশ া সানাতলা ইসলািময়া দািলখ মা াসা বর না
রািজয়া লতানা 2124311 সহকারী িশ ক ইংেরজী বর না
মাঃ এমরান হােসন 214316 সহকারী িশ ক িষ িশ া বর না

এসএসিস/দািখ
ল

এইচএসিস/আিল
ম

াতক 
(পাস/স া
ন)

১ মাঃ মাশাররফ হােসন ২১৮০৪৬ সহঃিশঃ সামাঃ িবঃ ২য় ৩য় ৩য় কাজীরহাট মা িমক িবঃ বর না ২০-০৬-৯৩ ০১/০২/১৯৯৪ ১৯৭২ ১৭২০৪৬৯৪৩১
2 মাসাঃআফেরাজা আ ার ৫১৯৮৪৮ সহঃিশঃ আইিস ১ম ২য় ২য় কাজীরহাট মা িমক িবঃ বর না ১৮-০৯-০২ ০১/১১/২০০২ ১৯৭৯ 172763337
3 মাঃ ল হক ১১৪৫৯৮০ সহঃিশঃ ইসলাম ধম ৩.৮৩ ২.৩৩ ১ম কাজীরহাট মা িমক িবঃ বর না ২১-১০-১৪ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৮৭ 1723885289
4 মাঃ ল ইসলাম 1112349 সহঃিশঃ ইসলাম ধম ১ম ১ম ২য় হাসনাবাদ আদশ মাঃিবঃ বর না ০৭/০৬/২০১৪ ০১/০৯/২০১৪ ১৯৭৯ 1731922565
5 তপতী িব াস 1116645 সহঃিশঃ িহ  ধম ২য় ২য় ২য় হাসনাবাদ আদশ মাঃিবঃ বর না ১৩-১২-১৪ ০১/০৩/২০১৫ ১৯৮৫ 1717654157
6 মাঃ িরপন িময়া ১১৪৫৯৯০ সহঃিশঃ ভৗত িব ান ৫ ৫ ৩.৪৪ জািমর উি ন মাঃ িবঃ বর না ১২/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯৩ 1749725183
৭ মাঃ ইিলয়াস খান ১১৫১৪৪৩ সহঃিশঃ বসায় িশ া ২.৭৫ ৪.১ ি তীয় চা খালী ইস:মাঃ িবঃ বর না ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৭/২০১৯ ১৯৮৭ ১৯১১২৫৭৪৭১২
৮ মাঃ আব র রহমান ২৮৫২৩৭ সহঃিশঃ সমাঃিবঃ ২য় ২য় ১ম ছাপখালী মাঃ িবঃ বর না ২০/০৯/১৯৮৬ ০১/০১/১৯৯৪ .3/19/1905 ১৭১১৫১৫৮৯৪
৯ মাঃ নািহদা আকতার ২০১৭৫০৩ িসিনঃিশঃ কি উটার ১ম ৩য় ২য় বলই িনয়া মাঃ িবঃ বর না ০১/১১/২০০৪ ০১/০৯/২০০৫ ১৯৭৭ ১৭২৮৬৩৩৫১৮
১০ ইিলয়া র রহমান ১১৪৫৯৮৭ সহঃিশঃ ইংেরিজ ৪.০৮ ৪.১ ২য় বলই িনয়া মাঃ িবঃ বর না ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৩/২০১৯ ১৯৮৯ ১৭৭৩১৩১৫৮৬
১১ মাঃ িন ল ইসলাম ১১৪৫৯৮৭ সহঃিশঃ ইসলাম ধম ৪.৪২ ৪.৭৫ ৪.০৮ বলই িনয়া মাঃ িবঃ বর না ০৬/০২/২০১৯ ০১/০৫/২০১৯ ১৯৯০ ১৭২৭৪১৭৪৫৫

এসএসিস/দািখ
ল

এইচএসিস/আিল
ম

াতক 
(পাস/স া
ন)

1 ‡gvt †mvnive †nvmvBb 511133 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© `vwLj-3q Avwjg -2q dvwRj-2q ‡jvPv wbgè gva¨wgK we`vvjq ei¸bv 28/01/1999 1/4/2000 1973 1726195011

2 mvjgv ‡eMg 1030427 mnKvix wkÿK K…wl GmGmwm-1g K…wl wW‡cjvgv ‡jvPv wbgè gva¨wgK we`vvjq ei¸bv 6/2/2005 1/12/2005 1985 1724496590

িব ালেয়র নাম
জলা 

(কম ল)
িনেয়ােগর তািরখএমিপও ি র তািরখ জ সাল মাবাইল না ার

এমিপও ি র 
তািরখ

জ সাল মাবাইল না ার

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

িমক
 নং

িশ েকর নাম ইনেড  ন র পদবী িবষয়

িশ াগত যা তা

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

িমক
 নং

িশ েকর নাম ইনেড  ন র পদবী িবষয়

িশ াগত যা তা

িব ালেয়র নাম
জলা 

(কম ল)
িনেয়ােগর তািরখ

17
পিররখাল মা িমক িব ালয়

19
কািলরতবক আিমিরয়া দাঃ মাঃ



3 ‡gvt dviæK †nv‡mb 286351 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© GmGmwm-2q GBPGmwm-3q mèvZK-3q KzKzqv Av`k© gva¨wgK we`¨vjq ei¸bv 14/09/1995 16/09/1995 1971 1718850275
4 Zgv ivbx 1103542 mnKvix wkÿK wn›` ag© 2.63 2.7 2q KzKzqv Av`k© gva¨wgK we`¨vjq ei¸bv 10/2/2014 1/3/2014 1986 1748727080
5 BKevj †nv‡mb 1116201 mnKvix wkÿK K…wl 3.55 3.61 2q KzKzqv Av`k© gva¨wgK we`¨vjq ei¸bv 25/11/2014 1/1/2015 3/19/1905 1794143009
6 ‡gvt Avj Avwgb 1144815 mnKvix wkÿK Bs‡iRx 4.19 3.4 3.5 KzKzqv Av`k© gva¨wgK we`¨vjq ei¸bv 4/2/2019 1/3/2019 1992 1724091747

7 kvnxbyi 113885 mnKvix wkÿK Kw¤úDUvi GmGmwm-1g
GBPGmwm-
3.98 2.74 `t KvVvwjqv Zv‡Rg Avjx gvt wet ei¸bv 11/12/2014 1/3/2018 1982 1759536116

8 wbqvR †gv‡k¦̀  Ry‡qj 1126650 mnKvix wkÿK  K…wl wkÿv
GmGmwm-
3.13 GBPGmwm-4

mèvZK-
3.70 `t KvVvwjqv Zv‡Rg Avjx gvt wet ei¸bv 1/12/2015 1/3/2016 1989 1747049435

9 ‡gvt wmwÏKzi ingvb 1138868 mnKvix wkÿK Kw¤úDUvi
GmGmwm-
2.19

GBm Gm wm-
3.30

weGmGm-
2q ‡MvRLvjx eûg~Lx gva¨wgK we`¨vjq ei¸bv 25/01/2015 1/3/2018 1989 1736182616

10 dRjyi ingvb 1145944 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© `vwL_-4.42 Avwjg-4.17
dvwRj-
3.58 ‡MvRLvjx eûg~Lx gva¨wgK we`¨vjq ei¸bv 13/02/2019 1/5/2019 1989 1789432318

11 Lv‡j`v 2123589 mnKvix wkÿK evsjv GmGmwm-3
GBPGmwm-
3.10 mèvZK-2q ga¨ ZvwiKvUv `vwLj gv`ªvmv ei¸bv 3/2/2019 1/3/2019 1985 1760358448

12 ‡gvt Avwgi †nv‡mb 582658 mnKvix †gŠjfx Aviex `vwLj-2q Avwjg -2q dvwRj-2q Dt †Ucyiv Gjvwnqv `vt gv`ªvmv ei¸bv 29/09/1999 1/5/2002 1978 17377822

13 Avj Avwgb 2123590 mnKvix wkÿK MwYZ GmGmwm-1g GBPGmwm-2q mèvZK -2q Dt †Ucyiv Gjvwnqv `vt gv`ªvmv ei¸bv 3/2/2019 1/3/2019 1991 1729016875

14 ‡gvt Rvnv½xi Avjg 583236 Rywbqi wkÿK mgvR weÁvb GmGmwm-2q GBPGmwm-3q mèvZvK-2q Dt †Ucyiv Gjvwnqv `vt gv`ªvmv ei¸bv 29/09/1999 1/5/2002 1974 1725254002

15 ‡mèn jZv wek¦vm 1112344 mnKvix wkÿK wn› ỳ ag© GmGmwm-2q
GBPGmwm-
2.05

mèvZvK-
2.78 MvRxcyi e›`i gva¨wgK we`¨vjq ei¸bv 12/5/2014 1/9/2014 1975 1732269691

16 ‡gvt nvweeyi ingvb 472609 mnKvix wkÿK mgvR weÁvb GmGmwm-3q GBP Gmwm-2q mèvZK cvm ¸wjkvLvjx `vwLj gv ª̀vmv ei¸bv 13/01/2000 1/5/2001 1968 1771328945

17 ‡gvt LvBiæ¾vgvb 2124299 mnKvix wkÿK MwYZ
GmGmwm-
4.38

GBPGmwm-
4.80

mèvZK-
2.81 ¸wjkvLvjx `vwLj gv ª̀vmv ei¸bv 14/02/2019 1/5/2019 1988 1738114793

18 ‡gvmvt dvwZgv 2124300 mnKvix wkÿK Bs‡iRx
GmGmwm-
4.19

GBPGmwm-
3.90 mèvZK-2q ¸wjkvLvjx `vwLj gv ª̀vmv ei¸bv 14/02/2019 1/5/2019 1990 1750914505

19 wkDwj †eMg 1053322 mnKvix wkÿK Kw¤úDUvi GmGmwm-1g GBPGmwm-1g mèvZK -2q knx` †mvnivIqv`©x gvt wet ei¸bv 6/8/2004 1/11/2010 1981 1799061337

20 Z…òv ivbx 1111226 mnKvix wkÿK wn›`yy ag© GmGmwm-2q GBPGmwm-2q mèvZK -2q knx` †mvnivIqv`©x gvt wet ei¸bv 28/04/2014 1/7/2014 1980 1746818279
21 Rv‡q`v 1131591 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© `vwLj -2q Avwjg-2q dvwRj-3q knx` †mvnivIqv`©x gvt wet ei¸bv 17/11/2016 24/01/2019 1984 1745971799



22 RvwKi †nv‡mb 1124502 mnKvix wkÿK K…wl `vwLj -3
GBPGmwm-
2.05

K…wl 
wW‡cøvgv-
3.41 Dt †mvbvLvjx ¯‹zj GÛ K‡jR ei¸bv 25/11/2015 1/1/2016 6/8/1905 1740840585

23 mywcÖqv ivbx 1145948 mnKvix wkÿK wn› ỳ ag© GmGmwm2.69
GBPGmwm-
3.50 we G-2q Dt †mvbvLvjx ¯‹zj GÛ K‡jR ei¸bv 4/2/2019 1/5/2019 1991 1703094771

24 ‡gvt AvjvDÏxb 2113379 mnt †gŠjfx Aviex 1g `vwL_-1g Avwjg-1g
dvwRj -
1g ‡NvcLvjx Avj-Avwgb `vt gv ei¸bv 24/06/2015 1/11/2015 1984 1729185960

25 ‡gvkviid †nv‡mb 357894 mnKvix †gŠjfx Aviex 2q `vwL_ -3q Avwjg-2q dvwRj-3q ‡NvcLvjx Avj-Avwgb `vt gv ei¸bv 14/05/89 1/6/1989 1969 1736546683
26 AvjvDÏxb 369694 mnKvix †gŠjfx Aviex `vwLj-3q Avwjg-3q dvwRj-3q ‡NvcLvjx Avj-Avwgb `vt gv ei¸bv 26/06/1996 15/07/1997 1974 1752483991

27 Rmxg DÏxb 2121929 mnKvix wkÿK AvBwmwU `vwLj-4.5 Avwjg-4.58
dvwRj-
3.75 ‡NvcLvjx Avj-Avwgb `vt gv ei¸bv 5/5/2015 1/7/2018 1988 1735655702

28 ‡gvt kwn`yj Bmjvg 1063594 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© `vwLj 1g Avwjg -2q dvwRj-2q PzbvLvjx gva¨wgK we`¨vjq ei¸bv 26/06/11 1/11/2012 1984 1782605131

29 মা: িব ব হােসন 1145949 mnKvix wkÿK MwYZ
GmGmwm-
3.25

GBPGmwm-
3.60

m¤§vb-1g 
†kÖwY KjvMvwQqv Bdbym G.‡K gvt wet ei¸bv 1/2/2019 18/05/19 1987 1738474601

30 ‡gvt BwjqvQ †nv‡mb 1103535 mnKvix wkÿK Bmjgv ag© `vwLj-2q Avwjg-2q dvwRj-3q KjvMvwQqv Bdbym G.‡K gvt wet ei¸bv 4/1/2004 10/4/2014 1977 1729887897

31 ‡gvt ivwReyj Bmjvg 1145940 mnKvix wkÿK weÁvb
GmGmwm-
4.50

GBPGmwm-
3.40

mèvZK-
3.27 KvDwbqv Beªvwng GKv‡Wgx ei¸bv 7/2/2019 1/5/2019 1992 1742854788

এসএসিস/ 

দািখল
এইচএসিস/ 

আিলম

াতক 
(পাস/ 

স ান)

1 ‡gvt gvi“d wejvn 1151454 mnKvix wkÿK Bs‡iRx 4.67 4.67 2q
ivgbv †ki B evsjv mgevq gva¨wgK 
we`¨vjq ei¸bv 14/02/2019 1/7/2019 1991 1725987973

2 ‡gvt Rvwn`yj Bmjvg 1145953 mnKvix wkÿK MwYZ 4.63 3.7 1g
ivgbv †ki B evsjv mgevq gva¨wgK 
we`¨vjq ei¸bv 14/02/19 17/04/2019 1991 1739080977

3 ivûj †`e 1151432 mnKvix wkÿK weÁvb 4.5 3.9 2.89
ivgbv †ki B evsjv mgevq gva¨wgK 
we`¨vjq ei¸bv 14/02/2019 1/7/2019 1992 1741278191

4 ‡gvt byi“j Bmjvg 1075935 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© 3.83 2.00 2q
‡nvMjcvwZ †WŠqvZjv BDwbqb gva¨t 
we`¨vjq ei¸bv 2/11/2012 1/5/2013 1987 1732599072

5 ‡gvt gvBbyj Bmjvg 1138877 mnKvix wkÿK AvBwmwU 1g 2.70 2q
‡nvMjcvwZ †WŠqvZjv BDwbqb gva¨t 
we`¨vjq ei¸bv 29/12/2014 1/3/2018 1984 1736799132

6 ‡gvt bvmgym mvwKe 1145952 mnKvix wkÿK Bs‡iRx 4.19 4.10 2q DËi KvKwPov gva¨wgK we`¨vjq ei¸bv 17/02/2019 1/5/2019 1990 1303292464

িবদ ালেয়র নাম
জলা 

(কম ল)
িনেয়ােগর 

তািরখ
এমিপও 

ভ র তািরখ জ সাল মাবাইল ন রিমক
 নং িশ েকর নাম ইনেড  

ন র

পদবী িবষয়

িশ াগত যাগ তা



7 ‡gvt Ave ỳj nK 369704 mnKvix wkÿK
evsjv‡`k wek¦ 

cwiPq
2q 3q 3q DËi KvKwPov Avwjg gv &̀ivmv ei¸bv 11/5/1995 27/11/1995 1973 1703448306

8 bycyi ivbx mvnv 2123602 mnKvix wkÿK Bs‡iRx 4.25 4.80 1g DËi KvKwPov Avwjg gv`&ivmv ei¸bv 2/2/2019 3/2/2019 1992 1764848698
9 ‡gvt nvi“byi iwk` 359568 mnKvix wkÿK Aviex 2q 2q 3q wbRAvgZjx Bmjvwgqv `vwLj gv &̀ivmv ei¸bv 26/05/1992 1/6/1992 1970 1728874669
10 ‡gvt gywbi DwÏb - mnKvix wkÿK K…wl 3.88 2.50 2q wbRAvgZjx Bmjvwgqv `vwLj gv`&ivmv ei¸bv 2/2/2019 - 1986 1734790728
11 ‡gvt nvwdRyi ingvb 369697 mnKvix †gŠjfx wdKvn 2q 2q 2q eyKveywbqv gvngyw`qv `vwLj gv &̀ivmv ei¸bv 1/5/1996 1/5/1997 1973 1727247685
12 ‡gvt nvi“b Ai iwk` 472621 mnKvix †gŠjfx Aviex 3q 3q 3q eyKveywbqv gvngyw`qv `vwLj gv`&ivmv ei¸bv 8/9/1999 1/5/2001 1977 1728596894
13 ‡gvt wQwÏKzi ingvb 69472 mnKvix wkÿK wdKvn 2q 3q 3q eyKveywbqv gvngyw`qv `vwLj gv &̀ivmv ei¸bv 14/02/2002 1/5/2002 1967 1704659547

14 ‡gvt kvnv`vr †nv‡mb 2003102 mnKvix wk¶K
evsjv‡`k wek¦ 

cwiPq
2q 2q 2q eyKveywbqv gvngyw`qv `vwLj gv &̀ivmv ei¸bv 3/7/2002 1/1/2004 1979 1713952848

15 †gvt †dviKvb wgqv 1151433 mnKvix wkÿK Bs‡iRx 4.88 5.00 2q
njZv †WŠqvZjv mgevq eûgyLx gva¨wgK 
we`¨vjq ei¸bv 13/02/2019 18/07/2019 1990 726518611

16 ‡gvt gwbi“j Bmjvg 1145955 mnKvix wkÿK K…wl 3.31 3.00 2q
njZv †WŠqvZjv mgevq eûgyLx gva¨wgK 
we`¨vjq ei¸bv 13/02/2019 17/05/2019 1988 1300594315

17 †gvnv¤§` iwdK 1145956 mnKvix wkÿK Bmjvg ag© 4.33 3.67 1g
njZv †WŠqvZjv mgevq eûgyLx gva¨wgK 
we`¨vjq ei¸bv 13/02/2019 17/05/2019 1988 1710413681

িমক 
নং

িশ েকর নাম

ইনেড  
ন র

পদবী িবষয়

িশ াগত 
যাগ তা িবদ ালেয়র নাম

জলা 
(কম ল)

িনেয়ােগর 
তািরখ

 ভ র তািরখ জ সাল মাবাইল না ার

এসএসিস/
দািখল

এইচএসিস/
আিলম

াতক 
(পাস/স

ান)

1 ‡gv: gwbiæj Bmjvg 1047086 mnKvix wkÿK ag© `vwLj -2q Avwjg -2q Kvwgj bqvfvB‡Rvov we.Gb.G gv: we: ei¸bv 3/17/2005 1/5/2010 2/2/1983 1712615402

2
mRj KvwšÍ KxË©bxqv

1144811
mnKvix wkÿK kixiPP©v

Gm.Gm.wm- 3
GBP.Gm.wm- 
4.2 Gg.G bqvfvB‡Rvov we.Gb.G gv: we: ei¸bv

4/2/2019
1/4/2019 1/1/1988 1724910595

3
‡gv: AvLZvi gBb mnKvix wkÿK e¨emv

Gm.Gm.wm - 
1g

GBP.Gm.wm - 
2q we,Kg bqvfvB‡Rvov we.Gb.G gv: we: ei¸bv

3/30/2014
6/15/1981

4
gvBbyj Bmjvg gvmyg

1136063
mnKvix wkÿK Bs‡iRx

Gm.Gm.wm- 
1g

GBP.Gm.wm - 
2q 

Gg.Kg
‡envjv gva¨wgK we`¨vjq ei¸bv 10/20/2016 1/9/2017 1/1/1985 1721535253

500% ibwRZ eovj 1138878 mnKvix wkÿK Kw¤úDUvi
Gm.Gm.wm-2q

GBP.Gm.wm-2q Gg,G ‡envjv gva¨wgK we`¨vjq ei¸bv 6/29/2015 1/3/2018 2/20/1980 1717241501



6 Szgyi ivbx 1112346 mnKvix wkÿK K…„wl
Gm.Gm.wm - 
2.38 0

K…wl 
wW‡cøvgv ‡envjv gva¨wgK we`¨vjq ei¸bv 6/23/2014 1/9/2014 1/6/1987 1734412763

7 ‡gvt Avwbmy¾vgvb 516902 cÖavb wkÿK evsjv
Gm.Gm.wm- 
3q

GBP.Gm.wm-
3q we,G cPuv‡Kvovwjqv evwjKv gv: we: ei¸bv 12/2/1995 1/5/2002 5/1/1976 1735542706

8 ‡gvt byi †nv‡mb 516903 mn: wkÿK ag©
Gm.Gm.wm- 
3q

GBP.Gm.wm-
3q dvwRj cPuv‡Kvovwjqv evwjKv gv: we: ei¸bv 1/17/1999 5/1/2002 4/24/1977 1735458944

9 ‡gvt †mv‡nj ivbv 1116216 mn: wkÿK K…„wl
&Gm.Gm.wm-
4.3 0

K…wl 
wW‡cøvvgv cPuv‡Kvovwjqv evwjKv gv: we: ei¸bv 10/8/2014 1/1/2015 5/2/1992 1714738102

10 Zcb mvnv 1145942 mn: wkÿK MwYZ Gm.Gm.wm-4
GBP.Gm.wm-
3.7 we,Gm,wm cPuv‡Kvovwjqv evwjKv gv: we: ei¸bv 6/2/2019 1/5/2019 1/1/1989 1739415828

11 Amxg mgvÏvi 1154231 mn: wkÿK wn› ỳ ag©
Gm.Gm.wm-
3.13

GmBP.Gm.wm-
2.2 we,G cPuv‡Kvovwjqv evwjKv gv: we: ei¸bv 6/2/2019 1/9/2019 10/2/1985 1728018273

12 ‡gvt †Mvjvg Kwei 0 mn: wkÿK Bs‡iRx
Gm.Gm.wm-
2.88

GBP.Gm.wm-
2.8 we,G m¤§vb cPuv‡Kvovwjqv evwjKv gv: we: ei¸bv 6/2/2019 0 2/5/1989 1712093375

13 ‡gvt Avj Avwgb 1138864 mn: wkÿK Kw¤úDUvi
Gm.Gm.wm - 
3.00

GBP.Gm.wm - 
2.50 Gg,G `: SvovLvjx GmBGmwWwc g‡Wj D: we: ei¸bv 6/29/2015 1/3/2018 5/2/1987 1729409356

14 iæûj Avwgb 1138865 mn: wkÿK ag© `vwLj - 1g Avwjg - 3.08 Kvwgj `:SvovLvjx GmBGmwWwc g‡Wj D: we: ei¸bv 12/28/2015 1/3/2018 2/15/1985 1752240238

15 Avmgv Av³vi Dwg© 1155260 mn: wkÿK e¨emv
Gm.Gm.wm - 
3.75

GBP.Gm.wm - 
3.50 we,Kg `:SvovLvjx GmBGmwWwc g‡Wj D: we: ei¸bv 7/2/2019 1/11/2019 1/1/1990 1774785702

িমক
 নং িশ েকর নাম ইনেড  ন র পদবী িবষয় িব ালেয়র নাম জলা (কম ল িনেয়ােগর তািরখএমিপও ি র তািরখ জ  সাল মাবাইল ন র

বীর মার বপারী 1132355 সহকারী িশ ক মািনকখালী রহমািনয়া মা: িব: 20/10/'16 01/03/'17 06/08/'91 1724915660
হম ী ম মদার িহরা 1146008 সহকারী িশ ক হােতমপুর মা: িব: 10/02/'19 1/5/2019 31/12/'94 1747986869
মাঃ জাফর আলী 1151445 সহকারী িশ ক বাইনচটকী মা: িব: বর না 02/02/'19 01/07/'19 20/11/'89 1916367806

ি নাল িম  1151446 সহকারী িশ ক হােতমপুর মা: িব: বর না 10/02/'19 01/07/'19 21/12/'92 1746166500
তাপস মার হাওলাদার 516286 সহকারী িশ ক মাদারতলী মা: িব: বর না 18/02/'02 01/05/'02 27/12/'78 1716422521
তািনয়া আ ার 1146004 সহকারী িশ ক মাদারতলী মা: িব: বর না 09/02/'19 01/05/'19 01/01/'92 1742625179

িবজিল রািন িসকদার 1144810 সহকারী িশ ক 

কাটালতলী স াম ু ল এ  
কেলজ বর না 04/02/'19 01/03/'19 01/09/'92 1906824786

1 বর না


