
ক্রমি

ক নং 

 

মিক্ষককর নাি 

 

মিতার নাি 
 

িাতার নাি 
 

স্থায়ী ঠিকানা 
 

য াগাক াগ 
 

ফক া 

১  

যিাোঃ যরজাউল ইসলাি 

প্রধান মিক্ষক 

 

যিাোঃ সসয়দ আলী প্রাং 
 

যিাছাোঃ যজাকেদা খাতুন 
 

িাজমদয়া যগািালিুর 

ধািামি,ঈশ্বরদী,িােনা । 

০১৩০৯ ১২৫৫০৯ 

rejaulhm01728@gmail.com 
 

২ যিাোঃ িমতয়ার রহিান 

সহকারী প্রধান মিক্ষক 
 

িৃত যহাকসন উমিন প্রাং 
 

িৃত োকনরা খাতুন 
 

সু্কল িািা, ঈশ্বরদী,িােনা । 
              ০১৭১২ ৪০৭৫২৩ 

Motoar1972@gmail.com 
 

 

৩ যিাোঃ িাসুদুর রহিান 

সহকারী মিক্ষক (গমিত) 
 

িৃত আবু্দর রাজ্জাক 
 

িৃত যিফালী খাতুন 
 

সু্কল িািা, ঈশ্বরদী,িােনা । 
০১৭১৪ ৪২৩৭৬৮ 

Masudur16111962@gmail.com 

  
 

৪ যিাোঃ সািছুল আলি 

সহকারী মিক্ষক (জীেমেজ্ঞান) 
 

যিাোঃ িকেুল যহাকসন 
 

িৃত সাকহরা যেগি 
 

সু্কল িািা, ঈশ্বরদী,িােনা । 
০১৭১২ ৯৯৮৪৯৪ 

Shamsul11961@gmail.com 

  

৫ যিাছাোঃ তাসমলিা িারভীন 

সহকারী মিক্ষক 

োংলা 

 

যক এি আবু্দর রউফ 
 
 

িৃত হাসনাকহনা যেগি 

 
 

সু্কল িািা, ঈশ্বরদী,িােনা । 

০১৭১৭ ৯৯৯৪২৭ 

taslimasadad@gmail.com 
  

৬ যিাোঃ রমফকুল ইসলাি 

সহকারী মিক্ষক 

ইংকরমজ 

 
িৃত আবু্দল জমলল প্রাং 

 
িৃত আশুরা 

 
িুরাতন ঈশ্বরদী 

লালিুর,নাক ার । 

০১৭১৫ ৬৫১৪৬৯ 

Rafqulislam1980@gmail.com 

 
 

৭ নামজি উিীন 

সহকারী মিক্ষক 

ইসলাি ধিম 

 
যিাোঃ িমহর উিীন 

 
িাকজদা খাতুন 

 
ঝাউমদয়া ঈদগাহ িািা 

িাকিী,ঈশ্বরদী,িােনা । 

০১৭১৭ ৭৯৭৩৪৯ 

Nazim21987@gmail.com 
  

৮ যিাোঃ তুমহন উিীন 

সহকারী মিক্ষক 

িরীর চচম া 

 
যিাোঃ আিজাদ যহাকসন প্রাং 

 
জকেদা যেগি 

 
কািালিুর,লক্ষীকুন্ডা 

ঈশ্বরদী,িােনা । 

০১৭৩৯ ৪১০৭৫৪ 

 
 

 

৯ যিাছাোঃ সাহারা খাতুন 

সহকারী মিক্ষক 

সিাজ মেজ্ঞান 

 
যিাোঃ িঈন উমিন 

 
িািসুন্নাহার 

 
মিয়ারাখামল জািতলা 

ঈশ্বরদী,িােনা । 

 

 
 

 

১০ যিাছাোঃ িমজম না খাতুন 

সহকারী মিক্ষক 

কমিউ ার 

 

 
যিাোঃ িমজের রহিান 

 
আকয়িা যেগি 

 
সাদীিুর 

লালিুর,নাক ার । 

০১৭২৫ ৬৩৫০৮৬ 

Morzinababy67@gmail.com 

  

১১ যিাোঃ ফমরদুল ইসলাি 

সহকারী মিক্ষক 

কৃমি মিক্ষা 

 

 
যিাোঃ আিজাদ যহাকসন 

 

যিাছাোঃ ফমজলা যেগি 
 

ঈলিািারী, 

ঈশ্বরদী,িােনা । 

০১৭১৭২৫৪৭৬৯ 

faridulsir@gmail.com 
 

 

 তৃষ্ণা রানী সরকার 

সহকারী মিক্ষক 

কােযতীর্ম 

 

 
মেকরন্দ্রনার্ সরকার 

 
আগিমন  সরকার 

 
হামসিিুর,সালািিুর 

লালিুর,নাক ার । 

০১৭৫১ ১৫৪৯১৫ 

Trishnahp33@gmail.com 
  

১২ যিাোঃ আমিরুল ইসলাি 

সহকারী মিক্ষক 

সিাজ মেজ্ঞান 

 
িৃত আজগর আলী সরকার 

 
যিাছাোঃ মিনারা খাতুন 

 
যেদুনমদয়া,দাশুমিয়া 

ঈশ্বরদী,িােনা । 

০১৭১০ ৬১১৪২০ 

Amirul10121980@gmail.com 

  
১৩ যিাোঃ সামেনা ইয়াসমিন 

সহকারী মিক্ষক 

সিাজ মেজ্ঞান 

 
যিাোঃ আবু্দস সাত্তার 

 
রওিন আরা যেগি 

 
িধয অরিককালা 

ঈশ্বরদী,িােনা । 

০১৭৯২ ৯০০১৪৪ 

Sabina2010air@gmail.com 
  

১৪ খাকলদ িাহিুদ 

সহকারী গ্রন্থাগামরক 
 

িৃত ছুমির উিীন 
 

যিাছাোঃ হাকসনা যেগি 
িাজমদয়া যছা িািা , 

ধািািী,ঈশ্বরদী,িােনা । 

 

 

০১৭২৯ ৩৭৪৩২৯ 

 
১৫ যিাোঃ িমনরুজ্জািান 

অমফস সহকারী 
 
 

   

০১৭৮৩ ০৬৭৮৪৮ 
 

১৬ যিাোঃ সাইদুর রহিান 

মিয়ন 
    

 
১৭ মিজানুর রহিান 

সনি প্রহরী 
    

 
 

 


