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২০২১ সেনর নবম িনেত ভিত ত িশ াথ েদর পিরসং ান  
 

ড িশফট ছা ী ছা  মাট িশ াথ  

ইেলকি ক াল 
১ম ১ ৩৯ ৪০ 
২য় ০ ৪০ ৪০ 

ফামেমিশনারী 
১ম ০ ৪০ ৪০ 
২য় ০ ৪০ ৪০ 

সেমিকং 
১ম ২২ ১৮ ৪০ 
২য় ১৭ ২৩ ৪০ 

ওেয়ি ং 
১ম ০ ৪০ ৪০ 
২য় ০ ৪০ ৪০ 
সবেমাট = ৪০ ২৮০ ৩২০ 
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ড : ইেলকি ক াল , িশফট : ১ম  
 

াশ 
রাল 

িশ াথ র নাম ণী ড িশফট জ  তািরখ িপতা/অিভভাবেকর নাম 
িপতা/অিভভাবেকর 

এনআইিড ন র 
িপতা/অিভভাবেকর 

মাবাইল ন র 
িশ াথ র বতমান কানা 

১ ভ সরকার নবম ইেলকি ক াল ১ম ২৫/১১/২০০৭ মণী  সরকার 9015013767363 01729387005 
াম-সাতপাই , ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

২ মাঃ জানােয়দ হােসন খান নবম ইেলকি ক াল ১ম ০৫-০৫-২০০৬ হািব র রহমান খান 
 

01776488492 
াম-নাগড়া, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৩ মাঃ সােহল িময়া নবম ইেলকি ক াল ১ম ১১-১২-২০০৫ মাঃ বাচ  িময়া 
 

01940469276 
াম-মনকাি য়া, ডাকঘর- য়া, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৪ মাঃ জাকািরয়া নবম ইেলকি ক াল ১ম ১১-০৫-২০০৫ মাঃ শিহ ল ইসলাম 4177734008 0170663650 
াম-পি ম সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, 

উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৫ মাঃ সাি র হােসন নবম ইেলকি ক াল ১ম ০১-০১-২০০৪ মাঃ আ র রািশদ 
 

01744993987 
াম-িবজয় র, ডাকঘর-বাংলা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৬ মেহদী হাসান িরফাত নবম ইেলকি ক াল ১ম ২২/০৪/২০০৬ মাঃ জামাল উি ন 7214023498149 01754125247 
াম-পাই িরয়া, ডাকঘর-িবষম র, উপেজলা-

কলমাকা া, জলা- ন েকাণা। 

৭ কাম ল নবম ইেলকি ক াল ১ম ০৫-০৩-২০০৪ মাঃ র িময়া 8229536282 01640787647 
াম-পাহাড় র, ডাকঘর- বতটী, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৮ আেনায়ার হােসন রিন নবম ইেলকি ক াল ১ম ০৫-০৬-২০০৬ মাঃ আ ল জ ার 
 

01733642625 
াম-গিজন র, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৯ মাঃ অিনক খান নবম ইেলকি ক াল ১ম ০৬-০৪-২০০৬ মাঃ আ র রািশদ খান 
 

01782515883 
াম-উপলা, ডাকঘর-বাড়ীয়ল, উপেজলা- বধলা, 
জলা- ন েকাণা। 

১০ িজহা ল ইসলাম ি নন নবম ইেলকি ক াল ১ম ২৫/১১/২০০৪ মাঃ সাহাব উি ন 3281683510 01720178532 
াম- মড়ী বাজার, ডাকঘর- মড়ী বাজার, 

উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

১১ মাঃ রজাউল রহমান নবম ইেলকি ক াল ১ম ০১-০১-২০০৭ মাঃ হািব র রহমান 
 

01984138543 
াম-মহড়াকা া, ডাকঘর-আটপাড়া, উপেজলা-

আটপাড়া, জলা- ন েকাণা। 

১২ মাঃ জািহদ হাসান আকাশ নবম ইেলকি ক াল ১ম ০৫-০২-২০০৭ মাঃ আিম ল ইসলাম 6726819842270 01916990752 াম-বিশ ড়া, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 
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াশ 
রাল 

িশ াথ র নাম ণী ড িশফট জ  তািরখ িপতা/অিভভাবেকর নাম 
িপতা/অিভভাবেকর 

এনআইিড ন র 
িপতা/অিভভাবেকর 

মাবাইল ন র 
িশ াথ র বতমান কানা 

১৩ রােসল নবম ইেলকি ক াল ১ম ০৭-০১-২০০৭ ল আমীন 
 

01752490650 
াম-নাগড়া, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

১৪ েসনিজৎ সরকার নবম ইেলকি ক াল ১ম ০২-০২-২০০৬ পিরমল সরকার 2827936226 01710658104 
াম-উ র সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

১৫ মাঃ ইয়ািসন মািহ নবম ইেলকি ক াল ১ম ১২-১২-২০০৩ মাঃ ম ল হক 
 

01754556587 াম- িনয়া, ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

১৬ মাঃ িসয়াম মাবাশিশর য নবম ইেলকি ক াল ১ম ০৭-০৫-২০০৭ মাঃ শাহজাহান 9127667518 01917526438 
াম-১১২/১ পি ম চকপাড়া, ডাকঘর- ন েকাণা, 
জলা- ন েকাণা। 

১৭ মাঃ একিদল িময়া নবম ইেলকি ক াল ১ম ২৪/১১/২০০৫ মাঃ আ ল লিতফ 
 

01709838314 
াম- তাপ র, ডাকঘর- ক আমতলা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

১৮ মাঃ শাহিরয়ার আিবর ব ধন নবম ইেলকি ক াল ১ম ১৫/০৫/২০০৮ আিন র রহমান খাকন 
 

01753579835 
াম-মাহ দ র, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

১৯ মাঃ কাউছার আহাে দ নবম ইেলকি ক াল ১ম ৩১/১২/২০০৬ মাঃ সাহাব উি ন 23804887771 01925991920 
াম-িস র রা য়া, ডাকঘর-নারায়নডহর, 

উপেজলা- বধলা, জলা- ন েকাণা। 

২০ মাঃ তাসিনম আহে দ খান মািহন নবম ইেলকি ক াল ১ম ১৪/০১/২০০৭ আঙরা আ ার 2848146413 01626027682 
াম- ধেকাড়া, ডাকঘর-ফিকেরর বাজার, 

উপেজলা-বারহা া, জলা- ন েকাণা। 

২১ মাঃ আকাশ িময়া নবম ইেলকি ক াল ১ম ১৪/০৯/২০০৭ মাঃ গিণ িময়া ফিকর 7781641811 01889028916 াম- র, ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

২২ মাঃ মা দী উদ জামান মঈদ নবম ইেলকি ক াল ১ম ২২/০৯/২০০৫ মাঃ আফতাব উি ন 7217415286900 01728099094 
াম-শা য়া, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

২৩ মাঃ বাদশা িময়া নবম ইেলকি ক াল ১ম ০২-১১-২০০৭ আ ল জ ার 7213827336700 01724373624 
াম- গািব র, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

২৪ মাঃ ওবায় র কািদর মা া নবম ইেলকি ক াল ১ম ১৮/০৭/২০০৫ আব ল হািকম 
 

01778516659 
াম-পাচহাট, ডাকঘর-পাচহাট,, উপেজলা-

খািলয়া রী জলা- ন েকাণা। 

২৫ মাঃ তানভীর রহমান নবম ইেলকি ক াল ১ম ২০/০৪/২০০৬ খািদজা বগম 3277772657 01959755532 
াম-সাতপাই , ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

২৬  মাঃ েলমান নবম ইেলকি ক াল ১ম ০১-০১-২০০৭ মাঃ মািনক িময়া 4181172448 01920314047 
াম-বােজআমলী, ডাকঘর- মড়ী বাজার, 

উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

২৭ মািহবী চৗ রী নবম ইেলকি ক াল ১ম ২৫/১০/২০০৭ গালাম ফা খ আহেমদ 
 

01721529782 
াম-সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 



 

ন েকাণা সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, ন েকাণা। 
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াশ 
রাল 

িশ াথ র নাম ণী ড িশফট জ  তািরখ িপতা/অিভভাবেকর নাম 
িপতা/অিভভাবেকর 

এনআইিড ন র 
িপতা/অিভভাবেকর 

মাবাইল ন র 
িশ াথ র বতমান কানা 

২৮ মাঃ এনা ল হক নবম ইেলকি ক াল ১ম ১০-১১-২০০৪ মাছা আেনারা খা ন 55244348918 01784368510 
াম- মড়ী, ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

২৯ মাঃ ইউ ফ নবম ইেলকি ক াল ১ম ০১-০১-২০০৬ মিদনা আ ার 7210447384173 01718723949 
াম- মড়ী , ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৩০ ষার মার সরকার নবম ইেলকি ক াল ১ম ১৫/০৫/২০০৬ িহমাং  সরকার 
 

01918261594 াম-ভ পাড়া র, ডাকঘর-রায় ম রৗহা, 
উপেজলা- ন েকাণা, জলা- ন েকাণা। 

৩১ সাি র আহেমদ অ ব নবম ইেলকি ক াল ১ম ১৯/১২/২০০৮ মাহা দ এমদা ল হক 
 

01928506324 
াম-জয়নগর, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৩২ ায়া আ ার নবম ইেলকি ক াল ১ম ১৯/১২/২০০৮ মাহা দ এমদা ল হক 
 

01928506326 
াম-জয়নগর, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৩৩ মাঃ শাহাদাৎ ইকবাল নবম ইেলকি ক াল ১ম ০৭-০৩-২০০৭ মাহা দ ইকবাল হােসন 
 

01761862639 াম- ড রা, ডাকঘর- ড রা, উপেজলা-বারহা া, 
জলা- ন েকাণা। 

৩৪ রািকব িব াস শা  নবম ইেলকি ক াল ১ম ২২/০৯/২০০৫ মাঃ এখলাছ উি ন িব াস 
 

01713590747 
াম-জািরয়া, ডাকঘর-জািরয়া ঝানজাইল, 

উপেজলা- বধলা, জলা- ন েকাণা। 

৩৫ মাঃ নাঈম িময়া নবম ইেলকি ক াল ১ম ২৮/১০/২০০৭ মাঃ জজ িময়া 
 

01631917574 
াম-ভ পাড়া র, ডাকঘর-রায় ম রৗহা, 

উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৩৬ মা ম িব াহ নবম ইেলকি ক াল ১ম ০৩-০৫-২০০৪ মাঃ সাই ল ইসলাম 
 

01728648717 
াম- রা, ডাকঘর-কলমাকা া, উপেজলা-

কলমাকা া, জলা- ন েকাণা। 

৩৭ মাঃ মা ফ  নবম ইেলকি ক াল ১ম ০১-০১-২০০৭ র নবী 
 

01758927682 
াম- হােসন র, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৩৮ মা: জাওয়া ল আলম আদনান নবম ইেলকি ক াল ১ম ০৫-১২-২০০৫ মা: জাহা ীর আলম 
 

01787360795 
াম- হােসন র, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৩৯ মা: ওয়ািসম িময়া নবম ইেলকি ক াল ১ম ২০/০৭/২০০৮ মা: িসি ক িময়া 7329162403 01930397737 
াম- গা র ফিচকা, ডাকঘর-হাটখলা , উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৪০ িব া সাগর কমকার নবম ইেলকি ক াল ১ম   াম সাদ  কমকার 
  

  

 
 
 
 
 



 

ন েকাণা সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, ন েকাণা। 
 

২০২১ সেনর নবম িনেত ভিত ত িশ াথ েদর পিরসং ান ও নােমর  তািলকাঃ 
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ড : ইেলকি ক াল , িশফট : ২য় 
 

াশ 
রাল 

িশ াথ র নাম ণী ড িশফট জ  তািরখ িপতা/অিভভাবেকর নাম 
িপতা/অিভভাবেকর 

এনআইিড ন র 
িপতা/অিভভাবেকর 

মাবাইল ন র 
িশ াথ র বতমান কানা 

৫১ মাঃ রিন আহে দ জয় নবম ইেলকি ক াল ২য় ১১-০৯-২০০৭ মাঃ সন  িময়া 9129063278 ০১৯১৭০৯৫৫০৩ 
াম- ব উ য়া , ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৫২ আিশক নবম ইেলকি ক াল ২য় ০১-০১-২০০৭ রখা আ ার ৯১৩১৬৫৮২৮৯ ০১৩০১৫৩৫১০৮ 
াম-আমলী কশব র ডাকঘর- মড়ী , উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৫৩ হযরত আলী নবম ইেলকি ক াল ২য় ১১-০৫-২০০৪ মাঃ সিহদ িময়া 7214023496709 ০১৭৬৬৮৮৭০০৮ 
াম-নাউরী পাড়া, ডাকঘর-িবষম র, উপেজলা-

কলমাকা া, জলা- ন েকাণা। 

৫৪ মাঃ আশরা ল রহমান ষার নবম ইেলকি ক াল ২য় ০১-০১-২০০৯ মাঃ আ ল হােসম ৫৫৩১২০২৮১৯ ০১৭১৩৫৭৯৯০০ 
াম-নাচেনওয়ালী, ডাকঘর-রায় ম রৗহা, 

উপেজলা- ন েকাণা, জলা- ন েকাণা। 

৫৫ মাখেল র রহমান নবম ইেলকি ক াল ২য় ১২-০৯-২০০৬ নাজ ল দা ল 
 

০১৭১৮৯১৯৬৯১ 
াম-পি ম মালনী, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৫৬ মাহ র রহমান মাহী নবম ইেলকি ক াল ২য় ২০/০৫/২০০৭ র ইসলাম 
 

০১৭২৪২৮২৫৪৪ 
াম-কাটলী, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৫৭ মাঃ িসজান িময়া নবম ইেলকি ক াল ২য় ১৫/১০/২০০৫ মাঃ িমলন িময়া ১৯৩১৬০৫৩৯৬ ০১৭৯২৬৭৫৭২৫ 
াম-িজয়া ী র,ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৫৮ মাঃ সিজব িময়া নবম ইেলকি ক াল ২য় ০৬-০৬-২০০৬ মাঃ ইি ছ িময়া ২৮০০৩২১৮৯১ ০১৭৫৯৪৮৫১২১ 
াম-মােহ র, ডাকঘর-িহরণ র, উপেজলা-
বধলা, জলা- ন েকাণা। 

৫৯ মন নবম ইেলকি ক াল ২য় ২৫/০৬/২০০৭ ইি ল 7217455176362 ০১৭৭৭৬৮৯৭২২ 
াম- র, ডাকঘর-বাংলা, উপেজলা- ন েকাণা 

সদর, জলা- ন েকাণা। 

৬০ মাঃ শিরফ িময়া নবম ইেলকি ক াল ২য় ১০-১১-২০০৭ মাঃ সিলম আক  
 

০১৭০৫২৭১২৬৯ 
াম-খাট ড়া, ডাকঘর- য়া বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৬১ মাঃ আ া ল ইসলাম নবম ইেলকি ক াল ২য় ০১-০২-২০০৫ মাঃ তাজ উি ন ৩২৯৭৯৮২২৫২ ০১৩০১৫৩২২৫১৫ 
াম-সাহতা, ডাকঘর-সাহতা, উপেজলা-বারহা া, 
জলা- ন েকাণা। 

৬২ মাঃ মন িময়া নবম ইেলকি ক াল ২য় ১৫/১২/২০০৭ মাঃ ওয়ােজদ খা ১৪৮১০৬৫৬৩৭ ০১৪০০০৩৪৫৭১ 
াম-বােজআমলী, ডাকঘর- মড়ী বাজার, 

উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৬৩ আনা ল ইসলাম জয় নবম ইেলকি ক াল ২য় ২২/০৯/২০০৪ আেনায়ার হােসন খান 
 

০১৯১২৬২১৪৫৩ 
াম- কানাপাড়া, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 



 

ন েকাণা সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, ন েকাণা। 
 

২০২১ সেনর নবম িনেত ভিত ত িশ াথ েদর পিরসং ান ও নােমর  তািলকাঃ 
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াশ 
রাল 

িশ াথ র নাম ণী ড িশফট জ  তািরখ িপতা/অিভভাবেকর নাম 
িপতা/অিভভাবেকর 

এনআইিড ন র 
িপতা/অিভভাবেকর 

মাবাইল ন র 
িশ াথ র বতমান কানা 

৬৪ মাঃ র ওয়ান নবম ইেলকি ক াল ২য় ২৫/১২/২০০৩ মাঃ ন র আলী 
 

০১৭৯৮৭৩৩৪৫৭ 
াম-আমলী কশব র, ডাকঘর- মড়ী , উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৬৫ মাঃ অ  িময়া নবম ইেলকি ক াল ২য় ০২-১২-২০০৪ মােমন 7214083421435 ০১৭২৪৭৩৬৪৬৪ 
াম-রাম র, ডাকঘর-আমবাড়ী, উপেজলা-

কলমাকা া, জলা- ন েকাণা। 

৬৬ মাঃ আিরফ নবম ইেলকি ক াল ২য় ৩১/১২/২০০৭ মাঃ খাকন িময়া 
 

০১৯২২৮৫৮৭৩০ াম-কয়রা , ডাকঘর- য়া, উপেজলা- ন েকাণা 
সদর, জলা- ন েকাণা। 

৬৭ তির ল ইসলাম নবম ইেলকি ক াল ২য় ০২-০২-২০০৪ আ ল কািদর 7217479292930 ০১৯৫১২০৪২৭১ 
াম-আমলী কশব র, ডাকঘর- মড়ী , উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৬৮ শারাফাত হােসন নবম ইেলকি ক াল ২য় ২৩/০৯/২০০৬ রানা আহাে দ 
 

০১৭৭৬৭৩৮৯৭৫ 
াম-সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৬৯ মাঃ রাহদ হাসান িসয়াম নবম ইেলকি ক াল ২য় ৩০/০৭/২০০৬ মাঃ মাখেল র রহমান বা  ২৩৮০৯৬৯১৭৬ ০১৩২০৭৮৪১৯৭ 
াম- র, ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৭০ মাঃ আির ল হক নবম ইেলকি ক াল ২য় ২৫/১০/২০০৬ মাঃ আিম ল হক 
 

০১৭১০১৭৬৭৫৬ 
াম-ভবানী র, ডাকঘর-বাড়ীয়ল, উপেজলা-
বধলা, জলা- ন েকাণা। 

৭১ মাঃ সািদ ল ইসলাম সাদী নবম ইেলকি ক াল ২য় ০১-০৫-২০০৭ মাঃ হািবল িময়া 7210971375306 ০১৩১৪৪৫৩৫৭৪ 
াম-দ াম, ডাকঘর-ঠা ড়ােকানা, উপেজলা-

বারহা া, জলা- ন েকাণা। 

৭২ সাি র হােসন নবম ইেলকি ক াল ২য় ০২-০১-২০০৭ মাঃ  িময়া ৫০৭৭৭৪৪২৮১ ০১৭৫৯৪৭৬১৮১ 
াম-উ র সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৭৩ সাখাওয়াত েসন প  নবম ইেলকি ক াল ২য় ০১-০১-২০০৬ মাঃ সিলম উি ন ৫৬৮১২০১৮০২ ০১৯৩৫৭০৭৯৩৩ 
াম-আমলী কশব র, ডাকঘর- মড়ী , উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৭৪ মাঃ ইমরান খান জিন নবম ইেলকি ক াল ২য় ০১-০১-২০০৭ ছােলহা আ ার ৯১২৭৮৯০৫৮১ ০১৯০৪২২৫২৬৫ 
াম-সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৭৫ মাঃ হাসাইন আহে দ নবম ইেলকি ক াল ২য় ০১-০১-২০০৭ মাঃ হািব র রহমান 
 

০১৭৪২৫০৯৫৩৭ 
াম-মনকাি য়া, ডাকঘর- য়া বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৭৬ মাঃ ফরহাদ িময়া নবম ইেলকি ক াল ২য় ১৮/০১/২০০৭ মাঃ লাল িময়া ৫৫২৭৬৭৭৮৪২ ০১৯২৫৪২১৫৯২ 
াম-উ র সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৭৭ ফজেল হাসান রাি  নবম ইেলকি ক াল ২য় ৩১/০৮/২০০৭ রিবউল আওয়া  
 

০১৭৮৬১৬৭৭১০ 
াম-কাটলী , ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৭৮ সিজব হােসন নবম ইেলকি ক াল ২য় ৩০/১২/২০০৬ মাঃ স জ 3323022530496 ০১৭৯৭২০৮৮১৪ 
াম- মড়ী, ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 



 

ন েকাণা সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, ন েকাণা। 
 

২০২১ সেনর নবম িনেত ভিত ত িশ াথ েদর পিরসং ান ও নােমর  তািলকাঃ 
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াশ 
রাল 

িশ াথ র নাম ণী ড িশফট জ  তািরখ িপতা/অিভভাবেকর নাম 
িপতা/অিভভাবেকর 

এনআইিড ন র 
িপতা/অিভভাবেকর 

মাবাইল ন র 
িশ াথ র বতমান কানা 

৭৯ মাঃ রাদ হােসন নবম ইেলকি ক াল ২য় ১৫/১০/২০০৭ মাঃ হািব র রহমান সিলম 8681568732 01779884972 
াম-ক য়ারী, ডাকঘর-রায় ম রৗহা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৮০ ইউ ফ আহাে দ ীপ নবম ইেলকি ক াল ২য় ২৫/১০/২০০৬ ইয়া ব আলী 
 

০১৩১৩৯৯৪৩৫০ 
াম-ভবানী র, ডাকঘর-বাড়ীয়ল বাজার, 

উপেজলা- বধলা, জলা- ন েকাণা। 

৮১ ের আলম শািকল নবম ইেলকি ক াল ২য় ১০-০১-২০০৭ মাঃ আেনায়ার হােসন ভ’ঞা 
 

০১৭২৪০৬৪৫৫৯ 
াম- রপাড়, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৮২ মাঃ মা ািকন হােসন সাজাত নবম ইেলকি ক াল ২য় ১৬/০১/২০০৮ মাঃ রিহছ উি ন 
 

০১৭১০৯৬৬৬৪৫ 
াম-ভগবতী র, ডাকঘর-আ িজয়া, উপেজলা-
ক য়া, জলা- ন েকাণা। 

৮৩ একা  নবম ইেলকি ক াল ২য় ০১-০৩-২০০৭ সিলনা আ ার ৩২৮১০৫৫৭৩৫ ০১৭৪৮৫৭৮৯৮৬ 
াম- মনীেকানা, ডাকঘর- মড়ী বাজার, 

উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৮৪ মাঃ ওমরফা ক নবম ইেলকি ক াল ২য় ০১-০১-২০০৬ মাঃ তারা িময়া ৩৭৩১৬৯৭৩৬৭ ০১৯৮৩৭৮৮৭৫২ াম-সাহা র, ডাকঘর-রায় ম রৗহা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৮৫ মাঃ শরীফ হাসান িদগ  নবম ইেলকি ক াল ২য় ১২-০৫-২০০৬ মাঃ নািসর উি ন ৩৭২৭৮৮৮৭৯৮ ০১৯২৯৩২৭৮৬৬ 
াম-উ র সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৮৬ মা ািফ র রহমান মা ফ নবম ইেলকি ক াল ২য় ১৬/০৬/২০০৭ মাঃ আ ল কােশম 7214059444499 ০১৯১০৮৭৮৮৮৯ 
াম-সাতপাই , ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৮৭ আল মাহ দ িরফাত নবম ইেলকি ক াল ২য় ২৪/০৮/২০০৫ খািদজা আ ার ৫০৭৯১১৯৭৪৮ ০১৭১৫৮৬৫১২৩ াম- য়া, ডাকঘর- য়া বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৮৮ িহত চ  পাল নবম ইেলকি ক াল ২য় ২৮/১০/২০০৬ মািনক চ  পাল 
 

০১৬২১৬৭৯৭৫৭ 
াম-পালপাড়া, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৮৯ মা: সািদ ল ইসলাম নবম ইেলকি ক াল ২য় ২১/০৩/২০০৬ আ র রা াক 
 

০১৯৭৯৩৮২৬২৭ 
াম- রৗহা, ডাকঘর-রায় ম রৗহা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৯০ িলখন মার সাহা নবম ইেলকি ক াল ২য় ২৪/০৬/২০০৮ িলটন মার সাহা 
 

01710927744 াম-মালনী, ন কনা সদর 

 
 
 
 
 
 



 

ন েকাণা সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, ন েকাণা। 
 

২০২১ সেনর নবম িনেত ভিত ত িশ াথ েদর পিরসং ান ও নােমর  তািলকাঃ 
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ড : ফামেমিশনারী , িশফট : ১ম 

 
াশ 

রাল 
িশ াথ র নাম ণী ড িশফট জ  তািরখ িপতা/অিভভাবেকর নাম 

িপতা/অিভভাবেকর 
এনআইিড ন র 

িপতা/অিভভাবেকর 
মাবাইল ন র 

িশ াথ র বতমান কানা 

১ মাঃ মেহদী হাসান নবম ফামেমিশনারী ১ম ০১-০১-২০০৭ কাজল িময়া 
 

01728537834 
াম- তাপ র, ডাকঘর- ক আমতলা, উপেজলা-
ন েকাণা, জলা- ন েকাণা। 

২ ইমাজ উ ীন নবম ফামেমিশনারী ১ম ৩০/১২/২০০৬ আ ল গ র 3323022594249 01971594239 
াম-কয়াকা া, ডাকঘর-হাটখলা বাজার, 

উপেজলা- ন েকাণা, জলা- ন েকাণা। 

৩ মাঃ আকাশ িময়া নবম ফামেমিশনারী ১ম ০২-০১-২০০৪ খারেশদ িময়া 7217494192533 01303653961 
াম- মড়ী, ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৪ মাঃ রািজব িময়া  নবম ফামেমিশনারী ১ম ১০-০৫-২০০৪ খারেশদ িময়া 7217494192533 01303653961 
াম- মড়ী, ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৫ মাঃ রাহান আল হাসান মা া নবম ফামেমিশনারী ১ম ২৭/১০/২০০৭ মাঃ শিহ ল ইসলাম 5978985777 ০১৪৫১৪১৬২০ 
াম-ফিরদ র, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৬ মাহ ল হাসান বারহান  নবম ফামেমিশনারী ১ম ১১-০৭-২০০৫  আল  িময়া 7214023506535 01759574381 াম-সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৭ মাঃ মেহদী হাসান অ ব নবম ফামেমিশনারী ১ম ০৪-০৯-২০০৬ মাঃ হািব র রহমান 
 

01926728994 
াম-হির র, ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৮ জন চ  িব শমা নবম ফামেমিশনারী ১ম ০২-০৩-২০০৮ নয়ন চ  িব শমা ২৮২৮৭০০৪৬৪ ০১৭১০৫৮৪৪৭০ াম-পারলা, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৯ সাখাওয়াত হােসন সাহান নবম ফামেমিশনারী ১ম ২৮/০৮/২০০৫ মাঃ হলাল উ ীন ৪১৭২৯১৮৩৪৬ ০১৭৬০৩২৫৫২৫ াম-আন র, ডাকঘর-আন র, উপেজলা-
কলমাকা া, জলা- ন েকাণা। 

১০ মাঃ জািম ল ইসলাম নবম ফামেমিশনারী ১ম ২০/০২/২০০৫ সােহলা ৮২৩১৪১০৯০৬ ০১৯৪৩১৩৮৪৫১ 
াম- িনয়া নয়াপাড়া, ডাকঘর- মড়ী বাজার, 

উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

১১ মাঃ শািকল িময়া  নবম ফামেমিশনারী ১ম ১০-০৩-২০০৬ মাঃ জজ িময়া ৫০৮১১৯৫৮৬৮ ০১৭৭১৫৫৪১৭২ 
াম-জালাল র, ডাকঘর-রায় ম রৗহা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

১২ কাজী মাঃ এমদাদ উ াহ নবম ফামেমিশনারী ১ম ৩০/১২/২০০৬ কাজী মাঃ ৎফর রহমান 7210471459637 01718820419 াম- সখারকা া নই, ডাকঘর-বড়বাড়ী নই, 
উপেজলা-আটপাড়া, জলা- ন েকাণা। 

১৩ কাজী মাঃ বরকত উ াহ নবম ফামেমিশনারী ১ম ২৯/১২/২০০৭  কাজী মাঃ ৎফর রহমান 
 

01718820419 
াম- সখারকা া নই, ডাকঘর-বড়বাড়ী নই, 

উপেজলা-আটপাড়া, জলা- ন েকাণা। 

১৪ িব ল তা কদার নবম ফামেমিশনারী ১ম ০৪-০১-২০০৮ মাঃ জােহ ল ইসলাম 6112315756466 01775579469 
াম-বািলয়া ির, ডাকঘর- মড়ী বাজার, 

উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 



 

ন েকাণা সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, ন েকাণা। 
 

২০২১ সেনর নবম িনেত ভিত ত িশ াথ েদর পিরসং ান ও নােমর  তািলকাঃ 
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াশ 
রাল 

িশ াথ র নাম ণী ড িশফট জ  তািরখ িপতা/অিভভাবেকর নাম 
িপতা/অিভভাবেকর 

এনআইিড ন র 
িপতা/অিভভাবেকর 

মাবাইল ন র 
িশ াথ র বতমান কানা 

১৫ অ ব চ বত  নবম ফামেমিশনারী ১ম ২৮/০২/২০০৮ িনহার চ বত  ২৩৯২১৮৩২৫৩ 01778527989 
াম-ইয়ারণ, ডাকঘর-িহরণ র, উপেজলা- বধলা, 
জলা- ন েকাণা। 

১৬ হামজা হাসান িহেমল নবম ফামেমিশনারী ১ম ০১-০৬-২০০৭ হািজ ল ইসলাম ৫৫২৭৬৬৮৯৪০ 01783323658 াম-সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

১৭ মাঃ আিশক িময়া নবম ফামেমিশনারী ১ম ০৫-০১-২০০৪ মাঃ মাকেসদ িময়া 6879930359 01782608272 াম-বিন, ডাকঘর-বাংলা, উপেজলা- ন েকাণা 
সদর, জলা- ন েকাণা। 

১৮ মাঃ ওবায় াহ নবম ফামেমিশনারী ১ম ০১-০১-২০০৭ মাঃ আ ল মিজদ ৩২৮০৯৭৬২৪৬ 01969663168 
াম-জালাল র, ডাকঘর-রায় ম রৗহা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

১৯ মাঃ নাজ ল দা নবম ফামেমিশনারী ১ম ০৫-০৪-২০০৩ মাঃ রমজান িময়া ৩২৯৭৯৮২২৮৬ 01301532515 াম-সাহতা, ডাকঘর-সাহতা, উপেজলা-বারহা া , 
জলা- ন েকাণা। 

২০ মাঃ তাওিকব িময়া নবম ফামেমিশনারী ১ম ১৮/১১/২০০৫ মাঃ আ ল কােসম ৬৮৭৭৯২৭৪৭২ 01758837848 াম- ছাট গাড়া, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

২১ িহমন আহেমদ নবম ফামেমিশনারী ১ম ০২-০১-২০০৭ মাঃ জােবদ আলী ৭২৩১০৯৩১৪১ 01756884053 
াম-আমলী কশব র, ডাকঘর- মড়ী বাজার, 

উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

২২ মাঃ ফরহাদ খান নবম ফামেমিশনারী ১ম ১১-১২-২০০৬ মাঃ আই ব খান ১৪৯০৭৪৯২৩৯ 01735527276 
াম-ইয়ারণ, ডাকঘর-িহরণ র, উপেজলা- বধলা, 
জলা- ন েকাণা। 

২৩ মাঃ িরফাত ইয়া নবম ফামেমিশনারী ১ম ২৭/০৭/২০০৭ মাঃ মা ম ইয়া ৯১২৮০০৭৩২৮ 01628840269 াম- ছাট গাড়া, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

২৪ জািহদ হাসান ত  নবম ফামেমিশনারী ১ম ০১-০১-২০০৭ রিফ ল ইসলাম 
 

01912710807 
াম-হলইদা , ডাকঘর-হাটখলা বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

২৫ সৗরভ হ শা  নবম ফামেমিশনারী ১ম ২৫/০২/২০০৭ বা  হ 
 

01304820698 
াম-সাতপাই নদীরপাড়, ডাকঘর- ন েকাণা, 

উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

২৬ আকাশ আক  নবম ফামেমিশনারী ১ম ১০-১২-২০০৬ উ ল আক  ৯৬৬৫৪৬৫৪৫৮ 01986714252 
াম-আমলী কশব র, ডাকঘর- মড়ী বাজার, 

উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

২৭ মাঃ সাগর িময়া নবম ফামেমিশনারী ১ম ০৩-১০-২০০৭ মাসেলম উ ীন ৭৭৮২০১৮৬৪৭ 01772651705 াম- মৗগাতী, ডাকঘর- য়া বাজার উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

২৮ িবজয় িময়া নবম ফামেমিশনারী ১ম ০২-০৩-২০০৫ আশব আলী 
 

01753555349 াম-পি ম মদনী, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

২৯ রিব ল ইসলাম সা াম  নবম ফামেমিশনারী ১ম ১২-০৬-২০০৭ মাঃ লাল িময়া 
 

01408305744 াম- গা র ফিচকা, ডাকঘর-হাটখলা বাজার, 
উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৩০ পারেভজ খান মািহন নবম ফামেমিশনারী ১ম ২৪/০১/২০০৭ মাছা: সােজদা  ৫৯৭৭৭৮৫৫৫৮ ০১৭১৬৭০৭২৮৩ াম-সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 



 

ন েকাণা সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, ন েকাণা। 
 

২০২১ সেনর নবম িনেত ভিত ত িশ াথ েদর পিরসং ান ও নােমর  তািলকাঃ 
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াশ 
রাল 

িশ াথ র নাম ণী ড িশফট জ  তািরখ িপতা/অিভভাবেকর নাম 
িপতা/অিভভাবেকর 

এনআইিড ন র 
িপতা/অিভভাবেকর 

মাবাইল ন র 
িশ াথ র বতমান কানা 

৩১ তপন রিব দাস নবম ফামেমিশনারী ১ম ১৫/১০/২০০৭ খলাল রিব দাস 
 

01948661041 াম-বােজআমলী, ডাকঘর- মড়ী বাজার, 
উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৩২ মাঃ ািসর নবম ফামেমিশনারী ১ম ১৭/১০/২০০৪ মাঃ কাম ামান উ ল 
 

01788857317 
াম-সাতপাই ( েফসরপাড়া), ডাকঘর- ন েকাণা, 

উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৩৩ মাঃ সাফায়াত হােসন তা কদার নবম ফামেমিশনারী ১ম ১২-০৭-২০০৬ মাঃ আ ল িময়া তা কদার 
 

01727274772 াম-কা ন র, ডাকঘর-হাটখলা বাজার, 
উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৩৪ মই ল ইসলাম সিজব নবম ফামেমিশনারী ১ম ১৮/১২/২০০৫ িসরা ল ইসলাম  
 

01736739380 াম-মহােদব র ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৩৫ মাঃ আিরফ িময়া নবম ফামেমিশনারী ১ম ১৫/০১/২০০৬ মাঃ মনহর আলী ৪৬৩১৬৭৪৫৫৫ ০১৯৩২১৩৭৩০৭ 
াম-আমলী কশব র, ডাকঘর- মড়ী বাজার, 

উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৩৬  মাঃ নাইম নবম ফামেমিশনারী ১ম ১২-০৭-২০০৭ মাঃ স ার ৯১২৮৯৯৪৮০৪ 01776347708 াম- ব উ য়া  ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৩৭ মাঃ তাফােয়ল হােসন নবম ফামেমিশনারী ১ম ০১-০১-২০০৪ সাইব আলী ৪১৮২০৩৩০৫২ 01727413176 াম-মনকাি য়া, ডাকঘর- য়া বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৩৮ মাঃ অন  নবম ফামেমিশনারী ১ম ১৭/১১/২০০৬ মাঃ নািজম উ ীণ 
 

01881009360 াম-ল ী র, ডাকঘর-খিলশা র, উপেজলা-
বধলা, জলা- ন েকাণা। 

৩৯ মা: আলী হাসান জািহদ নবম ফামেমিশনারী ১ম ২৯/০৫/২০০৭ মা: জােহদ িময়া 
 

01734401618 াম-পি ম মদনী, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৪০ মা: সািমর উি ন িরপন নবম ফামেমিশনারী ১ম ০৬-০২-২০০৫ মা: আ ল কােদর ১৪৭৭৯৭০৩১১ 01752332019 াম-মইন র, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ন েকাণা সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, ন েকাণা। 
 

২০২১ সেনর নবম িনেত ভিত ত িশ াথ েদর পিরসং ান ও নােমর  তািলকাঃ 
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ড : ফামেমিশনারী , িশফট : ২য় 

 

াশ 
রাল 

িশ াথ র নাম ণী ড িশফট জ  তািরখ িপতা/অিভভাবেকর নাম 
িপতা/অিভভাবেকর 

এনআইিড ন র 
িপতা/অিভভাবেকর 

মাবাইল ন র 
িশ াথ র বতমান কানা 

৫১ Md. Emon Mia নবম ফামেমিশনারী ২য় ২২/০৫/২০০৪ Ali Ahmmad 8231403877 01921877133 
াম- মড়ী, ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৫২ Md. Peas Mia নবম ফামেমিশনারী ২য় ২০/১০/২০০৫ 
Md. Siddikur 
Rahman 

7218379208350 01991719507 
াম- র, ডাকঘর-ই িলয়া, উপেজলা- বধলা, 
জলা- ন েকাণা। 

৫৩ Md. Rana Mia নবম ফামেমিশনারী ২য় ০২-০৬-২০০৬ Md. Gias Uddin 
 

01701920387 
াম- র, ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
বধলা, জলা- ন েকাণা। 

৫৪ Saifur Rahman Riad নবম ফামেমিশনারী ২য় ১৫/০১/২০০৭ Md. Abdul Jalil 6880959959 01317730214 
াম- মড়ী, ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৫৫ Kawsar Hashan Onjon নবম ফামেমিশনারী ২য় ২০/০৩/২০০৬ Md. Rosul Mia 9148164271 01706426498 াম-চ র, ডাকঘর-চ র, উপেজলা-বারহা া, 
জলা- ন েকাণা। 

৫৬ Md. Mohibullah নবম ফামেমিশনারী ২য় ৩১/০৩/২০০৬ Md. Morom Ali 7777759072 01782802620 
াম-মইন র, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৫৭ Md.Al Mosabbir Khan নবম ফামেমিশনারী ২য় ২৮/০৭/২০০৭ 
Md.Mozammal 
Haque Khan 

6112327856297 01716634472 
াম-আহসান র, ডাকঘর- ডৗহাখলা-২২৭০, 
উপেজলা- গৗরী র, জলা-ময়মনিসংহ। 

৫৮ Md. Imran নবম ফামেমিশনারী ২য় ০৬-০৮-২০০৪ Md. Arsadul  7781419002 01760915375 াম-বােজআমলী, ডাকঘর- মড়ী বাজার, 
উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৫৯ Nur Nobi Islam নবম ফামেমিশনারী ২য় ০১-০১-২০০৮ Md. Amdadul Haque 5969064749 01927880796 াম-আলম র ডাকঘর-আলম র, উপেজলা-
বধলা, জলা- ন েকাণা। 

৬০ Emon Mia নবম ফামেমিশনারী ২য় ০৬-০৭-২০০৬ Md. Samim Mia 
 

01914185725 াম-সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৬১ Shahabir Hasan Mabbir নবম ফামেমিশনারী ২য় ০৬-০৮-২০০৬ 
Abdul Mannan 
Talukder 

1477712812 01950171400 াম-সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৬২ Abu Sufian  নবম ফামেমিশনারী ২য় ১৭/১১/২০০৫ Sultan Ahmed 7227402106970 01770448100 াম-সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৬৩ Hemel Ahamed নবম ফামেমিশনারী ২য় ০৭-১০-২০০৬ Habibur Rahman 9013221539764 01746191668 াম-বািলয়া রী, ডাকঘর- মড়ী বাজার, 
উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 



 

ন েকাণা সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, ন েকাণা। 
 

২০২১ সেনর নবম িনেত ভিত ত িশ াথ েদর পিরসং ান ও নােমর  তািলকাঃ 
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াশ 
রাল 

িশ াথ র নাম ণী ড িশফট জ  তািরখ িপতা/অিভভাবেকর নাম 
িপতা/অিভভাবেকর 

এনআইিড ন র 
িপতা/অিভভাবেকর 

মাবাইল ন র 
িশ াথ র বতমান কানা 

৬৪ Md. Rihan Ahmed Shuvo নবম ফামেমিশনারী ২য় ২০/০২/২০০৭ Md. Hannan Mia 3281929558 01795052114 াম-িস া র, ডাকঘর-দি ণ িবিশউড়া, 
উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৬৫ Reduanul Islam Apon নবম ফামেমিশনারী ২য় ১০-১২-২০০৬ Abdur Razzak 
 

01780037828 াম-মারািদঘী ডাকঘর- য়া, উপেজলা- ন েকাণা 
সদর, জলা- ন েকাণা। 

৬৬ Md. Faysal Mia  নবম ফামেমিশনারী ২য় ০৭-১০-২০০৭ Md. Bulbul Mia 1927973071 01734002076 াম-বিশ ড়া ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৬৭ Abu Hanif নবম ফামেমিশনারী ২য় ০১-০২-২০০৫ Md. Khukon Mia 
 

01744354640 াম-মায়া িহ, ডাকঘর-বাংলা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৬৮ Md. Mahedi Hasan Akash নবম ফামেমিশনারী ২য় ০৫-১০-২০০৬ Md. Rasal Mia 
 

01767937667 াম-জাহা ীর র, ডাকঘর- পগ  বাজার, 
উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৬৯ Md. Asraful Islam Sany নবম ফামেমিশনারী ২য় ১১-১১-২০০৭ Md. Abul Kasem 
 

01626440280 াম-ভ পাড়া র, ডাকঘর-রায় ম রৗহা, 
উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৭০ Md. Ovey Mia নবম ফামেমিশনারী ২য় ১২-০৫-২০০৬  Md Hasem Mia 
 

01768596390 াম-জাহা ীর র, ডাকঘর- পগ  বাজার, 
উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৭১  Md. Foysal Khan Polas নবম ফামেমিশনারী ২য় ১০-০৬-২০০৫  Md Ujjal Khan 
 

01704311701 াম-ইয়ারণ, ডাকঘর-িহরণ র, উপেজলা- বধলা, 
জলা- ন েকাণা। 

৭২  Norjoy Hossen নবম ফামেমিশনারী ২য় ১১-০১-২০০৮ Md . Jahangir 
 

01714963774 াম-গিজন র, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৭৩ Abir Sarker নবম ফামেমিশনারী ২য় ০৮-০৩-২০০৭ Dulu Sarker 
 

01775555486 াম- গািব র, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৭৪ Apon Mia নবম ফামেমিশনারী ২য় ১৮/০২/২০০৫ Bapon Mia 8259849951 01999466181 াম-বাহা র র, ডাকঘর-রায় ম রৗহা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৭৫ Sojib Ahmed Biswas নবম ফামেমিশনারী ২য় ০৬-০৯-২০০৭ Md. Abdul Barek 
 

01799137700 াম-কারলী, ডাকঘর-চি শা, উপেজলা- ন েকাণা 
সদর, জলা- ন েকাণা। 

৭৬ Samrat Mia নবম ফামেমিশনারী ২য় ১৫/০৪/২০০৫ MST. HALIMA AKTHER 1907935025 01309367988 াম-বাহা র র, ডাকঘর-রায় ম রৗহা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৭৭ Anwar Hesen নবম ফামেমিশনারী ২য় ২৬/১১/২০০৬ Md.Abul Hasem 7774823418 01920316811 াম- লাবাইদ, ডাকঘর-পাইলা , উপেজলা-
বধলা, জলা- ন েকাণা। 

৭৮ Md.Sabbir Hossin নবম ফামেমিশনারী ২য় ১১-০১-২০০৭ Md. Abdul Haque 
 

01752220320 াম-সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 



 

ন েকাণা সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, ন েকাণা। 
 

২০২১ সেনর নবম িনেত ভিত ত িশ াথ েদর পিরসং ান ও নােমর  তািলকাঃ 
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াশ 
রাল 

িশ াথ র নাম ণী ড িশফট জ  তািরখ িপতা/অিভভাবেকর নাম 
িপতা/অিভভাবেকর 

এনআইিড ন র 
িপতা/অিভভাবেকর 

মাবাইল ন র 
িশ াথ র বতমান কানা 

৭৯ Manik Chandra Sutradhar নবম ফামেমিশনারী ২য় ০৮-১০-২০০৬ 
Naresh Chandra 
Sutradhar  

01786032537 
াম- িনয়া বপাড়া, ডাকঘর- মড়ী বাজার, 

উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৮০ Md. Harej Mia নবম ফামেমিশনারী ২য় ২০/০৬/২০০৫ Md. Rukko Mia 8228284743 01990745301 াম-হলইদা , ডাকঘর-হাটখলা বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৮১ Sumon Mia নবম ফামেমিশনারী ২য় ১৫/০৩/২০০৬ Md. Bassu Mia 
 

01754867657 াম-ম েলর গাতী, ডাকঘর-িবষম র, উপেজলা-
কলমাকা া, জলা- ন েকাণা। 

৮২ Shakib Hasan Jony নবম ফামেমিশনারী ২য় ০১-০১-২০০৭ Md. Bozlu Mia 3727754461 01740354269 াম-উ র সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৮৩ Md. Mostakim Mia নবম ফামেমিশনারী ২য় ১৫/০৫/২০০৫ Sufiya 8231402952 01302577331 াম-কমল র, ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৮৪ Md. Apon Mia নবম ফামেমিশনারী ২য় ২৪/০১/২০০৭ ABDUL KUDDUS 7217479294691 01731021099 াম- রৗহা, ডাকঘর-রায় প রৗহা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৮৫ Al Nur Mohammad Shovon নবম ফামেমিশনারী ২য় ১১-১২-২০০৬ Md. Shafiqul Islam 2650898491549 01720535740 
াম-সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৮৬ Palash Chandra Sarker নবম ফামেমিশনারী ২য় ১০-০১-২০০৬ 
Shree Govindra 
Chandra Sarker 

5981443011 01748026834 
াম-আমলী কশব র, ডাকঘর- মড়ী বাজার, 

উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৮৭ Md. Rubel Mia নবম ফামেমিশনারী ২য় ২২/১১/২০০৬ Md. Jewel Mia 
 

01308264163 াম- র, ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা, জলা- ন েকাণা। 

৮৮ Sheik Shihab Uddin Labib নবম ফামেমিশনারী ২য় ২০/০৮/২০০৭ Md. Ajij 3281208664 01995717329 
াম- ধ ড়া, ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা, জলা- ন েকাণা। 

৮৯ Ashim  Sarker নবম ফামেমিশনারী ২য় ১১-০৪-২০০৭ Motidra Sarker 9028908244066 01764828367 
াম-সাতপাই পালপাড়া, ডাকঘর- ন েকাণা, 

উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৯০ Md. Noyon Mia নবম ফামেমিশনারী ২য় ০১-০৭-২০০৫ Md. Sahed Mia 4631212737 01753051774 
াম-িজয়া ী র, ডাকঘর- মড়ী বাজার, 

উপেজলা- ন েকাণা, জলা- ন েকাণা। 

 
 
 
 
 

 
 



 

ন েকাণা সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, ন েকাণা। 
 

২০২১ সেনর নবম িনেত ভিত ত িশ াথ েদর পিরসং ান ও নােমর  তািলকাঃ 
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ড : সেমিকং , িশফট : ১ম 

 
াশ 

রাল 
িশ াথ র নাম ণী ড িশফট জ  তািরখ িপতা/অিভভাবেকর নাম 

িপতা/অিভভাবেকর 
এনআইিড ন র 

িপতা/অিভভাবেকর 
মাবাইল ন র 

িশ াথ র বতমান কানা 

১ Most. Nadira Akter নবম সেমিকং ১ম ০১/০১/২০০৮ Azizul Mia 
 

০১৭২২০৯৭২৮১ াম-উ র সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

২ Sima Akter নবম সেমিকং ১ম ১৮/০৮/২০০৬ Md. Sha Alom 7332197420 ০১৭৯৪১৩০৭৫৭ াম-মইন র, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৩ Muttakin Hasan নবম সেমিকং ১ম ০১/০১/২০০৬ Md. BabulMia 2830965675 ০১৭৪০৯৫৮৮৪২ াম-জালাল র, ডাকঘর-রায় প রৗহা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৪ Arafat নবম সেমিকং ১ম ০৩/০৪/২০০৮ Md. Shohidulla 
 

০১৭৩৪৮৭৬৮৪৭ াম-বিন, ডাকঘর-বাংলা, উপেজলা- ন েকাণা 
সদর, জলা- ন েকাণা। 

৫ Chuya Akter Bristy নবম সেমিকং ১ম ২৯/০৫/২০০৮ Subor Mia 
 

০২৭২১৫২২৭৫১ াম-নাগড়া, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৬ Arman নবম সেমিকং ১ম ২০/১২/২০০৫ Rahisa Begum 1015756404 01305399402 
াম- মড়ী, ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৭ Md. Sharif Ahmad নবম সেমিকং ১ম ০৭/০২/২০০৭ Md. Sultan Mia 
 

০১৭৭৭২১৬৫২৯ াম-পি ম মইন র, ডাকঘর- ন েকাণা, 
উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৮ Jasmin Akter নবম সেমিকং ১ম ১৫/১১/২০০৭ Abdul Rahim 
 

০১৯৬৮০৮৩২৪১ াম- ঘা র, ডাকঘর-হাটখলা বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৯ Most. Israt Jahan Ipti নবম সেমিকং ১ম ০১/০১/২০০৭ A Momen Akanda 1931201147 01732231146 
াম- মড়ী, ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

১০ Tanjina Akter নবম সেমিকং ১ম ২৫/১২/২০০৬ Abdul Hakim 
 

০১৩০১৮৮৬৯৫৭ াম-িশব সাদ র, ডাকঘর- দও র, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

১১ Md. Kawsar Ahmed নবম সেমিকং ১ম ৩০/১২/২০০৭ Md. Samsul islam 19827214071000002 ০১৯২৮৫০৬২৪৪ াম-সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

১২ Most. Bipasha নবম সেমিকং ১ম ১৬/০২/২০০৭ Biplob Mia 9564669126 ০১৭৫৯৫৭৫১৬৪ াম-খাট রা, ডাকঘর- য়া, উপেজলা- ন েকাণা 
সদর, জলা- ন েকাণা। 

১৩ Junaid Ahmed নবম সেমিকং ১ম ০৪/০৯/২০০৬ Abdul Momen 
 

০১৭৩৮৮২২০০৩ াম- ছাট গাড়া, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

১৪ Nagmin Akter নবম সেমিকং ১ম ০১/০১/২০০৭ Habibur Rahman 
 

০১৭১২২৬৭৯৯১ াম-পা া, ডাকঘর-িবলকাউিশ, উপেজলা- বধলা, 
জলা- ন েকাণা। 



 

ন েকাণা সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, ন েকাণা। 
 

২০২১ সেনর নবম িনেত ভিত ত িশ াথ েদর পিরসং ান ও নােমর  তািলকাঃ 
 

H:\TSC_Netrakona\New Doc folder\Web\Admission Class Nine 2021_TSC Netrokona.doc                                                                                                                                                                                                                                                          Page-15  

াশ 
রাল 

িশ াথ র নাম ণী ড িশফট জ  তািরখ িপতা/অিভভাবেকর নাম 
িপতা/অিভভাবেকর 

এনআইিড ন র 
িপতা/অিভভাবেকর 

মাবাইল ন র 
িশ াথ র বতমান কানা 

১৫ Most. Mim নবম সেমিকং ১ম ০৩/১২/২০০৭ Rina Akter 86812551495 ০১৯৮৬৯৭৫৩৫৬ াম-আমলী কশব র, ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

১৬ Anika Tahossen Oishe নবম সেমিকং ১ম ২৮/০৫/২০০৬ AKM Amirul Islam 
 

০১৭২৯৯৩১২২৮ াম-মইন র, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

১৭ Shanta Moni নবম সেমিকং ১ম ২২/১০/২০০৫ Md. kashem 2835839917 ০১৭২৫১৫৪৯৫৭ াম-উ র সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

১৮ Sameya Khatun নবম সেমিকং ১ম ০৩/১১/২০০৬ Md. Shamsul Haque 6877832599 ০১৯৮০২২২৬১১ াম- ছাট গাড়া, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

১৯ Esrat Jahan Eayamoni নবম সেমিকং ১ম ০২/০৪/২০০৬ Masud Mia 
 

০১৩০৮৪৩৮৭২৭ াম- ছাট গাড়া, ডাকঘর- মড়ী, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

২০ Most.Bilkich Akter নবম সেমিকং ১ম ০৮/০৬/২০০৬ Md. Kajim Uddin 3732027846 01749071628 াম-কা ন র, ডাকঘর-হাটখলা বাজার, 
উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

২১ Tonni Akter Priya নবম সেমিকং ১ম ২০/০২/২০০৬ Md. Rokun Uddin 
 

০১৭১৪৪৯৮৬৭৭ াম-খার বাংলা, ডাকঘর-বড়ওয়ারী, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

২২ Md.Shakawat Hussain নবম সেমিকং ১ম ০১/০৫/২০০৭ Md. Wares Mia 
 

০১৭২১৬৪৯৩১০ াম-হির র, ডাকঘর- মড়ী, উপেজলা- ন েকাণা 
সদর, জলা- ন েকাণা। 

২৩ Sabrina jahan Nouri নবম সেমিকং ১ম ১৯/০৬/২০০৬ Shoukat Jahan Khan 
 

০১৭১৭১৫২২১৫ াম- মদনী িময়াবাড়ী, ডাকঘর- ন েকাণা, 
উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

২৪ Sharmin Jahan Noushi নবম সেমিকং ১ম ১৯/০৬/২০০৬ Shoukat Jahan Khan 
 

০১৭১৭১৫২২১৫ াম- মদনী িময়াবাড়ী, ডাকঘর- ন েকাণা, 
উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

২৫ Nawrin Nusrat Laboni নবম সেমিকং ১ম ৩১/১২/২০০৫ Md. Faruk Mia 7332319719 ০১৯২১২৯৯১৭৩ াম- ছাট গাড়া, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

২৬ Yeasmin Akter নবম সেমিকং ১ম ০৫/০৯/২০০৬ Md. Abul kalam 8677811211 ০১৭৪৫৩৫২১৮৪ াম-উ র সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

২৭ Masuma Akter নবম সেমিকং ১ম ০১/০১/২০০৬ Mazu Mia 
 

০১৭০৫৭১২০৭০ াম-বড় গাড়া, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

২৮ Most. Toma Akter নবম সেমিকং ১ম ০১/০১/২০০৬ Md. Shohid Mia 
 

০১৯৩৭৬৮৬৭২৫ াম-বড় গাড়া, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

২৯ Md. Safayet Hosen নবম সেমিকং ১ম ২৭/০২/২০০৭ Md. Abdus Salam 
 

০১৯৩৯৭১৪৯৬৬ াম-হলইদা , ডাকঘর-হাটখলা বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 



 

ন েকাণা সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, ন েকাণা। 
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াশ 
রাল 

িশ াথ র নাম ণী ড িশফট জ  তািরখ িপতা/অিভভাবেকর নাম 
িপতা/অিভভাবেকর 

এনআইিড ন র 
িপতা/অিভভাবেকর 

মাবাইল ন র 
িশ াথ র বতমান কানা 

৩০ Yeasir Mahamod Shopon নবম সেমিকং ১ম ২৬/১১/২০০৫ Md. Julfiqur Ali Vutto 1481586863 ০১৭২১৫৭০৯৪৪ াম-চরপাড়া, ডাকঘর-রায় প রৗহা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৩১ Momena Khatun নবম সেমিকং ১ম ০২/০২/২০০৮ Md. Hafij Uddin 5082192245 01771924173 াম-দি ণ সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, 
উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৩২ Md. Mozaid Ahmed নবম সেমিকং ১ম ২০/১২/২০০৫ Md. ali Usman Bapare 
 

০১৮৭৬২৯৬৪৬৭ াম-বা াপাড়া, ডাকঘর-রায় র, উপেজলা-
বারহা া, জলা- ন েকাণা। 

৩৩ Tufayil  নবম সেমিকং ১ম ০২/০৫/২০০৬ Md. Ruyel 3277775544 01302388723 াম-সাতপাই ছাট গাড়া, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৩৪ Md. Rabbi Mia নবম সেমিকং ১ম ০১/০১/২০০৫ Md. Jamal Uddin 1929269593 ০১৭৩৫৭৫৯৯৭০ াম- ব উ য়া , ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৩৫ Emam Hossen নবম সেমিকং ১ম ০২/১১/২০০৭ Amrirul Hossen 4177692623 ০১৯৫২৪১৩০০৭ 
াম-উ র সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৩৬ Piyas Fahim নবম সেমিকং ১ম ০২/০৪/২০০৭ Rukon Mia 3729281836 01713624376 
াম- ি য়া, ডাকঘর- য়া বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৩৭ Md. Alam Mia নবম সেমিকং ১ম ০৫/০৯/২০০৭ Md. Sultan Mia 8229359198 ০১৯৬০৩৮০২৬৫ 
াম-কা ন র, ডাকঘর-হাটখলা বাজার, 

উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৩৮ Kowsur Akondo নবম সেমিকং ১ম ৩০/১২/২০০৬ Ali Usman Akanda 8679761455 ০১৭৪৫২৭৪৯৮৫ াম- বতাটী, ডাকঘর- বতাটী, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৩৯ Md. Foysal Mia নবম সেমিকং ১ম ০১/০৩/২০০৬ Md. Julhas Mia ২৩৭৯৭১৪২২৯ ০১৭৬৬০৮৩১০৭ াম-নারাি য়া, ডাকঘ-রিহরণ র, উপেজলা-
বধলা, জলা- ন েকাণা। 

৪০ Md. Omor Faruk নবম সেমিকং ১ম ২১/১১/২০০৭ Md. Tufayel  ১৯৮১৭২১৪০৭১০৩৩১২২ ০১৭২১৯৯৭২৪৮ াম-সা য়া ই র, ডাকঘর-পাচকাঠা বাজার, উপেজলা-
কলমাকা া, জলা- ন েকাণা। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ন েকাণা সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, ন েকাণা। 
 

২০২১ সেনর নবম িনেত ভিত ত িশ াথ েদর পিরসং ান ও নােমর  তািলকাঃ 
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ড : সেমিকং , িশফট : ২য় 

 

াশ 
রাল 

িশ াথ র নাম ণী ড িশফট জ  তািরখ িপতা/অিভভাবেকর নাম 
িপতা/অিভভাবেকর 

এনআইিড ন র 
িপতা/অিভভাবেকর 

মাবাইল ন র 
িশ াথ র বতমান কানা 

৫১ অিপতা রানী সরকার নবম সেমিকং ২য় ১৬/০৫/২০০৭ ং  সরকার 
 

০১৯২১৯৯২৪৩৬ াম- তরী বাজার, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৫২ মাঃ রিফ ল ইসলাম নবম সেমিকং ২য় ৩০/০১/২০০৫ মাঃ মহরম আলী 
 

০১৭৩৭৪৯১৯৪৪ াম- নই, ডাকঘর- নই বাজার, উপেজলা-
কলমাকা া, জলা- ন েকাণা। 

৫৩ সািব াহার নবম সেমিকং ২য় ১৫/০৭/২০০৫ গালাম হােসন 
 

০১৭৫৬৫৭৪৬৩৭ াম-দি ণ নাগড়া, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৫৪ রািকব িময়া নবম সেমিকং ২য় ১৩/১০/২০০৮ মাঃ িফ জ িময়া 
 

০১৭৫৭৭৬৭৩৯৬ 
াম- মড়ী, ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৫৫ মাঃ সাখােয়ত আলী নবম সেমিকং ২য় ০২/০৪/২০০৭ মাঃ ম  িময়া 
 

০১৭২৯৮৯৯১৫৯ 
াম-কয়রা , ডাকঘর- য়া, উপেজলা- ন েকাণা 

সদর, জলা- ন েকাণা। 

৫৬ মাইন উি ন হােসন নবম সেমিকং ২য় ০১/০১/২০০৭ হােশম িময়া 8229679777 ০১৯২০২২৯৩৪০ 
াম-িশ লা , ডাকঘর-তািতয়র, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৫৭ আিন ল ইসলাম নবম সেমিকং ২য় ১৫/০১/২০০৪ মাঃ আ ল মা ান 
 

০১৭৫৭৪০৭০৬৯ াম-আমলী কশব র, ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৫৮ তাসিলমা আ ার নবম সেমিকং ২য় ২১/০৪/২০০৩ মাঃ ল হক 1481187860 01940264620 
াম-সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৫৯ া আ ার নবম সেমিকং ২য় ১৮/১২/২০০২ মিজ র রহমান 
 

০১৭৯৭৪৩৩৪৭৫ 
াম-ঘাগড়া, ডাকঘর-চরপাড়া, উপেজলা-আটপাড়া, 
জলা- ন েকাণা। 

৬০ ফািহম  নবম সেমিকং ২য় ১৯/০১/২০০৯ মাঃ আ ল হিলম 6431204533 ০১৭৪৫৬৪৩৭৫৬ াম-হািসম র, ডাকঘর-রায় প রৗহা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৬১ মা ন কিবর ঞা নবম সেমিকং ২য় ০২/১০/২০০৭ মাঃ শিফ ল ইসলাম ঞা 1927992022 ০১৭৭৫৭০৪১২৮ 
াম-উ র সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৬২ িমলনা আ ার নবম সেমিকং ২য় ২৪/১২/২০০৪ িব াল হােসন 5531569241 ০১৭৩৩৮৩৪৯৬৬ াম-আমলী কশব র, ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৬৩ মাঃ বা  িময়া নবম সেমিকং ২য় ০৫/০১/২০০৫ মাঃ মালী িময়া 
 

০১৭৮৭৪৭২১৭০ 
াম-বনগাও, ডাকঘর- য়া, উপেজলা- ন েকাণা 

সদর, জলা- ন েকাণা। 



 

ন েকাণা সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, ন েকাণা। 
 

২০২১ সেনর নবম িনেত ভিত ত িশ াথ েদর পিরসং ান ও নােমর  তািলকাঃ 
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াশ 
রাল 

িশ াথ র নাম ণী ড িশফট জ  তািরখ িপতা/অিভভাবেকর নাম 
িপতা/অিভভাবেকর 

এনআইিড ন র 
িপতা/অিভভাবেকর 

মাবাইল ন র 
িশ াথ র বতমান কানা 

৬৪ আিবর হাসান রাি  নবম সেমিকং ২য় ০৭/০৪/২০০৪ মাঃ সিলম উি ন 5941204802 ০১৯৩৫৭০৭৯৩৩ াম-আমলী কশব র, ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৬৫ তাসিনম লতানা তািরন নবম সেমিকং ২য় ২৪/০৭/২০০৮ রােকয়া আ ার 1015606146 01708948548 
াম-বােজ আমলী, ডাকঘর- মড়ী বাজার, 

উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৬৬ তামা া আ ার নবম সেমিকং ২য় ০৩/১০/২০০৫ িরপন িময়া 5980974496 ০১৩১৩৯৯৪৫৭৩ 
াম-বােজ আমলী, ডাকঘর- মড়ী বাজার, 

উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৬৭ মাঃ মাজাহা ল হক সািদ নবম সেমিকং ২য় ২৪/১০/২০০৪ মাঃ ম ল হক 
 

০১৯২২৬১০৮৪৮ াম- িনয়া জালালপাড়া, ডাকঘর- মড়ী বাজার, 
উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৬৮ িনফফাত নওছাবা তাবাস ম নবম সেমিকং ২য় ০১/০১/২০০৮ মাঃ শিফ ল ইসলাম 
 

০১৭২১৫২২১৫৩ াম- গা র ফিচকা, ডাকঘর-হাটখলা বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা , জলা- ন েকাণা। 

৬৯ মাছাঃ আসমা আ ার আশা নবম সেমিকং ২য় ২৯/১২/২০০৫ মাঃ আ ল হা ান 
 

০১৬২০৯৪৮৭৫৯ 
াম-উ র সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৭০ ইসরাত জাহান ইমা নবম সেমিকং ২য় ২৯/০১/২০০৬ ল ইসলাম 19707227401000003 01775170091 
াম-উ র সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৭১ আশা মিন নবম সেমিকং ২য় ১০/১১/২০০৬  মাঃ শিফ নওয়াজ খান 
 

০১৭১৩৫০৫৬৩৮ 
াম-পি ম সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, 

উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৭২ সাঈদা নওিম  নবম সেমিকং ২য় ১৭/০১/২০০৮ আ াহ আল মা ন 
 

০১৭০৩৯১২৩৮৮ 
াম-উ র সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৭৩ সািময়া নাভা নবম সেমিকং ২য় ০৭/১১/২০০৭ আ াহ আল মা ন 
 

০১৭০৩৯১২৩৮৮ 
াম-উ র সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৭৪ শখ বােয়দ আহে দ নবম সেমিকং ২য় ১৬/১২/২০০৬ মাঃ আ ল জিলল 7217455187212 01763854481 াম-গড়কা া, ডাকঘর-বড়য়ারী, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৭৫ মাঃ আশরাফ আলী নবম সেমিকং ২য় ১১/০২/২০০৬ মাঃ আ ল আলী 
 

০১৭২১৯৩৬৫৩৯ 
াম-সাতপাই পালপাড়া, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৭৬ মাঃ ফিরদ িময়া নবম সেমিকং ২য় ০৫/০৮/২০০৬ খারেশদ আলম 
 

০১৯১৮৪৮৯৯৬০ 
াম- মড়ী বাজার, ডাকঘর- মড়ী বাজার, 

উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৭৭ জািহন হাসান িরফাত নবম সেমিকং ২য় ০৫/০১/২০০৬ মাঃ িসি র রহমান 2377037208 ০১৯৫৭৯০৫২২৫ 
াম-বােদিব া, ডাকঘর-বািড়য়ল, উপেজলা-
বধলা, জলা- ন েকাণা। 

৭৮ সায়মন হাসান নবম সেমিকং ২য়   মাঃ এখরাস িময়া 
  

  



 

ন েকাণা সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, ন েকাণা। 
 

২০২১ সেনর নবম িনেত ভিত ত িশ াথ েদর পিরসং ান ও নােমর  তািলকাঃ 
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াশ 
রাল 

িশ াথ র নাম ণী ড িশফট জ  তািরখ িপতা/অিভভাবেকর নাম 
িপতা/অিভভাবেকর 

এনআইিড ন র 
িপতা/অিভভাবেকর 

মাবাইল ন র 
িশ াথ র বতমান কানা 

৭৯ তািনয়া আ ার নবম সেমিকং ২য় ০১/১০/২০০২ নািদয়া জসিমন 2828182838 01773149869 
াম-বারহা া রাড, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৮০ আকিলমা আ ার নবম সেমিকং ২য় ০৩/০৯/২০০৪ আসাদ িময়া 
 

০১৩১৯৫৬০৮৩৫ 
াম-উ র সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৮১ মাছাঃ হনা আ ার নবম সেমিকং ২য় ২০/১০/২০০৫ মাঃ  িময়া 7227401102208 01702520413 
াম-বিশ ড়া, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৮২ মাঃ িরফাৎ িময়া নবম সেমিকং ২য় ১৯/১১/২০০৭ মাঃ নয়ন িময়া 7217479297757 01971459276 াম- মাবারক র, ডাকঘর-রায় প রৗহা, 
উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৮৩ মাঃ সাগর িময়া নবম সেমিকং ২য় ০২/১২/২০০৪ মাঃ জন িময়া 6881210469 01784628229 
াম-বািল রী, ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৮৪ অক সরকার গৗরব নবম সেমিকং ২য় ১২/০৫/২০০৫ গৗরা  সরকার 
 

০১৭৭৩৮৮৭৪১২ াম-নাগড়া, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৮৫ কাওছার হাসান নবম সেমিকং ২য় ০৭/০৬/২০০৬ মাঃ স জ িময়া 2829329479 01324731844 াম- গা র ফাই া, ডাকঘর-হাটখলা বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা , জলা- ন েকাণা। 

৮৬ তকী ইয়ািছর খান নবম সেমিকং ২য় ০৬/১১/২০০৬ মাঃ মাজাে ল আলম খান 
 

০১৭০৬৩৫৯৫৮২ 
াম-সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৮৭ পালী নদী নবম সেমিকং ২য় ১০/০৪/২০০৪ আ ল সাবান 1931201147 01762816305 
াম- মড়ী বাজার, ডাকঘর- মড়ী বাজার, 

উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৮৮ মা: িদশার আলম তা কদার নবম সেমিকং ২য় ২০/১২/২০০৭ জাহা ীর আলম তা কদার 
 

০১৭৮০২৯২৮২৬ 
াম- রপাড়, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৮৯ মা: রাজীব িময়া নবম সেমিকং ২য় ১৮/০৩/২০০৬ ফিরদা খি ন 7781012799 ০১৯২৪৫০৮১৩৬ 
াম-বািল রী, ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৯০ মা: কাউছার আহে দ জয় নবম সেমিকং ২য় ০৭/০২/২০০৬ মা: কামাল আহে দ 
 

০১৭৪৩৯৮৫২২৯ াম-বিন, ডাকঘর-িসংেহর বাংলা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

 
 
 
 
 
 



 

ন েকাণা সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, ন েকাণা। 
 

২০২১ সেনর নবম িনেত ভিত ত িশ াথ েদর পিরসং ান ও নােমর  তািলকাঃ 
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ড : ওেয়ি ং , িশফট : ১ম 
 

াশ 
রাল 

িশ াথ র নাম ণী ড িশফট জ  তািরখ িপতা/অিভভাবেকর নাম 
িপতা/অিভভাবেকর 

এনআইিড ন র 
িপতা/অিভভাবেকর 

মাবাইল ন র 
িশ াথ র বতমান কানা 

১ ওয়ািস ল কািদর মািহন নবম ওেয়ি ং ১ম ২৪/০৮/২০০৭ মাঃ আ ল কািদর 8227032912 01710879596 
াম-দি ণ সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, 

উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

২ তানভীর আহেমদ নবম ওেয়ি ং ১ম ২০/০৮/২০০৬ মাজাে ল হক 1927712172 01971712446 
াম-দি ণ সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, 

উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৩ কৗিশক হাসান রািফ নবম ওেয়ি ং ১ম ২২/১০/২০০৮ মাঃ হায়দার আলী 2377695503 01916555673 
াম-দি ণ সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, 

উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৪ সাি র হাসান নবম ওেয়ি ং ১ম ১০/১০/২০০৬ মাঃ লাল িময়া 1477842593 01782643970 
াম-দি ণ সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, 

উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৫ মাঃ রিবন িময়া নবম ওেয়ি ং ১ম ৩০/১২/২০০৭ মাঃ আলী 5982228164 01928685176 
াম-দি ণ সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, 

উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৬ পলাশ িময়া নবম ওেয়ি ং ১ম ০৪/০২/২০০৫ মাঃ িরয়াজ উি ন 7227402108295 01648366811 
াম-দি ণ সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, 

উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৭ মাঃ মা ফ হাসান নবম ওেয়ি ং ১ম ০১/০২/২০০৭ মাঃ আ ল গিণ 5531741048 01771556902 
াম-দি ণ সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, 

উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৮ জন তা কদার নবম ওেয়ি ং ১ম ২২/০৩/২০০৭ কংকন মার তা কদার ৭২১৬৩৪২৮৪৩০৩৩ 01733766595 
াম-সাতপাই , ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৯ মাঃ আশিফ ল ইসলাম ঞা নবম ওেয়ি ং ১ম ২৪/১০/২০০৬ মাঃ কাজল ইসলাম ঞা 
 

01714196023 
াম-িপজাহািত, ডাকঘর-রাঘ র, উপেজলা-
ক য়া, জলা- ন েকাণা। 

১০ শখ নতািসর শািকব নবম ওেয়ি ং ১ম ০২/০৭/২০০৭ মাঃ আ  ইউ ফ 4177741594 01759574134 
াম-উ র সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

১১ মাঃ হািদস িময়া নবম ওেয়ি ং ১ম ০১/০১/২০০৮ মাঃ র াক িময়া 
 

01725374213 
াম-পি ম নাগড়া, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

১২ মাঃ এমদা ল হক নবম ওেয়ি ং ১ম ২৪/১১/২০০৪ মাঃ আ র রা াক 
 

01816194088 
াম-সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

১৩ মাঃ আিম ল হক নবম ওেয়ি ং ১ম ২৪/১১/২০০৪ মাঃ আ র রা াক 
 

01816194088 
াম-সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 



 

ন েকাণা সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, ন েকাণা। 
 

২০২১ সেনর নবম িনেত ভিত ত িশ াথ েদর পিরসং ান ও নােমর  তািলকাঃ 
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াশ 
রাল 

িশ াথ র নাম ণী ড িশফট জ  তািরখ িপতা/অিভভাবেকর নাম 
িপতা/অিভভাবেকর 

এনআইিড ন র 
িপতা/অিভভাবেকর 

মাবাইল ন র 
িশ াথ র বতমান কানা 

১৪ ফয়সাল আহে দ নবম ওেয়ি ং ১ম ০২/১০/২০০৭ ইছব আলী  ৭৩৩১২৩৯৭১০ 01781802678 
াম-কারলী, ডাকঘর-চি শা, উপেজলা- ন েকাণা 

সদর, জলা- ন েকাণা। 

১৫  মাঃ মা ািকন নবম ওেয়ি ং ১ম ০২/০৭/২০০৬ মাঃ আ ল কালাম ৭২১৭৪৭৯২৯২০৬৭ 01730969017 াম-আমলী কশব র, ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

১৬ মাঃ মেহদী হাসান নবম ওেয়ি ং ১ম ০৪/০৮/২০০৭ মাঃ িমজা র রহমান 3255264107 01765567155 
াম-শালথী, ডাকঘর-বািড়ওল, উপেজলা- বধলা, 
জলা- ন েকাণা। 

১৭ মাঃ মা জ হাসান (িশহাব) নবম ওেয়ি ং ১ম ২৩/০৬/২০০৬ মাঃ আলকাছ িময়া 5081560665 01728104664 
াম-বািল রী, ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

১৮ মাঃ সাি র হােসন খান নবম ওেয়ি ং ১ম ২৫/১২/২০০৭ আিম ল ইসলাম খান ১৪৮১১৭২৩৪২ ০১৭২৮১১৩২৪২ াম-আমলী কশব র, ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

১৯ মাঃ মা ািকম খ  নবম ওেয়ি ং ১ম ১০/১২/২০০৭ মাঃ রমজান খ  ৭৭৮১৪২০২৬৫ 01765071778 
াম-বােজ আমলী, ডাকঘর- মড়ী বাজার, 

উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

২০ সািকব নবম ওেয়ি ং ১ম ১০/১২/২০০৬ মাঃ সা ার িময়া ৭৭৮০৯৭১১৩৬ 01732294261 
াম- মড়ী, ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

২১ স য় সরকার নবম ওেয়ি ং ১ম ০১/০১/২০০৭ মিত  চ  সরকার ৮২৩১২০৬০৩১ 01731421427 
াম-কমল র, ডাকঘর- মড়ী, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

২২ রিফ ল ইসলাম রাহাত নবম ওেয়ি ং ১ম ১৫/০১/২০০৮ লাল িময়া ৮৬৮২১৭৬৫১৯ 01728911836 
াম-ি◌শ লাটী, ডাকঘর-তািতয়র, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

২৩ মাঃ নািহদ হাসান রািফ নবম ওেয়ি ং ১ম ০১/০১/২০০৮ মাঃ চ  িময়া 
 

01754264546 
াম-পি ম মদনী, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

২৪ মাঃ জন িময়া নবম ওেয়ি ং ১ম ০১/০১/২০০৬ মাখেলছ িময়া 2381527030 01637964041 
াম- মড়ী, ডাকঘর- মড়ী, উপেজলা- ন েকাণা 

সদর, জলা- ন েকাণা। 

২৫ মাঃ শামীম নবম ওেয়ি ং ১ম ০১/০১/২০০৬ মাঃ মা  হােসন 3738755804 01320747893 
াম- মড়ী, ডাকঘর- মড়ী, উপেজলা- ন েকাণা 

সদর, জলা- ন েকাণা। 

২৬ মা াফা ইমিতয়াজ খান নবম ওেয়ি ং ১ম ৩০/১২/২০০৫ মা াফা ল ইসলাম খান 6428587015 01754366987 
াম-িনজাম র, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

২৭ অসীম ম মদার নবম ওেয়ি ং ১ম ০১/০১/২০০৬ অসীত ম মদার 
 

01724275452 
াম-দি ণ সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, 

উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

২৮ মাঃ িমজা র রহমান নবম ওেয়ি ং ১ম ২৭/০৯/২০০৬ শহীদ িময়া 
 

01739244186 
াম- সিময়া, ডাকঘর-ফিকেরর বাজার, উপেজলা-

বারহা া, জলা- ন েকাণা। 



 

ন েকাণা সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, ন েকাণা। 
 

২০২১ সেনর নবম িনেত ভিত ত িশ াথ েদর পিরসং ান ও নােমর  তািলকাঃ 
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াশ 
রাল 

িশ াথ র নাম ণী ড িশফট জ  তািরখ িপতা/অিভভাবেকর নাম 
িপতা/অিভভাবেকর 

এনআইিড ন র 
িপতা/অিভভাবেকর 

মাবাইল ন র 
িশ াথ র বতমান কানা 

২৯ মাঃ তানভীর খান নবম ওেয়ি ং ১ম ০২/০২/২০০৭ মাঃ ল আিমন 2395203017 01989004923 
াম-নাগড়া, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৩০ সীমা  মার িবন নবম ওেয়ি ং ১ম ২৮/০৫/২০০৭ অ ক িবন 
 

01711784767 
াম-দি ণ নাগড়া, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৩১ মাঃ আির ল ইসলাম নবম ওেয়ি ং ১ম ১৭/১০/২০০৭ মাঃ জালাল িময়া 7214023498151 01909486058 
াম-পাই িরয়া, ডাকঘর-িবষম র, উপেজলা-

কলমাকা া, জলা- ন েকাণা। 

৩২ মিনর হােসন া নবম ওেয়ি ং ১ম ০২/০৮/২০০৭ মাঃ আ ল মা ান 
 

01726198945 
াম-চকপাড়া, ডাকঘর-ল ীগ , উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৩৩ আির ল ইসলাম নবম ওেয়ি ং ১ম ০৩/১২/২০০৬ জালাল িময়া 4179060159 01765337522 
াম-পি ম উ য়া , ডাকঘর- ন েকাণা, 

উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৩৪ মাঃ ইয়ািসন িময়া নবম ওেয়ি ং ১ম ১২/১০/২০০৭ মাঃ ফজ ল হক 
 

01755734725 
াম-ধেরর বাংলা, ডাকঘর-বড়য়ারী, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৩৫ কালাম নবম ওেয়ি ং ১ম ০৭/০৭/২০০৭ মাঃ  িময়া 
 

01795282339 
াম-নওয়া পাড়া, ডাকঘর-হাটখলা বাজার, 

উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৩৬ তানভীর হাসান নবম ওেয়ি ং ১ম ০১/০১/২০০৭ মাঃ লাল 1927766525 01757821486 
াম- ছাট গাড়া, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৩৭ মাঃ সািকব িময়া নবম ওেয়ি ং ১ম ১১/০৪/২০০৬ মাঃ হক িময়া 5977916526 01912295840 
াম-পি ম সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, 

উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৩৮ মাঃ সাি র আলম রিক নবম ওেয়ি ং ১ম ১৪/১২/২০০৬ মাঃ শাহীন আলম 8248197132 01718903950 
াম- সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৩৯ মাঃ সাফােয়ত হােসন খা নবম ওেয়ি ং ১ম ০৬/০১/২০০৬ মাঃ শােয় া খা 
 

01314453823 
াম- সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৪০ িজ া ল ফািহম িনয়ন   ওেয়ি ং ১ম     
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ন েকাণা সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, ন েকাণা। 
 

২০২১ সেনর নবম িনেত ভিত ত িশ াথ েদর পিরসং ান ও নােমর  তািলকাঃ 
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ড : ওেয়ি ং , িশফট : ২য় 

 
াশ 

রাল 
িশ াথ র নাম ণী ড িশফট জ  তািরখ িপতা/অিভভাবেকর নাম 

িপতা/অিভভাবেকর 
এনআইিড ন র 

িপতা/অিভভাবেকর 
মাবাইল ন র 

িশ াথ র বতমান কানা 

৫১ মাঃ িকরণ খান নবম ওেয়ি ং ২য় ২৫/১২/২০০২ মাঃ িমরা ল খান 3281213862 ০১৬০৮৭৭৮৯৮১ াম- িনয়া , ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৫২ মাঃ ইিলয়াস খান নবম ওেয়ি ং ২য় ০১-০১-২০০৭ মাঃ মিতউর রহমান খান 7217463170360 ০১৭২০০৫৩৪১৪ াম-পি ম সাতপাই , ডাকঘর- ন েকাণা, 
উপেজলা- ন েকাণা, জলা- ন েকাণা। 

৫৩ সিজব িময়া নবম ওেয়ি ং ২য় ৩০/১২/২০০৭ মাঃ র  িময়া 9130194385 ০১৯৫৪২৬০৪১৬ াম- সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৫৪ িরং  সরকার  নবম ওেয়ি ং ২য় ০৩-০৯-২০০৭  বল চ  সরকার 
 

০১৮৮৭৮৩২৫০২ াম-বড় গাড়া গাপাল র, ডাকঘর- মড়ী বাজার, 
উপেজলা- ন েকাণা , জলা- ন েকাণা। 

৫৫ মাঃ আ  হািনফ দয় নবম ওেয়ি ং ২য় ১৫/০৮/২০০৫ আ ল বােরক 1481798146 ০১৭০৮০২৩২১১ াম-চরপাড়া, ডাকঘর-রায় প রৗহা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৫৬ া িময়া নবম ওেয়ি ং ২য় ০৫-০৪-২০০৬ রিহছ িময়া 
 

০১৭৫১৫৩৪২৪৬ াম-পি ম উ য়া , ডাকঘর- ন েকাণা, 
উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৫৭ আিবদ হাসান নবম ওেয়ি ং ২য় ০৪-০৬-২০০৪ আিম ল ইসলাম 7216331000006 ০১৭২১২৯১৬১৩ াম-গাগলা র, ডাকঘর-গাগলা র, উপেজলা-
মাহনগ , জলা- ন েকাণা। 

৫৮ মাঃ রাি  নবম ওেয়ি ং ২য় ১১-০১-২০০৬ মাঃ হ র রহমান ফিকর 
 

০১৭৮৭৯৬৮১৮৯ াম-উ র িবিশউড়া, ডাকঘর-চি শা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৫৯ মাঃ নাঈম িময়া নবম ওেয়ি ং ২য় ০১-০৫-২০০৭ মাঃ শিহ াহ 
 

০১৬১২০০৪৩৮৮ াম- সাতপাই কািলবাড়ী, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৬০ এ. ক.এম শিফঊল হক শািফ নবম ওেয়ি ং ২য় ০৬-০৩-২০০৭ এ. ক.এম এরশা ল হক 6428027848 ০১৯০৭১৬৬৮৭০ াম- সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৬১ মাঃ মা ম নবম ওেয়ি ং ২য় ০১-০২-২০০৭ মাঃ কােশম িময়া 4177781095 ০১৯৩২৮৩৮১১৩ াম- সাতপাই িবলপাড়, ডাকঘর- ন েকাণা, 
উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৬২ শখ আল মািহ নবম ওেয়ি ং ২য় ২১/০২/২০০৭ মাঃ জিসম উি ন 
 

০১৭২৪৩৪৫০৭৫ াম- সাতপাই কািলবাড়ী, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৬৩ িসয়াম আহে দ নবম ওেয়ি ং ২য় ১১-০১-২০০৮ মাঃ মাইন উি ন 
 

০১৭২৭৭৩৩৮২০ াম-রায়ঝাউিশ, ডাকঘর-চি শা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৬৪  মাঃ ভ িময়া নবম ওেয়ি ং ২য় ০৮-১০-২০০৭ মাঃ বা ল িময়া ২৩৮১২০৬৯৫৮ ০১৭৯২৬৬৮৮২৪ াম-কলম র, ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 



 

ন েকাণা সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, ন েকাণা। 
 

২০২১ সেনর নবম িনেত ভিত ত িশ াথ েদর পিরসং ান ও নােমর  তািলকাঃ 
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াশ 
রাল 

িশ াথ র নাম ণী ড িশফট জ  তািরখ িপতা/অিভভাবেকর নাম 
িপতা/অিভভাবেকর 

এনআইিড ন র 
িপতা/অিভভাবেকর 

মাবাইল ন র 
িশ াথ র বতমান কানা 

৬৫ মাজহা ল ইসলাম নবম ওেয়ি ং ২য় ০১-০১-২০০৭ মাঃ নজ ল ইসলাম ফিকর 
 

০১৭৮৬৪২৩৯২৩ াম-উ র িবিশউড়া, ডাকঘর-চি শা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৬৬ জািহদ হাসান নবম ওেয়ি ং ২য় ০৫-১০-২০০৬ জাফর িময়া 
 

০১৭০৬৫০৪১৮৪ াম-কাটলী পি ম পাড়া, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৬৭ আশরা ল হােসন া নবম ওেয়ি ং ২য় ০৬-০২-২০০৭ আলী হােসন 
 

০১৯৫২৭০৯২২৭ াম-বািহরচাপড়া, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৬৮ শিফ ল ইসলাম রিবন নবম ওেয়ি ং ২য় ০৭-০৪-২০০৪ মাঃ একিদল িময়া 
 

০১৭০৩৬০৪৮০৯ াম-মইন র, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৬৯ মাঃ িরয়াদ িময়া নবম ওেয়ি ং ২য় ১৫/০৩/২০০৭ মাঃ মা ফা িময়া 7217463165818 ০১৯৬৩১০২২৭২ াম-কা ন র, ডাকঘর-হাটখলা বাজার, 
উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৭০ মাঃ খােলদ মেহদী হাসান রেশদ নবম ওেয়ি ং ২য় ০২-০৮-২০০৬ মাঃ জয়নাল আেবদীন 3731811612 ০১৮১৭৫৯৬৩৭৯ াম- িনয়া, ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৭১ আশরা ল নবম ওেয়ি ং ২য় ২৯/১২/২০০৬ মিজবর রহমান 
 

০১৭৩৯৬৫২৬৬৫ াম-কািলয়া না, ডাকঘর- ক আমতলা, 
উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৭২ রািক ল হাসান নবম ওেয়ি ং ২য় ২৯/১২/২০০৬ ব জ আহে দ খান 
 

০১৬৭১০০১০৪৬ াম- বতাটী, ডাকঘর- বতাটী, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৭৩ মাঃ িততাস িময়া নবম ওেয়ি ং ২য় ১০-০৬-২০০৬ মাঃ শিফ ল ইসলাম 7217463159953 ০১৩০৬০৫২৮৩৩ াম-বনগাও, ডাকঘর- য়া বাজার,  উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৭৪ মাঃ নাইদ নবম ওেয়ি ং ২য় ১০-১১-২০০৫ মা: আলকাছ 1480914462 ০১৯৯৩৪১৪৪৮৯ াম-দিরজাগী, ডাকঘর-চি শা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৭৫ নািছর উি ন বাধন নবম ওেয়ি ং ২য় ০৯-০৭-২০০৩ মাঃ বা  িময়া 5531207156 ০১৯১১২২৫২৩৬ াম-আমলী কশব র, ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৭৬  মাঃ িরফাত আহে দ নবম ওেয়ি ং ২য় ০৫-০৪-২০০৭ মাঃ বা ল আহে দ 3730971870 ০১৭৪৮০৩০০৯০ াম-বািহরচাপড়া, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৭৭ জােয় ল ইসলাম নবম ওেয়ি ং ২য় ২৬/০৬/২০০৬ মাঃ হািব র রহমান আক  
 

০১৭৩৮২৩২৬৫৮ াম-দি ণ কা াপাড়া, ডাকঘর-িবষম র, 
উপেজলা-কলমাকা া, জলা- ন েকাণা। 

৭৮ শখ হান নবম ওেয়ি ং ২য় ২৫/১০/২০০৭ শখ সাহাই ল হাসান 
 

০১৭৮৬১৬৭৭১৭ াম- সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৭৯ তােরক রহমান নবম ওেয়ি ং ২য় ১৫/০৩/২০০৭ মাঃ িগয়াস উি ন 9565596831 ০১৪০৯০৬৩৫৩০ াম-নাচেনওয়ানী, ডাকঘর-রায় ম রৗহা, 
উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 



 

ন েকাণা সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, ন েকাণা। 
 

২০২১ সেনর নবম িনেত ভিত ত িশ াথ েদর পিরসং ান ও নােমর  তািলকাঃ 
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াশ 
রাল 

িশ াথ র নাম ণী ড িশফট জ  তািরখ িপতা/অিভভাবেকর নাম 
িপতা/অিভভাবেকর 

এনআইিড ন র 
িপতা/অিভভাবেকর 

মাবাইল ন র 
িশ াথ র বতমান কানা 

৮০ এস.এম মিন ামান া নবম ওেয়ি ং ২য় ০৪-০২-২০০৭ মাঃ আ স সাবহান 6877863826 ০১৭৩৪৪২৭৯৪৭ াম-উ র সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৮১ মেহদী হাসান অনীক নবম ওেয়ি ং ২য় ০৫-১০-২০০৬ মাঃ মািনক িময়া 7330986642 ০১৭২৯৯৯২৭৩০ াম- মড়ী, ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৮২ মাঃ রমজান িময়া নবম ওেয়ি ং ২য় ০৩-০১-২০০৬ আ ল রিশদ 5531407111 ০১৯৪০৬৬০৯৭২ াম- মড়ী, ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৮৩ সােরায়ার আহে দ িসয়াম নবম ওেয়ি ং ২য় ০২-০১-২০০৭ মাঃ সা ার আহে দ 
 

০১৭৩৫৪৮৪৭৮৮ াম- হােসন র, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৮৪ মাঃ রািমম হাসান মন নবম ওেয়ি ং ২য় ০৪-০৮-২০০৮ মাঃ জালাল উি ন 1480932316 ০১৬৪৯১১৬৬৯৪ াম- িনয়া া , ডাকঘর- মড়ী বাজার, 
উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৮৫ মাঃ শিরফ িময়া নবম ওেয়ি ং ২য় ১৬/১০/২০০৫ মাঃ হা ন িময়া 8229166841 ০১৯৫৪৭২৩১৪৬ াম- ব উ য়া , ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৮৬ মাঃ রিন িময়া নবম ওেয়ি ং ২য় ০১-০১-২০০৭ মাইন উি ন 9104208880 ০১৯৬৩৭৪৮৪৬৩ াম-নারায়নডহর, ডাকঘর-নারায়নডহর, 
উপেজলা- বধলা, জলা- ন েকাণা। 

৮৭ মাঃ িজহা ল ইসলাম নবম ওেয়ি ং ২য় ০৩-০২-২০০৬ জা  িময়া 
 

০১৮১৫৮৯৪২৯১ াম-িব ম , ডাকঘর-বারহা া, উপেজলা-
বারহা া, জলা- ন েকাণা। 

৮৮ মাঃ আ  ছািয়ফ তাং নবম ওেয়ি ং ২য় ১৫/০৮/২০০৫ মাঃ আ ল মােমন 
 

০১৯২১৭৪৯৬৫০ াম-আমলী কশব র, ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৮৯ সায়মন নবম ওেয়ি ং ২য় ০১-০১-২০০৬ বগম ২৩৭৭৭৪১৫৯৬ ০১৭০০৫০২৪০৬ াম- সাতপাই, ডাকঘর- ন েকাণা, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

৯০ মা: নয়ন আক  নবম ওেয়ি ং ২য় ০১-০১-২০০৪ মা: কন আক  7217479294347 ০১৭৫৬৫৭৪৭৭০ াম-আমলী কশব র, ডাকঘর- মড়ী বাজার, উপেজলা-
ন েকাণা সদর, জলা- ন েকাণা। 

 
 


