
নবননযুক্ত নিটিআই ইনস্ট্রাক্টরগণের ইনডাকলন প্রনলক্ষে 
 

স্থান: জাতীয় প্রাথনমক নলক্ষা একাণডনম (ননি), ময়মননিং। 

 

ব্যাচ: ০১ 

 

নরনজ. 

নিং 

নাম িদনব নিটিআই নমাবাই নম্বর মন্তব্য  

১০১ জনাব নমাোঃ ানদক াান ইনস্ট্রাক্টর (নবজ্ঞান) নাণ ার ০১৭৮০৭৫২১৯১  

১০২ জনাব আনিকা সুতানা ইনস্ট্রাক্টর (নবজ্ঞান) জয়পুরা  ০১৭৬১২৯০৬৪৬  

১০৩ জনাব নমাোঃ লাাদুজ্জামান নমাল্লা ইনস্ট্রাক্টর (নবজ্ঞান) গাইবান্ধা ০১৭২২৫৭৬৭৭৯  

১০৪ জনাব নমাোঃ াঈদ আ আাদ ইনস্ট্রাক্টর (নবজ্ঞান) িটুয়াখাী ০১৮৯৩১৭১৫০৯  

১০৫ জনাব ানদয়া খন্দকার ইনস্ট্রাক্টর (নবজ্ঞান)  াঙ্গাই ০১৭৪৪৯৫০৩৫৫  

১০৬ 
জনাব নমাোঃ মামুদু কনরম মুন্সী ইনস্ট্রাক্টর (নবজ্ঞান)  দাদনচক িজলু ক ০১৭২২০৮০৭১৩  

১০৭ জনাব নমাোঃ রনিকু ইাম ইনস্ট্রাক্টর (নবজ্ঞান) াতক্ষীরা ০১৭১৯৭৬৫৫৯০  

১০৮ জনাব নদণায়ার নাণন ইনস্ট্রাক্টর (নবজ্ঞান) নীিামারী ০১৭৮১৬০৬৪০৮  

১০৯ জনাব নমাোঃ লাহ্ জাা নাণন ইনস্ট্রাক্টর (নবজ্ঞান) বগুড়া ০১৭৩১৯৬৪৪৮০  

১১০ জনাব নমাোঃ মামুনুর রনলদ তালুকদার ইনস্ট্রাক্টর (নবজ্ঞান) নিণরাজপুর ০১৮৩৩৮৮৮৫৮১  

১১১ জনাব জয়না আণবদীন ইনস্ট্রাক্টর (নবজ্ঞান) ময়মননিং ০১৮৩৮১৫৭৬৩৫  

১১২ জনাব নাছনরন জাান ইনস্ট্রাক্টর (নবজ্ঞান) কুনমল্লা ০১৯৫৬৮৭৬৯১৯  

১১৩ জনাব আনরি উর রমান ইনস্ট্রাক্টর (নবজ্ঞান) নকণলারগঞ্জ ০১৯২৫০২৬৩৩৬  

১১৪ জনাব িারানা নিরণদৌ ইনস্ট্রাক্টর (নবজ্ঞান) মাননকগঞ্জ ০১৯৯৭৮৭৩৪৫১  

১১৫ জনাব নমাোঃ আনজজুর রমান ইনস্ট্রাক্টর (নবজ্ঞান) নঝনাইদ ০১৮৩৫১০৫৯৬২  

১১৬ জনাব রুনবনা ইয়ানমন ইনস্ট্রাক্টর (নবজ্ঞান)       ০১৮৫১৩৫৯৮৫৯  

১১৭ জনাব ঞ্চনয়তা নদব ইনস্ট্রাক্টর (নবজ্ঞান) নবগঞ্জ ০১৮২৫২৮৫৬৪১  

১১৮ জনাব নমাোঃ আাদুজ্জামান ইনস্ট্রাক্টর (নবজ্ঞান) িাবনা ০১৯১৩৯৮৫৯১৮  

১১৯ জনাব নমাোঃ মুনসুর রমান ইনস্ট্রাক্টর (নবজ্ঞান) কক্সবাজার ০১৭৩৭৮৬৯০১১  

১২০ জনাব সয়দ নমাোঃ আনরফু াান ইনস্ট্রাক্টর (চারু ও কারুকা) রাঙ্গামাটি ০১৮৪৩১০২০০৩  

১২১ জনাব নূরজাান খাতুন ইনস্ট্রাক্টর (চারু ও কারুকা) ঠাকুরগাঁও ০১৭৭৭৯৩৭২৭৯  

১২২ জনাব তমা রােী সবরাগী ইনস্ট্রাক্টর (চারু ও কারুকা) িটুয়াখাী ০১৯২০০৬২৬৭১  

১২৩ জনাব িারান রমান ইনস্ট্রাক্টর (চারু ও কারুকা) নণ  ০১৮৩০৬২২৩৩৫  

১২৪ জনাব এমরান নাণন ইনস্ট্রাক্টর (চারু ও কারুকা) বাণগরা  ০১৮১২৭৬৬১১০  

১২৫ জনাব নবণবকানন্দ তালুকদার ইনস্ট্রাক্টর (চারু ও কারুকা) কুনড়গ্রাম ০১৬৪৫৮৫৯৪৮৬  

১২৬ জনাব মাবুর রমান রাজীব ইনস্ট্রাক্টর (চারু ও কারুকা) কমাপুর ০১৭৯৭৩৭২০৭২  

১২৭ জনাব কবরী নবশ্বা  ইনস্ট্রাক্টর (চারু ও কারুকা) নিণরাজপুর ০১৭১০৪১১৩৮৩  

১২৮ জনাব জান্নাতু রায়ানা ইনস্ট্রাক্টর (চারু ও কারুকা) মাদারীপুর ০১৭৬০৮১১৯০১  

১২৯ জনাব নাজমুন আরা খান ইনস্ট্রাক্টর (চারু ও কারুকা) নদনাজপুর ০১৭৪৭৬৫৩৮৪৪  

১৩০ জনাব াননজদা আক্তার ইনস্ট্রাক্টর (চারু ও কারুকা) ময়মননিং ০১৬৭৯৫৯৫৭২৫  

১৩১ জনাব সবজয়ন্তী রকার ইনস্ট্রাক্টর (চারু ও কারুকা) রায়পুরা ০১৭৯৭৯০৮৭১৯  

১৩২ জনাব মাজাবীন নমৌ  ইনস্ট্রাক্টর (চারু ও কারুকা) নকণলারগঞ্জ ০১৯৫১১৯১৮৪৯  

১৩৩ জনাব প্রণননজৎ রায় ইনস্ট্রাক্টর (চারু ও কারুকা) িঞ্চগড় ০১৬৭০৬৮৫৪০৮  

১৩৪ জনাব নমাোঃ আনকব যাণবদ ইনস্ট্রাক্টর (চারু ও কারুকা) নমৌভীবাজার ০১৭১৮৭৫৪৭৭৪  

১৩৫ জনাব মর কুমার নবশ্বা ইনস্ট্রাক্টর (চারু ও কারুকা) নভাা ০১৭৭৫২৭৭৩৭১  

১৩৬ জনাব অীম কুমার ননা ইনস্ট্রাক্টর (চারু ও কারুকা) কক্সবাজার ০১৮২৯৬৯৭৮০৫  

১৩৭ জনাব নমাোঃ কাওার নলকদার ইনস্ট্রাক্টর (চারু ও কারুকা) াতক্ষীরা 01712111638  

১৩৮ জনাব মানম নছননথয়া ইনস্ট্রাক্টর (চারু ও কারুকা) গাজীপুর ০১৬৭৪০১৪২৮৭  

১৩৯ জনাব অনানমকা দা ইনস্ট্রাক্টর (কৃন) রায়পুরা ০১৭৩৮৩৮৪৭১৪  

১৪০ জনাব নমাোঃ কামরান নাণন ইনস্ট্রাক্টর (লারীনরক নলক্ষা) নওগাঁ ০১৭৫৭০৬৪৮১০  

 



 

নবননযুক্ত নিটিআই ইনস্ট্রাক্টরগণের জন্য ইনডাকলন প্রনলক্ষে 
 

স্থান: জাতীয় প্রাথনমক নলক্ষা একাণডনম (ননি), ময়মননিং। 

 

ব্যাচ: ০২ 

 

ক্রনমক 

নিং 

নাম িদনব 

 

নিটিআই 

 

নমাবাই নম্বর 

 

মন্তব্য 

২০১ জনাব নমািানরা মনন ইনস্ট্রাক্টর (কৃন) ক্ষ্মীপুর ০১৭২০৪৯৯৯০৪  

২০২ জনাব মান রায় ইনস্ট্রাক্টর (কৃন) নাণ ার ০১৬৮২১৫৬০৪৫  

২০৩ জনাব নমাোঃ নমালাররি নাণন ইনস্ট্রাক্টর (কৃন) নরাজগঞ্জ ০১৭২২৬১৩৪৫৮  

২০৪ জনাব এ.এ.এম নরকন ইাম ইনস্ট্রাক্টর (কৃন) জয়পুরা  ০১৭১০২৪৭৫৩৫  

২০৫ জনাব আবু রায়ান ইনস্ট্রাক্টর (কৃন) রাঙ্গামাটি ০১৭৪৫-০৮৬২৯১  

২০৬ জনাব নমাোঃ রনকবু াান ইনস্ট্রাক্টর (কৃন) ব্রাহ্মেবানড়য়া ০১৭১৬৯২৪২৯৭  

২০৭ জনাব নুরাত লারনমন ইনস্ট্রাক্টর (কৃন)  াঙ্গাই ০১৬১৯১৭৯৯০০  

২০৮ 
জনাব নমন্টু চন্দ্র দত্ত ইনস্ট্রাক্টর (কৃন)  দাদনচক ফজলুল হক ০১৯১১৯৭৯১৭৭  

২০৯ জনাব নমাোঃ লনিকু ইাম ইনস্ট্রাক্টর (কৃন) বাণগরা  ০১৯১৭৪২৬৩৬২  

২১০ জনাব নমাোঃ লামীম নাাইন ইনস্ট্রাক্টর (কৃন) কুনড়গ্রাম ০১৭৩৮৫৮৪২৪৩  

২১১ জনাব মীর আননসুজ্জামান ইমন ইনস্ট্রাক্টর (কৃন) মাগুরা ০১৮৩২৫৮৫৯১৩  

২১২ জনাব জীব কুমার তালুকদার ইনস্ট্রাক্টর (কৃন) সুনামগঞ্জ ০১৯১১৩৫৭৭৫৯  

২১৩ জনাব নমাোঃ নতানদু ইাম ইনস্ট্রাক্টর (কৃন) নীিামারী ০১৭২২৭৩১৬৯৭  

২১৪ জনাব মাহ্ফফুজাহ্ নাজনীন ইনস্ট্রাক্টর (কৃন) গাইবান্ধা ০১৭৫৬৯৫৫২৭৭  

২১৫ জনাব আবু আম্মদ ইবণন াইদ ইনস্ট্রাক্টর (কৃন) জামাপুর ০১৭৩৪০৭০০৩৯  

২১৬ জনাব নমাাোঃ রানজয়া সুতানা ইনস্ট্রাক্টর (কৃন) কুনিয়া ০১৭৪৩৪৪৭১০৪  

২১৭ জনাব াজনীন ইাম নরা ইনস্ট্রাক্টর (কৃন) িনরদপুর ০১৯১৩৬৫৩৬২৩  

২১৮ জনাব নমাোঃ মাসুদ নময়া ইনস্ট্রাক্টর (কৃন) াগরদী ০১৮৬৪৭৫২৮৫৮  

২১৯ জনাব তাবাচ্ছুম আক্তার ইনস্ট্রাক্টর (কৃন) মাদারীপুর ০১৭৪৪৮১৬৬৬০  

২২০ জনাব নমাোঃ আব্দুর রনম ইনস্ট্রাক্টর (কৃন) চট্টগ্রাম ০১৭২১২৯১৮২১  

২২১ জনাব ইলরাত নাজনীন জাান ইনস্ট্রাক্টর (কৃন) নঝনাইদ ০১৭১০৭২৫৩৩৮  

২২২ জনাব নমাোঃ ইমাই ইনস্ট্রাক্টর (কৃন) িঞ্চগড় ০১৭৪৬৪০৬৯৪৫  

২২৩ জনাব নুরাত আরা নবথী ইনস্ট্রাক্টর (কৃন) বরগুনা ০১৭৭৭৮৩৪৪৮৮  

২২৪ জনাব ায়া নুর আক্তার ইনস্ট্রাক্টর (কৃন) নমৌভীবাজার ০১৮৫০৫৫২৪৩৪  

২২৫ জনাব নমাছাোঃ জান্নাতু নিরণদৌ ইনস্ট্রাক্টর (কৃন) নবগঞ্জ ০১৬৮২৯৩৪৯৮৯  

২২৬ জনাব নমাাোঃ নূণর িাজানমন ইনস্ট্রাক্টর (কৃন) রিংপুর ০১৭৩ ৮৪৫২০০৪  

২২৭ জনাব মননর উনিন রকার ইনস্ট্রাক্টর (কৃন) কক্সবাজার ০১৩০৩১৯৫০৭১  

২২৮ জনাব ইমাত আরা ক ইনস্ট্রাক্টর (কৃন) নকণলারগঞ্জ ০১৭৪৪৫২২০৪২  

২২৯ জনাব নমৌসুমী দা ইনস্ট্রাক্টর (কৃন) আীগঞ্জ  ০১৭৭৮৫৬৩৫৬৫  

২৩০ জনাব নমা. নমাজাণম্ম ক ইনস্ট্রাক্টর (কৃন) নানাতা ০১৭৩৭৭৪৭৪৫০  

২৩১ জনাব নুরু আম ইনস্ট্রাক্টর (কৃন) নওগাঁ ০১৮৫২৮৮৮৪৬৪  

২৩২ জনাব মানতন মামুদ ইনস্ট্রাক্টর (লারীনরক নলক্ষা) ব্রাহ্মেবানড়য়া ০১৫৩৮০৪৫৮৭৬  

২৩৩ জনাব ওয়াদুদুর রমান ইনস্ট্রাক্টর (লারীনরক নলক্ষা) জয়পুরা  ০১৭৪৫৩২৮২৪০  

২৩৪ জনাব নমাোঃ নাণ িারণভজ  ইনস্ট্রাক্টর (লারীনরক নলক্ষা) বাণগরা  ০১৯২০৭৪৬৬৮৭  

২৩৫ জনাব আজারু আণমদ ইনস্ট্রাক্টর (লারীনরক নলক্ষা) কুনড়গ্রাম ০১৭১১৬৬৩৭৫৪  

২৩৬ জনাব লামসু ক ইনস্ট্রাক্টর (লারীনরক নলক্ষা) নীিামারী ০১৬৭১৭২৭০৭৮  

২৩৭ জনাব আনজজুণন্নছা ইা ইনস্ট্রাক্টর (লারীনরক নলক্ষা) রায়পুরা ০১৬৮৩২৭৫৬২৯  

২৩৮ জনাব নলখ ওয়ানদুজ্জামান ইনস্ট্রাক্টর (লারীনরক নলক্ষা) নভাা ০১৯২৯৪৪৭৫৯০  

২৩৯ জনাব নমাোঃ জুণয় রানা ইনস্ট্রাক্টর (লারীনরক নলক্ষা) চাঁিাইনবাবগঞ্জ ০১৭৫২২৪৮৫২৭  

২৪০ জনাব নমাোঃ নাণ রানা ইনস্ট্রাক্টর (লারীনরক নলক্ষা) খুনা ০১৭১৮৭৪৬৮৯০  
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