
  



শশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশভক ও গণশক্ষা ভন্ত্রণারয় 
 

শশু কল্যাণ ট্রাস্ট শযচাশরত শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়মূহয শক্ষকগহণয চূড়ান্ত জজষ্ঠতা তাশরকা প্রকা 
 

শফবাহগয নাভঃ ঢাকা শফবাগ (ঢাকা ভানগযীয শফদ্যারয়)    জজরায নাভঃ ঢাকা জজরা        

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 জভাঃ নজরুর আরাভ      

শযাজগঞ্জ   

কাশয শক্ষক ২৬/০৮/১৯৬৪ ০১/০১/১৯৮৯ এআচএশ শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১, 

জধারাআখার, ঢাকা 

 

 ওয়াশদা জফগভ            

গাজীপুয    

কাশয শক্ষক             ০১/০১/১৯৬০ ০১/১০/১৯৯০ স্নাতক শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩, 

মাত্রাফাড়ী, ঢাকা 

 

 াানাজ জফগভ          

নাযায়ণগঞ্জ    

কাশয শক্ষক             ০৩/০৫/১৯৬৮ ০১/১০/১৯৯১ ভাস্টা স শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৪, 

সূত্রাপুয, ঢাকা 

 

 ভীযণ অক্তায           

ঢাকা    

কাশয শক্ষক             ১৮/০৮/১৯৬৮ ০১/১০/১৯৯১ এআচএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮০, 

তারতরা, অগাযগাঁও, ঢাকা 

 

 অপহযাজা খানভ জরী     

ঢাকা 

কাশয শক্ষক 

 

০১/০৩/১৯৭১ ০৭/১০/১৯৯১ ভাস্টা স নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭১, 

শভযপুয-১০, ঢাকা 

 

 নাশযন জাান            

ফশযার 

কাশয শক্ষক              ০৩/০৮/১৯৭২ ১১/০৪/১৯৯২ স্নাতক শ এড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩, 

মাত্রাফাড়ী, ঢাকা 

 

 নূযজাান জফগভ        

কুশভল্লা       

কাশয শক্ষক              ০৩/০২/১৯৬৩ ০১/০১/২০০৪ এআচএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭২, 

ঈত্তয ফাড্ডা, ঢাকা 

 

 নাজভা জফগভ    

ঢাকা 

কাশয শক্ষক              ২০/১১/১৯৬৪ ০১/০১/২০০৪ এআচএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭২, 

ঈত্তয ফাড্ডা, ঢাকা 

 

 নাশভা অক্তায  

ঢাকা              

কাশয শক্ষক              ১০/০১/১৯৭৫ ০১/০১/২০০৪ স্নাতক নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭২, 

ঈত্তয ফাড্ডা, ঢাকা 

 

 াশদয়া অযশভন জাভা     

ঢাকা 

কাশয শক্ষক              ১০/০২/১৯৮৩ ২৭/০৪/২০০৬ স্নাতক শডশএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৪, 

সূত্রাপুয, ঢাকা 

 

 াশ যানী ারদায    

জগাারগঞ্জ      

কাশয শক্ষক 

 

২৬/০৭/১৯৭৯ ১৫/১১/২০০৯ ভাস্টা স নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭১, 

শভযপুয-১০, ঢাকা 

 

 জভাছাঃ জাশকয়া াযবীন   

শযাজগঞ্জ 

কাশয শক্ষক 

 

২৫/০৪/১৯৮৭ ১৫/১১/২০০৯ এআচএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭১, 

শভযপুয-১০, ঢাকা 

 

 জভাছাঃ াানাজ জফগভ    

রারভশনযাট 

কাশয শক্ষক             ১৫/০৬/১৯৭৬ ১৬/১১/২০০৯ এআচএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৫, 

তাজভর জযাড, জভাাম্মদপুয, ঢাকা 

 

 জভাছাঃ াশফা জখান্দকায        

াফনা    

কাশয শক্ষক 

 

১৬/০৭/১৯৭৬ ১৯/১১/২০০৯ ভাস্টা স শফ এড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭১, 

শভযপুয-১০, ঢাকা 

 



ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 াশফনা আয়াশভন           

গাআফান্ধা  

কাশয শক্ষক             ০১/০২/১৯৮৪ ১৭/০৭/২০১১ স্নাতক নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৪, 

সূত্রাপুয, ঢাকা 

 

 রুফাআয়া সুরতানা কাকন    

মুশন্পগঞ্জ 

কাশয শক্ষক              ১৮/০৬/১৯৮৯ ১৭/০৭/২০১১ ভাস্টা স নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৪, 

সূত্রাপুয, ঢাকা 

 

 ঈহম্ম অভাযা                

জযপুয 

কাশয শক্ষক              ২০/১১/১৯৮৬ ১৯/০৭/২০১১ স্নাতক নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮৪, 

শভযপুয-১২, ঢাকা 

 

 াশয়া অক্তায    

টাঙ্গাআর            

কাশয শক্ষক             ১১/১২/১৯৮৫ ২৮/০৭/২০১১ স্নাতক নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮২, 

কুশড়র, ঢাকা 

 

 াশফনা আয়াশভন             

ঢাকা 

কাশয শক্ষক             ২৩/০৮/১৯৯০ ২৬/০১/২০১২ ভাস্টা স নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮৪, 

শভযপুয-১২, ঢাকা 

 

 জজশভন অক্তায          

ভাশনকগঞ্জ 

কাশয শক্ষক             ১২/০৩/১৯৮৭ ০১/০২/২০১২ ভাস্টা স শডশএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮৪, 

শভযপুয-১২, ঢাকা 

 

 াভীভা অক্তায            

ফশযার    

কাশয শক্ষক             ৩০/১১/১৯৮৬ ২৯/০১/২০১২ ভাস্টা স শফএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮২, 

কুশড়র, ঢাকা 

 

 জখয চন্দ্র ফারা       

জগাারগঞ্জ       

কাশয শক্ষক             ১৫/০১/১৯৮৫ ৩১/০১/২০১২ শফএশ ন সা শডশএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮৬, 

জধারাআযায, ঢাকা 

 

 াানাজ অক্তায          

ভয়ভনশং   

কাশয শক্ষক             ০১/০৬/১৯৮৯ ১৩/০২/২০১২ শফএএ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮৩, 

গাফতরী, ঢাকা 

 

 অশভনুর আরাভ           

যাজফাড়ী   

কাশয শক্ষক              ২০/১০/১৯৮৫ ১৫/০২/২০১২ ভাস্টা স শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮১, 

কাভযাঙ্গীযচয, ঢাকা 

 

 শপহযাজা াযবীন          

নযশংদী  

কাশয শক্ষক             ১৫/১০/১৯৮১ ২৯/০৩/২০১২ ভাস্টা স নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮০, 

তারতরা, অগাযগাঁও, ঢাকা 

 

 াফীফা নাায      

াতক্ষীযা           

কাশয শক্ষক              ২০/০৯/১৯৮৫ ১৬/০৪/২০১২ স্নাতক শফএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩, 

মাত্রাফাড়ী, ঢাকা 

 

 জাভা যানী যকায        

ঢাকা   

কাশয শক্ষক              ২৭/০৬/১৯৯৪ ১৩/০২/২০১৩ স্নাতক নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৫, 

তাজভর জযাড, জভাাম্মদপুয, ঢাকা 

 

 জভাঃ জাশদুর ক          

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক             ০৭/১২/১৯৮৫ ১৪/০২/২০১৩ ভাস্টা স নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮৭, 

ধরপুয, ঢাকা 

 

 নূয অরভ শশিক       

শদনাজপুয    

কাশয শক্ষক             ১৬/১০/১৯৮৩ ১৭/০২/২০১৩ ভাস্টা স নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮৬, 

জধারাআযায, ঢাকা 

 

 জভাঃ বুজ শভঞা      

শযাজগঞ্জ        

কাশয শক্ষক             ০৮/০৮/১৯৮৪ ১৮/০৩/২০১৩ ভাস্টা স নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮৩, 

গাফতরী, ঢাকা 

 

 জপযহদৌ অহভদ        

াতক্ষীযা   

কাশয শক্ষক ০১/০২/১৯৮৮ ২৬/০৫/২০১৩ ভাস্টা স নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১, 

জধারাআখার, ঢাকা 

 



ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 ংকজ জয়ধয        

জগাারগঞ্জ        

কাশয শক্ষক             ২১/১০/১৯৮৮ ০৭/০২/২০১৩ ভাস্টা স শডশএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮৭, 

ধরপুয, ঢাকা 

 

 নাজমুন খান            

ঢাকা      

কাশয শক্ষক             ১২/০৯/১৯৮৫ ১০/০২/২০১৩ এএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮১, 

কাভযাঙ্গীযচয, ঢাকা 

 

 অপযীন খান            

ঢাকা     

কাশয শক্ষক             ০১/০৪/১৯৮৮ ১০/০২/২০১৩ শফএএ শডশএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮১, 

কাভযাঙ্গীযচয, ঢাকা 

 

 অআয়ুফ অরী    

জাভারপুয             

কাশয শক্ষক              ২২/০১/১৯৮৮ ১৫/০১/২০১৪ ভাস্টা স শফএড 

 

শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮৫, 

ঈত্তযা (ফাআরজুড়ী), ঢাকা 

 

 যাশদা জফগভ          

কুশভল্লা       

কাশয শক্ষক             ২৫/১১/১৯৮৩ ১২/০২/২০১৪ এভ এ শ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২০৫, 

শখরগাঁও, ঢাকা 

 

 তাশনয়া অক্তায         

ঢাকা       

কাশয শক্ষক             ০১/০৪/১৯৯০ ৩০/১২/২০১৪ শফশফএ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮৩, 

গাফতরী, ঢাকা 

 

 জপযহদৌ অযা       

ঢাকা         

কাশয শক্ষক             ৩০/০৯/১৯৮৭ ৩১/১২/২০১৪ ভাস্টা স নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮৫, 

ঈত্তযা (ফাআরজুড়ী), ঢাকা 

 

 তাশনয়া জাহন         

ঢাকা      

কাশয শক্ষক             ০১/০১/১৯৮৫ ০৪/০৪/২০১৬ এআচএশ শডশএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮৩, 

গাফতরী, ঢাকা 

 

 সুভনা াযশভন সুভা      

খুরনা   

কাশয শক্ষক             ১৬/০৫/১৯৯৭ ০৪/০৪/২০১৬ এআচএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮৫, 

ঈত্তযা (ফাআরজুড়ী), ঢাকা 

 

 জভাঃ ঈভয পারুক          

নীরপাভাযী   

কাশয শক্ষক            ১৮/০৭/১৯৮৯ ০৫/০৪/২০১৬ ভাস্টা স নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮৬, 

জধারাআযায, ঢাকা 

 

 জভাঃ নাআমুয যভান        

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক             ১৪/১১/১৯৯১ ০৫/০৪/২০১৬ স্নাতক নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮২, 

কুশড়র, ঢাকা 

 

 নুযাত জাান আঁশখ       

ভয়ভনশং 

কাশয শক্ষক             ০৪/১১/১৯৯৬ ০৫/০৪/২০১৬ এআচএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭২, 

ঈত্তয ফাড্ডা, ঢাকা 

 

 ভাশজসয়া যভান           

যাজফাড়ী   

কাশয শক্ষক              ২৫/০১/১৯৯২ ০৬/০৪/২০১৬ স্নাতক নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮০, 

তারতরা, অগাযগাঁও, ঢাকা 

 

 রায়রা জফগভ          

শদনাজপুয        

কাশয শক্ষক             ১৬/০৪/১৯৯৪ ১২/০৪/২০১৬ স্নাতক নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৫, 

তাজভর জযাড, জভাাম্মদপুয, ঢাকা 

 

 নূয জভাাম্মদ       

ভয়ভনশং 

কাশয শক্ষক             ২০/০৮/১৯৮৮ ২০/০৪/২০১৬ স্নাতক নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮৬, 

জধারাআযায, ঢাকা 

 

 পাল্গুনী শফশ্বা        

জগাারগঞ্জ         

কাশয শক্ষক             ১২/০৯/১৯৯৬ ২১/০৪/২০১৬ এআচএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮০, 

তারতরা, অগাযগাঁও, ঢাকা 

 

 অপানা শশযন   

শহযাজপুয 

কাশয শক্ষক             ১৭/০৫/১৯৯০ ২৪/০৪/২০১৬ ভাস্টা স নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮৭, 

ধরপুয, ঢাকা 

 



ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 জভাঃ অজারুর আরাভ    

শকহাযগঞ্জ 

কাশয শক্ষক              ০২/০৬/১৯৮৪ ২৬/০৪/২০১২ ভাস্টা স নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩, 

মাত্রাফাড়ী, ঢাকা 

 

 শর অক্তায                 

ঢাকা 

কাশয শক্ষক               ১৫/১২/১৯৮৬ ২৬/০৪/২০১৬ স্নাতক নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৫, 

তাজভর জযাড, জভাাম্মদপুয, ঢাকা 

 

 জভাঃ জাপয আকফার         

জনায়াখারী 

কাশয শক্ষক             ৩১/১২/১৯৮৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৩/০৫/২০১৬ 

স্নাতক নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১০১, 

াবায, ঢাকা 

 

 জভাছাঃ নাশদা জফগভ        

যংপুয 

কাশয শক্ষক             ৩০/০৬/১৯৮৮ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৩/০৫/২০১৬ 

এআচএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১০১, 

াবায, ঢাকা 

 

 জভাছাঃ জযজওয়ানা াযবীন  

ঢাকা 

কাশয শক্ষক    ১০/১১/১৯৮৮ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৩/০৫/২০১৬ 

এআচএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১০১, 

াবায, ঢাকা 

 

 জভাছাঃ জযাকানা াযবীন  

রারভশনযাট 

কাশয শক্ষক            ২৫/১১/১৯৯৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৩/০৫/২০১৬ 

স্নাতক (ম্মান) নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১০১, 

াবায, ঢাকা 

 

 জভাাম্মদ নুরুর অভীন  

শহযাজপুয 

কাশয শক্ষক     ০১/০৩/১৯৮৩ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

শফএ (ম্মান) নাআ অহরায শদাযী শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১২০, জকযানীগঞ্জ, ঢাকা 

 

 দুশর জদফী               

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক             ২৩/১০/১৯৮৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

ভাস্টা স নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৪৯, 

জগন্ডাশযয়া, ঢাকা 

 

 জভাাম্মদ শভযাজুর আরাভ      

ফশযার 

কাশয শক্ষক             ০৫/০২/১৯৮৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

ভাস্টা স নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৪৯, 

জগন্ডাশযয়া, ঢাকা 

 

 জভাঃ কাভার জাহন       

ঢাকা  

কাশয শক্ষক            ১৪/০৬/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

স্নাতক নাআ ব্রাহ্মণখারী শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১২৮, নফাফগঞ্জ, ঢাকা 

 

 জভাছা: াশনা অক্তায      

গাআফান্ধা 

কাশয শক্ষক           ০১/০৮/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

ভাস্টা স নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮২, 

কুশড়র, ঢাকা 

 

 জভা: তাশযকুর আরাভ      

ফশযার 

কাশয শক্ষক             ১০/১২/১৯৮৯ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

ভাস্টা স নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৪৯, 

জগন্ডাশযয়া, ঢাকা 

 

 ভশজসনা অক্তায              

ঢাকা  

কাশয শক্ষক            ২৭/০৩/১৯৯০ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ ব্রাহ্মণখারী শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১২৮, নফাফগঞ্জ, ঢাকা 

 

 জশভয ঈশিন            

শদনাজপুয    

কাশয শক্ষক            ০৭/০৩/১৯৯১ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

স্নাতজকাত্তয নাআ ব্রাহ্মণখারী শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১২৮, নফাফগঞ্জ, ঢাকা 

 

 জভাাঃ াশফা অক্তায      

শহযাজপুয 

কাশয শক্ষক            ০৫/০৯/১৯৯১ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ নাআ অহরায শদাযী শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১২০, জকযানীগঞ্জ, ঢাকা 

 

 অা অক্তায           

ঢাকা     

কাশয শক্ষক            ২০/০৬/১৯৯৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ নাআ ব্রাহ্মণখারী শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১২৮, নফাফগঞ্জ, ঢাকা 

 

 নাশফরা অহম্মদ ান্তা ভশন  

ঢাকা 

কাশয শক্ষক ১৫/০৭/১৯৯৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ নাআ অহরায শদাযী শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১২০, জকযানীগঞ্জ, ঢাকা 

 



ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 তাশযকুর আরাভ          

নাযায়ণগঞ্জ 

কাশয শক্ষক              ৩১/১২/১৯৮৭ ০৪/১২/২০১৬ ভাস্টা স শফএড 

 

শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮৫, 

ঈত্তযা (ফাআরজুড়ী), ঢাকা 

 

 পাযানা অক্তায     

ঢাকা   

কাশয শক্ষক             ০১/০৩/১৯৯২ ০৫/১২/২০১৬ ভাস্টা স নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮৪, 

শভযপুয-১২, ঢাকা 

 

 পাাশিশছনা     

শদনাজপুয           

কাশয শক্ষক ১০/০২/১৯৯১ ০৮/১২/২০১৬ স্নাতক নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১, 

জধারাআখার, ঢাকা 

 

 জভাছাঃ অপহযাজা খাতুন   

চুয়াডাঙ্গা 

কাশয শক্ষক ২৮/১১/১৯৯১ ১১/১২/২০১৬ স্নাতক (ম্মান) নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১, 

জধারাআখার, ঢাকা 

 

 ভানী ফশনক           

চট্টগ্রাভ    

কাশয শক্ষক                 ০৬/১২/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

১২/১২/২০১৬ 

এভ শফ এ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৪৯, 

জগন্ডাশযয়া, ঢাকা 

 

 শজশনয়া যভান 

ফশযার              

কাশয শক্ষক              ২৮-১২-১৯৮৭ ১৪/১২/২০১৬ এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৯৮, 

তুযাগ, ঢাকা 

 

 শনশথয়া যভান     

ঢাকা     

কাশয শক্ষক             ১৪/০৮/১৯৯২ ১৫/১২/২০১৬ স্নাতক নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮৭, 

ধরপুয, ঢাকা 

 

 জভাছাম্মদ লুৎফুন সুরতানা     

ভয়ভনশং 

কাশয শক্ষক             ০১/০৭/১৯৮০ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ নাআ ঢাকা ওয়াা শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-২০২, কদভতরী, ঢাকা 

 

 যাশদা অক্তায             

যীয়তপুয   

কাশয শক্ষক            ২১/০৮/১৯৮২ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ নাআ ল্লীফন্ধু এযাদ শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৯৭, ফনানী, ঢাকা 

 

 তাশভনা জাহন    

ঢাকা     

কাশয শক্ষক           ০১/০১/১৯৮৩ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এএশ নাআ ঢাকা ওয়াা শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-২০২, কদভতরী, ঢাকা 

 

 ঈহম্ম ভাকতুভ        

মুশন্পগঞ্জ         

কাশয শক্ষক            ০২/০১/১৯৮৩ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

অশরভ  নাআ ঢাকা ওয়াা শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-২০২, কদভতরী, ঢাকা 

 

 জভাঃ ভাজারুর ক      

নাযায়ণগঞ্জ 

কাশয শক্ষক            ১০/০৮/১৯৮৩ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতক নাআ ওয়াআজঘাট শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-২০১, চানখাযপুর, ঢাকা 

 

 াশভনা অক্তায               

ঞ্চগড় 

কাশয শক্ষক             ০৮/০৩/১৯৮৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

ভাস্টা স নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২০৩, 

যসূরফাগ, রারফাগ, ঢাকা 

 

 জভা: অকভর জাহন       

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক           ০৬/০৮/১৯৮৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

ভাস্টা স নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২০৩, 

যসূরফাগ, রারফাগ, ঢাকা 

 

 জভাঃ শরটন শভয়া        

ভাশনকগঞ্জ   

কাশয শক্ষক            ৩১/১২/১৯৮৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

ভাস্টা স নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৯৯, 

যাভপুযা, ঢাকা 

 

 জভাছা: কাভরুন্নাায        

শযাজগঞ্জ  

কাশয শক্ষক             ০১/০৫/১৯৮৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ নাআ চারাফন্দ শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-২০০, দশক্ষণখান, ঢাকা 

 

 জভাাম্মদ অহনায়ায জাহন  

ভয়ভনশং 

কাশয শক্ষক            ১৪/০৭/১৯৮৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতক নাআ জভনাযহটক শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৯৬, ঈত্তযখান, ঢাকা 

 



ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 অব্দুর কাশদয             

মুশন্পগঞ্জ 

কাশয শক্ষক             ০১/০২/১৯৮৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

কাশভর নাআ ঢাকা ওয়াা শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-২০২, কদভতরী, ঢাকা 

 

 পাযজানা াযশবন        

ঢাকা   

কাশয শক্ষক            ০১/০৪/১৯৮৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

ভাস্টা স নাআ জভযাশদয়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-২০৫, শখরগাঁও, ঢাকা 

 

 রাকী যানী দা           

কুশভল্লা 

কাশয শক্ষক            ০১/০১/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

ভাস্টা স শডশএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৯৮, 

তুযাগ, ঢাকা 

 

 জভাঃ াহফদুর আরাভ     

শদনাজপুয   

কাশয শক্ষক           ২৮/০৪/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

ভাস্টা স নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৯৮, 

তুযাগ, ঢাকা 

 

 জভাহ সদা অক্তায           

ঢাকা 

কাশয শক্ষক             ২০/০৬/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

ভাস্টা স নাআ ধাভারহকাট স অদ স শশু কল্যাণ 

প্রাথশভক শফদ্যারয়-২০৪, কযান্টঃ, ঢাকা 

 

 অজভীন অখতায         

ভয়ভনশং   

কাশয শক্ষক             ০২/০৫/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

ভাস্টা স নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৯৮, 

তুযাগ, ঢাকা 

 

 ানশজদা অহম্মদ        

নাযায়ণগঞ্জ 

কাশয শক্ষক             ১২/০৮/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ নাআ চারাফন্দ শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-২০০, দশক্ষণখান, ঢাকা 

 

 সুশপয়া অক্তায          

ভাশনকগঞ্জ 

কাশয শক্ষক           ০৮/১০/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতক নাআ ওয়াআজঘাট শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-২০১, চানখাযপুর, ঢাকা 

 

 জভাছাঃ পাহতভা খাতুন       

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক           ০৭/১১/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ নাআ ওয়াআজঘাট শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-২০১, চানখাযপুর, ঢাকা 

 

 জগারানা অক্তায 

শকহাযগঞ্জ        

কাশয শক্ষক             ১৫/১১/১৯৮৮ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

শডগ্রী  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৯৯, 

যাভপুযা, ঢাকা 

 

 ভাসুদা অক্তায             

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক            ০১/০১/১৯৮৮ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতক নাআ ধাভারহকাট স অদ স শশু কল্যাণ 

প্রাথশভক শফদ্যারয়-২০৪, কযান্টঃ, ঢাকা 

 

 ভঞ্জু অক্তায              

ভাশনকগঞ্জ   

কাশয শক্ষক           ১৩/০৩/১৯৮৯ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতক (ম্মান) নাআ যাআাড়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৭১, যাআাড়া, জদাায, ঢাকা 

 

 জভা: যায়ান যকায 

শদনাজপুয       

কাশয শক্ষক           ১৬/০৬/১৯৮৯ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এভএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮১, 

কাভযাঙ্গীযচয, ঢাকা 

 

 ভামুদা অক্তায        

গাজীপুয 

কাশয শক্ষক             ১০/১১/১৯৮৯ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

ভাস্টা স নাআ জভনাযহটক শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৯৬, ঈত্তযখান, ঢাকা 

 

 মুনমুন অক্তায              

ঢাকা 

কাশয শক্ষক            ১২/০২/১৯৯০ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ নাআ যাআাড়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৭১, যাআাড়া, জদাায, ঢাকা 

 

 অশযপা খাতুন           

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক           ১৫/০৪/১৯৯০ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

ভাস্টা স শফএড ধাভারহকাট স অদ স শশু কল্যাণ 

প্রাথশভক শফদ্যারয়-২০৪, কযান্টঃ, ঢাকা 

 

 াশপজা খানভ         

ভাদাযীপুয  

কাশয শক্ষক           ০২/০৬/১৯৯০ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

ভাস্টা স নাআ ধাভারহকাট স অদ স শশু কল্যাণ 

প্রাথশভক শফদ্যারয়-২০৪, কযান্টঃ, ঢাকা 

 



ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 শযনা জচৌধুযী            

ঠাকুযগাঁও    

কাশয শক্ষক             ০১/০১/১৯৯১ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতক (ম্মান) নাআ ল্লীফন্ধু এযাদ শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৯৭, ফনানী, ঢাকা 

 

 অব্দুল্লাহ্ অর ভামুন     

শদনাজপুয   

কাশয শক্ষক            ০৫/০১/১৯৯১ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতক (ম্মান) নাআ চারাফন্দ শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-২০০, দশক্ষণখান, ঢাকা 

 

 কশনুয             

ফশযার       

কাশয শক্ষক            ০১/০১/১৯৯১ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ নাআ ল্লীফন্ধু এযাদ শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৯৭, ফনানী, ঢাকা 

 

 তাশনয়া                 

ফশযার 

কাশয শক্ষক             ১০/০২/১৯৯১ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৯৯, 

যাভপুযা, ঢাকা 

 

 শযমু অক্তায          

শহযাজপুয      

কাশয শক্ষক           ০১/০১/১৯৯২ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

অশরভ  নাআ জভযাশদয়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-২০৫, শখরগাঁও, ঢাকা 

 

 জভাছাঃ ভাসুদা াযবীন      

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক            ৩১/১২/১৯৯২ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এভশফএ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৯৯, 

যাভপুযা, ঢাকা 

 

 জভাাম্মদ অরী            

ঢাক 

কাশয শক্ষক           ১৫/০১/১৯৯৩ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতক (ম্মান) নাআ যাআাড়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৭১, যাআাড়া, জদাায, ঢাকা 

 

 জভাছাঃ অশভনা খাতুন       

শযাজগঞ্জ 

কাশয শক্ষক            ১৮/১০/১৯৯৩ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ নাআ জভনাযহটক শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৯৬, ঈত্তযখান, ঢাকা 

 

 কাশনজ পাহতভা        

চুয়াডাঙ্গা 

কাশয শক্ষক             ২৫/১২/১৯৯৩ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ নাআ জভযাশদয়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-২০৫, শখরগাঁও, ঢাকা 

 

 নাশযন অক্তায      

ভয়ভনশং     

কাশয শক্ষক             ০১/০১/১৯৯৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ নাআ ল্লীফন্ধু এযাদ শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৯৭, ফনানী, ঢাকা 

 

 জভাছা: নূয অক্তাযা খাতুন  

যংপুয 

কাশয শক্ষক     ০১/০১/১৯৯৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ নাআ যাআাড়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৭১, যাআাড়া, জদাায, ঢাকা 

 

 অভাঈর হুনা       

নাহটায 

কাশয শক্ষক           ১৭/০৩/১৯৯৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

অশরভ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২০৩, 

যসূরফাগ, রারফাগ, ঢাকা 

 

 আহভাতাযা যানু 

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক ০৫/০১/১৯৯৮ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ নাআ জভনাযহটক শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৯৬, ঈত্তযখান, ঢাকা 

 

 জভাছা: নূয অক্তাযা খাতুন  কাশয শক্ষক      ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ  শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৯৯, 

যাভপুযা, ঢাকা 

 

 

 

 

 

 
 



শফবাহগয নাভঃ ঢাকা শফবাগ    জজরায নাভঃ নাযায়ণগঞ্জ জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 জাহনয়াযা খান          

মুশন্পগঞ্জ   

কাশয শক্ষক             ১৯/০৩/১৯৬০ ০১/০১/১৯৮৯ এআচএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২, 

পতুল্লা, নাযায়ণগঞ্জ 

 

 এ এভ অরভগীয      

শযাজগঞ্জ     

বাযপ্রাপ্ত প্রধান 

শক্ষক     

০১/০৭/১৯৬১ ০১/০১/১৯৮৯ শডহলাভা আন 

আশঞ্জশনয়াশযং 

নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২, 

পতুল্লা, নাযায়ণগঞ্জ 

 

 অযাফুন নাায      

গাজীপুয       

কাশয শক্ষক             ২৫/০৭/১৯৬৬ ০১/০১/১৯৮৯ স্নাতক নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২, 

পতুল্লা, নাযায়ণগঞ্জ 

 

 জভাঃ অশভনুর আরাভ      

নাযায়ণগঞ্জ  

বাযপ্রাপ্ত প্রধান 

শক্ষক       

০৪/১২/১৯৬৭ ০১/০১/১৯৯৪ এআচ এ শ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১১, 

অদভজীনগয, নাযায়ণগঞ্জ 

 

 জভাঃ শভজানুয যভান       

কুশভল্লা 

কাশয শক্ষক             ১৫/০৩/১৯৭৩ ০১/০১/১৯৯৪ এআচএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১১, 

অদভজীনগয, নাযায়ণগঞ্জ 

 

 সুযাআয়া অক্তায      

নাযায়ণগঞ্জ         

কাশয শক্ষক             ১৫/০১/১৯৬৫ ০১/০১/১৯৯৬ এআচএশ শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২৪, 

চালাড়া, নাযায়ণগঞ্জ 

 

 জভাখশরছা অক্তায  

নাযায়ণগঞ্জ          

কাশয শক্ষক             ২৫/০৮/১৯৮২ ১৪/০৭/২০১১ ভাস্টা স নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২৪, 

চালাড়া, নাযায়ণগঞ্জ 

 

 জভাাম্মদ ঈল্লা           

নাযায়ণগঞ্জ    

কাশয শক্ষক             ১০/১০/১৯৮৫ ১৪/০৭/২০১১ শফশফএ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১১, 

অদভজীনগয, নাযায়ণগঞ্জ 

 

 জভাঃ অাদুর আরাভ      

ভয়ভনশং 

কাশয শক্ষক             ০৮/০৭/১৯৮৩ ২৫/০৩/২০১৩ স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২, 

পতুল্লা, নাযায়ণগঞ্জ 

 

 ভশনরুজ্জাভান                

টাঙ্গাআর  

কাশয শক্ষক             ০৪/১০/১৯৮৩ ২৬/০৫/২০১৩ স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১১, 

অদভজীনগয, নাযায়ণগঞ্জ 

 

 জভাঃ জাাঙ্গীয অরভ       

শঝনাআদ 

কাশয শক্ষক             ০৮/১০/১৯৮৫ ২৬/০৫/২০১৩ ভাস্টা স নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২৪, 

চালাড়া, নাযায়ণগঞ্জ 

 

 সুরতানা াযবীন রাফনী    

নাযায়ণগঞ্জ 

কাশয শক্ষক            ১৬/০৩/১৯৮৭ ০৪/১২/২০১৬ স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২৪, 

চালাড়া, নাযায়ণগঞ্জ 

 

 জভা: ভাবুফ অরভ         

কুশড়গ্রাভ   

কাশয শক্ষক           ১৪/০৫/১৯৮৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতক নাআ জভযাশদয়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-২০৫, শখরগাঁও, ঢাকা 

 

 

  



শফবাহগয নাভঃ ঢাকা শফবাগ    জজরায নাভঃ গাজীপুয জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 াআদা যভান       

গাজীপুয          

কাশয শক্ষক             ২৭/০২/১৯৬১ ০১/০১/১৯৯০ এএশ শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৬০, 

দয, গাজীপুয 

 

 অভা খানভ         

গাজীপুয        

কাশয শক্ষক             ৩১/০৩/১৯৭৮ ১৬/০৭/২০০৪ এআচএশ শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৬০, 

দয, গাজীপুয 

 

 জাানাযা জফগভ       

গাজীপুয        

কাশয শক্ষক             ২৫/০৩/১৯৭৬ ০১/০৮/২০০৪ এএশ শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৬০, 

দয, গাজীপুয 

 

 জভাছাঃ খাহরদা াযবীন     

গাজীপুয 

কাশয শক্ষক             ০৫/০৫/১৯৮৬ ৩০/০৩/২০১৩ স্নাতক  শডশএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৬০, 

দয, গাজীপুয 

 

 াশচনা অক্তায         

ফযগুনা 

কাশয শক্ষক        ২৭/০১/১৯৮৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

ভাস্টা স নাআ ঈচ্ছ্বা শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-

১১৮, টংগী, গাজীপুয 

 

 াআফুর আরাভ            

ফশযার  

কাশয শক্ষক           ১৫/০৩/১৯৮৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

ভাস্টা স নাআ ঈচ্ছ্বা শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-

১১৮, টংগী, গাজীপুয 

 

 জভাঃ শগয়া ঈশিন        

ফযগুনা 

কাশয শক্ষক            ১০/১১/১৯৮৮ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

ভাস্টা স নাআ ঈচ্ছ্বা শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-

১১৮, টংগী, গাজীপুয 

 

 অকশরভা খাতুন অশখ      

যংপুয 

কাশয শক্ষক            ০১/০১/১৯৮৯ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

কাশভর নাআ ঈচ্ছ্বা শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-

১১৮, টংগী, গাজীপুয 

 

 এহকএভ ভামারুর ক      

গাজীপুয 

কাশয শক্ষক            ০২/০২/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

ভাস্টা স নাআ অযজান শফশফ শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৬৩, দয, গাজীপুয 

 

 জগন্নাথ জঘাল           

াতক্ষীযা 

কাশয শক্ষক           ১৭/১২/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতক নাআ অযজান শফশফ শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৬৩, দয, গাজীপুয 

 

 ভাফুজা অক্তায আঁশখ     

গাজীপুয  

কাশয শক্ষক            ২৫/০৩/১৯৯০ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ শিভ চান্দনা শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৯১, জয়হদফপুয, গাজীপুয 

 

 াশরভা অক্তায শভতু       

ঢাকা 

কাশয শক্ষক            ০৫/০২/১৯৯২ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ শিভ চান্দনা শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৯১, জয়হদফপুয, গাজীপুয 

 

 ভাকসুদা               

গাজীপুয        

কাশয শক্ষক            ০১/০১/১৯৯৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ নাআ অযজান শফশফ শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৬৩, দয, গাজীপুয 

 

 ফশফতা অক্তায              

ঠাকুযগাঁও  

কাশয শক্ষক            ০৮/১২/১৯৯৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ নাআ শিভ চান্দনা শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৯১, জয়হদফপুয, গাজীপুয 

 

 জাশনয়া অক্তায        

গাজীপুয 

কাশয শক্ষক            ১১/০৮/১৯৯৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ নাআ অযজান শফশফ শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৬৩, দয, গাজীপুয 

 

 যাশজয়া সুরতানা        

গাজীপুয  

কাশয শক্ষক           ০৫/০৮/১৯৯৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ নাআ শিভ চান্দনা শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৯১, জয়হদফপুয, গাজীপুয 

 



শফবাহগয নাভঃ ঢাকা শফবাগ    জজরায নাভঃ ভাশনকগঞ্জ জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 ভাহজদা অক্তায            

ভাশনকগঞ্জ 

কাশয শক্ষক            ২৪/০৯/১৯৭৫ ০৬/০৬/২০০৬ এআচএশ  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৯, 

দয, ভাশনকগঞ্জ 

 

 জভাঃ যজ্জফ অরী         

ভাশনকগঞ্জ         

কাশয শক্ষক            ৩১/১২/১৯৮২ ০৬/০৬/২০০৬ ভাস্টা স  শডশএড, শফএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৯, 

দয, ভাশনকগঞ্জ 

 

 শকভত অযা ভশন     

ভাশনকগঞ্জ      

কাশয শক্ষক            ১০/০১/১৯৮৩ ০৭/০৬/২০০৮ এআচএশ  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৯, 

দয, ভাশনকগঞ্জ 

 

 জযানা অক্তায             

ভাশনকগঞ্জ   

কাশয শক্ষক             ০১/০২/১৯৮২ ন্তর্ভ সক্ত: 

০২/০৩/২০১৬ 

এআচএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৯৫, 

শফারয়, ভাশনকগঞ্জ 

 

 জযাকানা অক্তায           

ভাশনকগঞ্জ  

কাশয শক্ষক            ১২/০১/১৯৮৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

০২/০৩/২০১৬ 

এআচএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৯৫, 

শফারয়, ভাশনকগঞ্জ 

 

 াশভযা অক্তায              

ভাশনকগঞ্জ 

কাশয শক্ষক             ১৫/১০/১৯৮৯ ন্তর্ভ সক্ত: 

০২/০৩/২০১৬ 

এআচএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৯৫, 

শফারয়, ভাশনকগঞ্জ 

 

 ওয়াশদুর আরাভ         

ভাশনকগঞ্জ 

কাশয শক্ষক           ১৩/১০/১৯৮৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ াাআয শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৭০, শযযাভপুয, ভাশনকগঞ্জ 

 

 জভাঃ অরীভ জভাল্লা          

ভাশনকগঞ্জ  

কাশয শক্ষক           ০৩/০৫/১৯৮৮ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ াাআয শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৭০, শযযাভপুয, ভাশনকগঞ্জ 

 

 যীভা অক্তায             

ভাশনকগঞ্জ   

কাশয শক্ষক           ১৭/০৭/১৯৯৩ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ নাআ াাআয শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৭০, শযযাভপুয, ভাশনকগঞ্জ 

 

 রুা অক্তায             

ভাশনকগঞ্জ   

কাশয শক্ষক            ১৪/০৪/১৯৯৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ নাআ াাআয শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৭০, শযযাভপুয, ভাশনকগঞ্জ 

 

 

শফবাহগয নাভঃ ঢাকা শফবাগ    জজরায নাভঃ টাঙ্গাআর জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

  শনলুপায ান্না জফগভ        

টাঙ্গাআর 

কাশয শক্ষক              ০৩/০৯/১৯৬১ ১৬/১০/১৯৮৯ ভাস্টা স শফএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২১, দয, 

টাঙ্গাআর 

 

  াছনা খাতুন             

টাঙ্গাআর 

কাশয শক্ষক            ০১/০৭/১৯৬৪ ১৬/১০/১৯৮৯ স্নাতক  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২১, দয, 

টাঙ্গাআর 

 

  জভা: নাজমুর আরাভ       

টাঙ্গাআর 

কাশয শক্ষক            ০১/০১/১৯৮৮ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২১, দয, 

টাঙ্গাআর 

 

  নুয ফানু                   কাশয শক্ষক            ১৩/০১/১৯৮৯ ন্তর্ভ সক্ত: অশরভ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৪৩,  



ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

টাঙ্গাআর   ১৭/০৮/২০১৬ নাগযপুয, টাঙ্গাআর 

  খাশদজা তুর জকাফযা  

টাঙ্গাআর 

কাশয শক্ষক            ২৪/১১/১৯৮৯ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৪৩, 

নাগযপুয, টাঙ্গাআর 

 

  পাযানা ভ ূঁআয়া             

টাঙ্গাআর 

কাশয শক্ষক            ০২/১১/১৯৯৫ ০৬/১২/২০১৬ স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২১, দয, 

টাঙ্গাআর 

 

  াশজয়া অপশযন        

জাভারপুয     

কাশয শক্ষক           ১০/১০/১৯৮২ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/১৬ 

এএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৯০, 

ধনফাশড়, টাঙ্গাআর 

 

  াশফবুল্লা            

টাঙ্গাআর        

কাশয শক্ষক           ০৮/১২/১৯৮৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

কাশভর নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৪৩, 

নাগযপুয, টাঙ্গাআর 

 

  জভা: মযত অরী           

টাঙ্গাআর 

কাশয শক্ষক           ২০/০৬/১৯৮৮ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/১৬ 

ভাস্টা স নাআ চকততর শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-

১৯৪, জদরদুয়ায, টাঙ্গাআর 

 

  ফন্যা               

 টাঙ্গাআর 

কাশয শক্ষক           ০১/০৫/১৯৮৯ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/১৬ 

ভাস্টা স নাআ চকততর শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-

১৯৪, জদরদুয়ায, টাঙ্গাআর 

 

  সুরতানা               

টাঙ্গাআর      

কাশয শক্ষক            ০১/০১/১৯৯৩ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/১৬ 

পাশজর নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৯০, 

ধনফাশড়, টাঙ্গাআর 

 

  জপযহদৌ জাভান          

জাভারপুয 

কাশয শক্ষক           ২৭/০৯/১৯৯৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/১৬ 

স্নাতক (ম্মান) নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৯০, 

ধনফাশড়, টাঙ্গাআর 

 

  অযাফুন্নাায         

টাঙ্গাআর      

কাশয শক্ষক            ০৫/০৭/১৯৯৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/১৬ 

এআচএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৯০, 

ধনফাশড়, টাঙ্গাআর 

 

  অপানা            

টাঙ্গাআর        

কাশয শক্ষক           ০৭/০৮/১৯৯৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/১৬ 

অশরভ নাআ চকততর শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-

১৯৪, জদরদুয়ায, টাঙ্গাআর 

 

 

  



ববভাগগর নামঃ ঢাকা ববভাগ    জোর নামঃ জগাপাগঞ্জ জো 

ক্রবমক 

নং 

বলক্ষগকর নাম 

বনে জো 

পদবী েন্ম তাবরখ ন্তর্ভকূ্ত/চাকুরীগত 

প্রথম জযাগদাগনর 

তাবরখ 

বলক্ষাগত জযাগ্যতা প্রবলক্ষণ গ্রহগণর 

তথ্যাবদ 

ববদ্যাগের নাম ও ঠিকানা মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 বরক্তা খানম  

জগাপাগঞ্জ                 

সহকারী বলক্ষক           ১৪/১১/১৯৮৩ ০১/০২/২০০৬ এআচএসবস বিবপএি জলখ ফবোতুগেসা বলশু কল্যাণ প্রাথবমক 

ববদ্যাে-৭, সদর, জগাপাগঞ্জ 

 

 আবত রানী ব              

জগাপাগঞ্জ 

সহকারী বলক্ষক             ১০/১০/১৯৮৪ ০১/০১/২০১১ মাস্টাস ূ ববএি জলখ ফবোতুগেসা বলশু কল্যাণ প্রাথবমক 

ববদ্যাে-৭, সদর, জগাপাগঞ্জ 

 

 মবরেম মমতাে       

জগাপাগঞ্জ       

সহকাবর বলক্ষক              ০৩/০১/১৯৮১ ন্তর্ভকূ্ত: 

০২/০৩/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ লহীদ স্মৃবত বলশু কল্যাণ প্রাথবমক 

ববদ্যাে-৯৩, টুবিপাড়া, জগাপাগঞ্জ 

 

 রুববনা জচৌধুরী 

জগাপাগঞ্জ                

সহকাবর বলক্ষক              ১৬/০১/১৯৮৯ ০২/০৩/২০১৬ এআচএসবস নাআ লহীদ স্মৃবত বলশু কল্যাণ প্রাথবমক 

ববদ্যাে-৯৩, টুবিপাড়া, জগাপাগঞ্জ 

 

 জেমবমন অরা সাববনা      

বাগগরহাট              

সহকাবর বলক্ষক ২২/০৮/১৯৯০ ন্তর্ভকূ্ত: 

০২/০৩/২০১৬ 

স্নাতক   নাআ , লহীদ স্মৃবত বলশু কল্যাণ প্রাথবমক 

ববদ্যাে-৯৩, টুবিপাড়া, জগাপাগঞ্জ 

 

 রুমা ববশ্বাস                 

জগাপাগঞ্জ 

সহকাবর বলক্ষক              ২০/১১/১৯৯০ ন্তর্ভকূ্ত: 

০২/০৩/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ লহীদ স্মৃবত বলশু কল্যাণ প্রাথবমক 

ববদ্যাে-৯৩, টুবিপাড়া, জগাপাগঞ্জ 

 

 তাসবরন অক্তার          

জগাপাগঞ্জ 

সহকাবর বলক্ষক            ০১/০১/১৯৮৯ ন্তর্ভকূ্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএসবস নাআ বিেমূ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-

১৩৬, জকাটাীপাড়া, জগাপাগঞ্জ 

 

 সংবগতা রাে              

জগাপাগঞ্জ 

সহকাবর বলক্ষক            ০৩/০১/১৯৮৯ ন্তর্ভকূ্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ বিেমূ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-

১৩৬, জকাটাীপাড়া, জগাপাগঞ্জ 

 

 জসাবনো পারবভন         

জগাপাগঞ্জ 

সহকাবর বলক্ষক            ১৮/০৩/১৯৯৫ ন্তর্ভকূ্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএসবস নাআ বিেমূ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-

১৩৬, জকাটাীপাড়া, জগাপাগঞ্জ 

 

 নুসরাত োহান নুপুর       সহকাবর বলক্ষক             ন্তর্ভকূ্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

 নাআ বিেমূ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-

১৩৬, জকাটাীপাড়া, জগাপাগঞ্জ 

 

 রুববনা অক্তার  

জগাপাগঞ্জ             

সহকাবর বলক্ষক              ০১/০১/১৯৯০ ০৪/১২/২০১৬ এআচএসবস নাআ জলখ ফবোতুগেসা বলশু কল্যাণ প্রাথবমক 

ববদ্যাে-৭, সদর, জগাপাগঞ্জ 

 

 বনতযানন্দ ববশ্বাস           

জগাপাগঞ্জ  

সহকারী বলক্ষক                    ১২/১০/১৯৮৭ ০৬/১২/২০১৬ মাস্টাস ূ নাআ জলখ ফবোতুগেসা বলশু কল্যাণ প্রাথবমক 

ববদ্যাে-৭, সদর, জগাপাগঞ্জ 

 

 বলল্পী ববশ্বাস              

নড়াআ 

সহকাবর বলক্ষক            ২৪/০৬/১৯৮৯ ন্তর্ভকূ্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএসবস নাআ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-১৬৭, 

জসানাকুড়, সদর, জগাপাগঞ্জ 

 

 ফাগতমাতুে জোহরা       

জগাপাগঞ্জ 

সহকাবর বলক্ষক           ২৫/১১/১৯৯৩ ন্তর্ভকূ্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএসবস নাআ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-১৬৭, 

জসানাকুড়, সদর, জগাপাগঞ্জ 

 

 কালবফোন জমাসরাত     

জগাপাগঞ্জ 

সহকাবর বলক্ষক           ১৪/১০/১৯৯৪ ন্তর্ভকূ্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএসবস নাআ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-১৬৭, 

জসানাকুড়, সদর, জগাপাগঞ্জ 

 

 রনী মগনাোর           

জগাপাগঞ্জ 

সহকাবর বলক্ষক           ২৩/০২/১৯৯৭ ন্তর্ভকূ্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএসবস নাআ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-১৬৭, 

জসানাকুড়, সদর, জগাপাগঞ্জ 

 



ববভাগগর নামঃ ঢাকা ববভাগ    জোর নামঃ বকগলারগঞ্জ জো 

ক্রবমক 

নং 

বলক্ষগকর নাম 

বনে জো 

পদবী েন্ম তাবরখ চাকুরীগত প্রথম 

জযাগদাগনর তাবরখ 

বলক্ষাগত জযাগ্যতা প্রবলক্ষণ গ্রহগণর 

তথ্যাবদ 

ববদ্যাগের নাম ও ঠিকানা মন্তব্য 
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 অেলা অক্তার           

বকগলারগঞ্জ     

সহকাবর বলক্ষক             ১৫/০৩/১৯৬৯ ০২/০১/১৯৯১ এআচএসবস বসআনএি বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-৫০, 

সদর, বকগলারগঞ্জ 

 

 এবো অক্তার           

বকগলারগঞ্জ    

সহকাবর বলক্ষক              ২৬/০৬/১৯৬৫ ০২/০১/১৯৯১ এসএসবস বসআনএি বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-৫০, 

সদর, বকগলারগঞ্জ 

 

 সসেদ বদরুগেসা জনিা       

বকগলারগঞ্জ 

সহকাবর বলক্ষক             ২৬/০৪/১৯৫৯ ০২/০১/১৯৯১ এসএসবস বসআনএি বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-৫০, 

সদর, বকগলারগঞ্জ 

 

 লামীমা নাসবরন            

বকগলারগঞ্জ 

সহকাবর বলক্ষক            ১৫/০২/১৯৮৯ ন্তর্ভকূ্ত: 

০২/০৩/২০১৬ 

এআচএসবস নাআ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-১০০, 

কটিোবদ, বকগলারগঞ্জ 

 

 সাাহউবিন             

বকগলারগঞ্জ     

সহকাবর বলক্ষক          ৩১/১০/১৯৮৯ ন্তর্ভকূ্ত: 

০২/০৩/২০১৬ 

স্নাতক নাআ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-১০০, 

কটিোবদ, বকগলারগঞ্জ 

 

 নাবহদা অক্তার             

বকগলারগঞ্জ   

সহকাবর বলক্ষক             ১৮/১০/১৯৯৫ ন্তর্ভকূ্ত: 

০২/০৩/২০১৬ 

এআচএসবস নাআ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-১০০, 

কটিোবদ, বকগলারগঞ্জ 

 

 জমািা: অিমা খাতুন        

বকগলারগঞ্জ 

সহকাবর বলক্ষক             ২৫/০৭/১৯৮৬ ন্তর্ভকূ্ত: 

০৩/০৫/২০১৬ 

এআচএসবস নাআ চরকাওনা বলশু কল্যাণ প্রাথবমক 

ববদ্যাে-১০৪, পাকুবন্দো, বকগলারগঞ্জ 

 

 জমা: বাকী ববল্লাহ             

মেমনবসংহ 

সহকাবর বলক্ষক             ০১/০১/১৯৯১ ন্তর্ভকূ্ত: 

০৩/০৫/২০১৬ 

ফাবে  নাআ চরকাওনা বলশু কল্যাণ প্রাথবমক 

ববদ্যাে-১০৪, পাকুবন্দো, বকগলারগঞ্জ 

 

 মতুেূা অক্তার           

বকগলারগঞ্জ  

সহকাবর বলক্ষক             ১৮/১১/১৯৯১ ন্তর্ভকূ্ত: 

০৩/০৫/২০১৬ 

এসএসবস নাআ চরকাওনা বলশু কল্যাণ প্রাথবমক 

ববদ্যাে-১০৪, পাকুবন্দো, বকগলারগঞ্জ 

 

 শ্রাবন্তী অক্তার           

বকগলারগঞ্জ 

সহকাবর বলক্ষক             ১৫/১০/১৯৯৪ ০৩/০৫/২০১৬ 

ন্তর্ভকূ্ত: 

অবম  নাআ চরকাওনা বলশু কল্যাণ প্রাথবমক 

ববদ্যাে-১০৪, পাকুবন্দো, বকগলারগঞ্জ 

 

 জমাঃ িাআদুর রহমান       

বকগলারগঞ্জ 

সহকাবর বলক্ষক             ০৯/০১/১৯৭৬ ন্তর্ভকূ্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

ফাবে  নাআ জচৌগাংগা বলশু কল্যাণ প্রাথবমক 

ববদ্যাে-১৩৫, আটনা, বকগলারগঞ্জ 

 

 জমাঃ বেোউ হক         

বকগলারগঞ্জ 

সহকাবর বলক্ষক          ৩১/০১/১৯৮০ ন্তর্ভকূ্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

কাবম নাআ জচৌগাংগা বলশু কল্যাণ প্রাথবমক 

ববদ্যাে-১৩৫, আটনা, বকগলারগঞ্জ 

 

 জমাঃ রবফকু আসাম      

বকগলারগঞ্জ 

সহকাবর বলক্ষক          ২০/০৮/১৯৮৩ ন্তর্ভকূ্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ জচৌগাংগা বলশু কল্যাণ প্রাথবমক 

ববদ্যাে-১৩৫, আটনা, বকগলারগঞ্জ 

 

 অবেজুন বনিা         

বকগলারগঞ্জ     

সহকাবর বলক্ষক         ০৮/০৮/১৯৯১ ন্তর্ভকূ্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

ফাবে  নাআ জচৌগাংগা বলশু কল্যাণ প্রাথবমক 

ববদ্যাে-১৩৫, আটনা, বকগলারগঞ্জ 

 

 জমাঃ কামা উবিন         সহকাবর বলক্ষক            ০১/১২/১৯৯০ ন্তর্ভকূ্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

স্নাতক নাআ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-১৩৭, 

কবরমগঞ্জ, বকগলারগঞ্জ 

 

 ফাবহমা অক্তার            সহকাবর বলক্ষক          ১/১/১৯৮৯ ন্তর্ভকূ্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

অবম নাআ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-১৩৭, 

কবরমগঞ্জ, বকগলারগঞ্জ 

 



ক্রবমক 

নং 

বলক্ষগকর নাম 

বনে জো 

পদবী েন্ম তাবরখ চাকুরীগত প্রথম 

জযাগদাগনর তাবরখ 

বলক্ষাগত জযাগ্যতা প্রবলক্ষণ গ্রহগণর 

তথ্যাবদ 

ববদ্যাগের নাম ও ঠিকানা মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 নুসরাত োহান              সহকাবর বলক্ষক             ৬/২/১৯৯৭ ন্তর্ভকূ্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএসবস নাআ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-১৩৭, 

কবরমগঞ্জ, বকগলারগঞ্জ 

 

 সাববকুোহার               সহকাবর বলক্ষক          ৩০/১১/১৯৯৬ ন্তর্ভকূ্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএসবস নাআ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-১৩৭, 

কবরমগঞ্জ, বকগলারগঞ্জ 

 

 জমািাঃ নাবহদ সুতানা রুপা      

বকগলারগঞ্জ           

সহকাবর বলক্ষক ০৫/০৮/১৯৯০ ০৪/১২/২০১৬    স্নাতক  নাআ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-৫০, 

সদর, বকগলারগঞ্জ 

 

 ফারোনা অক্তার         

বকগলারগঞ্জ 

সহকাবর বলক্ষক           ১৫/০৩/১৯৮০ ন্তর্ভকূ্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এসএসবস নাআ টানা বসদা বলশু কল্যাণ প্রাথবমক 

ববদ্যাে-১৭৬, জহাগসনপুর, বকগলারগঞ্জ 

 

 খাগদা অক্তার           

বকগলারগঞ্জ 

সহকাবর বলক্ষক           ২০/০৬/১৯৮৯ ন্তর্ভকূ্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এসএসবস নাআ টানা বসদা বলশু কল্যাণ প্রাথবমক 

ববদ্যাে-১৭৬, জহাগসনপুর, বকগলারগঞ্জ 

 

 বনলুফা       

বকগলারগঞ্জ               

সহকাবর বলক্ষক            ০১/০১/১৯৯০ ন্তর্ভকূ্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

দাবখ নাআ টানা বসদা বলশু কল্যাণ প্রাথবমক 

ববদ্যাে-১৭৬, জহাগসনপুর, বকগলারগঞ্জ 

 

 মাহমুদা অক্তার           

বকগলারগঞ্জ     

সহকাবর বলক্ষক           ০৩/১২/১৯৯২ ন্তর্ভকূ্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএসবস নাআ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-১৯৩, 

তাড়াআ, বকগলারগঞ্জ 

 

 মবরেম               

বকগলারগঞ্জ       

সহকাবর বলক্ষক           ১৩/১২/১৯৯৩ ন্তর্ভকূ্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

অবম  নাআ টানা বসদা বলশু কল্যাণ প্রাথবমক 

ববদ্যাে-১৭৬, জহাগসনপুর, বকগলারগঞ্জ 

 

 রুনা অক্তার        

বকগলারগঞ্জ         

সহকাবর বলক্ষক           ১১/০১/১৯৯৪ ন্তর্ভকূ্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএসবস নাআ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-১৯৩, 

তাড়াআ, বকগলারগঞ্জ 

 

 জমা: অবু ফে          

বকগলারগঞ্জ 

সহকাবর বলক্ষক 

(ভারপ্রাপ্ত প্রঃবলঃ) 

১১/১০/১৯৯৪ ন্তর্ভকূ্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-১৯৩, 

তাড়াআ, বকগলারগঞ্জ 

 

 আসরাত োহান          

বকগলারগঞ্জ 

সহকাবর বলক্ষক            ২৫/০৩/১৯৯৫ ন্তর্ভকূ্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএসবস নাআ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-১৯৩, 

তাড়াআ, বকগলারগঞ্জ 

 

 

ববভাগগর নামঃ ঢাকা ববভাগ    জোর নামঃ নরবসংদী জো 

ক্রবমক 

নং 

বলক্ষগকর নাম 

বনে জো 

পদবী েন্ম তাবরখ চাকুরীগত প্রথম 

জযাগদাগনর তাবরখ 

বলক্ষাগত জযাগ্যতা প্রবলক্ষণ গ্রহগণর 

তথ্যাবদ 

ববদ্যাগের নাম ও ঠিকানা মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 অঞ্জুমান অরা জবগম      

নরবসংদী 

সহকাবর বলক্ষক          ০৬/০১/১৯৯০ ২৪/০৩/২০১০ এআচএসবস বসআনএি বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-১২, 

সদর, নরবসংদী 

 

 নূসরাত তাসবমন বহবম     

নরবসংদী 

সহকাবর বলক্ষক         ২৭/১০/১৯৯০ ১৬/০৩/২০১০ এআচএসবস নাআ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-১২, 

সদর, নরবসংদী 

 

 অমোদ অী            

নরবসংদী 

সহকাবর বলক্ষক            ১৫/১১/১৯৭৬ ১৭/০৪/২০১১ মাস্টাস ূ নাআ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-১৩৪, 

পাল, নরবসংদী 

 



 আোিমীন জহাগসন            

নরবসংদী 

সহকাবর বলক্ষক     ১০/০৬/১৯৮৪ ন্তর্ভকূ্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ কারারচর বলশু কল্যাণ প্রাথবমক 

ববদ্যাে-১৩৩, বলবপুর, নরবসংদী 

 

 উবম ূঅক্তার  

নরবসংদী              

সহকাবর বলক্ষক          ০৭/০২/১৯৯১ ন্তর্ভকূ্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ কারারচর বলশু কল্যাণ প্রাথবমক 

ববদ্যাে-১৩৩, বলবপুর, নরবসংদী 

 

 বনলুফা জবগম 

নরবসংদী               

সহকাবর বলক্ষক          ২০/১০/১৯৯১ ন্তর্ভকূ্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-১৩৪, 

পাল, নরবসংদী 

 

 ফারোনা অক্তার         

নরবসংদী 

সহকাবর বলক্ষক             ০৯/০২/১৯৯২ ন্তর্ভকূ্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

স্নাতগকাত্তর  নাআ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-১৩৪, 

পাল, নরবসংদী 

 

 সামসাদ জবগম        

নরবসংদী      

সহকাবর বলক্ষক          ২০/০২/১৯৯২ ন্তর্ভকূ্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-১৩৪, 

পাল, নরবসংদী 

 

 পাবপো সুতানা        

নরবসংদী   

সহকাবর বলক্ষক   ১৬/১২/১৯৯২ ন্তর্ভকূ্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

মাস্টাস ূ নাআ কারারচর বলশু কল্যাণ প্রাথবমক 

ববদ্যাে-১৩৩, বলবপুর, নরবসংদী 

 

 াবনী অক্তার             

নরবসংদী 

সহকাবর বলক্ষক         ৩১/১২/১৯৯৪ ন্তর্ভকূ্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএসবস নাআ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-১২, 

সদর, নরবসংদী 

 

 সাবনো অক্তার             

নরবসংদী 

সহকাবর বলক্ষক   ০১/০১/১৯৯৮ ন্তর্ভকূ্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএসবস নাআ কারারচর বলশু কল্যাণ প্রাথবমক 

ববদ্যাে-১৩৩, বলবপুর, নরবসংদী 

 

 

ববভাগগর নামঃ ঢাকা ববভাগ    জোর নামঃ মাদারীপুর জো 

ক্রবমক 

নং 

বলক্ষগকর নাম 

বনে জো 

পদবী েন্ম তাবরখ চাকুরীগত প্রথম 

জযাগদাগনর তাবরখ 

বলক্ষাগত জযাগ্যতা প্রবলক্ষণ গ্রহগণর 

তথ্যাবদ 

ববদ্যাগের নাম ও ঠিকানা মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 শুমু্ভ চন্দ্র জবাস               

মাদারীপুর 

সহকাবর বলক্ষক             ২০/১০/১৯৬০ ২৮/১২/১৯৮৮ এসএসবস  নাআ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-৮, 

রাজের, মাদারীপুর 

 

 জমাঃ োফর অী           

মাদারীপুর 

সহকাবর বলক্ষক            ২০/০৬/১৯৬৮ ২৮/১২/১৯৮৮ স্নাতক  বসআনএি বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-৮, 

রাজের, মাদারীপুর 

 

 সসেদা কাবনে ফাগতমা    

মাদারীপুর 

সহকাবর বলক্ষক           ১২/০৩/১৯৭০ ২৮/১২/১৯৮৮ এসএসবস বসআনএি বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-৮, 

রাজের, মাদারীপুর 

 

 নােমীন নাহার       

মাদারীপুর         

সহকাবর বলক্ষক             ১০/০১/১৯৭২ ০১/০৫/১৯৯৪ স্নাতক  নাআ অহাজ্ব সতেব অী বলশু কল্যাণ প্রাথবমক 

ববদ্যাে-১৬৫, কাবকনী, মাদারীপুর 

 

 লাহানাে অক্তার           

মাদারীপুর 

সহকাবর বলক্ষক            ০১/০৩/১৯৭৬ ০৩/০১/২০০৫ এস এস বস বসআনএি বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-১০, 

সদর, মাদারীপুর 

 

 কাবনে নােমা            

মাদারীপুর 

সহকাবর বলক্ষক            ২৫/০৫/১৯৮২ ০৩/০১/২০০৫ এআচএসবস বিবপএি বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-১০, 

সদর, মাদারীপুর 

 

 মুক্তা খানম         

মাদারীপুর  

সহকাবর বলক্ষক            ২৮/০৭/১৯৮৭ ০৫/০৬/২০১৩ ববববএস  বিবপএি বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-১০, 

সদর, মাদারীপুর 

 

 লরবমা মন্ড           সহকাবর বলক্ষক                     ২০/০২/১৯৮৯ ০৩/১২/২০১৬ এআচএসবস নাআ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-১০,  



মাদারীপুর  সদর, মাদারীপুর 

 হাবববা অক্তার জমৌসুমী     

মাদারীপুর 

সহকাবর বলক্ষক                         ২৪/১২/১৯৯৬ ০৩/১২/২০১৬ এআচএসবস নাআ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-৮, 

রাজের, মাদারীপুর 

 

 গুরু চান            

মাদারীপুর       

সহকাবর বলক্ষক           ১০/০৫/১৯৮৭ ন্তর্ভকূ্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

মাস্টাস ূ নাআ অহাজ্ব সতেব অী বলশু কল্যাণ প্রাথবমক 

ববদ্যাে-১৬৫, কাবকনী, মাদারীপুর 

 

 সাবদো অক্তার জরাবে      

মাদারীপুর  

সহকাবর বলক্ষক           ২৫/১০/১৯৮৯ ন্তর্ভকূ্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ অহাজ্ব সতেব অী বলশু কল্যাণ প্রাথবমক 

ববদ্যাে-১৬৫, কাবকনী, মাদারীপুর 

 

 চাগমী অক্তার          

মাদারীপুর   

সহকাবর বলক্ষক           ২৯/১১/১৯৯১ ন্তর্ভকূ্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ অহাজ্ব সতেব অী বলশু কল্যাণ প্রাথবমক 

ববদ্যাে-১৬৫, কাবকনী, মাদারীপুর 

 

 

ববভাগগর নামঃ ঢাকা ববভাগ    জোর নামঃ ফবরদপুর জো 

ক্রবমক 

নং 

বলক্ষগকর নাম 

বনে জো 

পদবী েন্ম তাবরখ চাকুরীগত প্রথম 

জযাগদাগনর তাবরখ 

বলক্ষাগত জযাগ্যতা প্রবলক্ষণ গ্রহগণর 

তথ্যাবদ 

ববদ্যাগের নাম ও ঠিকানা মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 জখান্দকার নেরু হক       

ফবরদপুর 

সহকাবর বলক্ষক              ৩১/১২/১৯৭০ ১১/০১/১৯৯০ এস এস বস  নাআ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-২৩, 

সদর, ফবরদপুর 

 

 খাগদা জবগম             

ফবরদপুর 

সহকাবর বলক্ষক          ০৩/১০/১৯৭৩ ০১/০৭/২০০৯ মাস্টাস ূ ববএি বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-২৩, 

সদর, ফবরদপুর 

 

 জসবনা রহমান          

ফবরদপুর    

সহকাবর বলক্ষক            ০১/১২/১৯৭৭ ০২/০৭/২০০৯ মাস্টাস ূ ববএি বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-২৩, 

সদর, ফবরদপুর 

 

 তাগহনুগেসা                 

ফবরদপুর 

সহকাবর বলক্ষক             ৩০/১১/১৯৮৫ ন্তর্ভকূ্ত: 

০২/০৩/২০১৬ 

এসএসবস নাআ সসেদ সাগেদা জচৌধুরী বলশু কল্যাণ প্রাথবমক 

ববদ্যাে-৯৪, নগরকান্দা, ফবরদপুর 

 

 িাববনা আোিবমন         

ফবরদপুর    

সহকাবর বলক্ষক             ০৫/১০/১৯৮৮ ন্তর্ভকূ্ত: 

০২/০৩/২০১৬ 

এআচএসবস নাআ সসেদ সাগেদা জচৌধুরী বলশু কল্যাণ প্রাথবমক 

ববদ্যাে-৯৪, নগরকান্দা, ফবরদপুর 

 

 মাববো অক্তার     

ফবরদপুর  

সহকাবর বলক্ষক             ০১/০১/১৯৯২ ন্তর্ভকূ্ত: 

০২/০৩/২০১৬ 

এআচএসবস বিবপএি সসেদ সাগেদা জচৌধুরী বলশু কল্যাণ প্রাথবমক 

ববদ্যাে-৯৪, নগরকান্দা, ফবরদপুর 

 

 

ববভাগগর নামঃ ঢাকা ববভাগ    জোর নামঃ মুন্সীগঞ্জ জো 

ক্রবমক 

নং 

বলক্ষগকর নাম 

বনে জো 

পদবী েন্ম তাবরখ চাকুরীগত প্রথম 

জযাগদাগনর তাবরখ 

বলক্ষাগত জযাগ্যতা প্রবলক্ষণ গ্রহগণর 

তথ্যাবদ 

ববদ্যাগের নাম ও ঠিকানা মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 লাহনাে সুতানা          

মুন্সীগঞ্জ 

সহকাবর বলক্ষক              ০৬/০১/১৯৮১ ০৪/১১/২০০৭ এআচএসবস  নাআ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-৪৩, 

সদর, মুবন্সগঞ্জ 

 

 োোতু জফরগদৌস        

মুন্সীগঞ্জ   

সহকাবর বলক্ষক            ২৯/০৯/১৯৮৭ ০১/১০/২০১১ এআচএসবস নাআ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-৪৩, 

সদর, মুবন্সগঞ্জ 

 



 জমাঃ মবলউর রহমান       

পাবনা 

সহকাবর বলক্ষক            ১২/১২/১৯৮৮ ন্তর্ভকূ্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-৪৩, 

সদর, মুবন্সগঞ্জ 

 

 

 

 

ববভাগগর নামঃ ঢাকা ববভাগ    জোর নামঃ লবরেতপুর জো 

ক্রবমক 

নং 

বলক্ষগকর নাম 

বনে জো 

পদবী েন্ম তাবরখ চাকুরীগত প্রথম 

জযাগদাগনর তাবরখ 

বলক্ষাগত জযাগ্যতা প্রবলক্ষণ গ্রহগণর 

তথ্যাবদ 

ববদ্যাগের নাম ও ঠিকানা মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 অবমর জহাগসন খান            

লরীেতপুর           

সহকাবর বলক্ষক ০২/০১/১৯৬৬ ০৬/০২/১৯৯৪ এসএসবস নাআ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-৬৩, 

সদর, লবরেতপুর 

 

 বমনজু আসাম          

লরীেতপুর       

সহকাবর বলক্ষক             ০১/০২/১৯৮৫ ১৪/০৬/২০১২ এআচএসবস নাআ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-৬৩, 

সদর, লবরেতপুর 

 

 খােরুগেিা বলমু        

লরীেতপুর      

সহকাবর বলক্ষক             ০১/০১/১৯৯১ ২৮/০৬/২০১২ এআচএসবস নাআ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-৬৩, 

সদর, লবরেতপুর 

 

 

ববভাগগর নামঃ ঢাকা ববভাগ    জোর নামঃ রােবাড়ী জো 

ক্রবমক 

নং 

বলক্ষগকর নাম 

বনে জো 

পদবী েন্ম তাবরখ চাকুরীগত প্রথম 

জযাগদাগনর তাবরখ 

বলক্ষাগত জযাগ্যতা প্রবলক্ষণ গ্রহগণর 

তথ্যাবদ 

ববদ্যাগের নাম ও ঠিকানা মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 রমা দাস             

রােবাড়ী        

সহকাবর বলক্ষক              ২৫/১২/১৯৭৭ ১২/০১/২০০৫ স্নাতক  বসআনএি বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-২৭, 

সদর, রােবাড়ী 

 

 অব্দু অীম ববশ্বাস       

রােবাড়ী 

সহকাবর বলক্ষক          ৩০/০৪/১৯৭৫ ১৫/০১/২০০৫ স্নাতক  বসআনএি বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-২৭, 

সদর, রােবাড়ী 

 

 লাম্মী অক্তার               

রােবাড়ী  

সহকাবর বলক্ষক             ০৫/০১/১৯৮৪ ২৬/০৫/২০১১ স্নাতক  নাআ বলশু কল্যাণ প্রাথবমক ববদ্যাে-২৭, 

সদর, রােবাড়ী 

 

 

  



 

শফবাহগয নাভঃ ভয়ভনশং শফবাগ    জজরায নাভঃ ভয়ভনশং জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 জাহনয়াযা         

ভয়ভনশং          

কাশয শক্ষক             ২৮/০২/১৯৬৭ ২০/০৮/১৯৯০ শফ এ শডশএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭০, 

দয, ভয়ভনশং 

 

 সুরতানা াযবীন তাশভনা  

ভয়ভনশং 

কাশয শক্ষক             ১০/০২/১৯৭৭ ০৬/০৭/২০০৮ ভাস্টা স শডশএড, শফএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭০, 

দয, ভয়ভনশং 

 

 যাশপয়া আরাভ             

ভয়ভনশং 

কাশয শক্ষক             ০১/০১/১৯৮২ ১৪/০৫/২০০৯ স্নাতক (ম্মান) শআনএড, শফ এড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭০, 

দয, ভয়ভনশং 

 

 জযাভানা                 

ভয়ভনশং     

কাশয শক্ষক             ০৮/০৯/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৯/০৮/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ জধাাঘাট শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১০৯, গপযগাঁও, ভয়ভনশং 

 

 অহয়া শশিকা         

ভয়ভনশং      

কাশয শক্ষক           ১০/০৬/১৯৮৮ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৯/০৮/২০১৬ 

এআচএশ নাআ জধাাঘাট শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১০৯, গপযগাঁও, ভয়ভনশং 

 

 শরভা অক্তায           

ভয়ভনশং 

কাশয শক্ষক            ২০/০৪/১৯৯২ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৯/০৮/২০১৬ 

শফ এ নাআ জধাাঘাট শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১০৯, গপযগাঁও, ভয়ভনশং 

 

 অপানা শভশভ      

ভয়ভনশং         

কাশয শক্ষক         ১৩/০৪/১৯৯৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৯/০৮/২০১৬ 

এআচএশ নাআ জধাাঘাট শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১০৯, গপযগাঁও, ভয়ভনশং 

 

 তানশজনা অক্তায   

ভয়ভনশং          

কাশয শক্ষক              ১০/০৮/১৯৯৫ ০৭/১২/২০১৬ এআচ এ শ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭০, 

দয, ভয়ভনশং 

 

 ভীয এনামুর ক     

ভয়ভনশং      

কাশয শক্ষক           ০৮/০৭/১৯৮৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

ভাস্টা স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৮৬, 

বালুকজান, ফুরফাড়ীয়া, ভয়ভনশং 

 

 ানাজ াযবীন          

ভয়ভনশং 

কাশয শক্ষক           ২৮/১১/১৯৮৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচ এ শ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৮৬, 

বালুকজান, ফুরফাড়ীয়া, ভয়ভনশং 

 

 জভা: জাশভর জাাআন     

ভয়ভনশং 

কাশয শক্ষক           ২০/০৭/১৯৮৯ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

ভাস্টা স নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৮৬, 

বালুকজান, ফুরফাড়ীয়া, ভয়ভনশং 

 

 রশতপা অক্তায        

ভয়ভনশং    

কাশয শক্ষক            ২৬/১১/১৯৯৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৮৬, 

বালুকজান, ফুরফাড়ীয়া, ভয়ভনশং 

 

 

 

  



শফবাহগয নাভঃ ভয়ভনশং শফবাগ    জজরায নাভঃ জাভারপুয জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 মুশ সদা খাতুন                

জাভারপুয 

কাশয শক্ষক             ২১/০১/১৯৬৪ ১৫/০২/১৯৯০ স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩১, 

দয, জাভারপুয 

 

 স্বপ্না ফাক          

জাভারপুয        

কাশয শক্ষক              ০৬/০১/১৯৭০ ১৫/০২/১৯৯০ স্নাতক  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩১, 

দয, জাভারপুয 

 

 শফরশক অক্তায             

জাভারপুয 

কাশয শক্ষক              ১২/১২/১৯৮১ ১৮/০৯/২০০৪ ভাস্টা স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩১, 

দয, জাভারপুয 

 

 নাশগ স জফগভ          

জাভারপুয         

কাশয শক্ষক          ০১/০২/১৯৮০ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৩/০৫/২০১৬ 

এআচএশ নাআ শভজসা অজভ শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১০২, ভাদাযগঞ্জ, জাভারপুয 

 

 জযাশফনা খাতুন        

জাভারপুয      

কাশয শক্ষক             ৩১/০৭/১৯৯০ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৩/০৫/২০১৬ 

এআচএশ নাআ শভজসা অজভ শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১০২, ভাদাযগঞ্জ, জাভারপুয 

 

 জভা: হুভায়ুন কশফয          

জাভারপুয 

কাশয শক্ষক              ০১/০১/১৯৯৩ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৩/০৫/২০১৬ 

শফএশ আন 

শএআ 

নাআ শভজসা অজভ শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১০২, ভাদাযগঞ্জ, জাভারপুয 

 

 অআশযন অক্তায শদপু       

জাভারপুয  

কাশয শক্ষক             ০১/০১/১৯৯৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৩/০৫/২০১৬ 

এআচএশ নাআ শভজসা অজভ শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১০২, ভাদাযগঞ্জ, জাভারপুয 

 

 জভাঃ াখাওয়াত জাহন   

ভয়ভনশং 

কাশয শক্ষক             ১৫/০৮/১৯৮৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৯/০৮/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ অদ স শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-

১২২, দয, জাভারপুয 

 

 শযপা অখতায             

জাভারপুয 

কাশয শক্ষক            ০১/০১/১৯৮৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৯/০৮/২০১৬ 

ভাস্টা স  নাআ অদ স শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-

১২২, দয, জাভারপুয 

 

 জভাঃ যাহদুর আরাভ      

ঞ্চগড় 

কাশয শক্ষক             ০১/০১/১৯৯০ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৯/০৮/২০১৬ 

ভাস্টা স  নাআ অদ স শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-

১২২, দয, জাভারপুয 

 

 তাশভয়া আরাভ            

জাভারপুয 

কাশয শক্ষক            ২৩/১০/১৯৯৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৯/০৮/২০১৬ 

এআচএশ নাআ অদ স শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-

১২২, দয, জাভারপুয 

 

 অপানা াযবীন          

জাভারপুয 

কাশয শক্ষক     ১২/০৫/১৯৮১ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শদফা শ্রভজীফী ও ঝহযড়া শশু কল্যাণ 

প্রাথশভক শফদ্যারয়-১২৩, শযলাফাড়ী, জাভারপুয 

 

 ছাআদা অক্তায           

জাভারপুয    

কাশয শক্ষক     ০১/০১/১৯৮২ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ ভারঞ্চ শ্রভজীফী ও ঝহযড়া শশু কল্যাণ 

প্রাথশভক শফদ্যারয়-১২৬, জভরান্দ, জাভারপুয 

 

 জভাঃ শদুল্লা শ্যাভর      

জাভারপুয 

কাশয শক্ষক          ১৮/০১/১৯৮২ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এভএ  নাআ শদফা শ্রভজীফী ও ঝহযড়া শশু কল্যাণ 

প্রাথশভক শফদ্যারয়-১২৩, শযলাফাড়ী, জাভারপুয 

 

 জভাাম্মদ অবু াইভ যাজন   

জাভারপুয 

কাশয শক্ষক   ০১/০৭/১৯৮২ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এভএশ  নাআ ভারঞ্চ শ্রভজীফী ও ঝহযড়া শশু কল্যাণ 

প্রাথশভক শফদ্যারয়-১২৬, জভরান্দ, জাভারপুয 

 

 যাশজকুর াান 

জাভারপুয 

কাশয শক্ষক          ৩১/১২/১৯৮৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এভএএ  নাআ ভারঞ্চ শ্রভজীফী ও ঝহযড়া শশু কল্যাণ 

প্রাথশভক শফদ্যারয়-১২৬, জভরান্দ, জাভারপুয 

 

 জভাঃ যাশকবুর আরাভ     কাশয শক্ষক   ০৩/০৬/১৯৮৫ ন্তর্ভ সক্ত: শফএএ (ম্মান) নাআ ভারঞ্চ শ্রভজীফী ও ঝহযড়া শশু কল্যাণ  



ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

জাভারপুয ১৭/০৮/২০১৬ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১২৬, জভরান্দ, জাভারপুয 

 শরভা অক্তায             

জাভারপুয  

কাশয শক্ষক     ০১/১০/১৯৮৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ রাকী শ্রভজীফী ও ঝহযড়া শশু কল্যাণ 

প্রাথশভক শফদ্যারয়-১২৫, আরাভপুয, জাভারপুয 

 

 ায়ভা অক্তায         

জযপুয  

কাশয শক্ষক          ১৫/০২/১৯৮৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১১৩, 

ফকশগঞ্জ, জাভারপুয 

 

 াশভদা অক্তায            

জাভারপুয 

কাশয শক্ষক            ০১/০১/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

শফএএ  নাআ শদফা শ্রভজীফী ও ঝহযড়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১২৪, জদওয়ানগঞ্জ, জাভারপুয 

 

 জভাাম্মদ াশভদুয যভান  

জাভারপুয 

কাশয শক্ষক   ১০/০২/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

শফএ (ম্মান)  নাআ শদফা শ্রভজীফী ও ঝহযড়া শশু কল্যাণ 

প্রাথশভক শফদ্যারয়-১২৩, শযলাফাড়ী, জাভারপুয 

 

 মুক্তা অক্তায          

জাভারপুয  

কাশয শক্ষক          ০১/০১/১৯৮৮ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ রাকী শ্রভজীফী ও ঝহযড়া শশু কল্যাণ 

প্রাথশভক শফদ্যারয়-১২৫, আরাভপুয, জাভারপুয 

 

 ভামুদুর াান            

জাভারপুয  

কাশয শক্ষক   ০২/০৮/১৯৯২ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

শফএএ  নাআ রাকী শ্রভজীফী ও ঝহযড়া শশু কল্যাণ 

প্রাথশভক শফদ্যারয়-১২৫, আরাভপুয, জাভারপুয 

 

 অজারুর আরাভ 

জাভারপুয  

কাশয শক্ষক   ০৫/০২/১৯৯৩ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১১৩, 

ফকশগঞ্জ, জাভারপুয 

 

 াশদয়া অপশযন          

জাভারপুয 

কাশয শক্ষক          ২০/১০/১৯৯৩ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শদফা শ্রভজীফী ও ঝহযড়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১২৪, জদওয়ানগঞ্জ, জাভারপুয 

 

 জভাছাঃ অঞ্জুভান অযা     

জযপুয 

কাশয শক্ষক     ১৪/১২/১৯৯৩ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১১৩, 

ফকশগঞ্জ, জাভারপুয 

 

 জভাছাঃ শঈরী অক্তায     

জাভারপুয 

কাশয শক্ষক   ০১/১২/১৯৯৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শদফা শ্রভজীফী ও ঝহযড়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১২৪, জদওয়ানগঞ্জ, জাভারপুয 

 

 াশদয়া অর জান্নাত       

জাভারপুয 

কাশয শক্ষক   ২০/১২/১৯৯৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শদফা শ্রভজীফী ও ঝহযড়া শশু কল্যাণ 

প্রাথশভক শফদ্যারয়-১২৩, শযলাফাড়ী, জাভারপুয 

 

 শশযনা খাতুন          

জাভারপুয    

কাশয শক্ষক   ৩১/১২/১৯৯৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

অশরভ  নাআ শদফা শ্রভজীফী ও ঝহযড়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১২৪, জদওয়ানগঞ্জ, জাভারপুয 

 

 তাশভনা অক্তায       

জাভারপুয 

কাশয শক্ষক   ১০/১০/১৯৯৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ রাকী শ্রভজীফী ও ঝহযড়া শশু কল্যাণ 

প্রাথশভক শফদ্যারয়-১২৫, আরাভপুয, জাভারপুয 

 

 কাভরুন নাায     

জাভারপুয         

কাশয শক্ষক   ১১/১১/১৯৯৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১১৩, 

ফকশগঞ্জ, জাভারপুয 

 

 

  



শফবাহগয নাভঃ ভয়ভনশং শফবাগ    জজরায নাভঃ জযপুয জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 াশফা জফগভ         

জযপুয        

কাশয শক্ষক              ০১/০৭/১৯৬৭ ১০/০৯/১৯৯৭ স্নাতক  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৫২, 

দয, জযপুয 

 

 ীভা কভ সকায     

জযপুয            

কাশয শক্ষক             ০২/০৩/১৯৭৮ ০৮/০৫/২০০৬ এভএ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৫২, 

দয, জযপুয 

 

 শরশ যাণী যকায       

জযপুয    

কাশয শক্ষক             ১৫/০৭/১৯৮৪ ৩০/১০/২০১৪ শফ.এ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৫২, 

দয, জযপুয 

 

 াআফুন নাায       

জযপুয 

কাশয শক্ষক           ০৭/১০/১৯৮৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৮৮, 

তাতীাটী, শ্রীফযদী, জযপুয 

 

 জান্নাত অযা            

জযপুয    

কাশয শক্ষক            ২৭/১১/১৯৮৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৮৮, 

তাতীাটী, শ্রীফযদী, জযপুয 

 

 কাাশ       

জযপুয             

কাশয শক্ষক           ০৪/০১/১৯৯১ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

শফএএ (ম্মান) নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৮৮, 

তাতীাটী, শ্রীফযদী, জযপুয 

 

 আযাত জাান জভৌসুভী   

জযপুয 

কাশয শক্ষক           ০১/০৫/১৯৯৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৮৮, 

তাতীাটী, শ্রীফযদী, জযপুয 

 

 

 

শফবাহগয নাভঃ ভয়ভনশং শফবাগ    জজরায নাভঃ জনত্রহকানা জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 স্মৃশত যানী গুন               

জনত্রহকানা 

কাশয শক্ষক              ১৫/০৪/১৯৬৭ ০৩/০১/১৯৯১ এআচএশ  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২৬, 

দয, জনত্রকাহনা 

 

 নূযজাান জফগভ        

জনত্রহকানা      

কাশয শক্ষক          ০১/০৫/১৯৭০ ০৪/০১/১৯৯১ স্নাতক  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২৬, 

দয, জনত্রকাহনা 

 

 াশফকুন্নাায                

জনত্রহকানা 

কাশয শক্ষক          ০২/০৮/১৯৮৭ ০৩/০৭/২০০৭ এআচ এ শ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২৬, 

দয, জনত্রকাহনা 

 

 

  



শফবাহগয নাভঃ ফশযার শফবাগ    জজরায নাভঃ ফশযার জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 জপযহদৌী জফগভ           

ফশযার  

কাশয শক্ষক             ০৩/০২/১৯৭২ ০১/০৭/১৯৯২ এএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৬৬, 

দয, ফশযার 

 

 নাজভা খাতুন             

টুয়াখারী  

বাযপ্রাপ্ত প্রধান 

শক্ষক      

২১/০৪/১৯৭৩ ০১/০৭/১৯৯২ এএশ  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৬৭, 

বাটাযখার, দয, ফশযার 

 

 নাশযন অক্তায             

ফশযার  

কাশয শক্ষক             ০৫/০৫/১৯৬৪ ১২/১২/১৯৯২ এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৬৭, 

বাটাযখার, দয, ফশযার 

 

 শজয়াঈয যভান খান        

ফশযার 

কাশয শক্ষক       ১৫/০১/১৯৭১ ১২/১২/১৯৯২ এএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭৬, 

দুভকী, টুয়াখারী 

 

 স্বণ সারী অক্তায              

ফশযার 

কাশয শক্ষক              ০১/০৩/১৯৮৫ ০১/১১/২০১৩ শফএএ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৬৭, 

বাটাযখার, দয, ফশযার 

 

 জভাছাঃ সুরতানা যাশজয়া   

ফশযার 

কাশয শক্ষক          ২৫/০৭/১৯৮৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ জপযহদৌী জফগভ শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১১২, ফাবুগঞ্জ, ফশযার 

 

 জভাাঃ ানাজ াযবীন         

ফশযার       

কাশয শক্ষক ০৪/০৪/১৯৮৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ নুরুর আরাভ জডফুশরয়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৪১, জডফুশরয়া, দয, ফশযার 

 

 জভাঃ অরী াান         

ফশযার 

কাশয শক্ষক            ০১/১২/১৯৮৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এভএ নাআ জপযহদৌী জফগভ শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১১২, ফাবুগঞ্জ, ফশযার 

 

 জভাঃ াআফুর আরাভ      

ফশযার 

কাশয শক্ষক            ০১/০১/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

ভাস্টা স  নাআ নুরুর আরাভ জডফুশরয়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৪১, জডফুশরয়া, দয, ফশযার 

 

 নুযাত জাান নুপুয       

ফশযার 

কাশয শক্ষক            ০৬/০৭/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

ভাস্টা স  নাআ নুরুর আরাভ জডফুশরয়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৪১, জডফুশরয়া, দয, ফশযার 

 

 তানশজনা অপশযন     

ফশযার    

কাশয শক্ষক            ২৪/০৮/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এভশফএ  নাআ নুরুর আরাভ জডফুশরয়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৪১, জডফুশরয়া, দয, ফশযার 

 

 অব্দুর অশরভ         

ফশযার 

কাশয শক্ষক            ০১/০৩/১৯৯১ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

ভাস্টা স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৬১, 

শফল্বফাড়ী, দয, ফশযার 

 

 রুভা অক্তায              

ফশযার  

কাশয শক্ষক            ০৫/১২/১৯৯১ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৬১, 

শফল্বফাড়ী, দয, ফশযার 

 

 াফশযনা অক্তায            

ফশযার 

কাশয শক্ষক            ১৫/০৩/১৯৯৩ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ জপযহদৌী জফগভ শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১১২, ফাবুগঞ্জ, ফশযার 

 

 ভাশযয়াভ অক্তায স্বন সা    

টুয়াখারী 

কাশয শক্ষক            ০১/০১/১৯৯৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ জপযহদৌী জফগভ শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১১২, ফাবুগঞ্জ, ফশযার 

 

 াশফকুন নাায             

ফশযার 

কাশয শক্ষক            ০১/০১/১৯৯৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৬১, 

শফল্বফাড়ী, দয, ফশযার 

 

 জভাছাঃ পাহতভা       কাশয শক্ষক            ২৪/১২/১৯৯৫ ন্তর্ভ সক্ত: এআচএশ  নাআ জপযহদৌী জফগভ শশু কল্যাণ প্রাথশভক  



ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

ফশযার     ১৭/০৮/২০১৬ শফদ্যারয়-১১২, ফাবুগঞ্জ, ফশযার 

 তাভান্না অক্তায         

ফশযার 

কাশয শক্ষক          ০৫/০৩/১৯৯৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ নুরুর আরাভ জডফুশরয়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৪১, জডফুশরয়া, দয, ফশযার 

 

 পাশযয়া জাান        

ফশযার       

কাশয শক্ষক            ১৭/১০/১৯৯৮ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৬১, 

শফল্বফাড়ী, দয, ফশযার 

 

 জভাাঃ ানশজদা অক্তায   

ফশযার 

কাশয শক্ষক                ০৫/১০/১৯৮৭ ০৭-১২-২০১৬ এভএ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৬৭, 

বাটাযখার, দয, ফশযার 

 

 তুরশ যকায          

ভাদাযীপুয  

কাশয শক্ষক            ০১/০১/১৯৮৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৬৬, 

দয, ফশযার 

 

 শফশফ পাহতভা          

ফশযার    

কাশয শক্ষক           ০১/০১/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

অবম  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫৩, 

মুরাদী, ফশযার 

 

 জভা: ভশনয জাহন            

ফশযার 

কাশয শক্ষক            ১৫/০৩/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ জভহশন্দগঞ্জ শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৯২, জভহশন্দগঞ্জ, ফশযার 

 

 খাশদজা          

ফশযার          

কাশয শক্ষক            ২০/০১/১৯৮৮ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

অশরভ নাআ জভহশন্দগঞ্জ শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৯২, জভহশন্দগঞ্জ, ফশযার 

 

 জভা: নাশয জাহন যদায    

ফশযার 

কাশয শক্ষক           ১৪/১০/১৯৮৮ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

শফএএ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৭৭, 

অতগরঝাড়া, ফশযার 

 

 াযশভন অক্তায          

ফশযার 

কাশয শক্ষক            ১০/০১/১৯৮৯ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএসবস নাআ ঈশজযপুয শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৮৪, ঈশজযপুয, ফশযার 

 

 শভতু যানী নট্ট         

ফশযার 

কাশয শক্ষক           ১৫/১১/১৯৯০ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এভশফএ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৭৭, 

অতগরঝাড়া, ফশযার 

 

 ডাশরয়া জপযহদৌ           

ফশযার 

কাশয শক্ষক           ৩০/১২/১৯৯০ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতক নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৬৬, 

দয, ফশযার 

 

 জভা: জগারাভ শকফশযয়া াওন  

ফশযার 

কাশয শক্ষক       ০১/০১/১৯৯১ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

ভাস্টা স  নাআ জভহশন্দগঞ্জ শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৯২, জভহশন্দগঞ্জ, ফশযার 

 

 জভাঃ যায়ান শযপ        

ফশযার 

কাশয শক্ষক           ১৪/০৩/১৯৯২ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

ববএসএস নাআ ঈশজযপুয শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৮৪, ঈশজযপুয, ফশযার 

 

 জভা: ফাহয়শজদ          

ফশযার      

কাশয শক্ষক            ১৬/০৯/১৯৯২ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

শফ এ না স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৬৬, 

দয, ফশযার 

 

 পাযজানা অাহম্মদ      

ফশযার 

কাশয শক্ষক           ০২/১০/১৯৯২ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএসবস নাআ ঈশজযপুয শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৮৪, ঈশজযপুয, ফশযার 

 

 সুযাআয়া জাান          

ফশযার  

কাশয শক্ষক           ২৫/১২/১৯৯৩ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএসবস নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫৩, 

মুরাদী, ফশযার 

 

 শপা অক্তায        কাশয শক্ষক            ০৫/০১/১৯৯৪ ন্তর্ভ সক্ত: এআচএসবস নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫৩,  



ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

ফশযার    ২০/১২/২০১৬ মুরাদী, ফশযার 

 জভহদী াান শযজবী       

ফশযার 

কাশয শক্ষক           ০৪/০২/১৯৯৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

শফশফএ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৭৭, 

অতগরঝাড়া, ফশযার 

 

 নুরুন্নাায অক্তায     

ফশযার      

কাশয শক্ষক            ১০/১০/১৯৯৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএসবস  নাআ ঈশজযপুয শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৮৪, ঈশজযপুয, ফশযার 

 

 নাছশযন সুরতানা        

ফশযার   

কাশয শক্ষক            ১২/১০/১৯৯৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএসবস নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫৩, 

মুরাদী, ফশযার 

 

 নুপুয অক্তায               

ফশযার 

কাশয শক্ষক            ২০/১০/১৯৯৮ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৭৭, 

অতগরঝাড়া, ফশযার 

 

 

  



শফবাহগয নাভঃ ফশযার শফবাগ    জজরায নাভঃ ঝারকাঠি জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 জভাঃ অবুর কারাভ       

ঝারকাঠি   

কাশয শক্ষক              ১১/১০/১৯৬৪ ২০/১০/১৯৮৯ এআচএশ  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২২, 

দয, ঝারকাঠি 

 

 নাশদযা অক্তায          

ঝারকাঠি    

কাশয শক্ষক            ০১/১২/১৯৭৩ ১৬/১০/২০০০ এআচএশ  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২২, 

দয, ঝারকাঠি 

 

 খাশদজা জফগভ           

ঝারকাঠি   

কাশয শক্ষক          ০৩/০৯/১৯৭৬ ১৬/১০/২০০২ স্নাতক  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২২, 

দয, ঝারকাঠি 

 

 জভাঃ নাশদভ জাহন     

ঝারকাঠি 

কাশয শক্ষক            ৩০/১২/১৯৮৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এভ.এ.এ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১১১, 

দয, ঝারকাঠি 

 

 াহফকুন নাায        

ঝারকাঠি 

কাশয শক্ষক            ১২/০২/১৯৯০ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ যাজাপুয শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১১৭, যাজাপুয, ফশযার 

 

 শঈরী ারদায  

ফশযার         

কাশয শক্ষক            ০৫/০৫/১৯৯০ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ যাজাপুয শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১১৭, যাজাপুয, ফশযার 

 

 ছারভা     

ঝারকাঠি                

কাশয শক্ষক            ০১/০৫/১৯৯১ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১১১, 

দয, ঝারকাঠি 

 

 ত্বশন্ন অক্তায        

ঝারকাঠি      

কাশয শক্ষক            ০৫/০৭/১৯৯২ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ নাআ যাজাপুয শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১১৭, যাজাপুয, ফশযার 

 

 নুযাত জাান           

ঝারকাঠি 

কাশয শক্ষক            ০৬/০৯/১৯৯২ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১১১, 

দয, ঝারকাঠি 

 

 ান্তা সুরতানা            

ঝারকাঠি 

কাশয শক্ষক            ১০/১০/১৯৯২ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ নাআ যাজাপুয শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১১৭, যাজাপুয, ফশযার 

 

 জাশনয়া অক্তায          

ঝারকাঠি 

কাশয শক্ষক            ০৭/০৮/১৯৯৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১১১, 

দয, ঝারকাঠি 

 

 

শফবাহগয নাভঃ ফশযার শফবাগ    জজরায নাভঃ টুয়াখারী জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 াশরভা সুরতানা       

টুয়াখারী       

কাশয শক্ষক              ৩১/০৩/১৯৬৫ ০১/০৮/১৯৯০ এএশ  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৪৪, 

দয, টুয়াখারী 

 

 জভাঃ অঃ ফাযী         

টুয়াখারী       

কাশয শক্ষক             ১৮/১২/১৯৬৭ ০১/১০/১৯৯১ এআচএশ  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭৬, 

দুভকী, টুয়াখারী 

 

 জভাঃ খশরলুয যভান        কাশয শক্ষক             ০১/০১/১৯৭৩ ০১/১০/১৯৯১ অশরভ  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭৬,  



ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

টুয়াখারী      দুভকী, টুয়াখারী 

 জযাকানা             

টুয়াখারী 

কাশয শক্ষক             ০৭/০৬/১৯৯০ ০৫/০৪/২০১০ এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭৬, 

দুভকী, টুয়াখারী 

 

 শনহফশদতা যায় জচৌধুশয        

টুয়াখারী 

কাশয শক্ষক             ১৮/১০/১৯৮২ ৩১/০১/২০১৩ ভাস্টা স  শফএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৪৪, 

দয, টুয়াখারী 

 

 জভাঃ া অরভ            

টুয়াখারী  

কাশয শক্ষক              ১৮/০৯/১৯৮৪ ৩১/০১/২০১৩ ভাস্টা স  শডশএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৪৪, 

দয, টুয়াখারী 

 

 অশছয়া অক্তায         

ফশযার 

কাশয শক্ষক              ০১/০১/১৯৮৭ ০৩/১২/২০১৬ অশরভ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৪৪, 

দয, টুয়াখারী 

 

 জাশকয়া অক্তায তাশনয়া    

টুয়াখারী 

কাশয শক্ষক           ১৬/০১/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএসবস নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৬৬, 

করাাড়া, টুয়াখারী 

 

 ঈহম্ম নাশদয়া              

টুয়াখারী  

কাশয শক্ষক           ০১/০১/১৯৯০ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

শফ.এ  নাআ শভজসাগঞ্জ শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৩৯, শভজসাগঞ্জ, টুয়াখারী 

 

 জভাা: জযহফকা সুরতানা    

টুয়াখারী 

কাশয শক্ষক          ২৭/০৮/১৯৯২ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

শফ.এ.এ  নাআ শভজসাগঞ্জ শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৩৯, শভজসাগঞ্জ, টুয়াখারী 

 

 ভাশযয়াভ অক্তায স্বন সা     

টুয়াখারী 

কাশয শক্ষক  

 

০১/০১/১৯৯৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৪৪, 

দয, টুয়াখারী 

 

 তাশনয়া         

টুয়াখারী             

কাশয শক্ষক           ২০/০৪/১৯৯৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএসবস নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৬৬, 

করাাড়া, টুয়াখারী 

 

 ঝুমুয জফগভ         

টুয়াখারী        

কাশয শক্ষক           ২০/০৭/১৯৯৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএসবস নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৬৬, 

করাাড়া, টুয়াখারী 

 

 জভাা: তাশনয়া অক্তায াথী  

টুয়াখারী 

কাশয শক্ষক          ২৭/১০/১৯৯৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শভজসাগঞ্জ শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৩৯, শভজসাগঞ্জ, টুয়াখারী 

 

 জভাা: রাবনী জফগভ    

টুয়াখারী 

কাশয শক্ষক            ০৫/১২/১৯৯৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শভজসাগঞ্জ শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৩৯, শভজসাগঞ্জ, টুয়াখারী 

 

 জভাা: অশযপা            

টুয়াখারী 

কাশয শক্ষক           ২৪/১০/১৯৯৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএসবস নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৬৬, 

করাাড়া, টুয়াখারী 

 

 

 

 

 

 



শফবাহগয নাভঃ ফশযার শফবাগ    জজরায নাভঃ শহযাজপুয জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 অবু ায়দায ফাচ্চু            

শহযাজপুয 

কাশয শক্ষক             ০১/০৩/১৯৭৪ ০৭/০৬/১৯৯০ কাশভর  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩৮, 

বান্ডাশযয়া, শহযাজপুয 

 

 জভাাঃ নাজমুন নাায       

শহযাজপুয 

কাশয শক্ষক             ০১/০১/১৯৬৮ ১২/০৯/১৯৯০ স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩৮, 

বান্ডাশযয়া, শহযাজপুয 

 

 নাশছভা জফগভ              

শহযাজপুয  

কাশয শক্ষক             ১০/০৪/১৯৬৯ ০১/০৯/১৯৯৪ স্নাতক  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩৭, 

দয, শহযাজপুয 

 

 ভাপরুজা অখতায 

শহযাজপুয 

কাশয শক্ষক            ০৭/০৩/১৯৭০ ০১/০৯/১৯৯৪ এএশ  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩৭, 

দয, শহযাজপুয 

 

 াযশভন সুরতানা           

শহযাজপুয 

কাশয শক্ষক              ৩০/০৯/১৯৭৮ ৩১/০৮/২০০৯ এআচএশ  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩৭, 

দয, শহযাজপুয 

 

 ভাকসুদা অক্তায             

শহযাজপুয  

কাশয শক্ষক             ৩০/১০/১৯৯০ ১৯/০২/২০১৫ এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩৮, 

বান্ডাশযয়া, শহযাজপুয 

 

 জভাঃ অাদুজ্জাভান         

শহযাজপুয 

কাশয শক্ষক      ০৬/০১/১৯৮৭ ১২/১২/২০১৬ স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩৭, 

দয, শহযাজপুয 

 

 জভাঃ যশকবুর আরাভ      

ফশযার 

কাশয শক্ষক           ০৩/০২/১৯৮৯ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এভ এ এ 

(ভাস্টা স) 

নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৭২, 

ভঠফাশড়য়া, শহযাজপুয 

 

 ভশভা অক্তায         

ফযগুনা    

কাশয শক্ষক           ০৩/০৬/১৯৮৯ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতহকাত্তয নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৭২, 

ভঠফাশড়য়া, শহযাজপুয 

 

 তুরশ যকায        

 

কাশয শক্ষক            ০১/০১/১৯৮৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচ.এ.শ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৭২, 

ভঠফাশড়য়া, শহযাজপুয 

 

 পশযদা আয়াশভন    

শহযাজপুয          

কাশয শক্ষক            ২৪/০৬/১৯৯৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচ.এ.শ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৭২, 

ভঠফাশড়য়া, শহযাজপুয 

 

 

শফবাহগয নাভঃ ফশযার শফবাগ    জজরায নাভঃ ফযগুনা জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 ভশন অক্তায                 

ফযগুনা  

কাশয শক্ষক             ৩১/১২/১৯৮৭ ১২/০৩/২০১৫ ভাস্টা স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৫৫, 

দয, ফযগুনা 

 

 জভাছাঃ শনয়া     

ফযগুনা            

কাশয শক্ষক             ০৫/০৯/১৯৮৮ ১৫/০৩/২০১৫ স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৫৫, 

দয, ফযগুনা 

 

 জভাাঃ জপযহদৌী           কাশয শক্ষক             ২৫/১০/১৯৮৬ ১১/১২/২০১৬ এআচএসবস নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৫৫,  



ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

ফযগুনা দয, ফযগুনা 

 াশনুয                 

ফযগুনা     

কাশয শক্ষক             ০১/০১/১৯৯২ ১১/১২/২০১৬ পাশজর  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৫৫, 

দয, ফযগুনা 

 

 জভা: শনজাভ ঈশিন       

ফযগুনা    

কাশয শক্ষক             ০১/০১/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এমএ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৭৩, 

অভতরী, ফযগুনা 

 

 আযাত জাান াশযকা           

ফযগুনা 

কাশয শক্ষক             ২৫/০৩/১৯৮৯ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

ববএ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৭৩, 

অভতরী, ফযগুনা 

 

 নূযাত জাান াযা       

টুয়াখারী 

কাশয শক্ষক             ০৮/০৮/১৯৯০ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএসবস নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৭৩, 

অভতরী, ফযগুনা 

 

 মুক্তা খানভ          

ফশযার 

কাশয শক্ষক             ১১/০২/১৯৯৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএসবস নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৭৩, 

অভতরী, ফযগুনা 

 

 

 

শফবাহগয নাভঃ ফশযার শফবাগ    জজরায নাভঃ জবারা জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 অহনায়াযা জফগভ             

জবারা 

কাশয শক্ষক             ১০/০১/১৯৬৬ ০১/০৩/১৯৯০ এএশ  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৫৯, 

দয, জবারা 

 

 অব্দুয যাজ্জাক               

জবারা 

কাশয শক্ষক             ২৭/১০/১৯৬৯ ০১/০৩/১৯৯০ এআচএশ  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৫৯, 

দয, জবারা 

 

 পাযানা আয়াভীন          

জবারা 

কাশয শক্ষক            ১৫/০১/১৯৭০ ০১/০৩/১৯৯০ স্নাতক  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৫৯, 

দয, জবারা 

 

 অহয়া জফগভ            

জবারা 

কাশয শক্ষক            ০৫/০৯/১৯৮০ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ নাআ জফাযান ঈশিন শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১১৪, জফাযানঈশিন, জবারা 

 

 পাযানা আয়াছভীন শরজা  

জবারা 

কাশয শক্ষক ২৫/১২/১৯৮৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এভকভ  নাআ রারহভান শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১১৫, রারহভান, জবারা 

 

 ছাহফযা সুরতানা           

জবারা 

কাশয শক্ষক            ০১/০১/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

শফএ (ম্মান) নাআ জফাযান ঈশিন শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১১৪, জফাযানঈশিন, জবারা 

 

 তাভান্না জফগভ                

জবারা 

বাযপ্রাপ্ত প্রধান 

শক্ষক    

০১/০১/১৯৯১ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ নাআ জফাযান ঈশিন শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১১৪, জফাযানঈশিন, জবারা 

 

 অভা জফগভ           

জবারা     

কাশয শক্ষক ০১/০৩/১৯৯১ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ রারহভান শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১১৫, রারহভান, জবারা 

 

 তানশজরা জাপশযন শনকা    

জবারা 

কাশয শক্ষক            ১২/১১/১৯৯৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ নাআ জফাযান ঈশিন শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১১৪, জফাযানঈশিন, জবারা 

 



ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 মুক্তা জফগভ                

জবারা      

কাশয শক্ষক ২২/১১/১৯৯৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ রারহভান শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১১৫, রারহভান, জবারা 

 

 াভসুন নাায            

জবারা 

কাশয শক্ষক            ০১/০১/১৯৯৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ নাআ জফাযান ঈশিন শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১১৪, জফাযানঈশিন, জবারা 

 

 শফশফ পাহতভা  

জবারা            

কাশয শক্ষক ০১/০১/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচ এ শ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫৯, 

দয, জবারা 

 

 পাশতভা জফগভ       

জবারা               

কাশয শক্ষক ১৩/০৪/১৯৯২ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএসবস নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫৯, 

দয, জবারা 

 

 নুযাত মুন্নী          

জবারা    

কাশয শক্ষক ০১/০৬/১৯৯৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

অবম  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫৯, 

দয, জবারা 

 

 জভৌশতথী দা       

ঝারকাঠি       

কাশয শক্ষক ০১/১২/১৯৯৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএসবস নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫৯, 

দয, জবারা 

 

 শফশফ ভশযয়ভ জভৌ          

জবারা 

কাশয শক্ষক ০১/০১/১৯৯৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএসবস নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫৯, 

দয, জবারা 

 

 

  



শফবাহগয নাভঃ চট্টগ্রাভ শফবাগ    জজরায নাভঃ চট্টগ্রাভ জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 শশযন অক্তায            

চট্টগ্রাভ  

কাশয শক্ষক         ০১/০৬/১৯৭৭ ০৪/০১/২০০৭ ভাস্টা স  শফএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৩, 

দয, চট্টগ্রাভ 

 

 বুফরী বট্টাচার্য্স            

চট্টগ্রাভ    

কাশয শক্ষক          ২৫/০৩/১৯৮৩ ২৫/০৬/২০১৪ ভাস্টা স  শডশএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৩, 

দয, চট্টগ্রাভ 

 

 রুশভ দা             

চট্টগ্রাভ       

কাশয শক্ষক            ১৩/০২/১৯৮৭ ২৬/০৬/২০১৪ শফএএ (ম্মান) নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৩, 

দয, চট্টগ্রাভ 

 

 

শফবাহগয নাভঃ চট্টগ্রাভ শফবাগ    জজরায নাভঃ কক্সফাজায জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

  সনা যাণী ফড়ুয়া           

কক্সফাজায  

কাশয শক্ষক         ২৮/০১/১৯৭৫ ০৮/০২/২০০৬ এআচএশ  শডশএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৪, 

দয, কক্সফাজায 

 

 শযংকু দত্ত             

কক্সফাজায        

কাশয শক্ষক          ০৮/০১/১৯৭৮ ০৮/০২/২০০৬ স্নাতক  শডশএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৪, 

দয, কক্সফাজায 

 

 জভাভাতস ার জভযী           

কক্সফাজায 

কাশয শক্ষক            ২৫/১০/১৯৯০ ২৬/০৫/২০১১ স্নাতক (ম্মান) শডশএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৪, 

দয, কক্সফাজায 

 

 জকাশনুয নাশযন জযাশজ   

কক্সফাজায 

কাশয শক্ষক           ০৩/০৫/১৯৯১ ৩১/১২/২০১৬ স্নাতক (ম্মান) 

স্মাতহকাত্তয 

নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৪, 

দয, কক্সফাজায 

 

 

শফবাহগয নাভঃ চট্টগ্রাভ শফবাগ    জজরায নাভঃ কুশভল্লা জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 শযীন অক্তায        

কুশভল্লা        

কাশয শক্ষক         ২৪/০৬/১৯৭০ ০২/০৩/১৯৯৬ স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫, 

দয, কুশভল্লা 

 

 শঈরী অক্তায             

কুশভল্লা 

কাশয শক্ষক            ২৫/০৭/১৯৮১ ০৫/০১/২০১১ এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫, 

দয, কুশভল্লা 

 

 নাশছভা অক্তায              

কুশভল্লা  

কাশয শক্ষক          ০৭/০১/১৯৮২ ০৫/০১/২০১১ এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫, 

দয, কুশভল্লা 

 

 জভাাঃ তাছশরভা জফগভ 

কুশভল্লা 

কাশয শক্ষক            ০৭/০৮/১৯৯২ ১০/০৪/২০১২ এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫, 

দয, কুশভল্লা 

 



 

শফবাহগয নাভঃ চট্টগ্রাভ শফবাগ    জজরায নাভঃ জনায়াখারী জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 অভা অক্তায        

জনায়াখারী    

কাশয শক্ষক              ০১/০৩/১৯৮৩ ০৮/০৬/২০০৮ এএশ  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৬, 

জফগভগঞ্জ, জনায়াখারী 

 

 পাহতা অক্তায           

জনায়াখারী   

কাশয শক্ষক            ০২/০২/১৯৮৯ ০১/০৩/২০১৫ অশরভ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৬, 

জফগভগঞ্জ, জনায়াখারী 

 

 তাশভনা অক্তায তাশনয়া   

জনায়াখারী 

কাশয শক্ষক               ২০/১২/১৯৯৪ ০৩/১২/২০১৬    এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৬, 

জফগভগঞ্জ, জনায়াখারী 

 

 

শফবাহগয নাভঃ চট্টগ্রাভ শফবাগ    জজরায নাভঃ রক্ষীপুয জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 ঝণ সা যানী নাথ                

রক্ষীপুয 

কাশয শক্ষক         ৩০/১১/১৯৮০ ২৭/০৭/২০০৬ এআচএশ  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৭, 

দয, রক্ষীপুয 

 

 শদপ্তী যানী ীর             

রক্ষীপুয   

কাশয শক্ষক          ০৩/০১/১৯৮০ ৩০/০৭/২০০৬ স্নাতক  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৭, 

দয, রক্ষীপুয 

 

 াযবীন সুরতানা     

রক্ষীপুয       

কাশয শক্ষক            ৩০/১০/১৯৮৮ ০৯/০৮/২০০৯ এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৭, 

দয, রক্ষীপুয 

 

 

 

শফবাহগয নাভঃ চট্টগ্রাভ শফবাগ    জজরায নাভঃ জপনী জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 সুরতানা যাশজয়া            

জপনী 

কাশয শক্ষক              ০১/০৭/১৯৭৭ ০১/০১/২০০৬ এআচএশ  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৮, 

দয, জপনী 

 

 াযশভন অক্তায           

জপনী 

কাশয শক্ষক          ০২/১২/১৯৮৩ ০১/০১/২০০৬  জকা (শফএএ) শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৮, 

দয, জপনী 

 

 াহরা অক্তায     

জাভারপুয         

কাশয শক্ষক            ০৮/০১/১৯৮২ ০৬/০৪/২০০৮ স্নাতক  শডশএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৮, 

দয, জপনী 

 

 

 



শফবাহগয নাভঃ চট্টগ্রাভ শফবাগ    জজরায নাভঃ চাঁদপুয জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 জশরনা অক্তায          

চাঁদপুয 

কাশয শক্ষক         ১৮/০৬/১৯৭৬ ৩০/০৪/২০০৬ এআচএশ শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২০, 

দয, চাঁদপুয 

 

 জান্নাত াওয়া               

চাঁদপুয 

কাশয শক্ষক          ০১/১১/১৯৮৩ ৩০/০৪/২০০৬ এআচএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২০, 

দয, চাঁদপুয 

 

 পাহতভা জযাকানা         

চাঁদপুয 

কাশয শক্ষক         ০৪/০৭/১৯৮৮ ০১/০২/২০০৮ এভ শফ এ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২০, 

দয, চাঁদপুয 

 

 তানুবা যভান তশি       

চাঁদপুয 

কাশয শক্ষক            ১১/০৬/১৯৮৮ ০৫/১২/২০০৯ এভ শফ এ শফ এড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২০, 

দয, চাঁদপুয 

 

 

শফবাহগয নাভঃ চট্টগ্রাভ শফবাগ    জজরায নাভঃ খাগড়াছশড় জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 রুনু অক্তায                 

খাগড়াছশড় 

কাশয শক্ষক              ০১/০১/১৯৮০ ১৮/১১/১৯৯৯ এআচএশ  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩৩, 

দয, খাগড়াছশড় 

 

 জভাঃ জভাশরভ ঈশিন       

খাগড়াছশড় 

কাশয শক্ষক              ০১/০৬/১৯৭৫ ০১/০১/২০০৪ এআচএশ  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩৩, 

দয, খাগড়াছশড় 

 

 জান্নাতুর নাইভ             

খাগড়াছশড় 

কাশয শক্ষক              ১৮/০৪/১৯৮৬ ০৫/০১/২০১৭ এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩৩, 

দয, খাগড়াছশড় 

 

 

 

শফবাহগয নাভঃ চট্টগ্রাভ শফবাগ    জজরায নাভঃ ব্রাহ্মণফাড়ীয়া জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 ওয়াশদা নাজনীন           

ব্রাহ্মণফাশড়য়া 

কাশয শক্ষক             ০৪/০৩/১৯৭৯ ০১/০৮/২০০৪ স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩৬, 

দয, ব্রাহ্মণফাড়ীয়া 

 

 জশরনা অক্তায             

ব্রাহ্মণফাশড়য়া 

কাশয শক্ষক             ১০/০৮/১৯৮৫ ১৫/১১/২০০৯ ভাস্টা স নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩৬, 

দয, ব্রাহ্মণফাড়ীয়া 

 

 জযহনা অক্তায          

ব্রাহ্মণফাশড়য়া     

কাশয শক্ষক              ১০/১১/১৯৮৬ ০৪/১২/২০১৬ এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩৬, 

দয, ব্রাহ্মণফাড়ীয়া 

 

 জগারাভ াহযায়ায     কাশয শক্ষক              ৩০/০৮/১৯৮৭ ০৫/১২/২০১৬ ভাস্টা স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩৬,  



ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

ব্রাহ্মণফাশড়য়া        দয, ব্রাহ্মণফাড়ীয়া 

 

শফবাহগয নাভঃ চট্টগ্রাভ শফবাগ    জজরায নাভঃ যাঙ্গাভাটি জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 জভাাম্মদ ঈল্লা              

যাঙ্গাভাটি 

কাশয শক্ষক             ৩১/১২/১৯৭৯ ৩০/০৫/২০১১ এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৬৫, 

দয, যাঙ্গাভাটি 

 

 জাানাযা অক্তায      

যাঙ্গাভাটি 

কাশয শক্ষক             ১০/০৮/১৯৭৭ ২৮/০৬/২০১২ এএশ  শএনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৬৫, 

দয, যাঙ্গাভাটি 

 

 শরজা চাকভা        

যাঙ্গাভাটি          

কাশয শক্ষক             ০১/০৬/১৯৮৮ ০৭/১২/২০১৬ ভাস্টা স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৬৫, 

দয, যাঙ্গাভাটি 

 

 

শফবাহগয নাভঃ চট্টগ্রাভ শফবাগ    জজরায নাভঃ ফান্দযফান জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 খ্যাআনু প্রু                 

ফান্দযফান    

কাশয শক্ষক             ১৫/০৮/১৯৯০ ০৩/০১/২০১০ স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৬৮, 

দয, ফান্দযফান 

 

 নাআহভ থুআ ভাভ সা          

ফান্দযফান     

কাশয শক্ষক             ২৮/১০/১৯৮৭ ১৮/০১/২০১২ স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৬৮, 

দয, ফান্দযফান 

 

 জকত দা               

ফান্দযফান    

কাশয শক্ষক             ৩০/১১/১৯৮৮ ১৮/০১/২০১২ ভাস্টা স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৬৮, 

দয, ফান্দযফান 

 

 

 

শফবাহগয নাভঃ শহরট শফবাগ    জজরায নাভঃ শহরট জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 যাহদা সুরতানা             

শহরট  

কাশয শক্ষক             ২৮/০৮/১৯৮৭ ২২/০৭/২০১০ স্নাতক (ম্মান) শডশএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৫৭, 

দয, শহরট 

 

 পাহতভা জপযহদৌী জফদানা  

শহরট 

কাশয শক্ষক             ১৮/০৮/১৯৮৫ ২৬/০৪/২০১১ 

০৩/০৫/২০১১ 

স্নাতক (ম্মান) শডশএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৫৭, 

দয, শহরট 

 



শফবাহগয নাভঃ শহরট শফবাগ    জজরায নাভঃ শফগঞ্জ জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 শদনা জফগভ             

শফগঞ্জ      

কাশয শক্ষক             ০১/০১/১৯৮৩ ১১/০৫/২০১১ স্নাতক (ম্মান) নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৬৪, 

দয, শফগঞ্জ 

 

 তাশরভা অক্তায            

শফগঞ্জ 

কাশয শক্ষক             ০৮/০২/১৯৮৯ ১১/০৫/২০১১ এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৬৪, 

দয, শফগঞ্জ 

 

 কশনকা যানী জদফী          

শফগঞ্জ 

কাশয শক্ষক             ১০/০২/১৯৯১ ০৫/১২/২০১৬ স্নাতক (ম্মান) নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৬৪, 

দয, শফগঞ্জ 

 

 আভাআর ভামুদ শপহযাজ    

শফগঞ্জ 

কাশয শক্ষক            ০৯/০২/১৯৯০ ন্তর্ভ সক্ত: 

০১/০১/২০১৮ 

কাশভর  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৪৮, 

ফাহুফর, শফগঞ্জ 

 

 জভাছাঃ অপহযাজ খাতুন    

শফগঞ্জ 

কাশয শক্ষক         ৩০/১২/১৯৯১ ন্তর্ভ সক্ত: 

০১/০১/২০১৮ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৪৮, 

ফাহুফর, শফগঞ্জ 

 

 শযশভ অক্তায            

শফগঞ্জ 

কাশয শক্ষক            ৩১/১২/১৯৯৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

০১/০১/২০১৮ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৪৮, 

ফাহুফর, শফগঞ্জ 

 

 

শফবাহগয নাভঃ শহরট শফবাগ    জজরায নাভঃ জভৌরবীফাজায জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 ীভা যানী ার               

জভৌরবীফাজায 

কাশয শক্ষক             ১৭/১২/১৯৮৩ ৩১/০১/২০০৭ ভাস্টা স  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৬৯, 

দয, জভৌরবীফাজায 

 

 জভাাম্মদ নাশভ         

জভৌরবীফাজায     

কাশয শক্ষক              ০১/০৭/১৯৮১ ১৫/০৬/২০১১ স্নাতক  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৬৯, 

দয, জভৌরবীফাজায 

 

 জযাশজনা অক্তায             

জভৌরবীফাজায 

কাশয শক্ষক              ০৫/০৪/১৯৯১ ১৬/০৬/২০১১ স্নাতক (ম্মান) নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৬৯, 

দয, জভৌরবীফাজায 

 

 

 

 

 

 

 

 



শফবাহগয নাভঃ শহরট শফবাগ    জজরায নাভঃ সুনাভগঞ্জ জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 নশন্দতা যায়              

সুনাভগঞ্জ     

কাশয শক্ষক             ০৩/০২/১৯৯১ ১৬/০৩/২০১৪ ভাস্টা স  শডশএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭৪, 

দয, সুনাভগঞ্জ 

 

 শখা যানী দা        

সুনাভগঞ্জ       

কাশয শক্ষক             ১৫/০৬/১৯৯০ ২০/০৩/২০১৪ এআচএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭৪, 

দয, সুনাভগঞ্জ 

 

 ম্পা যানী দা          

সুনাভগঞ্জ   

কাশয শক্ষক             ১২/০৮/১৯৮৭ ০৭/১২/২০১৬ এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭৪, 

দয, সুনাভগঞ্জ 

 

 

শফবাহগয নাভঃ যাজাী শফবাগ    জজরায নাভঃ যাজাী জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 জভাছাঃ াশয়া অক্তায       

যাজাী 

কাশয শক্ষক              ০৮/০৫/১৯৭৭ ১৫/০১/২০০৬ এআচএশ শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২৫, 

দয, যাজাী 

 

 জভাাঃ নাশযন অক্তায             

যাজাী 

কাশয শক্ষক          ১০/১২/১৯৮১ ০১/১১/২০১০ এআচএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২৫, 

দয, যাজাী 

 

 জভাাঃ আযাত জাান      

যাজাী 

কাশয শক্ষক          ০৫/০৪/১৯৮৯ ১৫/০৩/২০১৪ ভাস্টা স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২৫, 

দয, যাজাী 

 

 যঞ্জু অহভদ            

যাজাী 

কাশয শক্ষক            ১৫/০৭/১৯৯০ ০৫/১২/২০১৬ ভাস্টা স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২৫, 

দয, যাজাী 

 

 জভাঃ অযাফুর আরাভ       

যাজাী       

কাশয শক্ষক ০৭/০৩/১৯৯০ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

ভাস্টা স  নাআ ফাঘা শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-

১৮৭, ফাঘা, যাজাী 

 

 নাশজবুল্লা জভহদী          

যাজাী 

কাশয শক্ষক ১০/১২/১৯৯১ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

ববববএস  নাআ ফাঘা শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-

১৮৭, ফাঘা, যাজাী 

 

 অশন অহভদ         

যাজাী      

কাশয শক্ষক ৩০/১২/১৯৯৩ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএসবস  

 

নাআ ফাঘা শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-

১৮৭, ফাঘা, যাজাী 

 

 জভাছাঃ অভা খাতুন       

যাজাী 

কাশয শক্ষক ২৮/১২/১৯৯৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএসবস  নাআ ফাঘা শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-

১৮৭, ফাঘা, যাজাী 

 

 

 

 

 

 



শফবাহগয নাভঃ যাজাী শফবাগ    জজরায নাভঃ ফগুড়া জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 জভাঃ জযজাঈর আরাভ      

ফগুড়া 

বাযপ্রাপ্ত প্রধান 

শক্ষক            

০২/০২/১৯৭৫ ০৭/০৮/১৯৯৭ ভাস্টা স  শফএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৫৩, 

দয, ফগুড়া 

 

 যনজন কুভায দা        

ফগুড়া   

কাশয শক্ষক             ০৪/০২/১৯৮৭ ১৫/১২/২০১৩ ভাস্টা স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৫৩, 

দয, ফগুড়া 

 

 জভাছাঃ খাশদজা খাতুন       

ফগুড়া 

কাশয শক্ষক             ০৬/০১/১৯৯০ ২৮/১০/২০১৪ ভাস্টা স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৫৩, 

দয, ফগুড়া 

 

 জভাছাঃ যশভা খাতুন   

ফগুড়া     

কাশয শক্ষক            ০৩/০৭/১৯৯৫ ২৯/১০/২০১৪ এআচএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৫৩, 

দয, ফগুড়া 

 

 জভাঃ অঃ জভাত্তাশরফ               

ফগুড়া 

কাশয শক্ষক          ১৪/০৮/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

০২/০৩/২০১৬ 

ভাস্টা স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৯৯, 

দুহচশচয়া, ফগুড়া 

 

 জুহগার কুভায               

জয়পুযাট 

কাশয শক্ষক          ১০/০৮/১৯৮৮ ন্তর্ভ সক্ত: 

০২/০৩/২০১৬ 

ভাস্টা স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৯৯, 

দুহচশচয়া, ফগুড়া 

 

 সুযবী যানী         

ফগুড়া          

কাশয শক্ষক          ০২/০৪/১৯৯০ ন্তর্ভ সক্ত: 

০২/০৩/২০১৬ 

ভাস্টা স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৫৩, 

দয, ফগুড়া 

 

 জভাঃ রুহুর অশভন  

ফগুড়া                   

কাশয শক্ষক ০১/০৩/১৯৮৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এভএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫৭, 

জযপুয, ফগুড়া 

 

 জভাঃ এনামুর ক 

ফগুড়া 

কাশয শক্ষক ১৫/০৭/১৯৮৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতক নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৯৯, 

দুহচশচয়া, ফগুড়া 

 

 অবু ায়দায         

শদনাজপুয        

কাশয শক্ষক ১৫/০৬/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

শফএএ  

 

নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫৭, 

জযপুয, ফগুড়া 

 

 অনজু অযা   

শদনাজপুয                

কাশয শক্ষক ০৪/১২/১৯৯২ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

শফএএ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫৭, 

জযপুয, ফগুড়া 

 

 জভাছাঃ াভছুন্নাায াথী  

ফগুড়া 

কাশয শক্ষক ২০/০৩/১৯৯৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

অশরভ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫৭, 

জযপুয, ফগুড়া 

 

 

 

 

 

 

 

 



শফবাহগয নাভঃ যাজাী শফবাগ    জজরায নাভঃ জয়পুযাট জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 যওন অযা জফগভ           

জয়পুযাট 

কাশয শক্ষক             ২৭/০৫/১৯৬৭ ১৫/০৬/১৯৯৮ এআচএশ  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৫৪, 

দয, জয়পুযাট 

 

 সুরতানা নাশছভা ফানু         

জয়পুযাট 

কাশয শক্ষক            ১৩/০৮/১৯৬৪ ১৬/০৬/১৯৯৮ এআচএশ  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৫৪, 

দয, জয়পুযাট 

 

 জভাা জযাভানা ভাবুফা জচৌধুযী     

জয়পুযাট 

কাশয শক্ষক             ১৪/১১/১৯৬৯ ০১/০১/২০০২ এআচএশ  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৫৪, 

দয, জয়পুযাট 

 

 জভশযনা নাশগ স       

জয়পুযাট 

কাশয শক্ষক             ০১/০৬/১৯৭৭ ২৪/০১/২০০৬ স্নাতক  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৫৪, 

দয, জয়পুযাট 

 

 

শফবাহগয নাভঃ যাজাী শফবাগ    জজরায নাভঃ নাহটায জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 জাভা কুন্ডু                 

নাহটায   

কাশয শক্ষক             ০১/০১/১৯৭৯ ০৪/০২/২০০৭ ভাস্টা স  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৪০, 

দয, নাহটায 

 

 জভাঃ াহজদুর আরাভ      

নাহটায 

কাশয শক্ষক             ১৭/০৪/১৯৭৮ ০৯/০৯/২০০৭ স্নাতক  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৪০, 

দয, নাহটায 

 

 এযাশন সুরতানা              

নাহটায  

কাশয শক্ষক             ০১/০১/১৯৮২ ২৪/০৫/২০১১ ভাস্টা স  শডশএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৪০, 

দয, নাহটায 

 

 জভাঃ অশতকুয যভান      

নাহটায          

কাশয শক্ষক ২৫/১০/১৯৮৩ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

শফএ  নাআ শংড়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-

১৬৯, নরডাঙ্গা, নাহটায 

 

 জভাঃ াজাান অরী             

যাজাী     

কাশয শক্ষক ১৮/১০/১৯৮৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এমএসবস  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৭৯, 

রারপুয, নাহটায 

 

 জভাছাঃ ভাহদা খাতুন      

নাহটায 

কাশয শক্ষক ৩১/১০/১৯৮৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

ভাস্টা স নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫৬, 

দয, নাহটায 

 

 জভাছাঃ কহভরা খাতুন      

নাহটায 

কাশয শক্ষক            ১৫/০১/১৯৮৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৪০, 

দয, নাহটায 

 

 জভাছাঃ জহুযা খাতুন             

নাহটায      

কাশয শক্ষক ১০/০২/১৯৮৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএসবস  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫৬, 

দয, নাহটায 

 

 জভাছাঃ াশনুয যভান    

নাহটায 

কাশয শক্ষক           ১৩/০৫/১৯৮৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

ভাস্টা স  নাআ শংড়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-

১৬৪, শংড়া, নাহটায 

 

 াীন অখতায       কাশয শক্ষক ৩১/১২/১৯৮৫ ন্তর্ভ সক্ত: ভাস্টা স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫৬,  



ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

নাহটায ২০/১২/২০১৬ দয, নাহটায 

 জভাছাঃ জযহফকা খাতুন       

নাহটায 

কাশয শক্ষক ১২/০৮/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৭৯, 

রারপুয, নাহটায 

 

 জগারাভ যব্বানী          

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক           ১৫/০৮/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

ভাস্টা স  নাআ শংড়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-

১৬৪, শংড়া, নাহটায 

 

 জভাছাঃ নাশযন জাবা      

নাহটায 

কাশয শক্ষক           ১৬/০৭/১৯৮৮ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ নাআ শংড়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-

১৬৪, শংড়া, নাহটায 

 

 জভাছাঃ নাশদা অক্তায 

নাহটায 

কাশয শক্ষক ১৯/০৮/১৯৮৯ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এমএ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৭৯, 

রারপুয, নাহটায 

 

 টুম্পা ারদায            

নাহটায  

কাশয শক্ষক ০২/০১/১৯৯০ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

শফএ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫৬, 

দয, নাহটায 

 

 এ,এভ, জভহদী াান    

নাহটায 

কাশয শক্ষক ১০/১২/১৯৯১ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

অআন (সম্মান) নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৭৯, 

রারপুয, নাহটায 

 

 শযংশক যকায            

ঞ্চগড় 

কাশয শক্ষক ১০/০৪/১৯৯২ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

কাশভর  নাআ শংড়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-

১৬৯, নরডাঙ্গা, নাহটায 

 

 জভাছাঃ চাহভরী খাতুন      

নাহটায  

কাশয শক্ষক ২৯/০৯/১৯৯২ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ নাআ শংড়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-

১৬৯, নরডাঙ্গা, নাহটায 

 

 জভাছাঃ াহয়দা জফগভ       

ঞ্চগড় 

কাশয শক্ষক ১৪/০৬/১৯৯৩ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ শংড়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-

১৬৯, নরডাঙ্গা, নাহটায 

 

 তাশনয়া অক্তায      

নাহটায 

কাশয শক্ষক           ১৮/০৩/১৯৯৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতক (ম্মান) নাআ শংড়া শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-

১৬৪, শংড়া, নাহটায 

 

 

শফবাহগয নাভঃ যাজাী শফবাগ    জজরায নাভঃ নওগাঁ জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 জভাঃ জুহয়র জাহন      

নওগাঁ     

কাশয শক্ষক            ০৫/০৬/১৯৭৭ ৩০/০৩/২০০৬ স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৪২, 

দয, নওগাঁ 

 

 জভাছাঃ নাজনীন নাায সুরতানা     

নওগাঁ 

কাশয শক্ষক             ০৭/০২/১৯৭৬ ২৮/০৫/২০০৬ স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৪২, 

দয, নওগাঁ 

 

 জভাঃ ভাসুদ যানা            

নওগাঁ  

কাশয শক্ষক             ২৮/১২/১৯৮৬ ০৫/১২/২০১৬ এভ এ শ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৪২, 

দয, নওগাঁ 

 

 জভাঃ খাশরদ াান      

নওগাঁ      

কাশয শক্ষক           ০১/০১/১৯৮৯ ০৬/১২/২০১৬ ভাস্টা স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৪২, 

দয, নওগাঁ 

 



ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 জভাছাঃ বুটি জফগভ      

নওগাঁ 

কাশয শক্ষক ৩০/১০/১৯৮২ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৭৫, 

ধাভআযাট, নওগাঁ 

 

 জভাঃ াজ্জাদ কশফয        

জয়পুযাট 

কাশয শক্ষক ০১/০১/১৯৮৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

পাশজর  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৭৫, 

ধাভআযাট, নওগাঁ 

 

 জভাছাঃ াশকরা আয়াশভন        

নওগাঁ     

কাশয শক্ষক ০১/০১/১৯৯০ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৭৫, 

ধাভআযাট, নওগাঁ 

 

 জভাছাঃ ভাশজসনা খাতুন     

নওগাঁ 

কাশয শক্ষক ০২/০১/১৯৯১ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

পাশজর  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৭৫, 

ধাভআযাট, নওগাঁ 

 

 

শফবাহগয নাভঃ যাজাী শফবাগ    জজরায নাভঃ চাঁাআনফাফগঞ্জ জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 জভাাঃ মুযাত জাান             

চাঁাআনফাফগঞ্জ   

কাশয শক্ষক             ৩০/০৬/১৯৭৭ ০১/০৪/২০০৬ স্নাতক শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৪১, 

দয, চাঁাআনফাফগঞ্জ 

 

 জভাাঃ জভাহরভা খাতুন       

চাঁাআনফাফগঞ্জ       

কাশয শক্ষক              ২৫/০৫/১৯৯০ ০১/০১/২০১১ শফ এ শ (না স) 

এভ এ শ 

শফএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৪১, 

দয, চাঁাআনফাফগঞ্জ 

 

 জভাাঃ াভসুন্নাায ক           কাশয শক্ষক             ১৫/০৮/১৯৯০ ০১/০১/২০১১ এআচএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৪১, 

দয, চাঁাআনফাফগঞ্জ 

 

 জভাঃ শপকুর আরাভ       

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

কাশয শক্ষক            ১৯/১২/১৯৮৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৯/০৮/২০১৬ 

শফশফএ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১১০, 

দয, চাঁাআনফাফগঞ্জ 

 

 জভাঃ াহনায়ায জনওয়াজ   

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

কাশয শক্ষক            ১১/০৮/১৯৮৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৯/০৮/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১১০, 

দয, চাঁাআনফাফগঞ্জ 

 

 জভাঃ অব্দুল্লা অর ভামুন        

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

কাশয শক্ষক              ১৬/১১/১৯৮৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৯/০৮/২০১৬ 

এভএ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১১০, 

দয, চাঁাআনফাফগঞ্জ 

 

 অশতয়া যভান            

চাঁাআনফাফগঞ্জ  

কাশয শক্ষক              ০৩/১১/১৯৯১ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৯/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১১০, 

দয, চাঁাআনফাফগঞ্জ 

 

 জভা: অব্দুর ভাহরক       

চাঁাআনফাফগঞ্জ    

কাশয শক্ষক ০২/১০/১৯৮৮ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

শফএ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫৪, 

নাহচার, চাঁাআনফাফগঞ্জ 

 

 জজশভন খাতুন     

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

কাশয শক্ষক ০৫/০১/১৯৮৯ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫৪, 

নাহচার, চাঁাআনফাফগঞ্জ 

 

 সুশভ খাতুন 

চাঁাআনফাফগঞ্জ             

কাশয শক্ষক ১২/০৭/১৯৯২ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এভএ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫৪, 

নাহচার, চাঁাআনফাফগঞ্জ 

 



ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 জভাাঃ ভাস্তাযা াযবীন 

শদনাজপুয  

কাশয শক্ষক ২০/১০/১৯৯৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫৪, 

নাহচার, চাঁাআনফাফগঞ্জ 

 

 

শফবাহগয নাভঃ যাজাী শফবাগ    জজরায নাভঃ াফনা জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 জভাঃ াশফবুরা               

াফনা 

কাশয শক্ষক             ০১/০৭/১৯৬৭ ১১/০৮/১৯৯০ এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৪৭, 

দয, াফনা 

 

 জভাছাঃ যওন অযা         

াফনা 

কাশয শক্ষক            ০৫/০৫/১৯৭২ ০৫/১২/১৯৯৫ এএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৪৭, 

দয, াফনা 

 

 কাশনজ পাহতভা        

াফনা      

কাশয শক্ষক             ০৫/০১/১৯৯১ ০১/১১/২০১২ স্নাতক (ম্মান) নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৪৭, 

দয, াফনা 

 

 জভাছাঃ াশনা খাতুন      

াফনা 

কাশয শক্ষক            ৩০/১১/১৯৮১ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

ভাস্টা স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১১৬, 

আশ্বযদী, াফনা 

 

 ভারুপা নূরুন নাশতক 

াফনা 

কাশয শক্ষক            ৩১/১২/১৯৮৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১১৬, 

আশ্বযদী, াফনা 

 

 নাজমুর এান খাঁন       

নাহটায  

কাশয শক্ষক            ২৫/০২/১৯৮৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

কাশভর নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১১৬, 

আশ্বযদী, াফনা 

 

 জভাঃ পারুক অহভদ       

াফনা 

কাশয শক্ষক            ২৫/১১/১৯৮৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

ভাস্টা স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১১৬, 

আশ্বযদী, াফনা 

 

 

শফবাহগয নাভঃ যাজাী শফবাগ    জজরায নাভঃ শযাজগঞ্জ জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 জভাছাঃ াশফনা আয়াশভন    

শযাজগঞ্জ 

কাশয শক্ষক           ২৩/১০/১৯৮২ ০৮/০৪/২০০৬ স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩২, 

দয, শযাজগঞ্জ 

 

 যাশজয়া সুরতানা         

 শযাজগঞ্জ 

কাশয শক্ষক            ০৭/০৮/১৯৮৫ ২০/১০/২০১৬ স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩২, 

দয, শযাজগঞ্জ 

 

 জভাছাঃ খাশদজা মুনসুয       

শযাজগঞ্জ 

কাশয শক্ষক            ১৫/১২/১৯৯২ ২০/১০/২০১৬ এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩২, 

দয, শযাজগঞ্জ 

 

 যওন জাান            কাশয শক্ষক              ০১/০১/১৯৯৭ ০৬/১২/২০১৬ এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩২,  



ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

শযাজগঞ্জ দয, শযাজগঞ্জ 

 জভাছাঃ জপারী খাতুন      

শযাজগঞ্জ          

কাশয শক্ষক ২৫/১০/১৯৮৩ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ   নাআ যায়গঞ্জ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-

১৬৮, যায়গঞ্জ, শযাজগঞ্জ 

 

 জভাছাঃ সুরতানা াযবীন            

শযাজগঞ্জ 

কাশয শক্ষক ২৫/০৯/১৯৮৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫৫, 

ঈল্লাাড়া, শযাজগঞ্জ 

 

 জুআ াযবীন       

শযাজগঞ্জ                    

কাশয শক্ষক ০১/০১/১৯৮৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এভএএ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫৫, 

ঈল্লাাড়া, শযাজগঞ্জ 

 

 ঈহম্ম াশনা               

শযাজগঞ্জ          

কাশয শক্ষক ০১/০২/১৯৮৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ ারদ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-

১৮৩, কাজীপুয, শযাজগঞ্জ 

 

 াশনুয াযবীন       

শযাজগঞ্জ   

কাশয শক্ষক ২৭/০৫/১৯৮৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ ারদ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-

১৮৩, কাজীপুয, শযাজগঞ্জ 

 

 জভাঃ ভশভনুয যভান    

রারভশনযাট       

কাশয শক্ষক ০৫/০১/১৯৮৯ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এভএ  নাআ ারদ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-

১৮৩, কাজীপুয, শযাজগঞ্জ 

 

 জশরনা অক্তায         

শযাজগঞ্জ       

কাশয শক্ষক ১৬/০৫/১৯৮৯ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫৫, 

ঈল্লাাড়া, শযাজগঞ্জ 

 

 জভাঃ জাশকয জাহন       

নীরপাভাযী 

কাশয শক্ষক ১৪/০৮/১৯৯১ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতক (ম্মান) নাআ যায়গঞ্জ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-

১৬৮, যায়গঞ্জ, শযাজগঞ্জ 

 

 শল্পী খাতুন         

শযাজগঞ্জ          

কাশয শক্ষক ০১/০১/১৯৯২ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ   নাআ যায়গঞ্জ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-

১৬৮, যায়গঞ্জ, শযাজগঞ্জ 

 

 জভাছাঃ াশভা আরাভ      

শযাজগঞ্জ 

কাশয শক্ষক ১৬/০৪/১৯৯৩ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ যায়গঞ্জ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-

১৬৮, যায়গঞ্জ, শযাজগঞ্জ 

 

 স্বন শভয়া          

শযাজগঞ্জ         

কাশয শক্ষক ০৭/১২/১৯৯৩ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

শফ.এ (না স) নাআ ারদ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-

১৮৩, কাজীপুয, শযাজগঞ্জ 

 

 অশযপা শফহন্ত যভান        

শযাজগঞ্জ 

কাশয শক্ষক ১৩/১২/১৯৯৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫৫, 

ঈল্লাাড়া, শযাজগঞ্জ 

 

 

  



শফবাহগয নাভঃ যংপুয শফবাগ    জজরায নাভঃ যংপুয জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 জযৌন অযা আয়াশভন 

যংপুয 

কাযী শক্ষক           ০৪/০২/১৯৭৩ ০১/০৯/১৯৯৪ এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-০৬, 

দয, যংপুয 

 

 জভাঃ অঃ ভাহরক 

যংপুয   

কাযী শক্ষক            ২০/১২/১৯৭৮ ১৫/০৭/২০০৮ স্নাতক  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-০৬, 

দয, যংপুয 

 

 জভাছাঃ নাছশযন নাায জপযহদৌ 

যংপুয  

কাযী শক্ষক     ১৫/০৮/১৯৮৫ ০১/০১/২০১৫ স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-০৬, 

দয, যংপুয 

 

 জভাছাঃ শল্পী জফগভ          

যংপুয 

কাশয শক্ষক              ১২/০৮/১৯৮৩ ন্তর্ভ সক্ত: 

০২/০৩/২০১৬ 

এএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৯৬, 

গঙ্গাচড়া, যংপুয 

 

 জভাছাঃ যাশজয়া সুরতানা রতা  

যংপুয 

কাশয শক্ষক         ১১/০৮/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

০২/০৩/২০১৬ 

এ এ শ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৯৬, 

গঙ্গাচড়া, যংপুয 

 

 জভাছাঃ জান্নাতী জফগভ শর   

যংপুয 

কাশয শক্ষক             ৩০/১২/১৯৯২ ন্তর্ভ সক্ত: 

০২/০৩/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৯৬, 

গঙ্গাচড়া, যংপুয 

 

 জভাছাঃ াভীভা অক্তায     

যংপুয 

কাশয শক্ষক            ০৪/০৩/১৯৮৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৯/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ ীযগঞ্জ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-

১৩৮, ীযগঞ্জ, যংপুয 

 

 জভাছাঃ অয়া শিীকা      

যংপুয 

কাশয শক্ষক          ১০/০৯/১৯৮৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৪৫, 

ফদযগঞ্জ, যংপুয 

 

 অআনুন নাায                

যংপুয 

কাশয শক্ষক             ১৩/০১/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৯/২০১৬ 

এভ.এ.এ  নাআ ীযগঞ্জ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-

১৩৮, ীযগঞ্জ, যংপুয 

 

 নাযগীজ াযবীন 

যংপুয 

কাযী শক্ষক             ২৫/০২/১৯৮৭ ১০/১২/২০১৬ ভাস্টা স/কাশভর  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-০৬, 

দয, যংপুয 

 

 জভাছাঃ াশফনা আয়াছশভন   

যংপুয 

কাশয শক্ষক     ২৭/০১/১৯৮৯ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৪৫, 

ফদযগঞ্জ, যংপুয 

 

 জভাছাঃ অহয়া খাতুন     

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক   ১৫/১০/১৯৯০ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৪৫, 

ফদযগঞ্জ, যংপুয 

 

 াশফফা খাতুন         

যংপুয       

কাশয শক্ষক              ১৮/০২/১৯৯১ ০৪/১২/২০১৬ স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৯৬, 

গঙ্গাচড়া, যংপুয 

 

 জভাছাঃ মুশ সদা খাতুন     

যংপুয 

কাশয শক্ষক            ১০/১২/১৯৯৩ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৯/২০১৬ 

শফ.এ/পাশজর  নাআ ীযগঞ্জ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-

১৩৮, ীযগঞ্জ, যংপুয 

 

 জভাছাঃ শভশুযী অকতায     

যংপুয 

কাশয শক্ষক   ৩০/১২/১৯৯৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৪৫, 

ফদযগঞ্জ, যংপুয 

 

 কাম সক্রভ ফন্ধ অহছ - - - - - শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৪২, 

তাযাগঞ্জ, যংপুয 

 



শফবাহগয নাভঃ যংপুয শফবাগ    জজরায নাভঃ শদনাজপুয জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 ভাকসুদা জফগভ জভৌসুভী   

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক            ২১/০৪/১৯৮৩ ০১/০৫/২০০৬ স্নাতকজত্তায শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩০, 

দয, শদনাজপুয 

 

 সুরতানা জফগভ              

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক            ০১/০৭/১৯৭৭ ২৪/০৭/২০০৬ স্নাতক  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩০, 

দয, শদনাজপুয 

 

 জভাছাঃ শযনা জফগভ           

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক             ৩১/০৮/১৯৮৭ ০৮/১০/২০১৫ এভ. এ. শ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩০, 

দয, শদনাজপুয 

 

 জভাছাঃ াশফনা আয়াছশভন     

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক            ৩১/১২/১৯৮৩ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৯/০৮/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১০৬, 

ফুরফাড়ী, শদনাজপুয 

 

 জভাছা: ারা খাতুন        

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক             ০৬/১০/১৯৮৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৯/০৮/২০১৬ 

শফ এ এ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১০৫, 

াফ সতীপুয, শদনাজপুয 

 

 জভাছাঃ শযক্তা ফানু            

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক             ১৮/০৩/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৯/০৮/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১০৬, 

ফুরফাড়ী, শদনাজপুয 

 

 াাযা খাতুন         

শদনাজপুয        

বাযপ্রাপ্ত প্রধান 

শক্ষক       

০১/০৮/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৯/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১০৬, 

ফুরফাড়ী, শদনাজপুয 

 

 াভত জাান             

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক             ২০/০৯/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৯/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১০৬, 

ফুরফাড়ী, শদনাজপুয 

 

 জভাছাঃ জযাকছানা অক্তায জযখা  

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক             ১৩/০৩/১৯৮৮ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৯/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১০৭, 

জঘাড়াঘাট, শদনাজপুয 

 

 ভশনযা খাতুন            

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক             ০৫/০৯/১৯৮৯ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৯/০৮/২০১৬ 

এভএ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১০৫, 

াফ সতীপুয, শদনাজপুয 

 

 শুকরা যানী                

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক             ০৬/০১/১৯৯০ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৯/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১০৭, 

জঘাড়াঘাট, শদনাজপুয 

 

 ভামুদা রাফনী স্মৃশত        

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক             ০৫/০৬/১৯৯১ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৯/০৮/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১০৬, 

ফুরফাড়ী, শদনাজপুয 

 

 জভাঃ াজ্জাতুর আরাভ     

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক             ২১/০৮/১৯৯১ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৯/০৮/২০১৬ 

শফএএ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১০৫, 

াফ সতীপুয, শদনাজপুয 

 

 শদা যানী যায়           

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক             ০৮/০৪/১৯৯৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৯/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১০৭, 

জঘাড়াঘাট, শদনাজপুয 

 

 কনা যানী               

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক             ১২/০৭/১৯৯৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৯/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১০৭, 

জঘাড়াঘাট, শদনাজপুয 

 

 আযাত জাান             

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক             ১০/০২/১৯৯৮ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৯/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১০৫, 

াফ সতীপুয, শদনাজপুয 

 

 জভাছাঃ নাজভা অক্তায    কাশয শক্ষক     ১৯/০৫/১৯৮২ ন্তর্ভ সক্ত: এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৪৬,  



ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

নীরপাভাযী ১৭/০৮/২০১৬ কাাহযার, শদনাজপুয 

 জভাঃ ভশঈয যভান      

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক            ০১/১০/১৯৮২ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এভ. এ. এ শডশএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৩২, 

খানাভা, শদনাজপুয 

 

 জভাছাঃ াশভভা নাশযন    

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক            ১৬/০৭/১৯৮৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৪৭, 

জফাচাগঞ্জ, শদনাজপুয 

 

 জভাছাঃ তশভনা অক্তায ফানু  

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক       ২৬/১২/১৯৮৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৪৭, 

জফাচাগঞ্জ, শদনাজপুয 

 

 জভাঃ শযয়ানুজ্জাভান শজন্না   

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক            ০১/০৯/১৯৮৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

শফ এ শ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৩২, 

খানাভা, শদনাজপুয 

 

 পাযহজনা খাতুন           

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক          ২৪/০৭/১৯৮৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৪৬, 

কাাহযার, শদনাজপুয 

 

 শ্রী: শফকা চন্দ্র ভ সা           

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক            ১৫/০৮/১৯৮৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

শফ এ এ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৩২, 

খানাভা, শদনাজপুয 

 

 জভাঃ জশরভ শভয়া       

নীরপাভাযী 

কাশয শক্ষক   ১৫/১২/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এভ এ এ 

(ভাস্টা স) 

নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৪৬, 

কাাহযার, শদনাজপুয 

 

 যাশখ জফগভ     

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক            ০১/০১/১৯৮৯ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৪৭, 

জফাচাগঞ্জ, শদনাজপুয 

 

 জভাছাঃ শরশর অক্তায       

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক            ১৫/০৮/১৯৯৩ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচ এ শ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৩২, 

খানাভা, শদনাজপুয 

 

 অআশযন অক্তায আবানা   

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক            ১৭/১২/১৯৯৩ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৪৭, 

জফাচাগঞ্জ, শদনাজপুয 

 

 শদরান অযা              

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক   ০৫/১২/১৯৯৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৪৬, 

কাাহযার, শদনাজপুয 

 

 নাশজয়া অপশযন ফশি      

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক           ১২/০৬/১৯৯৩ ০৬/১২/২০১৬ এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩০, 

দয, শদনাজপুয 

 

 জভাঃ ভতুসজা অরভ          

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক  

(বা:প্রা: প্র:শ:)          

০২/১০/১৯৮৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

ভাস্টা স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫২, 

শফযাভপুয, শদনাজপুয 

 

 বুজ কুভায কুন্ডু         

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক           ১৫/০৯/১৯৮৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫২, 

শফযাভপুয, শদনাজপুয 

 

 জভাছাঃ শমু অক্তায        

ঠাকুযগাঁও 

কাশয শক্ষক           ১৫/১১/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৮৯, 

ফীযগঞ্জ, শদনাজপুয 

 

 জভাছাঃ ারুর জফগভ        

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক           ১৫/০২/১৯৮৮ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

ভাস্টা স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫১, 

শফযর, শদনাজপুয 

 

 জভাছাঃ তশভনা জফগভ      কাশয শক্ষক            ১৫/০৪/১৯৮৯ ন্তর্ভ সক্ত: ভাস্টা স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫২,  



ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

শদনাজপুয ২০/১২/২০১৬ শফযাভপুয, শদনাজপুয 

 সুজন চন্দ্র ার         

শদনাজপুয      

কাশয শক্ষক           ৩০/১০/১৯৮৯ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫১, 

শফযর, শদনাজপুয 

 

 জভাঃ দুরার            

ঠাকুযগাঁও   

কাশয শক্ষক           ০৮/০৩/১৯৯০ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৮৯, 

ফীযগঞ্জ, শদনাজপুয 

 

 জভাঃ ভহতযাভ জাহন     

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক            ২৮/০৬/১৯৯০ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৮২, 

াশকভপুয, শদনাজপুয 

 

 জভাছাঃ যওন অযা      

শদনাজপুয    

কাশয শক্ষক            ১১/০৭/১৯৯১ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৮২, 

াশকভপুয, শদনাজপুয 

 

 জভাছাঃ আযা জাান আরা    

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক            ২২/০৯/১৯৯১ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫১, 

শফযর, শদনাজপুয 

 

 জভাছাঃ জযাভানা খাতুন   

জয়পুযাট 

কাশয শক্ষক           ২০/০৯/১৯৯৩ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

পাশজর  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৮২, 

াশকভপুয, শদনাজপুয 

 

 সুরতানা অক্তায          

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক            ১২/০১/১৯৯৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৮৯, 

ফীযগঞ্জ, শদনাজপুয 

 

 াশফনা আয়াশভন      

শদনাজপুয   

কাশয শক্ষক           ৩১/১২/১৯৯৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৮৯, 

ফীযগঞ্জ, শদনাজপুয 

 

 াশদসুন নাায অর জভাস্তাযী   

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক           ১১/১০/১৯৯৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫২, 

শফযাভপুয, শদনাজপুয 

 

 জভাছাঃ শনকা আপাদ বৃশি   

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক           ১০/১০/১৯৯৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৮২, 

াশকভপুয, শদনাজপুয 

 

 শপ্রয়াংকা যানী ভ সা         

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক           ১০/০৯/১৯৯৮ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫১, 

শফযর, শদনাজপুয 

 

 

শফবাহগয নাভঃ যংপুয শফবাগ    জজরায নাভঃ ঠাকুযগাঁও জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 কাশনজ পাহতভা শফনহত     

ঠাকুযগাঁও 

কাশয শক্ষক            ০১/০৭/১৯৮০ ২৩/০১/২০০৮ এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩৫, 

দয, ঠাকুযগাঁও 

 

 জভাছাঃ াযবীন অক্তায     

ঠাকুযগাঁও 

কাশয শক্ষক            ২৭/১১/১৯৮১ ০১/০২/২০১১ এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩৫, 

দয, ঠাকুযগাঁও 

 

 জয়তুন জনায        কাশয শক্ষক            ০৬/০২/১৯৮৬ ০১/০২/২০১১ এআচএশ  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩৫,  



ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

ঠাকুযগাঁও দয, ঠাকুযগাঁও 

 জভাছাঃ অহভনা খাতুন      

ঠাকুযগাঁও  

কাশয শক্ষক            ২৩/১২/১৯৮৬ ০১/০২/২০১১ এআচএশ  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩৫, 

দয, ঠাকুযগাঁও 

 

 চম্পা যানী                  

ঠাকুযগাঁও 

কাশয শক্ষক            ২০/১০/১৯৭৮ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫০, 

দয, ঠাকুযগাঁও 

 

 জভাছাঃ ভশনকা াযবীন    

ঠাকুযগাঁও 

কাশয শক্ষক             ০৩/০২/১৯৮১ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫০, 

দয, ঠাকুযগাঁও 

 

 জভাছাঃ াশন অক্তায     

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক        ০১/০৬/১৯৮২ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৩১, 

ীযগঞ্জ, ঠাকুযগাঁও 

 

 তানশজয়া খানভ          

ঠাকুযগাঁও  

কাশয শক্ষক            ০১/০১/১৯৮৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

শফএ  নাআ যাণীংতকর শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৩০, যাণীংতকর, ঠাকুযগাঁও 

 

 জভাছাঃ আভত জজশযন     

ঠাকুযগাঁও 

কাশয শক্ষক   ১৫/০৭/১৯৮৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৩১, 

ীযগঞ্জ, ঠাকুযগাঁও 

 

 ফাবু যাভ যায় 

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক     ২৭/০৭/১৯৮৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এভ এ শ নাআ অহরায শদাযী শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৮০, ফাশরয়াডাঙ্গী, ঠাকুযগাঁও 

 

 নাজরী ফানু            

ঠাকুযগাঁও     

কাশয শক্ষক           ২১/০৬/১৯৮৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

শফএ/শফএএ নাআ  অহরায শদাযী শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৮০, ফাশরয়াডাঙ্গী, ঠাকুযগাঁও 

 

 জভাঃ অযাফুর অরভ   

ঠাকুযগাঁও 

কাশয শক্ষক     ০৭/০৭/১৯৮৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

শফএএ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৩১, 

ীযগঞ্জ, ঠাকুযগাঁও 

 

 জভাছাঃ জকাশনুয জফগভ       

ঠাকুযগাঁও   

কাশয শক্ষক ১৪/১১/১৯৮৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

শফএ/শফএএ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫০, 

দয, ঠাকুযগাঁও 

 

 জভাছাঃ শনলুপা অকতায    

ঠাকুযগাঁও 

কাশয শক্ষক            ১৮/১১/১৯৮৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এএশ  নাআ যাণীংতকর শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৩০, যাণীংতকর, ঠাকুযগাঁও 

 

 ভশনযা নাশযন শতশথ 

ঠাকুযগাঁও 

কাশয শক্ষক            ১৪/১০/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ নাআ অহরায শদাযী শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৮০, ফাশরয়াডাঙ্গী, ঠাকুযগাঁও 

 

 জভাছাঃ জশরনা জফগভ   

ঠাকুযগাঁও 

কাশয শক্ষক ১১/০২/১৯৮৮ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ চযশবটা শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১২৯, শযপুয, ঠাকুযগাঁও 

 

 জভাছাঃ ভাসুভা অক্তায    

ঠাকুযগাঁও 

কাশয শক্ষক          ০৮/১০/১৯৮৯ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ চযশবটা শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১২৯, শযপুয, ঠাকুযগাঁও 

 

 জভাছাঃ সুরতানা াযবীন          

ঠাকুযগাঁও 

কাশয শক্ষক        ১৭/০১/১৯৯১ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫০, 

দয, ঠাকুযগাঁও 

 

 াথী দা              

ঠাকুযগাঁও  

কাশয শক্ষক            ০১/০২/১৯৯২ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ যাণীংতকর শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৩০, যাণীংতকর, ঠাকুযগাঁও 

 

 জভাঃ াআফুর আরাভ      কাশয শক্ষক            ০১/০৬/১৯৯২ ন্তর্ভ সক্ত: পাশজর  নাআ চযশবটা শশু কল্যাণ প্রাথশভক  



ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

ঠাকুযগাঁও ১৭/০৮/২০১৬ শফদ্যারয়-১২৯, শযপুয, ঠাকুযগাঁও 

 জভাছাঃ জাশনয়া আরাভ   

ঠাকুযগাঁও 

কাশয শক্ষক           ২০/০১/১৯৯৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

শফএশ (ম্মান)  নাআ অহরায শদাযী শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৮০, ফাশরয়াডাঙ্গী, ঠাকুযগাঁও 

 

 জভাছাঃ যফনা খাতুন        

ঠাকুযগাঁও 

কাশয শক্ষক     ২০/০৮/১৯৯৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এএশ  নাআ চযশবটা শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১২৯, শযপুয, ঠাকুযগাঁও 

 

 জভৌসুভী অক্তায          

ঠাকুযগাঁও 

কাশয শক্ষক            ২০/১০/১৯৯৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ যাণীংতকর শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৩০, যাণীংতকর, ঠাকুযগাঁও 

 

 জভাছাঃ াশভযা অক্তায  

ঠাকুযগাঁও 

কাশয শক্ষক            ১৫/০৭/১৯৯৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ চযশবটা শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১২৯, শযপুয, ঠাকুযগাঁও 

 

 

শফবাহগয নাভঃ যংপুয শফবাগ    জজরায নাভঃ ঞ্চগড় জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 জভাছাঃ ঈহম্ম অশিয়া        

ঞ্চগড় 

কাশয শক্ষক             ০১/০৬/১৯৮০ ২৬/১২/২০০৬ স্নাতক  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৫৬, 

দয, ঞ্চগড় 

 

 জভাঃ ভশনরুজ্জাভান     

ঞ্চগড় 

কাশয শক্ষক             ০৯/০৭/১৯৮০ ২৬/১২/২০০৬ স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৫৬, 

দয, ঞ্চগড় 

 

 জভাছাঃ জশযনা অক্তায      

ঞ্চগড় 

কাশয শক্ষক             ০৪/০৮/১৯৮০ ২৬/১২/২০০৬ এআচএশ  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৫৬, 

দয, ঞ্চগড় 

 

 শফঈটি যানী যায়          

ঞ্চগড় 

কাশয শক্ষক              ১৪/০৬/১৯৮২ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৩/০৫/২০১৬ 

শফএএ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১০৩, 

জদফীগঞ্জ, ঞ্চগড় 

 

 আভত অযা         

ঞ্চগড়         

কাশয শক্ষক  ২১/০৯/১৯৮২ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

শফএ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫৮, 

জফাদা, ঞ্চগড় 

 

 জভা: জগারাভ যব্বানী         

ঞ্চগড় 

কাশয শক্ষক              ২১/০১/১৯৮৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৩/০৫/২০১৬ 

শফএ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১০৩, 

জদফীগঞ্জ, ঞ্চগড় 

 

 জভাঃ ভশনরুর আরাভ  

ঞ্চগড় 

কাশয শক্ষক  ১৫/০৪/১৯৮৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

শফএএ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫৮, 

জফাদা, ঞ্চগড় 

 

 জভা: সুভন যকায          

ঞ্চগড় 

কাশয শক্ষক              ১৫/১২/১৯৮৯ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৩/০৫/২০১৬ 

শফশফএ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১০৩, 

জদফীগঞ্জ, ঞ্চগড় 

 

 যওনক জাান সুযবী       

ঞ্চগড় 

কাশয শক্ষক  ৩১/১২/১৯৮৯ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫৮, 

জফাদা, ঞ্চগড় 

 

 নাশযন জফগভ             

ঞ্চগড়  

কাশয শক্ষক  ২০/১০/১৯৯২ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৫৮, 

জফাদা, ঞ্চগড় 

 



ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 াযশরন যায়            

ঞ্চগড় 

কাশয শক্ষক              ২৫/০৫/১৯৯৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৩/০৫/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১০৩, 

জদফীগঞ্জ, ঞ্চগড় 

 

 

 

শফবাহগয নাভঃ যংপুয শফবাগ    জজরায নাভঃ নীরপাভাযী জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 মুশক্ত যানী যায়          

নীরপাভাযী    

কাশয শক্ষক             ১৬/০৭/১৯৮৩ ০১/০১/২০১৩ স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮৯, 

শডভরা, নীরপাভাযী 

 

 জভাঃ খন্দকায জভাস্তাক অহম্মদ  

নীরপাভাযী 

কাশয শক্ষক       ০৬/১০/১৯৮৫ ০১/০১/২০১৩ ভাস্টা স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮৯, 

শডভরা, নীরপাভাযী 

 

 ভাামুদা অক্তায শপরু       

নীরপাভাযী 

কাশয শক্ষক              ২৭/০৬/১৯৯৩ ০১/০১/২০১৩ স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮৯, 

শডভরা, নীরপাভাযী 

 

 াশফফা খাতুন         

নীরপাভাযী      

কাশয শক্ষক              ৩০/১২/১৯৯০ ২৫/০২/২০১৬ স্নাতক   শডশএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩৪, 

দয, নীরপাভাযী 

 

 শযাজাভ ভশনযা া      

নীরপাভাযী 

কাশয শক্ষক              ০৭/০২/১৯৯৪ ২৫/০২/২০১৬ স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩৪, 

দয, নীরপাভাযী 

 

 াশফনা আয়াছশভন        

নীরপাভাযী     

কাশয শক্ষক               ১১/০১/১৯৮০ ন্তর্ভ সক্ত: 

০২/০৩/২০১৬ 

এএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৯২, 

জডাভায, নীরপাভাযী 

 

 জভৌসুভী জফগভ                

নীরপাভাযী 

কাশয শক্ষক              ১৮/০২/১৯৮৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

০২/০৩/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৯৮, 

জরঢাকা, নীরপাভাযী 

 

 জযাভানা আয়াছশভন            

নীরপাভাযী 

কাশয শক্ষক              ৩১/১২/১৯৮৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

০২/০৩/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৯২, 

জডাভায, নীরপাভাযী 

 

 তাছশভনা অক্তায             

নীরপাভাযী 

কাশয শক্ষক             ০৩/০৭/১৯৮৮ ন্তর্ভ সক্ত: 

০২/০৩/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৯২, 

জডাভায, নীরপাভাযী 

 

 হয চন্দ্র যায়           

নীরপাভাযী    

কাশয শক্ষক               ১০/১২/১৯৮৯ ন্তর্ভ সক্ত: 

০২/০৩/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৯৮, 

জরঢাকা, নীরপাভাযী 

 

 জভাযহনা অক্তায           

নীরপাভাযী 

কাশয শক্ষক          ২০/০৯/১৯৯১ ন্তর্ভ সক্ত: 

০২/০৩/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৯৮, 

জরঢাকা, নীরপাভাযী 

 

 জভাঃ অভজাদ জাহন     

শদনাজপুয 

কাশয শক্ষক          ০৭/১২/১৯৭৮ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এভএ (দ সন)  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৪৪, 

জয়দপুয, নীরপাভাযী 

 

 জভাছাঃ ারা জফগভ        

নীরপাভাযী 

কাশয শক্ষক            ১৭/০৯/১৯৮০ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১২৭, 

শকহাযগঞ্জ, নীরপাভাযী 

 



ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 জভাছাঃ কাজরা জফগভ      

নীরপাভাযী 

কাশয শক্ষক            ১৬/০৬/১৯৮২ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১২৭, 

শকহাযগঞ্জ, নীরপাভাযী 

 

 জশরনা অক্তায           

নীরপাভাযী 

কাশয শক্ষক        ০৯/১০/১৯৮৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

শফএএ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৪৪, 

জয়দপুয, নীরপাভাযী 

 

 জভাছাঃ ভঞ্জুযী জফগভ      

নীরপাভাযী 

কাশয শক্ষক            ০৮/০৩/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

অশরভ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১২৭, 

শকহাযগঞ্জ, নীরপাভাযী 

 

 জভাছাঃ ানশজদা অক্তায  

নীরপাভাযী 

কাশয শক্ষক   ১৫/১০/১৯৮৯ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

স্নাতক (ম্মান) নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৪৪, 

জয়দপুয, নীরপাভাযী 

 

 জভাছাঃ জনা অক্তায       

নীরপাভাযী 

কাশয শক্ষক            ১৮/১২/১৯৮৯ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১২৭, 

শকহাযগঞ্জ, নীরপাভাযী 

 

 জভা: অব্দুয যাজ্জাক        

নীরপাভাযী 

কাশয শক্ষক           ০১/০৬/১৯৯১ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৬২, 

দয, নীরপাভাযী 

 

 ভীযা জফগভ             

নীরপাভাযী  

কাশয শক্ষক           ১০/১২/১৯৯২ ০৬/০৯/২০১৬ এআচএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৯৮, 

জরঢাকা, নীরপাভাযী 

 

 ারা যানী যায়           

নীরপাভাযী  

কাশয শক্ষক             ১৪/০৫/১৯৮৫ ০১/১২/২০১৬    এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮৯, 

শডভরা, নীরপাভাযী 

 

 জভাছাঃ খাহরদা অক্তায      

নীরপাভাযী 

কাশয শক্ষক              ০২/১০/১৯৯৭ ০৪/১২/২০১৬ এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩৪, 

দয, নীরপাভাযী 

 

 জভাছাঃ কাভরুন নাায শমু  

নীরপাভাযী 

কাশয শক্ষক             ১৩/০৯/১৯৯২ ০৫/১২/২০১৬ স্নাতক (ম্মান) নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩৪, 

দয, নীরপাভাযী 

 

 জভাঃ জনাভান জাহন         

নীরপাভাযী 

কাশয শক্ষক            ২৫/১০/১৯৮৮ ১২/১২/২০১৬ ভাস্টা স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৯২, 

জডাভায, নীরপাভাযী 

 

 কাভরুন নাায             

নীরপাভাযী 

কাশয শক্ষক           ৩০/১২/১৯৮০ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৬২, 

দয, নীরপাভাযী 

 

 জভাঃ াশপজুর আরাভ     

নীরপাভাযী 

কাশয শক্ষক           ১৫/০২/১৯৮১ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৬২, 

দয, নীরপাভাযী 

 

 াশফনা আয়াশভন         

নীরপাভাযী 

কাশয শক্ষক            ১৫/০৮/১৯৮৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৬২, 

দয, নীরপাভাযী 

 

 ভানশজৎ কুভায ফভ সা         

রারভশনযাট 

কাশয শক্ষক           ২৮/১২/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

ভাস্টা স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৬২, 

দয, নীরপাভাযী 

 

 

 

 



শফবাহগয নাভঃ যংপুয শফবাগ    জজরায নাভঃ রারভশনযাট জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 জভাহনা অখতায          

রারভশনযাট 

বাযপ্রাপ্ত প্রধান 

শক্ষক 

০২/১০/১৯৬২ ০৭/১০/১৯৯০ এআচএশ শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২৮, 

দয, রারভশনযাট 

 

 নাজমুন নাায             

কুশড়গ্রাভ   

কাশয শক্ষক          ২৪/০৮/১৯৭০ ০৭/১০/১৯৯০ এআচএশ শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২৮, 

দয, রারভশনযাট 

 

 লুৎপা জফগভ         

রারভশনযাট        

কাশয শক্ষক             ০১/০১/১৯৮২ ১০/০৯/২০০০ এএশ শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২৮, 

দয, রারভশনযাট 

 

 জভাছাঃ খাশদজাতুর জকাফযা   

রারভশনযাট 

কাশয শক্ষক             ০২/১২/১৯৮২ ০১/১০/২০১০ এআচএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭৫, 

াটগ্রাভ, রারভশনযাট 

 

 জভাছাঃ ানাজ জফগভ        

রারভশনযাট 

কাশয শক্ষক              ২৭/১০/১৯৮৩ ০১/১০/২০১০ এআচএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭৫, 

াটগ্রাভ, রারভশনযাট 

 

 জভাছাঃ যওন অযা জফগভ  

রারভশনযাট 

কাশয শক্ষক      ১০/১১/১৯৭৮ ০১/০৬/২০১০ এএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭৩, 

াশতফান্ধা, রারভশনযাট 

 

 জভাছাঃ জভহন অযা জফগভ  

রারভশনযাট 

কাশয শক্ষক      ২০/০৫/১৯৮০ ০১/০৬/২০১০ এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭৩, 

াশতফান্ধা, রারভশনযাট 

 

 জভাছাঃ জযাকানা জফগভ  

রারভশনযাট 

কাশয শক্ষক           ১৭/১১/১৯৮৩ ০১/০৬/২০১০ এএশ  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭৩, 

াশতফান্ধা, রারভশনযাট 

 

 জভাছাঃ াজভীন অক্তায    

রারভশনযাট 

কাশয শক্ষক             ০৬/১১/১৯৯১ ০১/১০/২০১০ এএশ শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭৫, 

াটগ্রাভ, রারভশনযাট 

 

 শদুর ক              

রারভশনযাট    

কাশয শক্ষক              ১১/০১/১৯৬৮ ০১/০১/২০১৩ স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৯১, 

অশদতভাযী, রারভশনযাট 

 

 জভাছাঃ তাশভনা াযবীন            

রারভশনযাট 

কাশয শক্ষক             ২৪/০২/১৯৮০ ০১/০১/২০১৩ এএশ শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৯১, 

অশদতভাযী, রারভশনযাট 

 

 জভাছাঃ ছাহযা খাতুন       

রারভশনযাট 

কাশয শক্ষক             ১৫/০৪/১৯৮১ ০১/০১/২০১৩ 

ন্তভ সশক্ত তাশযখ 

এএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৯০, 

কারীগঞ্জ, রারভশনযাট 

 

 শফরশক খাতুন              

রারভশনযাট 

কাশয শক্ষক             ১৫/০৬/১৯৮৭ ০১/০১/২০১৩ 

ন্তভ সশক্ত তাশযখ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৯০, 

কারীগঞ্জ, রারভশনযাট 

 

 জভাছাঃ যাশদা খাতুন        

রারভশনযাট 

কাশয শক্ষক             ১৮/০২/১৯৮৮ ০১/০১/২০১৩ 

ন্তভ সশক্ত তাশযখ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৯০, 

কারীগঞ্জ, রারভশনযাট 

 

 জভাঃ অরীভ অর জকাযায়ী   

রারভশনযাট 

কাশয শক্ষক             ২৫/১০/১৯৮৬ ০৩/১২/২০১৬ স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২৮, 

দয, রারভশনযাট 

 

 জভাছাঃ জান্নাতাযা প্রধান   

রারভশনযাট    

কাশয শক্ষক             ২৭/১২/১৯৮৯ ০৪/১২/২০১৬ স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭৫, 

াটগ্রাভ, রারভশনযাট 

 

 জভাঃ অব্দুল্লা অর ভামুন  কাশয শক্ষক            ২০/১২/১৯৮৮ ১১/১২/১৬ ভাস্টা স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭৩,  



ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

রারভশনযাট াশতফান্ধা, রারভশনযাট 

 জভাছাঃ রায়রা আয়াছশভন     

রারভশনযাট 

কাশয শক্ষক            ২০/০৬/১৯৯১ ১১/১২/২০১৬ 

জমাগ: ত্র নুমা: 

এভএএ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৯০, 

কারীগঞ্জ, রারভশনযাট 

 

 জভাঃ জভাস্তাশপজায যভান 

রারভশনযাট 

কাশয শক্ষক             ০২/০৭/১৯৯০ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

ভাস্টা স 

নদ শদহয়হছ 

নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৯১, 

অশদতভাযী, রারভশনযাট 

 

 

শফবাহগয নাভঃ যংপুয শফবাগ    জজরায নাভঃ কুশড়গ্রাভ জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 জখান্দঃ যশপকুর আরাভ      

কুশড়গ্রাভ 

কাশয শক্ষক             ১০/০৬/১৯৬৩ ০৭/০৩/১৯৯০ এআচএশ  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৫৮, 

দয, কুশড়গ্রাভ 

 

 াহযা জফগভ                

কুশড়গ্রাভ 

কাশয শক্ষক            ৩০/১২/১৯৬৩ ০৪/১০/১৯৯৩ এআচএশ  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৫৮, 

দয, কুশড়গ্রাভ 

 

 ারভা াযবীন            

কুশড়গ্রাভ   

কাশয শক্ষক           ০৩/০১/১৯৬৮ ০৪/১০/১৯৯৩ এএশ  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৫৮, 

দয, কুশড়গ্রাভ 

 

 জভাছাঃ জযাকানা াযবীন  

কুশড়গ্রাভ 

কাশয শক্ষক    ১৯/০৭/১৯৮২ ০১/০১/২০১৩ এএশ  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮৮, 

শচরভাযী, কুশড়গ্রাভ 

 

 অহনায়াযা জফগভ             

কুশড়গ্রাভ 

কাশয শক্ষক            ২৭/১২/১৯৮৪ ০১/০১/২০১৩ এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮৮, 

শচরভাযী, কুশড়গ্রাভ 

 

 জভাছাঃ াহজযা খাতুন       

কুশড়গ্রাভ 

কাশয শক্ষক             ১৬/০৮/১৯৮৯ ০১/০১/২০১৩ স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৮৮, 

শচরভাযী, কুশড়গ্রাভ 

 

 জভাছাঃ তাহযা খাতুন      

কুশড়গ্রাভ 

কাশয শক্ষক             ১৫/০১/১৯৮১ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৯/০৮/২০১৬ 

শফএ  নাআ জযৌভাযী শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১০৮, জযৌভাযী, কুশড়গ্রাভ 

 

 জভাঃ ারুন-য-যশদ      

কুশড়গ্রাভ 

কাশয শক্ষক             ০২/০২/১৯৮২ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৯/০৮/২০১৬ 

শফএ  নাআ জযৌভাযী শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১০৮, জযৌভাযী, কুশড়গ্রাভ 

 

 জভাছাঃ অপছানা াযবীন  

কুশড়গ্রাভ 

কাশয শক্ষক     ১৮/০৪/১৯৮২ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৯/০৮/২০১৬ 

এএশ  নাআ জযৌভাযী শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১০৮, জযৌভাযী, কুশড়গ্রাভ 

 

 জভাছাঃ াশনা খাতুন      

কুশড়গ্রাভ 

কাশয শক্ষক         ০৫/০১/১৯৮৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

০৯/০৮/২০১৬ 

এএশ  নাআ জযৌভাযী শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১০৮, জযৌভাযী, কুশড়গ্রাভ 

 

 জভাছাঃ াানাজ াযবীন   

কুশড়গ্রাভ 

কাশয শক্ষক            ০৪/০২/১৯৮১ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১২১, 

যাজাযাট, কুশড়গ্রাভ 

 

 জভাছাঃ াভসুন্নাায জফগভ    কাশয শক্ষক   ০২/০২/১৯৮৩ ন্তর্ভ সক্ত: এআচএশ  নাআ ফুরফাশড় শশু কল্যাণ প্রাথশভক  



ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 
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কুশড়গ্রাভ ১৭/০৮/২০১৬ শফদ্যারয়-১৪০, ফুরফাশড়, কুশড়গ্রাভ 

 জভাছাঃ জশরনা অক্তায    

রারভশনযাট 

কাশয শক্ষক            ০২/০১/১৯৮৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শযশ্বয তালুক শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১২১, যাজাযাট, কুশড়গ্রাভ 

 

 জভাঃ অব্দুর ভশতন জািায  

কুশড়গ্রাভ 

কাশয শক্ষক          ২৯/০৬/১৯৮৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

শফশফএ  নাআ ফুরফাশড় শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৪০, ফুরফাশড়, কুশড়গ্রাভ 

 

 জভাছাঃ খাশদজা জফগভ       

কুশড়গ্রাভ 

কাশয শক্ষক            ০৩/০৮/১৯৮৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১২১, 

যাজাযাট, কুশড়গ্রাভ 

 

 জাশভঈর ক          

কুশড়গ্রাভ 

কাশয শক্ষক     ০৯/০১/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

শফএ  নাআ ফুরফাশড় শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৪০, ফুরফাশড়, কুশড়গ্রাভ 

 

 জভাছাঃ অহয়া শশিকা   

কুশড়গ্রাভ 

কাশয শক্ষক            ১০/০৭/১৯৮৯ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১২১, 

যাজাযাট, কুশড়গ্রাভ 

 

 জভাছাঃ নাশছভা খাতুন      

কুশড়গ্রাভ 

কাশয শক্ষক ০৪/১১/১৯৮৯ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ ফুরফাশড় শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৪০, ফুরফাশড়, কুশড়গ্রাভ 

 

 জভাঃ াজারার জাহন    

কুশড়গ্রাভ 

কাশয শক্ষক           ২৫/০৫/১৯৮৭ ০৮/১২/২০১৬ ভাস্টা স নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৫৮, 

দয, কুশড়গ্রাভ 

 

 জভাছাঃ ছাশফনা আয়াশভন   

কুশড়গ্রাভ 

কাশয শক্ষক           ২৪/১১/১৯৮৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এভএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৮৫, 

ঈশরপুয, কুশড়গ্রাভ 

 

 জভাছাঃ াযশভন অক্তায   

কুশড়গ্রাভ 

কাশয শক্ষক           ১২/১২/১৯৮৫ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

শফএ  নাআ ভযহুভ অরপাজ ঈশিন শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৬০, যাশজফপুয, কুশড়গ্রাভ 

 

 জভাঃ কাশজঈর আরাভ   

কুশড়গ্রাভ 

কাশয শক্ষক            ১৫/০১/১৯৮৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

শফএ  নাআ ভযহুভ অরপাজ ঈশিন শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৬০, যাশজফপুয, কুশড়গ্রাভ 

 

 জভাছাঃ াহজদা ারুর       

কুশড়গ্রাভ 

কাশয শক্ষক           ১৪/১১/১৯৮৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ ভযহুভ অরপাজ ঈশিন শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৬০, যাশজফপুয, কুশড়গ্রাভ 

 

 জভাঃ ভামুন য যশদ      

কুশড়গ্রাভ 

কাশয শক্ষক            ১১/১০/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এভএএ  নাআ শফ-১৮৫  

 ভাসুভা জফগভ           

কুশড়গ্রাভ     

কাশয শক্ষক           ০৫/১০/১৯৮৮ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এভএ  নাআ ভযহুভ অরপাজ ঈশিন শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৬০, যাশজফপুয, কুশড়গ্রাভ 

 

 পশযদা আয়াশভন         

কুশড়গ্রাভ   

কাশয শক্ষক           ০৩/১২/১৯৯১ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

শফএ  নাআ শফদ-১৮৫  

 জভাছাঃ শঈরী খাতুন    

কুশড়গ্রাভ 

কাশয শক্ষক           ১৮/০৮/১৯৯৩ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ ভযহুভ অরপাজ ঈশিন শশু কল্যাণ প্রাথশভক 

শফদ্যারয়-১৬০, যাশজফপুয, কুশড়গ্রাভ 

 

 

 



শফবাহগয নাভঃ যংপুয শফবাগ    জজরায নাভঃ গাআফান্ধা জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 জভাছাঃ ভাছুভা খাতুন        

গাআফান্ধা 

কাশয শক্ষক             ১৯/০২/১৯৭৯ ০৫/০৪/২০০৬ স্নাতক  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩৯, 

দয, গাআফান্ধা 

 

 জক এভ ভাবুবুর অরভ              

গাআফান্ধা 

কাশয শক্ষক              ৩১/০৭/১৯৮৩ ১৩/০২/২০১১ ভাস্টা স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩৯, 

দয, গাআফান্ধা 

 

 জভাছাঃ ভাছুদা অক্তায             

গাআফান্ধা  

কাশয শক্ষক             ০১/০৫/১৯৮৫ ১৩/০২/২০১১ ভাস্টা স  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৩৯, 

দয, গাআফান্ধা 

 

 পাশভদা াযবীন       

গাআফান্ধা   

কাশয শক্ষক             ১৬/০২/১৯৮৩ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৭৮, 

াঘাটা, গাআফান্ধা 

 

 জভাছাঃ ারুর জফগভ     

গাআফান্ধা 

কাশয শক্ষক              ১৫/১০/১৯৮৩ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১১৯, 

জগাশফন্দগঞ্জ, গাআফান্ধা 

 

 জভাস্তাশযনা অপছানা     

গাআফান্ধা   

কাশয শক্ষক             ০২/০১/১৯৮৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতগকাত্তর  

 

নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৭৮, 

াঘাটা, গাআফান্ধা 

 

 জভা: এনামুর ক         

গাআফান্ধা  

কাশয শক্ষক             ৩১/১২/১৯৮৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতগকাত্তর  

 

নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৭৮, 

াঘাটা, গাআফান্ধা 

 

 জভাছাঃ নাশযন অক্তায     

গাআফান্ধা 

কাশয শক্ষক             ২৫/০৫/১৯৮৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১১৯, 

জগাশফন্দগঞ্জ, গাআফান্ধা 

 

 যশফঈর আরাভ        

ফগুড়া    

কাশয শক্ষক             ২৫/১২/১৯৮৯ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতগকাত্তর  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৭৮, 

াঘাটা, গাআফান্ধা 

 

 জভাছাঃ শঝনুক খাতুন       

গাআফান্ধা 

কাশয শক্ষক             ১২/১১/১৯৯১ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

স্নাতক নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১১৯, 

জগাশফন্দগঞ্জ, গাআফান্ধা 

 

 জভাছাঃ পাশভদা খাতুন     

গাআফান্ধা 

কাশয শক্ষক             ৩০/১০/১৯৯৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

১৭/০৮/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১১৯, 

জগাশফন্দগঞ্জ, গাআফান্ধা 

 

 

  



শফবাহগয নাভঃ খুরনা শফবাগ    জজরায নাভঃ খুরনা জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 জফগভ াভসুন্নাায          

খুরনা 

কাশয শক্ষক             ০১/০১/১৯৮১ ১৭/০৯/২০০৬ স্নাতক (ম্মান) শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৪৫, 

দয, খুরনা 

 

 রাকী যায়               

খুরনা     

কাশয শক্ষক              ০১/০১/১৯৮৯ ১৩/০২/২০১১ ভাস্টা স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৪৫, 

দয, খুরনা 

 

 াশনা অক্তায           

খুরনা     

কাশয শক্ষক             ০৩/০৯/১৯৮৬ ৩০/০৩/২০১৪ ভাস্টা স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৪৫, 

দয, খুরনা 

 

 

শফবাহগয নাভঃ খুরনা শফবাগ    জজরায নাভঃ কুশিয়া জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 জভাঃ আকফার জাহন           

কুশিয়া      

কাশয শক্ষক             ১৫/১০/১৯৭০ ০১/০১/১৯৯৩ এএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২৯, 

দয, কুশিয়া 

 

 জভাছাঃ রুফাআয়া অক্তায     

কুশিয়া 

কাশয শক্ষক            ০৯/০৭/১৯৮১ ১০/০৪/২০০৮ ভাস্টা স  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২৯, 

দয, কুশিয়া 

 

 ভীয জভজফা ঈশিন      

কুশিয়া    

কাশয শক্ষক           ১৬/০৮/১৯৭৭ ১৩/০৪/২০০৮ স্নাতক শডশএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-২৯, 

দয, কুশিয়া 

 

 

শফবাহগয নাভঃ খুরনা শফবাগ    জজরায নাভঃ ফাহগযাট জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 নীরা কভ সকায             

ফাহগযাট    

কাশয শক্ষক             ১২/০১/১৯৮৪ ১৪/০৭/২০০৮ ভাস্টা স  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৪৮, 

দয, ফাহগযাট 

 

 সুফণ সা যায়               

ফাহগযাট     

কাশয শক্ষক             ২৯/১১/১৯৯১ ০৯/০২/২০১৫ এআচ এ শ শডশএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৪৮, 

দয, ফাহগযাট 

 

 অকশরভা খানভ           

ফাহগযাট    

কাশয শক্ষক             ৩/০৬/১৯৮৮ ০৩/০৮/২০১৫ ভাস্টা স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৪৮, 

দয, ফাহগযাট 

 

 কাশনজ পাহতভা              

ফাহগযাট 

কাশয শক্ষক           ০১/০১/১৯৮৯ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এভএ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৮১, 

ভংরা, ফাহগযাট 

 

 জভাাঃ জান্নাতুহন্নছা       

ফাহগযাট 

কাশয শক্ষক            ০৩/০৯/১৯৮৯ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৮১, 

ভংরা, ফাহগযাট 

 



ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 জভা: শপকুর আরাভ    

শযাজগঞ্জ 

কাশয শক্ষক            ০৪/০২/১৯৮৬ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৭৪, 

মুশনগঞ্জ, দয, ফাহগযাট 

 

 জভা: াহজদুর আরাভ      

শযাজগঞ্জ 

কাশয শক্ষক           ১৫/০১/১৯৯১ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

শফশফএ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৭৪, 

মুশনগঞ্জ, দয, ফাহগযাট 

 

 জভাাঃ অশখয়া খাতুন    

ফাহগযাট 

কাশয শক্ষক           ১৫/১২/১৯৯১ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

কাশভর  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৮১, 

ভংরা, ফাহগযাট 

 

 জভৌসুভী ভন্ডর              

ফাহগযাট 

কাশয শক্ষক           ১০/০৯/১৯৯৪ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৭৪, 

মুশনগঞ্জ, দয, ফাহগযাট 

 

 মুক্তা খাতুন               

ফাহগযাট 

কাশয শক্ষক            ১৭/০৮/১৯৯৮ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৭৪, 

মুশনগঞ্জ, দয, ফাহগযাট 

 

 তাহরুহন্নছা শভ স            

ফাহগযাট 

কাশয শক্ষক           ০১/০১/১৯৯৭ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৮১, 

ভংরা, ফাহগযাট 

 

 

শফবাহগয নাভঃ খুরনা শফবাগ    জজরায নাভঃ জভহযপুয জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 মুশরশভনা খাতুন      

জভহযপুয      

কাশয শক্ষক              ০১/০১/১৯৬৭ ১৭/০২/১৯৯৭ এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৯, 

দয, জভহযপুয 

 

 ভভতাজ জফগভ           

জভহযপুয 

কাশয শক্ষক          ০১/০৬/১৯৬৭ ১৭/০২/১৯৯৭ এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৯, 

দয, জভহযপুয 

 

 পাহতভা খাতুন             

জভহযপুয 

কাশয শক্ষক            ১০/১০/১৯৭৭ ০২/০৪/২০০৫ স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৯, 

দয, জভহযপুয 

 

 জভাঃ অশতয়ায যভান     

জভহযপুয 

কাশয শক্ষক           ১০/০২/১৯৮৮ ১০/১২/২০১৬ স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৯, 

দয, জভহযপুয 

 

 

শফবাহগয নাভঃ খুরনা শফবাগ    জজরায নাভঃ াতক্ষীযা জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 এ,এভ যশপকুর অরভ      

াতক্ষীযা 

কাশয শক্ষক            ০১/০১/১৯৭৬ ১৫/০১/২০০৬ স্নাতক  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৪৬, 

দয, াতক্ষীযা 

 

 ানাজ াযবীন          কাশয শক্ষক             ১২/১২/১৯৮৪ ০৫/০৬/২০০৭ এআচএশ  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৪৬,  



াতক্ষীযা    দয, াতক্ষীযা 

 জভাঃ জশরভ জাহন         

াতক্ষীযা 

কাশয শক্ষক          ০৮/১০/১৯৮৭ ০৭/১২/২০১৬ ভাস্টা স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৪৬, 

দয, াতক্ষীযা 

 

 

 

শফবাহগয নাভঃ খুরনা শফবাগ    জজরায নাভঃ ভাগুযা জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 জভাঃ শযজাঈর কফীয      

ভাগুযা   

কাশয শক্ষক             ০৬/০৭/১৯৭৯ ০১/০২/২০০৭ স্নাতক  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৫১, 

দয, ভাগুযা 

 

 জাশনয়া অযাপী            

ভাগুযা 

কাশয শক্ষক             ১০/১১/১৯৭৯ ০৭/০৪/২০০৮ স্নাতক  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৫১, 

দয, ভাগুযা 

 

 জখ জভাঃ অশভরুর আরাভ      

ভাগুযা   

কাশয শক্ষক             ১৬/০৫/১৯৮৩ ০১/১১/২০১১ স্নাতক  শডশএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৫১, 

দয, ভাগুযা 

 

 পাযজানা শরটা      

ভাগুযা       

কাশয শক্ষক             ০১/১০/১৯৮৬ ১১/১২/২০১৬ ভাস্টা স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৫১, 

দয, ভাগুযা 

 

 

শফবাহগয নাভঃ খুরনা শফবাগ    জজরায নাভঃ চুয়াডাঙ্গা জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 জভাছাঃ যশভা খাতুন                

চুয়াডাঙ্গা  

কাশয শক্ষক           ২১/১০/১৯৬৪ ০১/০১/১৯৮৯ এএশ  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৬১, 

দয, চুয়াডাঙ্গা 

 

 জভাঃ এনামুর ক          

চুয়াডাঙ্গা    

কাশয শক্ষক             ০৩/১১/১৯৬৪ ০১/০১/১৯৮৯ এআচএশ  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৬১, 

দয, চুয়াডাঙ্গা 

 

 জভাছাঃ তশভনা খাতুন              

চুয়াডাঙ্গা 

কাশয শক্ষক             ০১/০২/১৯৭২ ০১/০১/১৯৮৯ এএশ  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৬১, 

দয, চুয়াডাঙ্গা 

 

 জভাছাঃ অছভা খাতুন      

চুয়াডাঙ্গা  

কাশয শক্ষক            ২৫/০৬/১৯৯৬ ০৩/১২/২০১৬ এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৬১, 

দয, চুয়াডাঙ্গা 

 

 জভাছা: ভাহজদা খাতুন     

চুয়াডাঙ্গা 

কাশয শক্ষক           ০৮/০৩/১৯৭৯ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএসবস  

 

নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৯৫, 

অরভডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা 

 

 জভাছা: রুশফনা খাতুন      

চুয়াডাঙ্গা 

কাশয শক্ষক           ১৯/০৪/১৯৮২ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএসবস  

 

নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৯৫, 

অরভডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা 

 

 খাশদজা খাতুন             কাশয শক্ষক           ০৩/০৩/১৯৯১ ন্তর্ভ সক্ত: এআচএসবস  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৯৫,  



চুয়াডাঙ্গা ২০/১২/২০১৬  অরভডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা 

 জভাছা: পাযজানা খাতুন  

চুয়াডাঙ্গা 

কাশয শক্ষক            ১৮/১০/১৯৯৮ ন্তর্ভ সক্ত: 

২০/১২/২০১৬ 

এআচএসবস  

 

নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-১৯৫, 

অরভডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা 

 

 

 

শফবাহগয নাভঃ খুরনা শফবাগ    জজরায নাভঃ নড়াআর জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 জভাঃ অযাফুর অরভ     

নড়াআর 

কাশয শক্ষক             ০১/০১/১৯৮২ ০৮/০৫/২০০৬ ভাস্টা স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৪৯, 

দয, নড়াআর 

 

 অানুয সুরতানা    

নড়াআর         

কাশয শক্ষক              ২৩/১২/১৯৮২ ০৮/০৫/২০০৬ স্নাতক  শডশএড প্রশক্ষণ 

জল 

শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৪৯, 

দয, নড়াআর 

 

 জজশভন নাায        

নড়াআর      

কাশয শক্ষক              ২৯/০৪/১৯৭৮ ০১/১০/২০১০ এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭৯, 

জরাাগড়া, নড়াআর 

 

 আবানা খানভ        

নড়াআর    

কাশয শক্ষক             ২৪/০৫/১৯৮২ ০১/১০/২০১০ স্নাতক  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭৯, 

জরাাগড়া, নড়াআর 

 

 তাশজন অহভদ      

নড়াআর       

কাশয শক্ষক           ১৫/০৯/১৯৮৯ ০১/১০/২০১০ এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭৯, 

জরাাগড়া, নড়াআর 

 

 মুশ সদা খানভ              

নড়াআর 

কাশয শক্ষক              ১২/০১/১৯৯১ ০৫/১২/২০১৬ ভাস্টা স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৪৯, 

দয, নড়াআর 

 

 তাহযা খানভ          

নড়াআর     

কাশয শক্ষক              ২৭/০২/১৯৯৬ ০৭/১২/২০১৬ এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৪৯, 

দয, নড়াআর 

 

 

 

শফবাহগয নাভঃ খুরনা শফবাগ    জজরায নাভঃ মহায জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 াশনা খাতুন         

মহায      

কাশয শক্ষক            ১০/০৫/১৯৬৬ ২৫/০৭/১৯৮৯ এএশ  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭৮, 

দয, ঈয, মহায 

 

 শদরাযা াীন       

মহায         

কাশয শক্ষক              ০২/০২/১৯৫৮ ২৫/০৮/১৯৮৯ এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭৭, 

জকফপুয, মহায 

 

 শযশজয়া খাতুন           

মহায     

কাশয শক্ষক             ১৫/০৭/১৯৬৮ ০৫/০৫/১৯৯০ এআচএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭৮, 

দয, ঈয, মহায 

 

 ভঞ্জুয়াযা খাতুন       কাশয শক্ষক             ০১/০১/১৯৬৫ ১৭/০৫/১৯৯০ এএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭৮,  



ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

মহায         দয, ঈয, মহায 

 জখ ভশঈয যভান          

মহায     

কাশয শক্ষক             ০১/০১/১৯৬৭ ২২/০৭/১৯৯১ এএশ  শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭৭, 

জকফপুয, মহায 

 

 জযশফনা খানভ                

মহায 

কাশয শক্ষক             ২৬/১১/১৯৭৭ ০৪/০৮/২০০৫ এএশ  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭৭, 

জকফপুয, মহায 

 

 জভাঃ আভদাদুর ক     

মহায       

কাশয শক্ষক             ০৪/০২/১৯৮৮ ০৫/১২/২০১৬ ভাস্টা স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭৮, 

দয, ঈয, মহায 

 

 শযফুর আরাভ             

মহায 

কাশয শক্ষক             ০১/০১/১৯৯০ ০৭/১২/২০১৬ ভাস্টা স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৭৭, 

জকফপুয, মহায 

 

 

শফবাহগয নাভঃ খুরনা শফবাগ    জজরায নাভঃ শঝনাআদ জজরা 

ক্রশভক 

নং 

শক্ষহকয নাভ 

শনজ জজরা 

দফী জন্ তাশযখ চাকুযীহত প্রথভ 

জমাগদাহনয তাশযখ 

শক্ষাগত জমাগ্যতা প্রশক্ষণ গ্রহণয 

তথ্যাশদ 

শফদ্যারহয়য নাভ ও ঠিকানা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 ভহনায়ায জাহন            

শঝনাআদ  

কাশয শক্ষক             ২৮/০৩/১৯৬৭ ১৫/০৫/১৯৯০ এআচএশ শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৬২, 

দয, শঝনাআদ 

 

 জভাঃ অরী জভাত্তসজা           

শঝনাআদ 

কাশয শক্ষক             ২০/০১/১৯৬৮ ১৫/০৫/১৯৯০ এআচএশ শআনএড শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৬২, 

দয, শঝনাআদ 

 

 স্বপ্না শফশ্বা             

শঝনাআদ       

কাশয শক্ষক             ২১/১১/১৯৮৩ ০৭/০১/২০১০ ভাস্টা স  নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৬২, 

দয, শঝনাআদ 

 

 কশনকা শফশ্বা              

শঝনাআদ   

কাশয শক্ষক             ২৫/১০/১৯৮৩ ০৭/০২/২০১১ ভাস্টা স   নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৬২, 

দয, শঝনাআদ 

 

 জভাছাঃ স্বপ্না খাতুন         

শঝনাআদ 

কাশয শক্ষক             ১৪/০৫/১৯৮০ ন্তর্ভ সক্ত: 

০২/০৩/২০১৬ 

এএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৯৭, 

জরকুা, শঝনাআদ 

 

 শ্রাফনী আরাভ               

শঝনাআদ 

কাশয শক্ষক          ০১/০৭/১৯৮৮ ন্তর্ভ সক্ত: 

০২/০৩/২০১৬ 

এএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৯৭, 

জরকুা, শঝনাআদ 

 

 শরপা খাতুন           

শঝনাআদ     

কাশয শক্ষক              ২৭/১২/১৯৯২ ন্তর্ভ সক্ত: 

০২/০৩/২০১৬ 

এআচএশ নাআ শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়-৯৭, 

জরকুা, শঝনাআদ 

 

 

 

 


