
 

 

প ী u য়ন eকােডমী, ব ড়া 
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‘A’- টাiপ াট বরাে র াথিমক তািলকা (রং র িবভাগ) 
ঃ 
নং সং া েবর 

ঃ নং 
েকাড  
নং নাম o িপতা/ ামীর নাম ায়ী কানা বতমান কানা েপশা েমাবাiল নং/i-েমiল টাকা জমার 

তািরখ 

িবেদেশ বসবাসকারী 

1.  2 361 496 েজ ািত বমা 
ামী- ষার কাি  রায় 

িনu iি িনয়ার পাড়া (লিমসা টাoয়ার 
(৯ম তলা- ব), রং র সদর, রং র। কেলজপাড়া, েডামার, নীলফামারী  

128257৯3555 
1282327৯961 

jui057@yahoo.com 
3৯/23/27 

েমাট= 12 জন 
সদর uপেজলা 

2.  2 35 66 
েমাঃ আেখ র রহমান 
েমাঃ আ ললাহ েচৗ রী 

24/2, িনu ে াস েরাড, পাড়া, 
সদর, রং র 

uপেজলা িষ aিফসার, 
িষ স সারণ aিধদ র, কাহা , ব ড়া 

uপেজলা িষ aিফসার, িষ 
স সারণ aিধদ র, কাহা , 
ব ড়া 

12823343871 
akherur.rahman@gmail.com 

33/22/27 

3.  3 7৯ 399 েমাঃ খায় ল আনাম 
ত ফরহা ল হক 

বািড়#237, েরাড#21, িড়রহাট 
েরাড, ধাপ, িচকলীভাটা, সদর, রং র 

বািড়#237, েরাড#21, িড়রহাট 
েরাড, ধাপ, িচকলীভাটা, সদর, রং র 

আi  েকা-aিডেনটর, 
আiপাস বাংলােদশ, মহাখালী, 
ঢাকা। 

12৯231৯5642 
khairul77anam@gmail.com 

18/23/27 

4.  4 63 313 
লতানা বাহার 
িপং- তঃ েগালবাহার েহােসন িনয়ামত পা ার িদঘী, সদর, রং র িনয়ামত পা ার িদঘী, সদর, রং র 

িফ  পারভাiজার 
SKS ফাuে শন, গাiবা া 

12829৯1৯৯66 
suhanasksushwa@gmail.com 

23/23/27 

5.  5 329 314 
শাহনাজ বাহার 
ামী- eeiচeম শিরফ 

রাধা বললভ, সালমা খা ন েরাড, 
সদর, রং র 

রাধা বললভ, সালমা খা ন েরাড, 
সদর, রং র 

সহকারী িশ ক, u র হাজী র 
াপাড়া সরঃ াঃ িবঃ, 

তারাগ , রং র 
12823772521 23/23/27 

6.  6 ৯4 533 েমাঃ শিহ র রহমান 
ত শমেসর আলী 

বাসা নং-91/2, েরাড নং-14, 
সাতগাড়া িমি পাড়া, সদর, রং র 

বাসা নং-91/2, েরাড নং-14, 
সাতগাড়া িমি পাড়া, সদর, রং র 

uপেজলা সহঃ েকৗশলী, 
নেগ রী, িড় াম 12829283194 33/23/27 

7.  7 228 575 
সািহদা আ ার 
ামী- রাজ েহােসiন 

বাসা নং- 91/2, েরাড নং- 14, 
সাতগাড়া, িমি পাড়া, সদর, রং র 

বাসা নং- 91/2, েরাড নং- 14, 
সাতগাড়া, িমি পাড়া, সদর, রং র 

ভাষক (আiিস ), িসি ক 
েমেমাঃ ল e  কেলজ, 
রং র 

12833984569 33/23/27 

8.  8 3৯ 87 
েমাঃ ছয় র রহমান 
তঃ শামস uি ন ম ল 

বাসা-66, রা া-15, পাশািরপাড়া, 
সদর, রং র 

বাসা-66, রা া-15, পাশািরপাড়া, 
সদর, রং র 

াiট সােজ  (aবঃ) 
বাংলােদশ িবমান বািহনী 

1282624৯285 
engsrahman@gmail.com 38/23/27 

9.  9 231 583 
িষিবদ শাহ েমাঃ েগালাম 
মoলা 
তঃ শাহ েমাঃ নজ ল iসলাম 

দি ণ পাড়া, বাড়ী নং- 1৯, রং র 
িস , রং র। 

u তন ব ািনক কমকতা, 
ি কা স দ u য়ন iন., 
েজলা কাযালয়, ব ড়া। 

u তন ব ািনক কমকতা, 
ি কা স দ u য়ন iন., 
েজলা কাযালয়, ব ড়া। 

128563৯648৯ 
moulasrdi@yahoo.com 38/23/27 

10.  ৯ 34 62 েমাঃ েমাজাে ল হক (িম ) 
তঃ aেনর uি ন েকললাব , িসo বাজার, সদর, রং র পললী কাকন েকায়াটার, 71৯ নং-8 

( গ ী 3য় তলা) u রা, ঢাকা 
কি uটার aপােরটর, বাংলােদশ 
প ী u য়ন েবাড, ঢাকা। 

12827777893 
mizubd82@gmail.com 3৯/23/27 



 

 

ঃ 
নং সং া েবর 

ঃ নং 
েকাড  
নং নাম o িপতা/ ামীর নাম ায়ী কানা বতমান কানা েপশা েমাবাiল নং/i-েমiল টাকা জমার 

তািরখ 

11.  21 45 212 
ক ােমিলয়া হাসান 
ামী- েমাঃ লিত র রহমান 

িনu স েরাড, পাড়া, সদর, রং র িনu স েরাড, পাড়া, সদর, রং র িসিনয়র ে া াম e ােসািসেয়ট, 
জািতসংঘ িব খা  কম চী 

1282748৯13৯ 
camellyahesan@gmail.com 

3৯/23/27 

12.  22 229 576 
েমাছাঃ আিজজা আ ার বা  
ামী- তঃ আিম র রহমান 

িব াটারী েকরানীর হাট, রং র সদর, 
রং র 

িব াটারী েকরানীর হাট, রং র সদর, 
রং র সহকারী িশ ক (aবঃ)  12888662854 

 
3৯/23/27 

13.  23 2৯4 549 েমাঃ কাম ামান 
ত িনয়াজ আহেমদ 

বািড় নং- 618, েরাড নং-3, 
াপাড়া, সদর, রং র 

বািড় নং- 618, েরাড নং-3, 
াপাড়া, সদর, রং র বসা 1282315523৯ 3৯/23/27 

14.  24 592 592 েদবাশীষ মাহাতা 
িনমল চ  মাহাতা 

বাসা # 13, েরাড # 14, তাজহাট, 
মািহগ , রং র 

বাসা # 13, েরাড # 14, তাজহাট, 
মািহগ , রং র 

সহ-সম য়কারী (পরীিব ণ), 
আরিডআরeস, রং র 

12828987৯23 
mahata.deb@gmail.com 3৯/23/27 

েমাট= 24 জন 
ি েযা া পিরবার 

15.  2 34৯ ৯2 
রশী ামান আহেমদ 
আলহা  কিরম uি ন 
আহে দ 

ামঃ কািশরাম, uপেজলাঃ কালীগ , 
েজলাঃ লালমিনরহাট 

ধান িশ ক, কালীগ  কিরম uি ন 
পাবিলক পাiলট u  িব ালয়, কালীগ , 
লালমিনরহাট 

ধান িশ ক, কালীগ  কিরম 
uি ন পাবিলক পাiলট u  
িব ালয়, কালীগ , লালমিনরহাট 

128232244৯৯ 
kzamankup@gmail.com 19/23/27 

16.  3 353 41৯ 
েমাছাঃ েহাসেন মাহ বা েবগম 
ামী- েশখ েমাঃ রিফ ল 
আলম 

ামঃ বড় কমলাবাড়ী, েপাঃ 
মিড়রহাট, uপেজলাঃ আিদতমারী, 
লালমিনরহাট 

ষভা ার, কালীগ , লালমিনরহাট সহঃ িশি কা, নাসর uি ন সরঃ বাঃ u  
িবঃ, ষভা ার, কালীগ , লালমিনরহাট 

12832875975 
hosneymahbuba@gmail.com 

38/23/27 

17.  4 495 384 
ফারহানা িলজা 
ামী- েমাঃ েসােহল রানা 

ামঃ মিনরাম র, েপাঃ দাuদ র, 
থানাঃ নবাবগ , েজলাঃ িদনাজ র 

ামঃ মিনরাম র, েপাঃ দাuদ র, 
থানাঃ নবাবগ , েজলাঃ িদনাজ র 

সহকারী িশ ক, েহয়ার র 
সরঃ াঃ িবঃ, নবাবগ , 
িদনাজ র 

128৯8৯16718 
farhan.ranazi@gmail.com 38/23/27 

18.  5 355 445 েমাঃ মাক দার রহমান 
েমাঃ েহােসন আলী 

ামঃ u র বি শ হাজারী, চাপারহাট, 
কালীগ , লালমিনরহাট 

সহকারী পিরচালক, পরী া িনয় েকর 
কাযালয়, িষ িব িব ালয়, িসেলট 

সহকারী পিরচালক, পরী া 
িনয় েকর কাযালয়, িষ 
িব িব ালয়, িসেলট 

12829৯44434 
maksudarbd@gmail.com 39/23/27 

19.  6 45৯ 4৯5 েমাঃ মন ল iসলাম 
েমাঃ েহােসন আলী 

u র বি শ হাজারী, চাপারহাট, 
কালীগ , লালমিনরহাট 

সহেযাগী a াপক, ব ব  েশখ 
িজ র রহমান িষ িব ঃ, গাজী র। 

সহেযাগী a াপক, ব ব েশখ 
িজ র রহমান িষ িব ঃ, 
গাজী র। 

128৯8-647654 
monjurulrs@gmail.com 3৯/23/27 

েমাট= 16 জন 
রং র েজলা 

20.  2 237 45 
েমাঃ েগালাম র ল 
তঃ কিফল uি ন আহে দ 

ামঃ জ ক েশর র, ডাকঃ 
বালারহাট, থানাঃ িমঠা র, েজলাঃ 
রং র 

28/6, ক-eফ (5থ তলা), াপাড়া, 
িরং েরাড, েমাহা দ র, ঢাকা-2318। 

িরিজoনাল েসল  ােনজার, 
eিসআi প েকয়ার, ট নং-
3৯32, েহাি ং নং-2471, 
েগাহাiল েরাড, খা ার, ব ড়া 

12875-2৯8599 
golamrahulcaci.bd@gmail.com 

33/22/27 

21.  3 33 57 
েমাঃ ন য়ত u া  
েমাঃ নজরচল iসলাম 

াম+ডাকঃ মিনরাম, uপেজলাঃ 
গংগাচড়া, রং র 

সহকারী িশ ক, 13 নং বাগডহরা 
সরঃ াথঃ িব ালয়, গংগাচড়া, 
রং র 

সহকারী িশ ক, 13 নং 
বাগডহরা সরঃ াথঃ িব ালয়, 
গংগাচড়া, রং র 

12833556142 23/23/27 



 

 

ঃ 
নং সং া েবর 

ঃ নং 
েকাড  
নং নাম o িপতা/ ামীর নাম ায়ী কানা বতমান কানা েপশা েমাবাiল নং/i-েমiল টাকা জমার 

তািরখ 

22.  4 244 213 
েমৗ মী মিনরা আফেরাজ 
ামী- খ কার ফারজান 
আহে দ 

েছাট িমজা র, িজপাড়া, পীরগ , 
রং র 

দঃ লােটাল, আলমনগর, রং র 
সহকারী িশ ক, দলিসং সরঃ 
াঃ িবঃ, িমঠা র, রং র 

12835619929 
mousumifarzau07@gmail.com 

26/23/27 

23.  5 344 245 
েমাছাঃ আিক ন েনছা 
ামী- েমাঃ েমাসেলম uি ন 

ামঃ হির র, ডাক+থানাঃ কাuিনয়া, 
েজলাঃ রং র 

ামঃ হির র, ডাক+থানাঃ কাuিনয়া, 
েজলাঃ রং র 

িহনী 12822৯1৯394 12861657185 
jamalrang74@gmail.com 

2৯/23/27 

24.  6 65 329 
েমাঃ আ র রা াক 
তঃ হাজী মিহর uি ন 

াম+েপাঃ মিহ র, থানাঃ গংগাচড়া, 
েজলাঃ রং র 

াম+েপাঃ মিহ র, থানাঃ গংগাচড়া, 
েজলাঃ রং র 

িসঃ ি ি পাল aিফসার o 
ব াপক, বালী াংক, রং র 

12827433815 
raimra33aque@hotmail.com 

31/23/27 

25.  7 72 349 
েমাঃ মi ল েহােসন 
তঃ মাহাতাব uি ন 

ামঃ েনাহালী, েপাঃ সরদারপাড়া, 
থানাঃ গংগাচড়া, েজলাঃ রং র 

েনাহালী, েপাঃ সরদারপাড়া, থানাঃ 
গংগাচড়া, রং র 

িনঃ aিফসার, e ােসিসয়াল 
াগস িলঃ, ব ড়া 

12843897938 
maidulhossain77@gmail.com 

32/23/27 

26.  8 5৯ 292 েমাঃ মাহিফ র রহমান সােহব  
েমাঃ শoকত আলী 

দঃ েকালেকা , েকালেকা , 
গংগাচড়া, রং র 

দঃ েকালেকা , েকালেকা , 
গংগাচড়া, রং র 

ভাষক, মিহলা িডি  কেলজ, 
গংগাচড়া, রং র 

12829727148 
 

37/23/27 

27.  9 68 332 
েমাঃ মঈ ল েহােসন 
তঃ মাহতাফ uি ন আহে দ 

ামঃ েনাহালী, ডাকঃ সরদারপাড়া, 
গংগাচড়া, রং র 

বাসা নং-332/4, েরাড নং-14, 
লােটাল, সদর, রং র 

িনয়র aিফসার  
িম িভটা, রং র 

12829435996 37/23/27 

28.  ৯ 345 422 
িমেসস ন নাহার খানম 
েমাঃ আ ছ স র 

ামঃ aন রাম (েসনপাড়া), 
েপাঃ+থানাঃ পীরগাছা, রং র 

িসি ক ভবন, বাসা নং-5৯, আরেক 
েরাড, সদর, রং র 

শািররীক িশ ক, পীরগাছা 
মিহলা কেলজ, পীরগাছা, 
রং র 

12826382135 1282386৯383 37/23/27 

29.  21 321 316 
েমাঃ আিজ র রহমান 
েমাঃ আ  ব র 

মদন র, বরাতী ক য়া সরদারপাড়া, 
গংগাচড়া, রং র 

মদন র, বরাতী ক য়া সরদারপাড়া, 
গংগাচড়া, রং র 

পাথেরর বসা 12883979765 38/23/27 

30.  22 319 254 
তানিজনা রহমান 
ামী- হাঃ নতািসর 
মেনায়ার 

ামঃ েনাহালী, েপাঃ ক য়া 
সদারপাড়া, গংগাচড়া, রং র 

েসানালী-7, aিফসাস েকায়াটাস, 
i াটন গােডন, রমনা, ঢাকা 

িহনী 1285৯876517 38/23/3127 

31.  23 349 44৯ 
eস eম রানা সরকার 
েমাঃ নািসর uি ন সরকার 

ামঃ জগদীশ র, েপাঃ iকরচালী, 
তারাগ , রং র 

ামঃ জগদীশ র, েপাঃ iকরচালী, 
তারাগ , রং র 

aিফস সহঃ কাম- াঃ, ব 
u য়ন aিধদ র, তারাগ , 
রং র 

1282897664৯ 38/23/27 

32.  24 271 584 
েমাঃ সাi ল iসলাম 
েমাঃ আ ল হািমদ 

রতন র, ানগ , পীরগাছা, রং র 
েসকশন aিফসার,
র aিফস, িসেলট িষ 

িব িব ালয়, িসেলট 

েসকশন aিফসার,
র aিফস, িসেলট িষ 

িব িব ালয়, িসেলট 

128215৯2568 
saifuli24@yahoo.com 39/23/27 

33.  25 343 244 েমাঃ আিম ল iসলাম 
তঃ আিজজার রহমান 

ামঃ সারাi াপাড়া 
(পাiকারটারী), হারাগাছ, রং র 

ামঃ সারাi াপাড়া (পাiকারটারী), 
হারাগাছ, রং র 

িষজীিব 
12822৯1৯394/ 12823736178 
jamalrang74@gmail.com 

39/23/27 
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34.  26 288 31৯ েমাঃ মিম র iসলাম 
েমাঃ আিনছার রহমান 

মিহ র, গংগাচড়া, রং র মিহ র, গংগাচড়া, রং র ম দ বসায়ী 12821163৯65 3৯/23/27 

35.  27 241 86 েমাহা দ িছি র রহমান 
তঃ শামস uি ন ম ল 

াম- রিহমা র, ডাকঃ ড়ীরহাট, 
uপেজলাঃ তারাগ , েজলাঃ রং র 

েফসর, হাজী েমাহা দ দােনশ o 
ি  িব িব ালয়, িদনাজ র 

েফসর, হাজী েমাহা দ 
দােনশ o ি  িব িব ালয়, 
িদনাজ র 

12899৯97548 
m_sq_rahman@yahoo.com 

3৯/23/27 

36.  28 565 2৯6 
েমাঃ র েহােসন 
েমাহা দ u াহ েগাসাiবাড়ী েরাড, মাহীগ , রং র। 

সহঃ িনরাপ া aিফসার, 
বাংলােদশ েবতার, রং র। 

সহঃ িনরাপ া aিফসার, 
বাংলােদশ েবতার, রং র। 

126272৯৯361 3৯/23/27 

37.  29 317 258 
মিম ল iসলাম 
েমাঃ মক লার রহমান ম ল 

জাপাড়া, পীরগ , রং র জাপাড়া, পীরগ , রং র বসা 12839789477 12/12/28 

েমাট= 29 জন 
রং র িবভাগ 

38.  2 425 369 
েশখ েমাঃ শাম ামান 
তঃ র-iসলাম 

ামঃ রমনা খামার, েপাঃ রমনা, 
থানাঃ িচলমারী, েজলাঃ িড় াম 

ােনজার (iি ঃ), আমান িফড িলঃ, 
নয়নগ  বাজার, uললাপাড়া, আরeস, 
িসরাজগ  

ােনজার (iি ঃ), আমান 
িফড িলঃ, নয়নগ  বাজার, 
u াপাড়া, আরeস, িসরাজগ  

12827335439 
zzaman14@yahoo.com 

28/22/27 

39.  3 397 23৯ 
েমাঃ মত বর রহমান 
েমাঃ আ ল মিজদ 

ামঃ কা লী, েপা+থানাঃ পলাশবাড়ী 
েজলাঃ গাiবা া 

uপেজলা িষ aিফসার, uপেজলা 
িষ aিফস, সদর, িদনাজ র 

uপেজলা িষ aিফসার, 
uপেজলা িষ aিফস, সদর, 
িদনাজ র 

12828788৯33 
matlubardae69@gmail.com 

18/23/27 

40.  4 489 359 
েমাঃ মিতuর রহমান ধান 
েমাঃ তয় র রহমান ধান 

ামঃ চা খানা, থানাঃ েডামার, 
নীলফামারী 

পি ম ি পাড়া, সদর, িড় াম 
িসিনঃ সাব- া  aিফসার, 
েকয়ার বাংলােদশ, িড় াম 

12827484911 
matiurcarebd@gmail.com 

22/23/27 

41.  5 531 4৯2 
আ.স.ম আশরা ামান 
ত মিজ ল হক 

াম+েপাঃ বা িনয়া, বািলয়াডা ী, 
ঠা রগo 

াম+েপাঃ বা িনয়া, বািলয়াডা ী, 
ঠা রগo 

দশক, লািহড়ী িডি  কেলজ, 
বািলয়াডা ী, ঠা রগ o 

12826279৯29 
mdpavel1976@gmail.com 

26/23/27 

42.  6 594 594 
েমাঃ ফির ল iসলাম 
েমাঃ মিজবর রহমান 

াম- েবায়ালমারী, ডাক- নখাoয়া, 
নােগ রী, িড় াম 

শাখা ব াপক, ামীণ াংক, চােরাল 
বািলয়াডা ী শাখা, লািহড়ী, বািলয়াডা ী, 
ঠা রগ o  

শাখা ব াপক, ামীণ াংক, 
চােরাল বািলয়াডা ী শাখা, 
লািহড়ী, বািলয়াডা ী, ঠা রগ o  

12824824545 
 

26/23/27 

43.  7 48৯ 392 
েমাঃ হািম র রহমান 
ত শমেসর আলী 

ামঃ মহববত বািজতপাড়া, েপাঃ 
ক কাটা, uপেজলা o েজলাঃ 
নীলফামারী 

ধাপ, েকললাব , সদারপাড়া, সদর, 
রং র 

iuিপ সিচব, পা াম র, 
েডামার, নীলফামারী 

12836598335 
rhamidur24@gmail.com 

29/23/27 

44.  8 381 6৯ 
েমাঃ র আলম িমঞা 
তঃ হােছন আলী 

ামঃ uজান েবাচাগাড়ী, ডাকঃ 
ণনগর, uপেজলাঃ রগ , েজলাঃ 
গাiবা া 

uপা , েশাভাগ  িড ী কেলজ, 
রগ , গাiবা া। 

uপা , েশাভাগ  িড ী 
কেলজ, রগ , গাiবা া। 

12829৯21567 33/23/27 
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45.  9 433 415 
েমাঃ েগালাম রববানী 
তঃ আবদার েহােসন 

াম+েপাঃ চাপারহাট, থানাঃ 
কালীগ , েজলাঃ লালমিনরহাট 

646 জ ী মহাসড়ক, খািলশ র, 
লনা 

েলঃ কমা ার (aবঃ)
বাংলােদশ েসনাবািহনী 

1283166127৯ /1266544৯473 
golamrabbani1976@gmail.com 

33/23/27 

46.  ৯ 421 355 
eস eম মােল ামান 
নিছর uি ন 

ামঃ দাফৎথানা, েপাঃ o থানাঃ 
িচলমারী, েজলাঃ িড় াম 

রিহমাবাদ u রপাড়া, িব-বলক, 
থানাঃ শাজাহান র, েজলাঃ ব ড়া 

aিডটর, eফিপo (আমড েকার) 
ব ড়া েসনািনবাস 

12826593365 

 
37/23/27 

47.  21 451 45৯ 
েমাঃ আ ল গিন 
েমাঃ i ািহম 

ামঃ বন কী, েপাঃ েভলা িড়, 
হাতীবা া, লালমিনরহাট 

ামঃ বন কী, েপাঃ েভলা িড়, 
হাতীবা া, লালমিনরহাট 

ভাষক, u রন িড ী কেলজ, 
েভাটমারী, কালীগ , 
লালমিনরহাট 

12829৯49422 
agani1974@gmail.com 

37/23/27 

48.  22 485 291 
েমাঃ েজাবােয়র আলী 
ব নীয়া 
েমাঃ ম ল iসলাম ব নীয়া 

ামঃ uমরমিজদ, েপাঃ 
েজাড়সয়রারহাট, থানাঃ রাজারহাট, 
েজলাঃ িড় াম 

ামঃ uমরমিজদ, েপাঃ 
েজাড়সয়রারহাট, থানাঃ রাজারহাট, 
েজলাঃ িড় াম 

সহঃ েজনােরল ােনজার 
পললী িব ৎ সিমিত, িড় াম 

1283118৯6৯2 
zabasuniadae@yahoo.com 

37/23/27 

49.  23 591 591 
েমাঃ রািশ ল কিরম 
েমাঃ েমাফা ল েহােসন 

াম- কািকনা, ডাক- কািকনা, 
কািলগ , লালমিনরহাট। 

াম- কািকনা, ডাক- কািকনা, 
কািলগ , লালমিনরহাট। 

সহকারী a াপক, রণচি  ল e  
কেলজ, িকেশারগ , নীলফামারী 

1282911৯13৯ 37/23/27 

50.  24 443 438 
েমাঃ আ ল হাসনাত েবল 
েমাঃ আশরাফ আলী 

াম+েপাঃ বড়খাতা, uপেজলাঃ 
হািতবা া, েজলাঃ লালমিনরহাট 

াট-3িস,বািড়-321, েসনপাড়া, পবতা, 
িমর র-21, ঢাকা 

িসিনয়র eি িকu ভ, 
আরআর েকবল িলঃ, বনানী, 
ঢাকা 

12828856531 
engn.hrubel@yahoo.com 

38/23/27 

51.  25 452 461 
েমাঃ রিফ ল iসলাম 
ত oসমান গিন 

ামঃ uঃ ঃ মদাতী, েপাঃ েভাটমারী 
কালীগ , লালমিনরহাট 

সহঃ a , u রন িড ী কেলজ, 
েভাটমারী, কালীগ , লালমিনরহাট 

সহঃ a , u রন িড ী 
কেলজ, েভাটমারী, কালীগ , 
লালমিনরহাট 

128257৯3698 38/23/27 

52.  26 448 452 
েমাঃ েমেছর uি ন 
ত নােয়ব আলী 

ামঃ িড ীর চর, েপাঃ েগ ার 
আলগা, থানাঃ েরৗমারী, িড় াম 

বাসা-581, য়াসেলন, েরাড# 2/6, 
কামাল কাছনা, সদর, রং র 

ভাষক, লায়ন ল e  
কেলজ, রং র 

1282361415৯ 39/23/27 

53.   27 499 234 
েমাহা দ েগালাম িকবিরয়া 
তঃ iu ফ আলী ম ল 

ামঃ বড়দল, েপাঃ আমবাড়ী, থানাঃ 
পাবতী র, েজলাঃ িদনাজ র 

eসআi, িলশ পােরর কাযালয়, 
রং র 

eসআi, িলশ পােরর 
কাযালয়, রং র 12823451987 39/23/27 

54.  28 4৯1 25৯ 
েমাঃ ফখ ল কাদীর 
আ  তােহর েমাঃ আ ল হাi 

িত াপাড়া, ভাuলাগ , েদবীগ , 
প গড় 

বাড়ী-িড2, েরাড-2/2, আশরত র, পাক 
েমাড়, সদর, রং র 

িসিনয়র aিফসার, iসলামী াংক 
বাংলােদশ িলঃ, েদবীগ , প গড়। 

12827418983 
fakhrulkadir@yahoo.com 

39/23/27 

55.  29 393 211 
সাবরীনা শমশাদ 
ামী- শাহীন রহমান 

uিল র বাজার, uিল র, িড় াম 
241/2 িপ আi েরাড, কটকীপাড়া, 
সদর, রং র 

েহড aব eiচআর 
আরিডআরeস বাংলােদশ, রং র 

128251539৯9 
sabrina.shamshad@gmail.com 

39/23/27 

56.  2৯ 39৯ 249 
ড. েমাঃ মিন ামান সরকার 
eম e জিলল 

oয়াড নং-4, বারঘিড়য়া, মিহষেখালা, 
আিদতমারী, লালমিনরহাট 

সহকারী a াপক, iিতহাস িবভাগ, 
রং র সরকারী কেলজ, রং র 

সহকারী a াপক, iিতহাস 
িবভাগ, রং র সরকারী 
কেলজ, রং র 

128232৯৯111 39/23/27 
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57.  31 441 432 েমাছাঃ কাকলী েবগম 
ামী-েমাঃ েমা ািফজার রহমান 

াম- চলবলা, েপাঃ েসানারহাট, 
কালীগ , লালমিনরহাট 

াম- চলবলা, েপাঃ েসানারহাট, কালীগ , 
লালমিনরহাট 

ধান িশ ক, েখা চ  সরঃ 
াথঃ িব াঃ, আিদতমারী, 
নীলফামারী 

128577৯7324 39/23/27 

58.  32 511 378 িষিবদ েমাঃ শাহী র আলম 
েমাঃ সাহার আলী 

ামঃ ব, েপাঃ দাuদ র, থানাঃ 
নবাবগ , েজলাঃ িদনাজ র 

লবািড় থানা চ র, সদর, িড় াম 
িলশ পােরর কাযালয়, িনর  
িলশ পিরদশক, লবািড় থানা 
চ র, সদর, িড় াম 

12851৯9৯812 
kbdalamsi@gmail.com 

3৯/23/27 

59.  33 522 424 
হাঃ তািসম িবললা  
েমাঃ েরজাuর রহমান 

আটরাi, রচলেহাদা, পাবতী র, 
িদনাজ র 

িনরালা আ/e, িনরালা, লনা 
েড  ােনজার, াশনাল 
ক ালেট , ফাu, ঢাকা 

12839৯12575 
billahmm@gmail.com 

3৯/23/27 

60.  34 3৯1 253 
iয়ািমন আখতার জাহান 
ামী- েমাঃ খািলদ 
আoর েজব 

ামঃ েখা  সাপটানা, িবিডআর েরাড, 
ডাক+uপেজলা+েজলাঃ 
লালমিনরহাট 

সহকারী িশি কা, পললী u য়ন 
eকােডমী  াব. ল e  কেলজ, 
ব ড়া 

সহকারী িশি কা, প ী u য়ন 
eকােডমী  াব. ল e  
কেলজ, ব ড়া 

12838772122 
yeamindra@gmail.com 

3৯/23/27 

61.  35 3৯2 261 
েমাঃ আ ল জিলল 
েমাঃ ফজ ল হক 

ব দলেজাড় (সােকায়া বাজার), 
আিদতমারী, লালমিনরহাট 

চকেদব পাড়া, নoগ  সদর, নoগ  
aিফসার 
াক াংক িলঃ, নoগ  

12828985৯84 
jalil_bbl@yahoo.com 

3৯/23/27 

62.  36 53৯ 257 
েমাঃ র iসলাম 
তঃ িদয়ানত আলী 

াম- ভাuলাগ , ডাক- ভাuলাগ , 
েদবীগ , প গড় 

াম- ভাuলাগ , ডাক- ভাuলাগ , 
েদবীগ , প গড় 

 বসা 12828৯88358 3৯/23/27 

63.  37 427 385 
েমাঃ েমাহতাসীম িব া  
তঃ েসালায়মান গিণ 

িকংমদাতী, মদাতী, কালীগ , 
লালমিনরহাট 

িপo, আনসার িভিডিপ াংক, 
কানাiখালী, নােটার। 

িপo, আনসার িভিডিপ াংক, 
কানাiখালী, নােটার। 

12825৯36425 3৯/23/27 

64.  38 46৯ 577 মন মার দাস 
তঃ গা দাস 

র লগ , পাট াম, লালমিনরহাট র লগ , পাট াম, লালমিনরহাট 
া িরক-কাম-কি ঃ aপাঃ, 

iueনo aিফস, পাট াম, 
লালমিনরহাট 

1283375৯433 
sumondas629@gmail.com 3৯/23/27 

েমাট= 38 জন 
 

 


