
 



মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ ড, যশিার 
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ক্রমমক EIIN িাম  ে ী বমা াইি িম্বর উ শেিা বেিা 

১ 115543 রূকসািা  ারভীি 

 িওয়া াড়া সরকামর মহাম দ্যািয় 

প্রভাষক ০১৭৫৮০০২২৩৩ অভয়িগর যশিার  

২ ১১৫৯৫৮ েিা  বমাোঃ এ বক এম বগািাম আেম 

যশিার মেিা স্কুি 

প্রধাি মিক্ষক ০১৭১৫২৬৭৬৬৪ যশিার সের  যশিার 

৩ 117497 বমাোঃ বমাস্তামিজুর রহমাি 

বভড়ামারা কশিে 

প্রভাষক ০১৭১১১১৫০৮ বভড়ামারা কুমিয়া 

৪ ১১৬০৪১ বমাোঃ মিজুর কাশের  

বিখহাটী িমিয়ার রহমাি মশর্ি একাশর্মী           

সহকারী মিক্ষক ০১৭২৪৭৮২২৭৫ যশিার সের  যশিার 

৫ ১১৮৪৩৭ বমাোঃ কম র বহাশসি 

বিাহাগাড়া সরকামর আেি ড কশিে 

প্রভাষক ০১৭১৪৬৬১৪৬২ বিাহাগাড়া িড়াইি 

৬ ১১৫৭২৭ বমাোঃ বমাস্তামিজুর রহমাি আোে 

মিকরগাছা সরকামর এম.এি মশর্ি হাই স্কুি 

প্রধাি মিক্ষক ০১৭১৬৮০২৯৯০ মিকরগাছা যশিার 

৭ ১১৫৯৬২ বমাোঃ িমহদুি আিম 

সরকামর  ামিকা উচ্চ ম দ্যািয় 

সহকারী মিক্ষক ০১৭১৫৩০৮৬৫৭ যশিার সের  যশিার 

৮ ১১৫৯৬২ বিখ োমেো  ারভীি 

 সরকামর  ামিকা উচ্চ ম দ্যািয় 

সহকারী মিক্ষক ০১৯১৮০১৫৪৫২ যশিার সের  যশিার 

৯ ১১৫৯৬২ বমাছাোঃ উশে মমরয়ম 

সরকামর  ামিকা উচ্চ ম দ্যািয় 

সহকারী মিক্ষক ০১৭১২৬২২৮৩৮ যশিার সের  যশিার 

১০ ১৩৬২৯৮ বমাছাোঃ িাহিাে  ারভীি 

ব ৌর মশর্ি স্কুি এন্ড কশিে 

প্রধাি মিক্ষক ০১৭৩১২৩৬৬২৮ মিিাইেহ সের  মিিাইেহ 

১১ ১১৮৮২৪ বমাোঃ আবুি কাশিম 

ম .বক ইউমিয়ি মাধ্যমমক ম দ্যািয় 

প্রধাি মিক্ষক ০১৭৪৮১৫৯৩৭২ সাত্ক্ষীরা সের  সাত্ক্ষীরা 

১২ ১১৬১১১ র্.বগৌর িন্দ্র মমস্ত্রী  

মুমিশযাদ্ধা কশিে 

সহকারী অধ্যা ক ০১৭৫৩৩৫৬৭২৭ যশিার সের যশিার  

১৩ ১৩৪০৫৭ বমাোঃ বমাস্তামিজুর রহমাি  

যশিার ইিংমিি স্কুি এন্ড কশিে 

প্রভাষক ০১৭১০৭৮৭৩৭৮ যশিার সের যশিার  

১৪ ১১৫৯৬২ বমাোঃ মমিজুি ইসিাম  

যশিার সরকামর  ামিকা উচ্চ ম দ্যািয় 

সহকারী মিক্ষক ০১৯১৮৭৮১৭৫৭ যশিার সের যশিার  

১৫ ১১৬১০৩ বমাোঃ আমরফুজ্জামাি খন্দকার  

রূ মেয়া িহীে স্মৃমত্ মহাম দ্যািয় 

অধ্যক্ষ ০১৭০৯৬১৩৫০৫ যশিার সের যশিার  

১৬ ১১৬১০৩ বমাোঃ বরোউি ইসিাম  

রূ মেয়া িহীে স্মৃমত্ মহাম দ্যািয় 

সহকারী অধ্যা ক ০১৭১৬৯৫৩৬৪৭ যশিার সের যশিার  

১৭ ১১৫৭১২ বমাোঃ বরোউি ইসিাম  

এ ম  মস মর্ কশিে 

অধ্যক্ষ ০১৭১১০১০৯১৫ বিৌগাছা  যশিার 

প্রমিক্ষণ শুরু: ১১ মর্শসম্বর, ২০২০ শুক্র ার স্থাি: যশিার মিক্ষা ব াশর্ ডর অমর্টমরয়াম (৩য় ত্িা) 
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১৮ ১১৫৭১২ বমাোঃ িামছুি আিম  

এ ম  মস মর্ কশিে 

প্রভাষক ০১৭২১৫৬৩৭৫০ বিৌগাছা  যশিার 

১৯ ১১৫৭১২ র্. বমাোঃ েহুরুি হক 

এ ম  মস মর্ কশিে 

প্রভাষক ০১৭১৮৮৬৮৭৫৫ বিৌগাছা  যশিার 

২০ ১১৫৭১২ বমাোঃ আব্দুি মমেে  

এ ম  মস মর্ কশিে 

প্রভাষক ০১৭১১২৭৫৬৯৫ বিৌগাছা  যশিার 

২১ ১১৫৭১৩ বমাোঃ বমাোশেি হক 

মে মস ম  আেি ড কশিে  

প্রভাষক ০১৭৪১৩০৪০৩৭ বিৌগাছা  যশিার 

২২ ১১৫৭১৩ বমাোঃ িারুক আহশমে 

মে মস ম  আেি ড কশিে 

প্রভাষক ০১৭১২৩৯৯১১৮ বিৌগাছা  যশিার 

২৩ ১১৫৭১৩ বমাোঃ আবু োির  

মে মস ম  আেি ড কশিে 

অধ্যক্ষ ০১৭১১৯০০৭৯৬ বিৌগাছা  যশিার 

২৪ ১৩২০২০ বমাোঃ বমাোশেি হক 

এস এম হাম বুর রহমাি ব ৌর কশিে  

অধ্যক্ষ ০১৭৩৪৯৫৯২২৫ বিৌগাছা  যশিার 

২৫ ১৩২১৩৩ হামিজুর রহমাি  

মশিাহরপুর কামরগমর ও ম জ্ঞাি কশিে 

অধ্যক্ষ ০১৭১৪৯৩৪৪৩০ মমিরামপুর  যশিার 

২৬ ১৩২০২০ বমাোঃ আিমগীর বহাশসি 

এস এম হাম বুর রহমাি ব ৌর কশিে 

প্রভাষক ০১৭১১৫১০৬৫৬ বিৌগাছা  যশিার 

২৭ ১১৫৭১৫ বমাোঃ িমহদুি ইসিাম  

 ািাশ াি আমোমত্িা মশর্ি কশিে 

অধ্যক্ষ ০১৭১২১০৯৮৯১ বিৌগাছা  যশিার 

২৮ ১১৫৭১৫ বমাোঃ আিরাফুি আিম 

 ািাশ াি আমোমত্িা মশর্ি কশিে 

প্রভাষক ০১৭৩২০৩২১২৫ বিৌগাছা  যশিার 

২৯ ১১৬৭৪৭  িাই িন্দ্র  াি 

র্াোঃ সাইফুি ইসিাম মর্গ্র্ী কশিে  

অধ্যক্ষ ০১৭১১৯৫৪২৮২ মশহিপুর  মিিাইেহ 

৩০ ১১৬৭৪৭ প্রেী  িন্দ্র রায় 

র্াোঃ সাইফুি ইসিাম মর্গ্র্ী কশিে 

সহকারী অধ্যা ক ০১৭২৮২৩৯১১৩ মশহিপুর  মিিাইেহ 

৩১ ১১৬০২৬ সুকুমার মমিক 

সুিত্ািপুর নুরুি ইসিাম মাধ্যমমক ম দ্যািয় 

সহকারী মিক্ষক ০১৭১৩৯১৪৩৪৬ যশিার সের যশিার 

৩২ ১১৬০০৯ 

 

 াম য়া  ারভীি 

সাড়াশ াি মাধ্যমমক ম দ্যািয় 

প্রধাি মিক্ষক ০১৩১২২৪০২৯৮ যশিার সের যশিার 

৩৩ 115543 রম উি হাসাি 

িওয়া াড়া সরকামর মহাম দ্যািয় 

অধ্যক্ষ ০১৭১৩৯২১৭৫৭ অভয়িগর যশিার 

৩৪ 115551 বমাোঃ আব্দুি িমত্ি 

সুন্দিী এস টি স্কুি এন্ড কশিে 

অধ্যক্ষ ০১৭১১১৯২৩৭৮ অভয়িগর যশিার 



ক্রমমক EIIN িাম  ে ী বমা াইি িম্বর উ শেিা বেিা 

৩৫ 115547 এস এম খাইরুি  াসার 

 িী মঙ্গি আেি ড মহাম দ্যািয় 

অধ্যক্ষ ০১৭১১৪৫০১৯৩ অভয়িগর যশিার 

৩৬ 115544 বমাোঃ মমহদুি ইসিাম খাি 

িওয়া াড়া মশর্ি কশিে 

অধ্যক্ষ ০১৩০৯১১৫৫৪৪ অভয়িগর যশিার 

৩৭ 115542 বমাোঃ বসমিম ইক াি 

 ায়রাহাট ইউিাশটর্ কশিে 

অধ্যক্ষ ০১৭২৯৮৩৫৪৫৮ অভয়িগর যশিার 

৩৮ 115541 বমাোঃ ইক াি বহাশসি 

ভ েহ মহাম দ্যািয় 

প্রভাষক ০১৭১৬৪২১৯২৯ অভয়িগর যশিার 

৩৯ 115543 বমাছাোঃ ছামকিা  ানু 

িওয়া াড়া সরকামর মহাম দ্যািয় 

প্রভাষক ০১৭২৬১১৫৯৯৪ অভয়িগর যশিার 

৪০ 116099 বমাোঃ কামরুি আিম 

মসমঙ্গয়া আেি ড কশিে 

প্রভাষক ০১৭১৮৫০৩৭৩৭ অভয়িগর যশিার 

৪১ ১১৬০০৬ বমাোঃ িমহদুজ্জামাি 

রু মেয়া িহীে স্মৃমত্ মাধ্যমমক  ামিকা ম দ্যািয় 

সহকারী মিক্ষক  ০১৭৪৭৫০০২৭২ যশিার সের যশিার 

৪২ ১১৬০১৬ বক এম আেগর আহশমে 

খমরিার্াঙ্গা মাধ্যমমক ম দ্যািয় 

প্রধাি মিক্ষক ০১৭১৭৫১১০৯৪ যশিার সের যশিার 

৪৩ ১১৫৯৭২ এস এম রম উি আিম 

 ােিাহ িয়সাি ইসিামী ইন্সটিটিউট 

প্রধাি মিক্ষক ০১৭১৮১৮২২৮২ যশিার সের যশিার 

৪৪ ১১৭৩২২ বমাোঃ হাম বুল্যাহ  াহার 

কম িমুমি কশিে 

প্রভাষক  ০১৩০৯১১৫৯৬৩ কম িমুমি খুিিা 

৪৫ ১১৫৯৬৩ সসয়ে এসানুর রহমাি 

িতুি খশয়রত্িা মাধ্যমমক ম দ্যািয় 

প্রধাি মিক্ষক ০১৩০৯১১৫৯৬৩ যশিার সের যশিার 

৪৬ ১১৬৬৭৫ বমাোঃ সমহদুি ইসিাম 

বকাটিাঁেপুর ব ৌর মমহিা মর্মগ্র্ কশিে 

সহকারী অধ্যা ক ০১৭২৫৯৯২৩৯১ বকাটচঁেপুর মিিাইেহ 

৪৭ ১১৫৯৭৬ বমাোঃ আবু কামাি 

মুিিী বমশহর উিাহ একাশর্মী 

প্রধাি মিক্ষক ০১৯১৯৪৫৪৮১৭ যশিার সের যশিার 

৪৮ 116022 বমাোঃ িেলুর রহমাি 

কচুয়া মাধ্যমমক ম দ্যািয় 

সহ: প্রধাি মিক্ষক ০১৭২৫৯১৭১৯০ যশিার সের যশিার 

৪৯ ১১৫৯৭৯ বমাোঃ কামরুজ্জামাি 

মুসিীম একাশর্মী 

সহকারী মিক্ষক ০১৯১২৫৬৯৬৮০ যশিার সের যশিার 

৫০ ১১৬৩১২ রিমেত্ কুমার ব াষ 

 ামিয়ার্ািংগা খািপুর কশিে 

প্রভাষক ০১৭১৪৬৩১০৬১ মমিরামপুর যশিার 

৫১ ১১৬১১৫ িামম ডিা িাসমরি 

ম  এ এি িাহীি কশিে 

প্রভাষক ০১৭২১৪৩৪৩৪৩ যশিার সের যশিার 
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৫২ ১৩৩৮৩৪ বমাোঃ বগািাম বমাস্তিা 

যশিার মিক্ষা ব ার্ ড সরকামর মশর্ি স্কুি এন্ড কশিে 

অধ্যক্ষ ০১৭১২৮৩৯৩৪৯ যশিার সের যশিার 

৫৩ ১৩৩৮৩৪ বমাছাোঃ উশে সািমা মিিা  

যশিার মিক্ষা ব ার্ ড সরকামর মশর্ি স্কুি এন্ড কশিে 

প্রভাষক ০১৭১২৮৩৯৩৪৯ যশিার সের যশিার 

৫৪ ১৩৩৮৩৪ বমাছাোঃ  ারভীিা খাতুি 

যশিার মিক্ষা ব ার্ ড সরকামর মশর্ি স্কুি এন্ড কশিে 

সহকারী মিক্ষক ০১৭০১২৮৮০৩৩ যশিার সের যশিার 

৫৫ ১১৭৭৩০ বমাোঃ বরাকনুজ্জামাি 

 ামি কশিে 

প্রভাষক ০১৭২৯৯৪৯৯০৩ কুমারখািী কুমিয়া 

৫৬ ১১৫৩৩১ বমাছাোঃ মুসমিমা খাতুি 

মিগার মসমিক মর্গ্র্ী কশিে 

প্রভাষক ০১৯২২১৪৮৫৪৬ আিমর্াঙ্গা চুয়ার্াঙ্গা 

৫৭ ১১৬১০৩ বমাোঃ বমািাজ্জি বহাশসি 

যশিার সরকামর মমহিা কশিে 

সহকারী আধ্যা ক ০১৭১৩৯২৬৭৩১ যশিার সের যশিার 

৫৮ ১১৬৩২২ বমাোঃ মুমমনুর রহমাি 

বুরুে াগাি উচ্চ  ামিকা ম দ্যািয় 

প্রধাি মিক্ষক ০১৮১৮২৮১৮০০ িাি ডা যশিার 

৫৯ ১১৫৯৮৩ বমাসাোঃ সুরাইয়া মিমরি 

মিউটাউি  ামিকা ম দ্যািয় 

প্রধাি মিক্ষক ০১৭১৬৮৪৮৬৯১ যশিার সের যশিার 

৬০ ১১৫৩৩২ বমাছাোঃ আশুরা খাতুি 

আিমর্াঙ্গা মমহিা মর্গ্র্ী কশিে 

অধ্যক্ষ ০১৩০৯১১৫৩৩২ আিমর্াঙ্গা চুয়ার্াঙ্গা 

৬১ ১১৫৩৩০ বমাোঃ বগািাম ছশরায়ার 

আিমর্াঙ্গা সরকামর কশিে 

অধ্যক্ষ ০১৩০৯১১৫৩৩০ আিমর্াঙ্গা চুয়ার্াঙ্গা 

৬২ ১১৭১১১ বমাোঃ ত্াকেীরুি গিী 

খুিিা  া মিক কশিে 

প্রভাষক ০১৭১৮৭৬৮০৭৫  য়রা  খুিিা 

৬৩ 117398 বমাোঃ  ােিা খাি 

িায়ন্স স্কুি এন্ড কশিে  

অধ্যক্ষ ০১৯১২৮৯৭৭৯৯ বসািার্াঙ্গা খুিিা 

৬৪ ১১৫৭২১ বমাোঃ মিজুরুি আিম 

ত্মরকুি ইসিাম ব ৌর কশিে 

অধ্যক্ষ ০১৭১৯৭৭৬৫৭৫ বিৌগাছা যশিার 

৬৫ ১১৬০৯৮ বমাোঃ বমায়াশজ্জম বহাশসি 

িতুিহাট  া মিক কশিে 

অধ্যক্ষ ০১৭১১৮২৩১৮৩ সের যশিার 

৬৬ 115803 েয়ন্ত কুমার ম শ্বাস 

গিংগািন্দপুর মর্গ্র্ী কশিে 

অধ্যক্ষ ০১৭১১৮২৬৮৬১ মিকরগাছা যশিার 

৬৭ ১৩৪০৫৭ আি াট ড সু ীর মন্ডি 

যশিার ইিংমিি স্কুি এন্ড কশিে 

প্রভাষক ০১৯১৯১৩৪৬৭৪ সের যশিার 

৬৮ ১৩৪০৫৭ বমাোঃ রওিি এিামহ 

যশিার ইিংমিি স্কুি এন্ড কশিে 

প্রভাষক ০১৭৭৬৩৮০৮০৩ সের যশিার 
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৬৯ ১৩৪০৫৭ বসাহাি আহশমে 

যশিার ইিংমিি স্কুি এন্ড কশিে 

প্রভাষক ০১৭৩০৮৮৬৮৭৪ সের যশিার 

৭০ 11৫৭১৪ বমাোঃ খাশিদুর রহমাি 

বিৌগাছা মৃধা াড়া মমহিা কশিে 

সহকারী অধ্যা ক ০১৭৩৩১৮৪২৭৫ বিৌগাছা যশিার 

৭১ 11৫৭১৪ বমাোঃ আিমগীর মসমিকী 

বিৌগাছা মৃধা াড়া মমহিা কশিে 

সহকারী অধ্যা ক ০১৭৮১৯৩৭২৯৩ বিৌগাছা যশিার 

৭২ 116320 খাি হাসাি আরীি আহশমে 

 াগআঁিড়া মাধ্যমমক ম দ্যািয়  

প্রধাি মিক্ষক ০১৭১২৯৫৮৭৮৪ িাি ডা যশিার 

৭৩ 116323 বমাোঃ িাহা  উমিি 

 রুে াগাি এম.এি হাই স্কুি 

প্রধাি মিক্ষক ০১৭১৬৮২১৬১০ িাি ডা যশিার 

৭৪  ত্রুি কুমার সাহা 

উ শেিা মাধ্যমমক মিক্ষা অমিস         

অমিস সহকারী ০১৭১২৪৫০৪৯৪ রূ সা খুিিা 

৭৫  ি িীত্া সাহা গশ ষক  ০১৭১১৯৮৮১৯৯ সের যশিার 

৭৬ 116107 শুভািীষ মুজুমোর 

যশিার সরকামর মমহিা কশিে 

প্রভাষক ০১৭১৪২৬০১৫০ সের যশিার 

৭৭ 117497 বমাোঃ আয়ু  আিী 

বভড়ামারা কশিে 

সহকারী অধ্যা ক ০১৭১৭৭৪৮৭৭৬ বভড়ামারা কুমিয়া 

৭৮ 117497 বমাোঃ আমিসুর রহমাি 

বভড়ামারা কশিে 

প্রভাষক ০১৭১৪১৭৯৯৭৯ বভড়ামারা কুমিয়া 

৭৯ 116945 বমাোঃ মমিরুি ইসিাম 

ফুি াড়ী আেি ড মাধ্যমমক ম দ্যািয় 

প্রধাি মিক্ষক ০১৭১১১৩১৫০৬ ফুি াড়ী খুিিা 

৮০ 116933 িমহদুি ইসিাম 

সরকামর বেৌিত্পুর মাধ্যমমক ম দ্যািয় 

প্রধাি মিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) ০১৭১২৬৫৮৩৭৫ বেৌিত্পুর খুিিা 

৮১ 116933 বমাোঃ িেরুি ইসিাম 

সরকামর বেৌিত্পুর মাধ্যমমক ম দ্যািয় 

প্রধাি মিক্ষক ০১৭২০০০২০৭৩ বেৌিত্পুর খুিিা 

৮২ 117103 বমাোঃ সমহদুি ইসিাম 

মেয়া মাধ্যমমক ম দ্যািয় 

প্রধাি মিক্ষক ০১৭৭৩৯৯২২৫৪ খামিিপুর খুিিা 

৮৩ 117413 মময়া বত্ৌমহদুি ইসিাম 

র্াোঃ গােী মমোনুর রহমাি মাধ্যমমক ম দ্যািয় 

সহকারী মিক্ষক ০১৭১৪৪৯২৩৪৯ বসািার্াঙ্গা খুিিা 

৮৪ ১১৭৩৯৭ বমাোঃ মিয়াকত্ বহাশসি 

ম  র্ামিউ মর্ মাধ্যমমক ম দ্যািয় 

প্রধাি মিক্ষক ০১৭১৯০২২০১২ বসািার্াঙ্গা খুিিা 

৮৫ 117145 বমাোঃ মাহবুবুর রহমাি 

ম  বক ইউমিয়ি ইিমিটিউিি 

প্রধাি মিক্ষক ০১৭৩৮৪৪৫৫৫৯ সের খুিিা 
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৮৬ ১১৭০৯৮ এস এম িয়সাি রহমাি 

নূরিগর ওয়া ো মাধ্যমমক মিক্ষা মিশকত্ি 

প্রধাি মিক্ষক ০১৭৩৮৪৮২৯৩৯ খামিিপুর খুিিা 

৮৭ 117072 অমিন্দ কুমার মন্ডি 

ডুমুমরয়া কশিে 

সহকারী মিক্ষক ০১৭১৬৯৫১৮৬৫ ডুমুমরয়া খুিিা 

৮৮ ১১৬৮৭৯ এ এম আমরফুি ইসিাম 

িহীে আবুি কাশিম কশিে 

অধ্যক্ষ ০১৭১৭০৮৭৫৬৪  টিয়া াটা খুিিা 

৮৯ 116865 অমমশত্াষ োস 

সরকামর  টিয়া াটা মর্গ্র্ী কশিে 

অধ্যক্ষ ০১৭১৬৮৬২২৬৭  টিয়া াটা খুিিা 

৯০ 114757 বমাসাোঃ িারহািা আিার 

 াশগরহাট  হুমূখী কশিমেশয়ট স্কুি 

অধ্যক্ষ ০১৭১৬0৫২৬০০ সের  াশগরহাট 

৯১ 114757 আম ো সুিত্ািা 

 াশগরহাট  হুমূখী কশিমেশয়ট স্কুি 

সহকারী মিক্ষক ০১৯২৪৩৯৪৩০১ সের  াশগরহাট 

৯২ ১১৮৩৫৯ প্রিান্ত কুমার সাহা 

মহােি  মি াড়ীয়া মাধ্যমমক ম দ্যািয় 

সহকারী মিক্ষক ০১৭৩০১৯২৭৪২ কামিয়া িড়াইি 

৯৩ ১১৭৮৬২ মহাোঃ িাহ আিম 

ফুি াড়ীয়া মাধ্যমমক ম দ্যািয় 

সহকারী মিক্ষক ০১৭১২৩১০৪৬৪ মমরপুর কুমিয়া 

৯৪ ১১৭৪০০ বিখ বমাোঃ রমিকুি ইসিাম 

 িীমঙ্গি মাধ্যমমক ম দ্যািয় 

প্রধাি মিক্ষক ০১৭৮০২৭৩৬৬২ বসািার্াঙ্গা খুিিা 

৯৫ ১১৮০৬২ িত্েি ম শ্বাস 

 াবুখািী আেি ড কশিে 

সহকারী মিক্ষক ০১৭৩১৩০৪০১৭ বমাহােেপুর মাগুরা 

৯৬ ১১৭৪১০ এি এম হারুি-অর-রিীে 

 য়রা র্াক ম ভাগীয় মাধ্যমমক ম দ্যািয় 

প্রধাি মিক্ষক ০১৯১২৫৬৭৩৩৯  য়রা খুিিা 

৯৭ ১১৬৬৮৮ বমাোঃ েহুরুি ইসিাম 

মশহিপুর সরকামর  াইিট মশর্ি মাধ্যমমক ম দ্যািয় 

প্রধাি মিক্ষক ০১৭১২৩৯৪৫৯১ মশহিপুর মিিাহেহ 

৯৮ ১১৮৮৩৩ বমাছাোঃ আিরাফুি িাহার িামগ ডস 

আিাশুমি সরকামর মাধ্যমমক ম দ্যািয় 

প্রধাি মিক্ষক ০১৭১৭৭০১৪৬৫ আিাশুমি সাত্ক্ষীরা 

৯৯  বমাোঃ কামাি বহাশসি 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ ড, যশিার 

উ -সহকারী প্রশকৌিিী ০১৭১১৯৮৮১১২ সের যশিার  

১০০ 114778 বমাছাোঃ মমনু আিার 

কান্দা াড়া নুরুশেসা মাধ্যমমক ম দ্যািয় 

সহকারী মিক্ষক ০১৭২২৩৬০২৬০ সের  াশগরহাট 

১০১ 131983 রত্ি কুমার ম শ্বাস 

িত্রুমেৎপুর কশিে 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) ০১৭১৪৮৩৬২৫৬ সের মাগুরা  

১০২  ১১৭৪৩২ বমাোঃ মাহবুবুর রহমাি বমাড়ি 

বমশো মিটি কশিে 

প্রভাষক ০১৯১৪১৯২০৯৫ বসািার্াঙ্গা খুিিা 
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১০৩ ১৩২০২০ মিমখি কুমার মসকোর 

এস এম হাম বুর রহমাি ব ৌর কশিে 

সহকারী অধ্যা ক        ০১৭১৪৬৬১৪৬৯ বিৌগাছা  যশিার 

১০৪ ১৩২০২০ বমাোঃ ত্াজুি ইসিাম  

এস এম হাম বুর রহমাি ব ৌর কশিে 

প্রভাষক ০১৭১২৮১৪১০৩ বিৌগাছা  যশিার 

১০৫ ১১৬৭৪৭ প্রসান্ত কুমার  াি 

র্াোঃ সাইফুি ইসিাম মর্গ্র্ী কশিে 

সহকারী অধ্যা ক ০১৭১৮৭৪৭০২৪ মশহিপুর  মিিাইেহ 

১০৬ ১১৬৭৪৭ বুদ্ধশে  ব াষ 

র্াোঃ সাইফুি ইসিাম মর্গ্র্ী কশিে 

সহকারী অধ্যা ক ০১৭২৪০৫৭৪১২ মশহিপুর  মিিাইেহ 

১০৭ ১১৬৭৪৭ বমাোঃ আবু োমহে 

র্াোঃ সাইফুি ইসিাম মর্গ্র্ী কশিে 

সহকারী অধ্যা ক ০১৯২৯৮৭৮৪৮৭ মশহিপুর  মিিাইেহ 

১০৮ ১১৫৭১৫ সুিীি কুমার খাঁ 

 ািাশ াি আমোমত্িা মশর্ি কশিে 

প্রভাষক ০১৯২৮২৬২২৫০ বিৌগাছা  যশিার 

১০৯ 115543 এ ম  এম িওয়ার আিী 

িওয়া াড়া সরকামর মহাম দ্যািয় 

সহকারী অধ্যা ক ০১৭১৭২৪৭০৯৫ অভয়িগর যশিার 

১১০ 116098 মিমিফুোহার মিমি 

িতুিহাট  া মিক কশিে 

সহকারী অধ্যা ক ০১৯২৯৬৬৪১৭৫ সের যশিার 

 


