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কাড 
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তািরখ 

 

সদর uপেজলা (3য় পযায়) 

1. 2 246 246 কাজী মাঃ হািব র রহমান কাজী আকমল আলী(বীর িতক) ধাপ, কটকীপাড়া, সদর, রং র বাসা- 8৯, রা া- 4/2, সাতগাড়া 
িম ীপাড়া, সদর, রং র 

িডট ােনজার (aবঃ), 
য়ার ফামাঃ িলঃ 

12885458878 
krahman2248@gmail.com 

25/12/29 

2. 3 249 249 আরিফনা বা  
মাঃ আ ল কােদর িচকলীভাটা, খটখ য়া, রং র িচকলীভাটা, খটখ য়া, রং র িহনী 12829398871 28/12/29 

মাট= 13 জন 
রং র জলা (2ম পযায়) 

3. 2 31 86 
মাঃ সিলম uি ন 
মাঃ শরী ল iসলাম 

াম+ পাঃ চংমারী, 
uপেজলাঃ গংগাচড়া, জলাঃ 
রং র 

াম+ পাঃ চংমারী, uপেজলাঃ 
গংগাচড়া, জলাঃ রং র 

িসeমআio, নব হ থেকয়ার 
e  ফামাঃ িলঃ, ব ড়া 

12831776171 
moslemseu@gmail.com 33/23/27 

মাট= 12 জন 
রং র জলা (3য় পযায়) 

4. 2 247 247 eস eম মা দ আলম 
মাঃ মাহ ল আলম বালারহাট, িমঠা র, রং র শর র, বালার হাট, িমঠা র, 

রং র 
লকচারার, মাহীগ  কেলজ, 
রং র 12833৯51796 19/12/29 

মাট= 12 জন  
রং র িবভাগ (2ম পযায়) 

5. 2 226 49 
মাছাঃ রন মহল 
ামী- মাঃ মাকাররম হােসন 

কািশরাম, পাঃ কিরম র, 
কালীগ , লালমিনরহাট 

কািশরাম, পাঃ কিরম র, কালীগ , 
লালমিনরহাট  12৯92688794 33/23/27 

6. 3 232 232 
eমিজeম সােরায়ার হােসন 
মাঃ িনজামত uললা  

ঘাষপাড়া (িপ আi eর 
িপছেন), সদর, ঠা রগ o 

uপেজলা িশ া aিফসার, পচ িচয়া, 
ব ড়া 

uপেজলা িশ া aিফসার, 
পচ িচয়া, ব ড়া 

12823253417 
arefa123623@gmail.com 

39/23/27 

7. 4 222 222 মাছাঃ তাজিরন আ ার জাহান 
ামী- মাঃ মা ািফ র রহমান 

র ন ন র, দাuদ র, 
নবাবগ , িদনাজ র 

র ন ন র, দাuদ র, নবাবগ , 
িদনাজ র িহনী 12829786178 3৯/23/27 

8. 4 231 231 
মাঃ আফজাল হােসন 
তঃ খিতব uি ন 

শশরা ফািসলাডা া, সদর, 
িদনাজ র শশরা ফািসলাডা া, সদর, িদনাজ র 

aিফস সহকারী, হাজী 
মাহা দ দােনশ ি  
িব ঃ, িদনাজ র 

1282৯85৯438 3৯/23/27 

মাট= 15 জন 
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রং র িবভাগ (3য় পযায়) 

9. 2 93 59 
মাঃ তছিলম uি ন 
মাঃ মাজাে ল হক 

ামঃ কািশরাম, পাঃ 
কিরম র, uপেজলাঃ 
কালীগ , লালমিনরহাট 

বশালবন, িশ া ন ল সংল , 
সদর, রং র 

িশ ক, ট টাiল 
i uট, আলমনগর, 
রং র  

1287822৯695 22/12/29 

10. 3 248 248 মাঃ আেনায়া ল কবীর 
মাঃ তছিলম uি ন 

u র সরত মদাতী, 
ভাটমারী, কািলগ , 
লালমিনরহাট 

িসিনঃ সহকারী িশ ক 
ভাটমারী eসিস u  িব ালয়, 
কািলগ , লালমিনরহাট 

িসিনঃ সহকারী িশ ক 
ভাটমারী eসিস u  
িব ালয়, কািলগ , 
লালমিনরহাট 

12848783143 26/12/29 

11. 4 23৯ 23৯ মিনলা iয়াসিমন 
মাঃ হািফ র রহমান 

ব গাল া, গাল া, 
জলঢাকা, নীলফামারী 

পিরবার ক াণ সহকারী, uপেজলা 
পিরবার পিরক না aিফসােরর কাযালয়, 
জলঢাকা, নীলফামারী 

পিরবার ক াণ সহকারী, 
uপেজলা পিরবার পিরক না 
aিফসােরর কাযালয়, জলঢাকা, 
নীলফামারী 

12845218578 28/12/29 

12. 5 252 252 মাঃ আেখ ামান 
তঃ আলহা  আ র রিশদ 

দি ণ দল াম, দল াম, 
কািলগ , লালমিনরহাট 

দি ণ দল াম, দল াম, কািলগ , 
লালমিনরহাট 

সহঃ a াপক, চ পারহাট 
টকঃ ল e  কেলজ, 
কািলগ , লালমিনরহাট 

2842551549 28/12/29 

13. 6 235 235 রােকয়া খা ন 
ামী- মাঃ ব ল আলম 

করানীপাড়া, ষভা ার, 
কািলগ , লালমিনরহাট 

সহকারী িশ ক, মদন র বরািত 
সরকারী াথিমক িব ালয়, কািলগ , 
লালমিনরহাট 

সহকারী িশ ক, মদন র 
বরািত সরকারী াথিমক 
িব ালয়, কািলগ , 
লালমিনরহাট 

12829894466 29/12/29 

14. 7 24৯ 24৯ মাঃ আশরা ল আলম 
মাঃ িসরা ল iসলাম 

ামাগাo, শা হবী, সদর, 
ঠা রগo রাধাব ভ, রং র ক চামােলর বসা 1282৯3659৯8 29/12/29 

15. 8 253 253 মাঃ iসমাiল হােসন 
মাঃ জাবােয়র হােসন 

ধাবাডা া, গাড় াম, সদর, 
নীলফামারী 

ম পাড়া, গংগাচড়া জােম মসিজদ 
সংল , গংগাচড়া, রং র 

ভাষক, পা িরয়া শরীফ 
িডি  কেলজ, গংগাচড়া, 
রং র 

2834244312 29/12/29 

মাট= 18 জন 
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সদর uপেজলা (4য় পযায়) 

16.  2 6 6 
মাছাঃ পারভীন আকতার 
ামী-e, ,eম মা ন aর-রশীদ 
ামািনক 

ব ম না, u ম হাজীর হাট, সদর, 
রং র। 

িসিনয়র াফ নাস, রং র মিডেকল 
কেলজ হাসপাতাল, বেগট, রং র। 

িসিনয়র াফ নাস, রং র 
মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, 
বেগট, রং র। 

12899368674 
parvin1986parvin@gmail.com 27/17/3132 

17.  3 9 9 মাঃ মাহ ল হক 
e, ক,eম, আিজ ল হক 

কশব র, oয়াড নং- 14, 5নং 
স িরনী iuিনয়ন, রং র। 

বাসা নং- 293, সড়ক নং- 12, 
কেলজ রাড, রং র। 

ভাষক, কারমাiেকল 
কেলিজেয়ট ল e  কেলজ, 
রং র। 

12822357752 28/17/3132 

18.  4 24 24 লতা ল দাজাহান িদনার 
তঃ আ  ব র িসি ক 

ব শালবন, রােকয়া রণী, 
রং র-6511। 

ব শালবন, রােকয়া রণী, রং র-
6511। সাধারণ বসা 12৯24477818 32/17/3132 

19.  5 26 26 হা দ শাহজাহান 
তঃ আিজ র রহমান কলাবাড়ী, মািহগ , রং র। কলাবাড়ী, মািহগ , রং র। সহঃ a াপক, িনবাক িড ী 

মহািব ালয়, রং র। 
1282484988৯ 

shams.seed@gmail.com 33/17/3132 

20.  6 27 27 iসরাত জিরন 
ামী- সি ব মার সরকার 

বাসা নং- 18, রা া নং- 
শাহজালাল (রাঃ) রাড 4/2, 
করানীপাড়া, রং র সদর, রং র। 

বাসা নং- 17, রা া নং- 7, ক- e 
কােদরীবাদ হাuিজং, মাহা দ র, 
ঢাকা। 

সহকারী ধান িশ ক, 
াশনাল মেডল হাi ল 

12878164৯৯4 
isratzerin25@gmail.com 33/17/3132 

মাট=  16 জন 
রং র জলা (4য় পযায়) 

21.  2 3 3 মাঃ eমদা ল হক 
মাঃ আ ল কালাম আযাদ 

াম- িগলা রী, ডাকঘর- 
ফিকরহাট, িমঠা র, রং র। 

77 িদঘারকা া, আরeফeল রাড, 
সদর, ময়মনিসংহ। 

া াম aিফসার, সাশাল 
মােক ং কা ানী, 
ময়মনিসংহ। 

1283113773৯ 
emdadulhaque970@gmail.com 21/17/3132 

22.  3 25 25 
মাছাঃ মাহ দা  বগম 
ামী- মাঃ আখতার 
হােসন 

াম+ডাকঘর- মিহ র, গংগাচড়া, 
রং র। 

াম+ডাকঘর- মিহ র, গংগাচড়া, 
রং র। 

সহকারী িশ ক, আলহা  কিছর 
uি ন দািখল মাদরাসা, মিহ র, 
গংগাচড়া। 

1285৯52৯3৯2 32/17/3132 

23.  4 4 4 মাহা দ রায়হা র রহমান 
আ ল মতীন ডা ারপাড়া, বদরগ , রং র। ডা ারপাড়া, বদরগ , রং র। ভাষক, বদরগ  সরকারী 

কেলজ, বদরগ , রং র। 
128263459৯6 

mr.raihanur65@gmail.com 21/17/3132 

24.  5 29 29 িনকছন চ  পাল 
তঃ বেনামালী পাল 

াম- চ ী র, ডাকঘর-বাগ য়ার, 
পীরগ , রং র। 

uপেজলা িষ aিফসার, িবরাম র, 
িদনাজ র। 

uপেজলা িষ aিফসার, 
িবরাম র, িদনাজ র। 

128272৯8342 
nixancp82@gmail.com 23/18/3132 

25.  6 2৯ 2৯ িনরা ন চ  পাল 
তঃ নের  নাথ পাল 

াম- চ ী র, ডাকঘর-বাগ য়ার, 
পীরগ , রং র। 

াম- চ ী র, ডাকঘর-বাগ য়ার, 
পীরগ , রং র।  1282487477৯ 23/18/3132 
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26.  7 31 31 
মাছাঃ রািফয়া আকতার 
চৗ রী 
ামী- শাহী র iসলাম 

জাপাড়া, পীরগ , রং র। ধাপ, কটিকপাড়া, রং র। 
ভাষক, পীরগ  মহািব ালয়, 
রং র। 

12823628918 26/18/3132 

27.  8 2 2 
মাঃ eমদা ল হক 
আলহা  আ স সামাদ 

iসলাম র (কািলবাড়ী), 
পাবতী র, িদনাজ র। 

লা  মা ার রাড, দ পাড়া, হােসন 
মােকট, টংগী, গাজী র। 

ড  ােনজার 
াiল া  িলিমেটড 

1282728451৯ 1৯/17/3132 

মাট=  18 জন 
রং র িবভাগ (4য় পযায়) 

28.  2 5 5 
মাঃ ময় র রহমান 
মহববত 
মাঃ সােজ র রহমান 

াম- আটরাi (জ ারহাট), পা - 
রল দা, পাবতী র, িদনাজ র। 

eসio, iuনাiেটড কমািশয়াল 
াংক িলঃ, বাসা- 934/6, মিন র 

িমর র-13, ঢাকা- 2327। 

eসio, iuনাiেটড কমািশয়াল 
াংক িলঃ, বাসা- 934/6, মিন র 

িমর র-13, ঢাকা- 2327। 

12828536৯58 
mostainbillah1980@gmail.com

24/17/3132 

29.  3 7 7 
e ক eম রiছ uল আলম 
ামািনক 
ফজ র রহমান ামািনক 

িনয়াগাছ, কালমা , 
লালমিনরহাট। 

িসিনয়র সহকারী িশ ক, হারাগাছ 
ব খী u  িব ালয়, রং র। 

িসিনয়র সহকারী িশ ক, 
হারাগাছ ব খী u  িব ালয়, 
রং র। 

12836968796 27/17/3132 

30.  4 8 8 
মাঃ মাহ ল হক (শামীম) 
মাঃ আঃ ছা ার সরকার 

াম- তারা র, থানা- রগ , 
জলা- গাiবা া। 

বাসা-13, রাড-23, সকটর-22, 
u রা, ঢাকা। 

ােনজার (ফাiনা  eবং 
e াকাu স), e ােপ  ফামা িলঃ 

12827355473 
mshameedh@gmail.com 27/17/3132 

31.  5 22 22 
মাঃ িসরা ল iসলাম 
মাঃ আ র রহমান 

কালমা , সদর, লালমিনরহাট। 
িসo বাজার, ক াব র, সদর, 
রং র। 

িসিনয়র িশ ক, বডারগাড 
পাবিলক ল e া  কেলজ, 
রং র  

12828635984 
maulim2011@gmail.com 32/17/3132 

32.  6 23 23 
মসবা ল iসলাম 
শাম ল হক 

িত া বাজার, সদর, লালমিনরহাট। িত া বাজার, সদর, লালমিনরহাট। সাধারণ বসা 12884275495 32/17/3132 

মাট=  16 জন 
 
 


